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EDITORIAL

Esse número da Lugar Comum inaugura um novo período com um
novo formato. O Comitê Editorial foi reorganizado e ampliado, ao passo que o
Conselho Editorial foi enxugado para dar conta da rede de articulação que a
revista atualmente mobiliza, e à qual recorre. Ao mesmo tempo, temos
mudanças na estrutura interna da revista. Nesse sentido, optamos por dividi-la
em um numero menor de seções, com o objetivo de alcançar uma maior coerência
e continuidade de alguns temas longamente desenvolvidos em quase todos os
números (particularmente nos últimos artigos sobre a emergência de um novo
movimento de alcance global: desde Chiapas até Seattle e Gênova). A partir
desse número, portanto, os artigos são organizados em uma grande seção (Corte
Temático), antecedida por uma seção denominada Navegações (artigos de
conjuntura), e seguida de uma outra, denominada Universidade Nômade.
No Corte Temático, que nesse número versa sobre as Resistências, o
Comitê Editorial propõe uma série de artigos sobre o movimento dos movimentos. As contribuições dessa seção principal versam tanto, pelo lado mais
teórico, sobre as noções de Resistência, Biopoder e Comunidade, quanto procuram
manter-se, por outro lado, no plano da reflexão e da investigação sobre as novas
formas e os novos sujeitos de luta - o panelaço argentino, o movimento pela universalização dos acessos às universidades públicas no Brasil e o Fórum Social
Mundial de Porto Alegre.
Analisar o conjuntos de conflitos sociais produzidos por uma diversidade de atores sociais significa ampliar a reflexão sobre o quadro das liberdades
políticas contemporâneas e estar contra-argumentando a filosofia do esvaziamento
do outro, tão preconizado em discursos sociais conservadores. Ao mesmo tempo,
o estatuto teórico da resistência sofre alguns abalos. Talvez,o mais importante
reside na polaridade entre poder e resistência. O que o conjunto de artigos desta
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Editorial

revista trazem consigo são reflexões sobre maneiras de pensar as formas de resistir,
de se comunicar, de estar junto, de trabalhar, que não estejam subsumidas à
ordem do capital.
No campo comunicacional, pensar as resistências significa investigar
como a multidão está tomando a produção midiática para si - sem cair na idéia
de comunicação como libertação redentora de um indivíduo asubjetivado. Ao
contrário, visa suscitar como as lutas comunicacionais criam novos modos de
comunicar, de se manter vinculado ou de criar liberdades de expressão que
sejam muito mais que um simples zapping.
Continuando o trabalho realizado nesses seis anos de existência, buscamos,
a partir desse número, dar à Lugar Comum uma dinâmica própria de produção
teórica, política e acadêmica, que se apóie em uma maior capacidade de interação
com outras redes: revistas, movimentos, leitores. A Lugar Comum passa a se
constituir em uma das linhas de fuga que integra planos de trabalho mais amplos
e diversificados, como o Seminário Aberto: O Trabalho da Multidão, o
Colóquio Internacional Resistências e o Encontro Nacional de Pré-Vestibulares
para Negros e Carentes.
Esses planos de trabalho, múltiplos e abertos, constituem o que chamamos
de Universidade Nômade, movimento que atua dentro e fora da universidade,
entre diferentes discursos e práticas, entre a teoria e a política. Se não há movimento de territorialização que não inclua seu próprio vetor de desterritorialização,
torna-se possível desenhar, entre diferentes territórios, os planos de imanência
do movimento dos movimentos. Àqueles que pudermos traçar (tecendo as
redes, privilegiando os encontros não territoriais, propondo e inserindo-os nos
novos espaço de luta) passamos a denominar Universidade Nômade.

A EQUIPE EDITORIAL
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L U G A R C O M U M No17, pp. 9-17

S

Por to Alegre 2002:
o trabalho das multidões1
O cenário parece bem dividido em dois: de um lado Nova Iorque, o
Norte econômico, rico e guerreiro; do outro, o Sul cultural, dividido, pobre, que
continuaria socialista no seu coração, instalado num dos únicos bastiões da
esquerda (o Rio Grande do Sul) do maior país da América Latina, o único que
tem também, com o Partido dos Trabalhadores (PT), uma chance séria de
chegar às próximas eleições presidenciais federais brasileiras, com a figura de
Lula. Tudo isso a poucos quilômetros da Argentina em insurreição antiliberal.
E, discretamente, próximo de alguns Estados Europeus contra a hegemonia
americana. As coisas então parecem claras. Um outro mundo é possível. No
rastro do PT no Brasil, no rastro de Attac no mundo! Todos contra a hegemonia
americana, de Cabul a Buenos Aires! Abaixo o neoliberalismo!
Apenas alguns europeus puderam ler no suplemento do Le Monde dos
dias 27-28 de janeiro que Império era um dos principais livros de cabeceira dos
contestadores. Agradável surpresa, se fosse assim e se conseguíssemos evitar
que o novo Leviatã da produção global e da moda da logo não se sustente neste
livro e não neutralize sua potência subversiva nas redes de comunicações e nas
querelas acadêmicas. Mas será necessário muito trabalho e energia para que os
temas que poderão nos livrar dos velhos hábitos do socialismo, da ideologia
trabalhista, do antiimperialismo, do nacionalismo e do terceiromundismo sejam
colocados no centro do debate.Talvez eles não cheguem nunca no "centro"
porque não é ai que a multidão se exprime.
Não é o centro de Porto Alegre que foi o mais interessante para nós e
para muitos outros. Não é a tribuna oficial ou as instituições que falam a linguagem
dos movimentos de transformação. Estes se servem sempre alegremente ou cinicamente, de forma genial e sã, das guarnições criadas pelos "centros" e suas
autosatisfações umbilicais. Nós estávamos em Porto Alegre, sem ter participado da

1

Texto coletivo publicado na revista Multitudes no 8. Paris, França, 2002.
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organização da cúpula, sem ter um candidato presidencial para vender. Livres
então. Formulemos pois um ponto de vista livre,o coração aquecido e a cabeça fria.
Como não saudar a potência desse ajuntamento,apenas seu nome se
contrapondo a Davos, a diversidade prodigiosa dos temas abordados, as linguagens
poéticas? O movimento dos movimentos não é contra a globalização, é por
uma outra globalização , contra sua gestão neo-liberal.
E é aí que o negócio se complica: em Porto Alegre, sentia-se esse desejo
múltiplo, coletivo, muito mais que os jogos de poder dos aparelhos, mas esse
enorme apelo não produz sozinho uma "revolução molecular"; apenas racha
em partes os blocos molares da ideologia, da cena político midiática. Por legítimo
cuidado de evitar a apropriação da parte dos ministros convidados ou que se
convidaram, a organização das sessões ficou saturada de procedimentos
tediosos: discursos intermináveis, tomada da palavra do público por escrito e
anônima. Pontos breves ou poucas idéias novas nos debates políticos sobre a
atualidade mais quente, como a Argentina, quando estavam presentes militantes
envolvidos nos piqueteros e nos cacerolazos.
Não esperemos muito do "centro"! Um outro mundo, na era da Internet, já
funciona, na era da Internet e com outros meios que não a grande missa, o banquete
republicano saudoso da investidura ou a mediação zelosa entre os movimentos sociais
e os governos, longe das manifestações sem músicas. Como num congresso acadêmico
ou político, o essencial das conexões novas se passam à margem das sessões oficiais.
Qual foi o resultado, efetivamente, da mensagem "autorizada" para aqueles que não estavam em Porto Alegre. Attac francesa foi confirmada no seu
papel de animadora ideológica essencial, enquanto o Partido dos Trabalhadores
brasileiro ficava no papel de uma vitrine de um socialismo soft ou de uma
revolução light. Estavam ausentes os vilões históricos (Fidel Castro, Hugo
Chaves, Arafat), mas estavam presentes, em compensação, canalhas bem
conhecidos e atuais (Chevènement2, Folena3, alguns ministros, etc…). Por outro
Chevènement foi Ministro do Interior no Governo Jospin e responsável pela traição do movimento
dos migrantes ilegais (se opondo a regularização) além da própria derrota de Jospin nas eleições
presidenciáveis de 2002.
3
Folena foi membro do antigo governo de centro-esquerda italiano que votou pela participação
italiana na Guerra de Kosovo.
2
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lado, o "centro" não pôde perceber que rondavam o Fórum espíritos invisíveis
que teceram fortes amizades nos corredores, nas ruas, nas tendas do acampamento da Juventude ou nos restaurantes: o sub-comandante Marcos com o
humor, a derisão e a capacidade de orquestrar o papel de vilão na "comunicação
global", a componente do Norte da Europa com suas ONGs capazes de manter
à distância as potentes sociais-democracias, uma plêiade de centros sociais
italianos (presentes, mas fora das comissões oficiais na maioria das vezes), os
movimentos das minorias, negros, ameríndios, os contestadores internos do
mastodonte chinês. Encontramos também o espectro dos movimentos sociais
africanos que se manifestaram no Congresso Mundial contra o Racismo 2001,
em Durban, rejeitando cada vez mais o nacionalismo dos partidos no poder,
assim como os discursos de "liberação nacional"!
Havia também, entre os invisíveis, Celso Daniel, com quem trabalharam
alguns de nós, prefeito de Santo André, assassinado alguns dias antes da cúpula.
Celso Daniel, animador chave da comunidade urbana do Grande ABC paulista,
o pólo industrial mais importante da América Latina, conselheiro de Lula. Seu
assassinato (encomendado ou banal desaparecimento inescrupuloso? (Ninguém
sabe ainda) não podia ser melhor para os adversários de Lula à presidência do
Brasil. Sabe-se que o presidente Bush expressou as preocupações americanas
sobre isso.
O centro não aproveitou o espírito de Gênova e de Seattle. Os espelhos
que o rodearam formaram uma barreira que o distanciou de uma quantidade de
belas coisas que se estenderam na periferia. Exatamente como se faz no Brasil,
onde as periferias não existem para os que estão no centro da cidade ou no
coração de um partido, senão quando se fala delas. Mas as periferias, os negros
das favelas não participam da discussão que os concerne. Não estão no centro
e quando estão é para destruí-lo. Resultado: falou-se muito, nas ondas emitidas
do centro que retransmitiam o Fórum, do socialismo, da via nacional do desenvolvimento, da resistência "soberana" dos Estados Nacionais, até a globalização.
Os grandes ídolos do passado foram saudados com zelo. Ouviu-se muita peroração
diante das câmeras de parlamentares, ministros e presidenciáveis franceses,
belgas, italianos que se apresentavam para serem adubados pelo movimento
social.
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Que uma grande parte do foco audiovisual tenha sido ocupado pela
cozinha institucional e por uma sopa requentada de ideologias do século passado,
foi uma experiência tão ruim quanto o fato das multinacionais francesas privadas
e públicas (Peugeot, Michelin, Carrefour, Orange, France Télecom, EDF),
muito presentes no Brasil e na Argentina não serem exatamente modelos de
políticas sociais, de meio-ambiente e de democracia no hemisfério sul.
Que o discurso emocionante da mãe de Carlo Giuliani na abertura do
Fórum dos jovens, assim como o anúncio de Agnoletto4 dos resultados da
pesquisa dos magistrados de Gênova, revelando que a polícia tinha atirado 18
balas sobre os manifestantes, não foram traduzidas em inglês nem relatadas na
CNN pelas agências de notícias, enquanto as palavras insípidas de boas-vindas
das autoridades (que representam um território em que a polícia atira e mata
cotidianamente) o eram escrupulosamente, mostra que a comunicação é a
primeira frente de batalha. O ministro da propaganda do próximo Fórum deveria
ser deslocado de Chiapas! Aquele da agitação, onde o movimento dos movimentos evolui. Outra questão, a da violência constitutiva dos funcionamentos
atuais dos Estados Nacionais do Cone Sul, sobre o que se falou muito pouco. No
Brasil, por exemplo, a criminalidade faz 22 mil vítimas por ano entre homens
jovens. Reina uma guerra civil embrionária. O estado de São Paulo teve no ano
passado uma revolta coordenada de todas as prisões, com a mobilização de mais
de 50 mil pessoas, entre prisioneiros e famíliares de presos.
O governo federal e as grandes mídias enfrentam esse problema como
se fosse uma cruzada pela segurança (na qual se mobiliza cinicamente também
o assassinato de Celso Daniel), sem que jamais as questões da desigualdade
social (a maior do mundo) e raciais (a população mais pobre é evidentemente de
pele negra) sejam evocadas e, sobretudo, sem que as responsabilidades históricas
do Estado brasileiro sejam apontadas, como também a presença de antigos torturadores do regime militar em cargos chaves do governo federal e da polícia.
As modalidades do desenvolvimento nacional no Sul ( no Brasil, México,
África do Sul, mas também em Israel), bem antes da globalização neoliberal,
também implicam nisso. Eis os problemas que não foram resolvidos nem pelas
4

Agnoletto é Porta Voz do Genoa Social Forum.
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esquerdas burguesas, nem pelo socialismo operário branco e de origem
européia. Invocar o "povo unido jamais será vencido" para isso não serve a grande
coisa. Todos nós amamos entoar esse slogan, mas se não lhe acrecentamos nada
além disso, como os argentinos que cantam juntos "Que se vayan todos" corre-se
o risco de criar mal-entendidos. Acrescentar à confusão mental do neoliberalismo
o corporativismo republicano nacionalista, com uma casca de antiamericanismo
que permite acreditar os Europeus, nein denken, non merci! Já sabemos e vimos
no que isso deu.
Eis porque nós e aqueles que encontramos nos corredores do Fórum em
grande número não queriam mais invocar como pensamento pronto (prêt à
penser) o "povo", as "nacionalizações", um "Estado forte", "a unidade de todas
as raças", a "defesa incondicional do setor público", os "direitos do homem". A
essas velharias populares e populistas, contrapomos o conceito de multidão,
mesmo se não estamos todos de acordo como o seu papel político. Ele parte da
composição real (econômica, ideológica, organizacional, cultural, política) que
deve afrontar toda perspectiva de transformação social. O Império é a forma de
poder que corresponde a essa transformação. Se a forma do Estado Nação está
em crise, se o socialismo real dos países do Leste conheceu um enterro de
primeira classe, não é por causa do neoliberalismo. É principalmente pelos
golpes da multidão, pelos movimentos moleculares, que a gestão nacionalista se
acha cada vez mais impotente.
O Império é o inimigo das multidões, mas não é por isso que os velhos
Estados-Nação sejam nossos amigos. Desse ponto de vista resta ainda muita
ambiguidade no centro do Fórum Social Mundial: muita retórica populista e
nacionalista, pouca música global e múltipla que, nas periferias, ecoam por
todo lugar. Resta o debate de idéias no tablado.
Viva então o debate de idéias, se ele não escamoteia as dificuldades.
Uma resistência criativa e ofensiva tem esse preço. As forças vivas que formam
a substância de Attac, do PT, de milhares de ONGs que acumularam um capital
de inteligência em dissidência, e mesmo em secessão, só querem política a esse
preço. Nós cruzamos com elas, não no centro mas em todos os outros lugares.
Pudemos sentir o formidável desafio que elas colocam para os que professam
refletir de forma metódica, radical e viva. Se organizarmos um esforço coletivo
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de pensamento, a grande viagem, "o próximo ano em Porto Alegre", e outros
ainda, não será uma peregrinação diante de lembranças mumificadas da revolução
no passado.
Já há neste ano avanços que mostram que nossos esforços não são
inúteis, nem isolados. Cada um de nós pode fazer a experiência numa oficina,
numa comissão, até mesmo numa sessão plenária. Por exemplo, a iniciativa da
ONG Oxfam (http://www.oxfaminternational.org) e a de Jean-Pierre Berlan
(INRA France) e a discussão sobre o não-patenteamento do ser vivo e dos
programas no coração da renegociação do TRIPS (adendo sobre a propriedade
intelectual que o Norte quer rever nas próximas negociações da OMC) reuniu
Richard Stallman (FSF, USA), William Campos (agricultor da América Central),
Alexandre Buskarin (Universidade de Moscou) para discutir sobre o direito
comum de acesso ao saber e a produção da vida fora do sistema das patentes
proprietárias. Essa iniciativa está ligada à proposição de um tratado para a partilha
do Patrimônio Genético Comum (moção inicial redigida pela Fundação de
Jeremy Rifkin contra as OGM)5. Belo exemplo do poder constituinte operando.
Temos confiança na capacidade do movimento dos movimentos por
uma outra razão. Durante o 2o Fórum Social de Porto Alegre, foi o acampamento
da Juventude que constituiu uma outra cena bem diferente daquela que se desenrolava nos espaços da Universidade Católica. Quinze mil jovens vieram de
todos os lugares do Brasil, mas também de outros países da América Latina.
Ouvimos muito pouco as vozes que vinham desse Fórum dos jovens, notadamente os ecos do projeto Intergalaktika, do Laboratório de Resistência Global.
Apesar das duas mortes ligadas a assaltos, o caráter massivo e, em parte improvisado desse acampamento da Juventude, impediu que fosse reduzido a um
Fórum dos "pequenos" ou do micro partidos.
Se nosso objetivo é liberar o centro, quebrar espelhos (sem se ferir)
afim de que todos possam ter um pedaço para refletir a luz dos outros e não apenas
para se olhar, talvez seja necessário primeiramente colocar essas duas questões
no centro. E pensar antes pelos corredores que nas salas de cerimônia.

O projeto do tratado recebeu o apoio de 250 organizações em 50 países. Correspondência
para treaty@foet.org.

5
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Acontece às vezes que a periferia se ache em pleno "centro". São os
melhores momentos, aqueles em que o espaço se faz energia. E nossos amigos
que estavam invisíveis para o Fórum foram por instantes percebidos por todos.
A contestação do Fórum Parlamentar animada pela bem numerosa delegação
italiana (750 delegados registrados) juntou-se com os argentinos, paradoxalmente menos numerosos (tendo em vista sem dúvida a proximidade geográfica),
mas portadores eles também de uma dinâmica realmente constituinte. Preso
entre esses dois pólos constitutivos que emergiam, Gênova e Buenos Aires, o
"centro" do Forum de Porto Alegre se revelou em toda sua ambiguidade:
mostrou-se sob os avatares periféricos de um socialismo desenvolvimentista
excessivamente institucional e saudosista para comprometer a potência da globalização, mas permitiu aglutinar um movimento dos movimentos que tira sua
força de sua própria globalização.
O que, sem dúvida, mais terá marcado o Fórum na alma é a compreensão
de que, com o drama argentino, aparece uma radicalidade de forma mais profunda.
A dinâmica em curso nesse país não foi suficientemente medida nos debates
oficiais, que se contentaram em endereçar a constatação de fracasso às políticas
do FMI. De fato, os acontecimentos da Argentina têm doravante desqualificado
todo retorno as antigas mediações corporativas ou estatais. O refrão que entoa
a multidão em todas as manifestações massivas (Que se vayan todos!) não
poderia melhor se apropriar do espaço de representação do poder para crescer.
Nas ruas, nas praças argentinas, a multidão não se contenta em apontar o dedo
para as políticas econômicas do FMI e do Banco Mundial, ela visa também o
estatal e as redes corporativas em plena falência. É uma peça num cenário
inteiramente novo. Depois da longa hegemonia da ordem corporativa (o fascismo
trabalhista e sindical do peronismo), depois da ordem estatal da ditadura militar,
depois da ordem do mercado e de sua tecnocracia, é o trabalho da multidão que
aparece como o único princípio constituinte. Longe de constituir um problema,
a fragmentação da classe operária e de suas representações sindicais representa
a condição de afirmação de uma multiplicidade social ainda mais capaz de atualizar
a crise do Estado (ai compreendida suas Forças Armadas) quanto pode transformar
o fracasso da democracia dos técnicos financeiros em um processo sem precedente
de democracia radical.
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Elementos do poder local, em particular a emissão pelas províncias de
moedas alternativas ao peso e ao dólar, acham nas mobilizações de rua, nas
assembléias de bairros (asambleas de vecinos) e nas coordenações intrabairros
(interbarriales) os espaços públicos de um trabalho comum. É esse novo espaço
comum que se manifesta quando os "motoboys" oferecem às manifestações insurrecionais ajuda no conhecimento que têm do território urbano. Essa racionalidade imanente, imediata, é a única capaz de desfazer o nó Górdio das equações
da dívida e das taxas de juros.
Naturalmente, não há nenhum determinismo em tudo isso. Um enésimo
golpe de força pode a qualquer instante reafirmar a ordem estabelecida. Dia
após dia devemos nos direcionar para o "centro", devemos atravessá-lo como
fazem os manifestantes argentinos que batem as cassarolas ou que formam
piquetes quando marcham das periferias para o ponto de concentração. O trabalho
da multidão, nosso trabalho, ou melhor nossa atividade, é operar a junção das
periferias para que elas consigam explodir o "centro", é por isso que não podemos
aceitar que todas as boas vontades empregadas para construir esse gigantesco
espaço caótico e reticular pelo movimento dos movimentos fiquem fechadas
dentro dele.
Na Argentina, os moradores dos bairros abastados do centro de Buenos
Aires aprenderam com os piqueteros como bloquear as ruas. E os piqueteros
entenderam a importância de se pensar pelo menos como vizinhos. Bloquearam
a rede urbana, transformaram sua fisionomia de espaço comercial em vetor de
autogovernabilidade. O trabalho da multidão, melhor, sua atividade, consiste
em reinvestir os espaços e as redes, reapropriá-los, desdobrá-los, para melhor
refletir sobre os meios concretos de subverter a injustiça e a miséria. Seria melhor,
aliás, que o "centro" não soubesse de nada disso. Poderia ficar com medo. Só
iremos dizê-lo no último momento.
Franco Barchiesi, Franco Berardi (Bifo), Gianfranco Bettin, Giuseppe Caccia, Luca
Casarini, Giuseppe Cocco, Michael Hardt, Maurizio Lazzarato, Yann Moulier Boutang, Peter Pal
Pelbart, Suely Rolnik, Tatiana Roque, Denise Sant'Anna, Gerardo Silva (Bolonha, Joanesburgo,
Mestre, Nova Iorque, Pádua, Paris, Rio de Janeiro, São Paulo, Veneza).
Tradução Ivana Bentes
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Franco Barchiesi ensina sociologia na Universidade de Johannesburg na Áfrique do Sul.
Franco Berardi (Bifo) é diretor de Collection em Luca Sassella (Roma), vive na
Bolonha, na Itália.
Gianfranco Bettin, do Partido Verde italiano é primeiro adjunto na prefeitura de
Mestre, na Itália
Giuseppe Caccia do Partido Verde italiano é adjunto para as questões sociais da
Prefeitura de Veneza.
Luca Casarini é um dos líderes dos Centros Sociais do Nordeste italiano.
Giuseppe Cocco é professor da ESS/UFRJ e coordena o Labtec na Universidade
Federal do Rio de Janeiro.
Michael Hardt ensina na Universidade de Duke (Carolina do Norte), nos EUA. É
co-autor de Império com Antonio Negri.
Yann Moulier Boutang é professor e pesquisador em economia (Universidade da
Bretanha e l'IEP de Paris). Edita a revista Multitudes.
Peter Pal Pelbart, filósofo, professor da Universidade de São Paulo, Brasil.
Suely Rolnik, psicanalista, professora da Universidade de São Paulo, Brasil.
Tatiana Roque professora de matemática na Universidade Federal do Rio de Janeiro
e pesquisadora do Colégio Internacional de Filosofia.
Denise Sant'Anna professora de história na Universidade de São Paulo, Brasil e na
MSH de Paris.
Gerardo Silva, argentino é pesquisador do Labtec da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Brasil.

Miolo navegacoes.qxd

18

29.10.02

16:00

Page 12

AÇÃO CONTRA A GUERRA GLOBAL: A CARAVANA INTERNACIONAL NA PALESTINA

Miolo navegacoes.qxd

29.10.02

16:00

Page 13

L U G A R C O M U M No17, pp. 19-21

Ação contra a Guerra Global:
a caravana internacional
na Palestina1
Luca Casarini
No dia 29 de março de 2002, ocorreu uma importante jornada de discussão
interna em relação à Caravana na Palestina3, sobretudo pela necessidade de colocar
em foco aquilo que está acontecendo, aquilo que estamos vivendo na Palestina do
ponto de vista político, da linguagem, da perspectiva que hoje se abre de maneira completamente diversa em relação aquilo que podia haver antes do que está acontecendo.
A assembléia, muito apinhada, serviu propriamente para definir alguns
pontos e procuramos escrever neste dia um documento. Um desses pontos, o
principal, é que nos encontramos diante de uma reviravolta radical na situação
da Palestina e do Oriente Médio e, a nosso ver, representa a aplicação daquilo
que chamamos "guerra global permanente" e isto é um verdadeiro e próprio
laboratório material de como o império esta construindo sua soberania em torno
de mecanismos que são aqueles da guerra e, em particular, da guerra contra civis.
Isto nos levou a propor à assembléia dos delegados da Action for Peace
de ontem à tarde (nós fazemos parte como desobedientes de uma caravana
chamada Ação pela Paz) de não usar mais a palavra paz: queremos que se abra
um novo estágio de reflexão também lingüística. Usar a palavra paz quer dizer
falar também da falência de todas as tentativas de construção com a sociedade
civil de uma política diferente. Sei perfeitamente que esta é uma coisa que
incomoda, mas de hoje em diante nós preferimos chamar-nos "ação contra a
guerra global" e não "ação pela paz", porque o termo "paz" não tem mais
Texto extraído do site http://www.sherwood.it. Trata-se de uma declaração feita por telefone
a Radio Sherwood (de Padova, Itália) no meio dos acontecimentos violentos da primeira reocupação de várias cidades da Cisjordánia pelo exercito israelense.
2
Trata-se da Caravana de Pasqua em Israel e Palestina, ou seja da mobilização de ativistas
globais, de diferentes países europeus, norte americanos e até brasileiros no intento de denunciar a violência da ocupação e da guerra naqueles territórios.
1
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nenhum significado senão aquele de dizer que a única paz possível é uma "paz
armada", paz que veda a suspensão/congelamento da situação atual - ou seja, os
campos de refugiados que tornam-se campos de concentração, controle militar
total em face de uma sociedade civil israelense que de fato é uma sociedade armada.
A nosso ver é muito correto, também de um ponto de vista cultural,
começar a utilizar uma linguagem diversa, para sublinhar que dentro deste
mecanismo de massacre e construção do gueto de uma parte, e da guerra contra
os civis (com a utilização dos homens-bomba) de outra parte, não é possível
pensar a nenhuma outra perspectiva que não seja aquela da imposição, que não
seja aquela da guerra global permanente, que não seja aquela do “desespero”.
Aqui se "brinca" a quem consegue expressar mais o desespero: de uma parte há
um estado superarmado e organizado em uma sociedade completamente militarizada - as pessoas circulam com metralhadoras: a sociedade civil israelense
(os pacifistas), depois do que está acontecendo, ao máximo consegue expressar,
em poucas dezenas de de unidades, um protesto - enquanto da outra parte
entram os carros armados nas casas. Há uma total inadequação, inclusive da
cultura política, em relação a esta situação, que não pode ser enfrentada com os
velhos instrumentos: neste lugar temos respirado não somente a inadequação,
mas também o absurdo de pôr-se nos termos clássicos (mesmo do ponto de
vista do movimento) de apoio à resistência e à luta do povo palestino como nos
colocávamos em um cenário diferente.
Foi uma discussão importante: raciocinamos sobre que sentido dar às
iniciativas dos próximos dias e sobretudo que tipo de mensagem deve partir
daqui, não apenas pela descrição disto que estamos vivendo, mas também do
ponto de vista dos conteúdos. Creio que esta reflexão sobre a necessidade d
ultrapassar estes velhos conceitos de guerra e paz deveria ser um raciocínio que
parte de Jerusalém, dos campos de refugiados nos quais conseguimos entrar,
que parte da nossa própria iniciativa para abrir o debate no Movimento dos
movimentos.
Aqui se vive uma tragédia, que vê - e este é um outro ponto da discussão - o fim da hipótese das Nações Unidas dos povos: nestes dias temos visto
como estas sejam rituais, porque estamos falando de um mecanismo no qual a
violação dos direitos humanos é constante, patente, contínua e vede a inércia e
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a cumplicidade própria daqueles organismos internacionais que o movimento
pacifista sempre relembra. Aqui acabou a época da ONU do povo, da ingerência
humanitária: acabou a época da paz, precisamos de uma intervenção do ponto
de vista da modificação radical da nossa relação com a guerra global permanente.
Nós estamos aqui também com as nossas contradições: o que significa
interpor-se entre os carros armados e os homens-bomba? Como podemos realmente desenvolver uma diplomacia “por baixo”: dos movimentos ? Nos sentimos
inadequados e todos estão sentindo esta sensação, mas isto não significa que
não se está aqui e que não se tenta construir algo de novo. Significa todavia que
este algo deve sem dúvida ser novo: a verdadeira reflexão é sobre como
conseguir sabotar a guerra.
Ou seja, a única forma de pensar a paz, em face dessa dinâmica, é
combater contra a guerra global permanente.
Se por paz se entende uma situação congelada ou a existência de uma
guerra combatida latente, a guerra global permanente apresenta diferentes níveis
de intensidade, mas não pára nunca.
Precisamos redefinir, pois, o conceito de paz. A "transformação da guerra
imperialista em guerra civil" foi o terreno ideológico para o nascimento dos
movimentos operários e revolucionários do século passado. Hoje em dia, há
uma guerra imperial permanente, não uma guerra imperialista para a conquista
de novos territórios ou porções de mercado, ou de populações a serem mobilizadas na produção. Há uma guerra no Império. A guerra civil, terreno no qual
aconteceu a transformação do conceito de guerra no Império, é hoje em dia uma
guerra contra os civis. É isso que define a guerra como operação de polícia
internacional: não porque é mais macia, não porque tem mais regras, nem
porque pretende afirmar a ordem pública em termos globais, mas porque sua
ação é dirigida contra os civis.

Luca Casarini é um dos porta-vozes do movimento dos Disobbedienti, particularmente ativo na Caravana Zapatista (em 2000) e nas grandes manifestações de Genova contra o G8,
em julho de 2001. Vide "A marcha planetária das montanhas mexicanas a Gênova", in
Giuseppe Cocco e Graciela Hopstein, As Multidões e o Império. DPA. Rio de Janeiro. 2002.
Vide também Luca Casarini. "Sem o Macacão Branco" in Lugar Comum, n. 15-16. Setembro
2001-abril 2002.
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Resistir a quê?
O u m e l h o r, r e s i s t i r o q u ê ?
Tatiana Roque
No sentido corriqueiro, resistir é sempre resistir contra ou resistir a. Ou
seja, é se opor ou suportar: é, em suma, lutar, coexistindo ou sucedendo certo
exercício de poder. Mas é também resistir à tentação, manter-se firme diante de
uma força contrária. O que pretendo neste texto é pensar um sentido afirmativo
para a idéia de resistência, partindo de três âmbitos distintosæ físico, etimológico e matemáticoæ e prosseguindo por uma via filosófica, de inspiração
deleuziana, para propor uma definição processual e uma articulação deste conceito que torne possível pensá-lo como um processo que está em curso antes do
fato ao qual se resiste, que será, de fato, condição de possibilidade da resistência
efetiva que irá se instaurar a partir deste fato1. A resistência tornar-se-á, deste
modo, constitutiva de um devir revolucionário.
Três quadros, três inflexões da palavra "resistência"
Começo por explicar que os contextos que seguem, e nos quais me
inspiro, não se prestam a justificar uma proposição filosófica por uma argumentação teórico-científica. Ao partir de um âmbito científico, pretendo, isto
sim, aproximar a teoria em questão de uma prática; sem dever, para isto, aplicá-la
a um contexto prático, tal como este é usualmente concebido, mas fazendo-a
funcionar - e ressoar - em âmbitos diversos, por um modo distinto da aplicação.
Resistência na física
No âmbito físico, a resistência pode ser mecânica - uma força que se opõe ao
movimento de um corpo - ou elétrica - propriedade de um condutor de se opor
Esta anterioridade da resistência já foi assinalada por Foucault, pelo próprio Deleuze em seu
trabalho sobre Foucault e por alguns outros autores. O modo como o faremos neste texto percorre, no entanto, um caminho distinto.

1
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à passagem de corrente elétrica. Neste último caso, ela se mede pelo quociente
da diferença de tensão aplicada às extremidades do condutor pela corrente que
nele circula. O condutor pode ser denominado "resistor" e é chamado freqüentemente, ele mesmo, de "resistência" ("é preciso trocar a resistência do chuveiro").
Não podemos deixar de notar uma certa substantivização do termo: no primeiro
caso a resistência é uma força; no segundo, uma propriedade de um resistor.
O conteúdo afirmativo da noção de resistência se torna nítido quando
distinguimos, não as suas definições, mas os seus sentidos mecânico e elétrico.
Suponhamos que se queira colocar um motor em funcionamento, para mover
qualquer coisa, um ventilador por exemplo. Ligamos um fio a uma fonte de
energia que fará funcionar o ventilador, mas este fio possui uma resistência, que
será tanto maior quanto mais comprido e mais fino ele for. Guardando o objetivo
final de mover um motor, a resistência do fio atua como se fosse uma resistência
mecânica, uma vez que se opõe ao movimento, no caso, do ventilador. É importante salientar aqui que a expressão "como se fosse" já indica que não se trata, a
rigor, de uma resistência mecânica, mas sim de uma resistência que possui a
função negativa de se opor ao movimento, tal como a resistência mecânica.
Há, ademais, um detalhe fundamental: o fio reduz a passagem da corrente porque esquenta, e este é o modo como a resistência do fio se exprime:
pela produção de calor. Se o fio for muito longo e muito fino, podemos enrolá-lo
várias vezes e colocá-lo dentro de um recipiente de vidro, fabricando um dispositivo que conhecemos bem e que chamamos de "lâmpada". Quando esta
lâmpada é ligada a uma fonte de energia, o calor produzido pelo fio gera luz. Em
outros casos, a geração de calor de uma resistência pode servir para esquentar a
água, como no caso da resistência que faz funcionar os chuveiros elétricos.
Esquecendo, portanto, por um momento, o objetivo mecânico de mover
um motoræ ou de fazer funcionar o ventiladoræ, a resistência não mais atua
como oposição e deixa de ser associada ao sentido negativo2 de que falávamos
há pouco. Em sua produção elétrica, a resistência é afirmativa: pode produzir
luz e calor.

Cabe notar que as palavras "negativo" e "afirmativo" são empregadas aqui em seus sentidos
mais literais, sem que nenhuma questão moral ou de valor esteja envolvida.

2
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Cabe lembrar, por fim, que um movimento, executado por uma força
mecânica, possui uma extensão, sendo medido por uma unidade de medida
extensiva, que pode ser caracterizada pela sua possibilidade de ser dividida em
partes. Por exemplo, se ligamos um objeto unidimensional de um metro a um
outro com o mesmo tamanho, obtemos um objeto de dois metros. Já a temperatura não é uma grandeza extensiva, mas intensiva. Para compreender esta propriedade, basta observar que o grau é uma unidade de medida de intensidade;
isto é, se acrescentamos uma porção de água com temperatura de 100 graus a
uma igual porção com a mesma temperatura, obteremos o dobro de água, mas
não o dobro de temperatura. Em resumo, a produção mecânica da resistência é
extensiva, ao passo que sua produção elétrica é intensiva.
Divagações inspiradas pela etimologia
Há sempre o perigo, ao se iniciar uma argumentação de tipo etimológico,
de suscitar a desconfiança de que há um sentido mais verdadeiro para as
palavras, associado ao seu sentido primeiro ou mais antigo. Evidentemente, as
palavras se definem também pelo seu uso, porém, isto não nos impede, porém,
de buscar algo de sua origem que permanece, ainda que de um modo novo,
esculpido pelo tempo. Se invoco a etimologia da palavra "resistência", é apenas
para mostrar que esta palavra se presta, desde o princípio, às inflexões que pretendo produzir sobre ela. E que a decisão de mantê-la não é nem casual, nem
motivada pela falta de outro termo mais apropriado. É sempre possível, e mesmo
desejável, inventar novas palavras para novos conceitos. No caso da "resistência",
todavia, prefiro manter a palavra, tentando fazer com que, em sua permanência,
possibilidades esquecidas possam ser sublinhadas ou alguns de seus devires
acabem aparecendo. Espero mesmo que deste procedimento possa surgir uma
forma de resistência.
Na palavra resistência há, antes de tudo, o prefixo re, que aponta para
uma duplicação, uma insistência, um desdobramento, uma dobra, "outra vez".
Do que o segue, lemos um substantivo derivado do verbo sistere: parar, permanecer, ficar, ficar de pé, estar presente. A esse verbo se associa também a
stantia da palavra resistência, que invoca a estadia, idéia perfeitamente expressa
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pela transitoriedade do verbo estar, uma das preciosas singularidades do português.
Até aqui, portanto, resistir é insistir em estar - em permanecer, em ficar de pé 3.
Avançaremos apenas um pouco mais nesta linha de associações
(tornando-a quase uma licença poética) para chegar até a palavra "existência" 4.
Ora, se o ser é, na eternidade, as coisas estão, no tempo, e por isso mesmo, existem.
E por isso precisam afirmar, a cada instante, a sua existência. Porém, mais do
que a afirmá-la confirmando-a, precisam desdobrá-la, trazer à tona suas produções, seus efeitos, suas conseqüências; não conseqüências como se a existência
fosse delas a causa, mas suas seqüências, suas séries.
Se há o prefixo re na palavra resistir, ele não aponta para a necessidade
de se acrescentar em seguida a precisão daquilo contra o que a resistência se
volta. O prefixo se volta para a própria existência, ou para a própria stantia. Se
há uma duplicação, uma dobra, trata-se da dobra da existência, do estar pleno;
pleno de seus desdobramentos e de suas séries; pleno de suas conseqüências, ou
das seqüências que serão, com nossa própria estadia neste mundo, compossíveis.
a resistência é a dobra da existência
E assim não precisamos mais de inimigos, ou de opositores; não somos reféns
da ocupação. Opomo-nos, é verdade, mas nos opomos a conceber a vida como
algo desprovido de sentido.
A existência existe? A existência resiste. Pois ela só existe em constante
processo de diferenciação em relação a si mesma. Ela só existe dobrando-seæ
única condição para que existir não seja apenas o lado sombrio do ser.
"a matemática é real porque resiste"
Não me demorarei quase nada neste item e pouco me aprofundarei sobre o conteúdo preciso deste título . Faço questão de salientar, contudo, que a noção de
resistência, tal como pensada aqui, é profundamente inspirada pelo pensamento
Este sentido possui seus ecos também na linguagem usual, onde resistir pode significar reerguer-se, ressurgir, dar a volta por cima.
4
O prosseguimento do rigor etimológico nos levaria a uma análise por demais técnica, pois
seríamos forçados a pensar o ex da existência.
5
Para quem estiver realmente muito interessado neste assunto, indico minha Tese de Doutorado
(Ensaio Sobre a Gênese das Idéias Matemáticas, COPPE/UFRJ).
3
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de Jean Cavaillès e Albert Lautman. Estes dois filósofos e matemáticos franceses
se inserem em um momento particularmente brilhante da filosofia da matemática,
que teve lugar na França antes da Segunda Guerra Mundial. O traço comum de
suas filosofias consiste em percorrer as inflexões do pensamento matemático
para desvelar sua necessidade profunda, escondida por entre o encadeamento
lógico de seus enunciados.
Cavaillès era professor na Sorbonne quando da ocupação alemã que
deu origem à Resistência Francesa. Naquele momento, apesar de bastante
jovem, era já considerado um grande filósofo e, justamente por isto, sofreu
pressões para que não se arriscasse. Elas não surtiram efeito: Cavaillès se engajou
de corpo e alma ao lado da Resistência e acabou assassinado. Durante aquele
período, foi entregue aos nazistas seu amigo Albert Lautman, com quem, além
da visão sobre a matemática, possuía muitas afinidades políticas.
As razões evocadas para demover Cavaillès da decisão de se integrar à
Resistência se baseavam na discussão da eficácia desta luta e da importância da
participação de alguém que tanto teria ainda a contribuir se permanecesse vivo.
A tais argumentos, Cavaillès respondia apenas que não podia agir de outro
modo; que não fazia isto por escolha, mas por necessidade. Uma de suas frases
me é particularmente cara, uma frase contra a qual nenhuma argumentação
poderia prosseguir e que constitui quase uma fórmula para exprimir a posição
lógica de sua resistência: "Eis a minha posição, respondia Cavaillès, eu não posso
fazer de outro jeito".
Este filósofo, surpreendentemente, mantinha a posição de que era esta
mesma necessidade que comandava as proposições científicas e o rumo que
tomava, naquele momento, a sua vida:
"Necessários os encadeamentos das matemáticas, necessárias mesmo as
etapas da ciência matemática, necessária também esta luta que nós travamos" 6.
Tal necessidade nada tem de pré-determinação. Trata-se, ao contrário,
de um puro devir: o pensamento matemático é um devir singular porque é

Declaração de Cavaillès a Raymond Aron, relatada por este último em seu prefácio ao livro
póstumo de Cavaillès Philosophie mathématique.
6
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impossível reduzi-lo a outra coisa que não seja ele mesmo. Sobre a Resistência,
a resposta de Cavaillès obedecia ao mesmo rigor interno, mais do que a qualquer
imperativo externo. Talvez por este motivo, ao comentar a vida e a obra de
Cavaillèsæ fundamentalmente inseparáveisæ, Georges Canguilhem chega a
afirmar que Jean Cavaillès é a lógica da resistência vivida até a morte.
Herdeiros teóricos de uma filosofia da matemática que afirmava sua
objetividade a partir do esforço da inteligência para vencer as resistências que a
matéria matemática lhes impunha, Cavaillès e Lautman foram mais longe, afirmando uma objetividade própria ao pensamento matemático, a partir da necessidade dos encadeamentos e das ligações que o constituem. Necessidade, certamente; mas é também a noção de resistência que perpassa a justificativa dessa
objetividade, uma vez que o rigor matemático destes encadeamentos se desdobra
em ações que se colocam efetivamente para além da especulação. Teorias particulares que são inventadas, e eventualmente parecem se opor, se tornam casos
particulares de teorias mais amplas, em um movimento tão imprevisível quanto
necessário. A invenção eventual é percebida, a posteriori, como um gesto
necessário dentro de um sistema que ela, ao mesmo tempo, funda e integra.
Com um pensamento que não é independente dessas suas proposições
sobre o estatuto das idéias matemáticas, Cavaillès nos faz pensar que a resistência
ultrapassa o dever de um engajamento motivado pelo valor moral dos fins,
tornando-se, sobretudo, um modo necessário que afirma uma maneira de estar
no mundo, de fazer um mundo.
“Cavaillès, Lautman, e muitos outros que não eram, de modo algum,
filósofos, pensaram somente que era preciso dizer a situação, pelo que ela era,
e logo arriscar que há riscos, e sempre há, grandes ou pequenos, quando o pensamento abre a possíveis. É porque hoje, onde pensar que seja preciso pensar o
real se faz raroæ porque o consenso que nos é celebrado é o seguinte: o nãopensamento como pensamento únicoæ, nós podemos nos voltar, com reconhecimento, para os resistentes” .

7

Alain Badiou, Abrégé de métapolitique.
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Re( )sistência
Para postular que resistência possui uma potência afirmativa, como foi
feito até aqui, é preciso, ao invés de associá-la a uma negação, começar a pensar
qual o estatuto da negação propriamente dita (em tudo aquilo que for dito nos
próximos dois parágrafos, estarei seguindo algumas poucas páginas de Diferença e Repetição, de Gilles Deleuze, que se encontram no quarto capítulo,
dedicado à "Síntese ideal da diferença").
Na obra de Deleuze, mais importante do que a separação entre virtual e
atual, sobre a qual muito se refere - não sem certo açodamento -, é o modo como
esses dois âmbitos se comunicam. O virtual é uma parte ideal do objeto, não
sendo, contudo - e isto é fundamental-, nem abstrato nem indeterminado. A realidade do virtual é a realidade do conjunto de relações que o compõem: relações
diferenciais que conferem completa determinabilidade ao virtual. O que ocupa
Deleuze sobremaneira neste capítulo não é a separação entre o virtual e o atual,
mas as linhas de determinação próprias a cada um e suas correlações; linhas
estas que tendem, em um caso, para a atualização e, em outro, para a determinação completa dos elementos virtuais. A esses processos, a tradução brasileira
chamou, respectivamente, diferenciação e diferençação.
Faço questão de repetir que o objeto pode ser completamente determinado, em sua porção virtual, sem ser ainda atual, isto é, sem existir. A diferençação determina o conteúdo da parte virtual do objeto como um problema,
ao passo que a diferenciação exprime a atualização desse virtual ao constituir
soluções, diz Deleuze. O problema, por ser perfeitamente determinado como
problema, é uma positividade virtual que não desaparece na atualização dos
casos de solução. Sendo assim, a um caso de solução, como objeto individuado
atual, corresponde uma porção problemáticaæ o não-ser do próprio objeto. Este
não-ser, todavia, não é o ser do negativo, mas o ser do problema como elemento
genético do objeto que não cessa de participar de sua produção, não podendo ser
esgotado pela atualização. O não-ser é, portanto, mais uma suspensão do objeto
do que uma negação, e seria conveniente, por este motivo, denominá-lo ( )-ser.
Trocando em miúdos, o processo de atualização, que produz a porção existente
do objeto em questão, engendra apenas alguns casos de solução, deixando à
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sombra todos os outros casos que poderiam ter sido produzidos. Este "deixar de
lado" é a gênese do negativo; negativo que será, tão somente, a sombra do problema no domínio das soluções. Não há negação em nenhum dos dois processos
de diferenciação pois a negação se insere, a posteriori, na atualização, desde
que seu processo já esteja em curso.
Mesmo que Deleuze nada tenha dito sobre a resistência neste contexto,
mas sim em um outro, gostaria de fazer funcionar, no pensamento da resistência,
este maquinário de sua filosofia. Só então será possível pensar a noção de
resistência a partir de uma anterioridade da qual a negação não participa, uma
vez que a negação jamais gera, jamais produz ou move, sejam atualizações,
ações ou mecanismos: “eis a minha posição, não posso fazer de outro jeito”.
Para afirmar que resistir não é, ao menos em princípio, resistir
contra, é preciso conceber este verbo como afirmação de uma pura positividade, não inscrita na negação, mesmo que sua atualização possa compreender
uma contra-riedade instantânea de algo. Quanto a esta contrariedade, ela é
apenas uma parada no processo, o qual será imediato e constantemente
recolocado em funcio-namento por mecanismos interiores ao próprio processo,
como dizia Cavaillès, por necessidade. A porção de contrariedade que experimentamos no ato de resistir seria, assim, a sombra da resistência em sua
porção problemática e virtual.
Parece pertinente pensar, a partir do que acaba de ser dito, que a
resistência comporta também duas metades inseparáveis e independentes, uma
virtual e outra atual, que podem ser concebidas, respectivamente, segundo sua
possibilidade de afirmação de uma positividade ou sua inscrição em uma
relação de contrariedade. Não se trata, pois, de dois tipos de resistência, como
pareceu ter sido esboçado no início deste artigo, mas de duas linhas paralelas e
ressonantes de diferenciação da idéia de resistência. Em realidade, ganharíamos
muito pouco ao falar de uma resistência ativa em vez de uma resistência passiva,
ou de uma resistência afirmativa em vez de uma resistência negativa. Não há
dois tipos de resistência mas uma resistência, com sua metade de positividade e
sua metade de contrariedade, porque ambas precedem a síntese do negativo.
Para resistir a algo é preciso supor este algo ao mesmo tempo presente e
ausente. E, por isso mesmo, a ação aponta para o futuro.
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Por constituir um movimento ritmado entre as duas linhas, a resistência
é um gesto que pode ser denominado re( )sistência, deixando que o parêntesis
seja preenchido segundo a necessidade de um ato preciso, em um momento
determinado. Isto garante que o gesto possa ser desdobrado em ação, sem que
seja preciso esquecer sua outra metade, aquela que permanece e insiste na ação,
mas nela não se esgota; aquela que não se capta na ação; nem se captura e nem
se compreende.
Compreender é captar o gesto para poder continuar, dizia Cavaillès.
Pode-se não compreender a resistência, o que não se pode é deixar de desdobrá-la,
intuí-la, fazê-la proliferar. Se se diz da resistência que ela é primeira - o que é
diferente de dizer que ela vem primeiro -, é porque ela só existe em seus desdobramentos. Por isso dissemos que a resistência é uma dobraæ dobra que deve
mobilizar a existência por completo, desdobrando-a, isto é, transformando-a em
vida, em retomada da subjetividade como criação, ou melhor, como em criação.
o movimento dos movimentos
Para falar de um movimento dos movimentos, sem que o primeiro
"movimento" se refira a um conjunto de movimentos, o que nos levaria, mais
uma vez, a um paradoxo lógico, precisamos nos servir do maquinário conceitual
que acaba de ser esboçado. Do mesmo modo em que se falou há pouco de duas
linhas de diferenciação - uma de diferenciação do objeto atual (objeto diferenciado) e outra de diferenciação da diferençaæ, é possível pensar em um movimento dos movimentos a partir de duas metades: diferença e movimento. Para
que um movimento produza diferenças, é preciso que, para além de sua porção
constituída, haja outra, que é constituinte do movimento e sem a qual qualquer
movimento correria o risco de cristalizar-se, estagnar-se e se deixar capturar.
Associando ao movimento dos movimentos as duas metades da
resistência, talvez se possa compreender melhor a questão. Pode acontecer, por
exemplo, de um movimento surgir de uma contrariedade - digamos, contra o
G-8 -, partindo de uma resistência a um certo modo de dominação e controle
da vida de muitos pelo interesse de poucos. No entanto, se este movimento
contentar-se com o momento de parada que a contrariedade exprime, constituindo-
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se em um movimento contra alguma coisa, ele não pode criar diferença.
É preciso resistir à captura do processo de resistência pela linguagem e pelos
parâmetros quantitativos que impregnam a atualidade. O movimento dos movimentos se insere na ordem qualitativa da invenção e não na ordem quantitativa
dos resultados. É por isso que a discussão da eficácia neste contexto é uma
armadilha: o movimento dos movimentos é necessariamente aberto.
A diferença só pode ser produzida com o desdobramento do processo
de constituição do próprio movimento, pelas diferenciações que daí surgirão e
que o farão prosseguir, não necessariamente em linha reta, mas com tropeços e
retomadas, momentos de fraqueza e de potência. Essa segunda movimentação,
que se processa concomitantemente à primeira, exprime a outra metade da
resistência, sua porção virtual, criativa, que diferencia os movimentosænão
entre si mas para siæ, fundando um verdadeiro movimento dos movimentos.

Tatiana Roque é Professora do Instituto de Matemática da UFRJ e da Área Interdisciplinar de História e Filosofia da Ciência e da Técnica da COPPE/UFRJ. Pesquisadora do Collège International de Philosophie-Paris. As reflexões contidas neste artigo partiram, em grande
parte, das discussões da equipe que participa da organização do Colóquio Resistências.
Gostaria de agradecer a colaboração de: Alexandre Vogler, Bárbara Santos, Cristina Rauter,
Ericson Pires, Fernando Santoro, Giuseppe Cocco, Luis Andrade, Luis Pinguelli Rosa, Marici
Passini, Peter Pal Pelbart, Ronald Duarte, Silvia Ulpiano, Suely Rolnik e Viviane de Lamare.
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Poder sobre a vida,
potência da vida
Entrevista com Luca Casarini
Peter Pál Pelbart
O Imperador da China resolveu, um belo dia, construir uma Muralha
que contornasse a imensidão do Império e o protegesse contra a invasão dos
nômades vindos do Norte. A construção da Muralha mobilizou a população
inteira por anos a fio. Conta Kafka que ela foi empreendida por partes: um bloco
de pedra era erguido aqui, outro ali, mais um acolá, e não necessariamente eles
se encontravam, de modo que entre um e outro pedaço de muralha construído
em regiões desérticas abriam-se grandes brechas, lacunas quilométricas. O
resultado foi uma muralha descontínua cuja lógica ninguém entendia, já que ela
não protegia de nada nem de ninguém. Talvez apenas os nômades, na sua circulação errática pelas fronteiras do Império, tinham alguma noção do conjunto da
obra. No entanto, todos supunham que a construção obedecesse a um plano rigoroso elaborado pelo Comando Supremo, mas ninguém sabia quem dele fazia
parte e quais seus verdadeiros desígnios. Enquanto isso, um sapateiro residente
em Pequim relatou que já havia nômades acampados na praça central, a céu
aberto, diante do Palácio Imperial, e que seu número aumentava a cada dia. O
próprio imperador apareceu uma vez na janela para espiar a agitação que eles
provocavam. O Império mobiliza todas suas forças na construção da Muralha
contra os nômades, mas eles já estão instalados no coração da capital enquanto
o Imperador todo poderoso é um prisioneiro em seu próprio palácio.
Kafka dá poucas indicações sobre os nômades. Eles têm bocas escancaradas, dentes afiados, comem carne crua junto a seus cavalos, falam como
gralhas, reviram os olhos e afiam constantemente suas facas. Não parecem ter a
intenção de tomar de assalto o palácio imperial. Eles desconhecem os costumes
locais e imprimem à capital em que se infiltraram sua esquisitice. Ignoram as
leis do Império, parecem ter sua própria lei, que ninguém entende. É uma leiesquiza, dizem Deleuze-Guattari. Por que esquiza? Talvez pela semelhança do
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nômade com o esquizo. O esquizo está presente e ausente simultaneamente, ele
está na tua frente e ao mesmo tempo te escapa, sempre está dentro e fora, da
conversa, da família, da cidade, da economia, da cultura, da linguagem... Ele
ocupa um território mas ao mesmo tempo o desmancha, dificilmente ele entra
em confronto direto com aquilo que recusa, não aceita a dialética da oposição,
que sabe submetida de antemão ao campo do adversário, por isso ele desliza,
escorrega, recusa o jogo ou subverte-lhe o sentido, corrói o próprio campo e
assim resiste às injunções dominantes. O nômade, como o esquizo, é o desterritorializado por excelência, aquele que foge e faz tudo fugir. Ele faz da própria
desterritorialização um território subjetivo.
Como pode o Império lidar com um território subjetivo de tal natureza?
Mas como pode ele deixar de lidar precisamente com isso? Por mais que um
Imperador tenha Muralhas concretas a construir, Império algum pode ficar
indiferente a essa dimensão subjetiva sobre a qual ele se assenta primordialmente, sob pena de esfacelar-se - o que é ainda mais verdadeiro nas condições
de hoje. De fato, como poderia o Império atual manter-se caso não capturasse o
desejo de milhões de pessoas? Como conseguiria ele mobilizar tanta gente caso
não plugasse o sonho das multidões à sua megamáquina planetária? Como se
expandiria se não vendesse a todos a promessa de uma vida invejável, segura,
feliz? Afinal, o que nos é vendido o tempo todo, senão isto: maneiras de ver e de
sentir, de pensar e de perceber, de morar e de vestir? O fato é que consumimos,
mais do que bens, formas de vida - e mesmo quando nos referimos apenas aos
estratos mais carentes da população, ainda assim essa tendência é crescente.
Através dos fluxos de imagem, de informação, de conhecimento e de serviços
que acessamos constantemente, absorvemos maneiras de viver, sentidos de
vida, consumimos toneladas de subjetividade. Chame-se como se quiser isto
que nos rodeia, capitalismo cultural, economia imaterial, sociedade de
espetáculo, era da biopolítica, o fato é que vemos instalar-se nas últimas
décadas um novo modo de relação entre o capital e a subjetividade. O capital,
como o disse Jameson, através da ascensão da mídia e da indústria de propaganda, teria penetrado e colonizado um enclave até então aparentemente inviolável, o Inconsciente. Mas esse diagnóstico é hoje insuficiente. Ele agora não só
penetra nas esferas as mais infinitesimais da existência, mas também as mobiliza,
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ele as põe para trabalhar, ele as explora e amplia, produzindo uma plasticidade
subjetiva sem precedentes, que ao mesmo tempo lhe escapa por todos os lados.
O Império nomadizado
O Império contemporâneo, diferentemente do Império chinês do conto
de Kafka, já não funciona na base de muralhas e trincheiras, e os últimos acontecimentos demonstraram cabalmente a falência da lógica da fortaleza. O
Império se nomadizou completamente. Ou melhor, ele é a resposta política e
jurídica à nomadização generalizada. Ele mesmo depende da circulação de fluxos
de toda ordem a alta velocidade, fluxos de capital, de informação, de imagem,
de bens, mesmo e sobretudo de pessoas . Claro que nem tudo circula da mesma
maneira por toda parte, e nem todos extraem dessa circulação os mesmos benefícios. O novo capitalismo em rede, que enaltece as conexões, a movência, a fluidez,
produz novas formas de exploração e de exclusão, novas elites e novas misérias,
e sobretudo uma nova angústia - a do desligamento. O que Castel chamou de
desfiliação, e Rifkin de desconexão. A ameaça de ser desengatado - sabemos
que a maioria se encontra nessa condição, de desplugamento efetivo da
rede. O problema se agrava quando o direito de acesso às redes, como o diz
Rifkin (e agora trata-se não só da rede no sentido estrito, tecnológico e informático, mas das redes de vida num sentido amplo) migra do âmbito social para
o âmbito comercial. Em outras palavras: se antes a pertinência às redes de sentido e de existência, aos modos de vida e aos territórios subjetivos dependia de
critérios intrínsecos tais como tradições, direitos de passagem, relações de
comunidade e trabalho, religião, sexo, cada vez mais esse acesso é mediado por
pedágios comerciais, impagáveis para uma grande maioria. O que se vê então é
uma expropriação das redes de vida da maioria da população pelo capital,
através de mecanismos cuja inventividade e perversão parecem ilimitadas.
Mas não deveríamos deixar-nos embalar por um determinismo tão
apocalíptico quanto complacente. Parafraseando Benjamin, seria preciso escovar
esse presente a contrapelo, e examinar as novas possibilidades de reversão vital
que se anunciam nesse contexto. Pois nada do que foi evocado acima pode ser
imposto unilateralmente de cima para baixo, já que essa subjetividade vampi-
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rizada, essas redes de sentido expropriadas, esses territórios de existência comercializados, essas formas de vida visadas não constituem uma massa inerte e passiva à mercê do capital, mas um conjunto vivo de estratégias. A partir daí, seria
preciso perguntar-se de que maneira, no interior dessa megamáquina de produção de subjetividade, surgem novas modalidades de se agregar, de trabalhar,
de criar sentido, de inventar dispositivos de valorização e de autovalorização.
Num capitalismo conexionista, que funciona na base de projetos em rede, como
se viabilizam outras redes que não as comandadas pelo capital, redes autônomas,
que eventualmente cruzam, se descolam, infletem ou rivalizam com as redes
dominantes? Que possibilidades restam, nessa conjunção de plugagem global e
exclusão maciça, de produzir territórios existenciais alternativos àqueles ofertados
ou mediados pelo capital? De que recursos dispõe uma pessoa ou um coletivo
para afirmar um modo próprio de ocupar o espaço doméstico, de cadenciar o
tempo comunitário, de mobilizar a memória coletiva, de produzir bens e conhecimento e fazê-los circular, de transitar por esferas consideradas invisíveis, de
reinventar a corporeidade, de gerir a vizinhança e a solidariedade, de cuidar da
infância ou da velhice, de lidar com o prazer ou a dor? Mais radicalmente,
impõe-se a pergunta: que possibilidades restam de criar laço, de tecer um território existencial e subjetivo na contramão da serialização e das reterritorializações propostas a cada minuto pela economia material e imaterial atual? Como
reverter o jogo entre a valorização crescente dos ativos intangíveis tais como
inteligência, criatividade, afetividade, e a manipulação crescente e violenta da
esfera subjetiva? Como detectar modos de subjetivação emergentes, focos de
enunciação coletiva, territórios existenciais, inteligências grupais que escapam
aos parâmetros consensuais, às capturas do capital e que não ganharam ainda
suficiente visibilidade no repertório de nossas cidades?
Há alguns anos no Brasil eram visíveis configurações comunitárias
diversas, ora mais ligadas à Igreja, ora ao Movimento dos Sem-Terra, ora às
redes de tráfico, ou provenientes de movimentos reivindicatórios e estéticos
diversos, como o hip-hop, ou modalidades de 'inclusão às avessas' proporcionado
pelas gangues de periferia, mantendo com as redes hegemônicas graus de distância ou enlace diversos. Eu não saberia dizer o que está nascendo hoje nos
centros urbanos brasileiros, muito menos nas demais cidades do planeta. Mas há
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um fenômeno que me intriga, entre outros. No contexto de um capitalismo
cultural, que expropria e revende modos de vida, não haveria uma tendência
crescente, por parte dos chamados excluídos, em usar a própria vida, na sua
precariedade de subsistência, como um vetor de autovalorização? Quando um
grupo de presidiários compõe e grava sua música, o que eles mostram e vendem
não é só sua música, nem só suas histórias de vida escabrosas, mas seu estilo,
sua singularidade, sua percepção, sua revolta, sua causticidade, sua maneira de
vestir, de "morar" na prisão, de gesticular, de protestar, de rebelar-se - em suma,
sua vida. Seu único capital sendo sua vida, no seu estado extremo de sobrevida
e resistência, é disso que fizeram um vetor de existencialização, é essa vida que
eles capitalizaram e que assim se autovalorizou e produziu valor. É claro que
num regime de entropia cultural essa "mercadoria" interessa, pela sua estranheza, aspereza, visceralidade, ainda que facilmente também ela possa ser
transformada em mero exotismo étnico de consumo descartável. Mas a partir
desse exemplo extremo e ambíguo, eu perguntaria, também à luz dos nômades
de Kafka a quem me referi no início, se não precisaríamos de instrumentos
muito esquisitos para avaliar a capacidade dos chamados 'excluídos' ou 'desfiliados'
ou 'desconectados' de construírem territórios subjetivos a partir das próprias
linhas de escape a que são impelidos, ou dos territórios de miséria a que foram
relegados, ou da incandescência explosiva em que são capazes de transformar
seus fiapos de vida em momentos de desespero coletivo.
A força-invenção dos cérebros em rede
Utilizando de maneira originalíssima textos de Gabriel Tarde, Maurizio
Lazzarato debruçou-se recentemente sobre um feixe de questões correlatas , das
quais reteríamos a seguinte: que capacidade social de produzir o novo está disseminada por toda parte, sem estar essa capacidade subordinada aos ditames do
capital, sem ser proveniente dele e nem depender de sua valorização? A idéia de
Tarde relida por Lazzarato, e que eu retomo nesse contexto de maneira excessivamente sucinta, é que todos produzem constantemente, mesmo aqueles que
não estão vinculados ao processo produtivo. Produzir o novo é inventar novos
desejos e novas crenças, novas associações e novas formas de cooperação.
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Todos e qualquer um inventam, na densidade social da cidade, na conversa, nos
costumes, no lazer - novos desejos e novas crenças, novas associações e novas
formas de cooperação. A invenção não é prerrogativa dos grandes gênios, nem
monopólio da indústria ou da ciência, ela é a potência do homem comum. Cada
variação, por minúscula que seja, ao propagar-se e ser imitada torna-se quantidade social, e assim pode ensejar outras invenções e novas imitações, novas
associações e novas formas de cooperação. Nessa economia afetiva, a subjetividade não é efeito ou superestrutura etérea, mas força viva, quantidade social,
potência psíquica e política.
Nesse contexto, as forças vivas presentes por toda parte na rede social
deixam de ser apenas reservas passivas à mercê de um capital insaciável, e passam
a ser consideradas elas mesmas um capital, ensejando uma comunialidade de
autovalorização. Ao invés de serem apenas objeto de uma vampirização por
parte do Império, são positividade imanente e expansiva que o Império se
esforça em regular, modular, controlar. A potência de vida da multidão, no seu
misto de inteligência coletiva, afetação recíproca, produção de laço, capacidade
de invenção de novos desejos e novas crenças, de novas associações e novas
formas de cooperação, é cada vez mais a fonte primordial de riqueza do próprio
capitalismo. Uma economia imaterial que produz sobretudo informação, imagens, serviços, não pode basear-se na força física, no trabalho mecânico, no
automatismo burro, na solidão compartimentada. São requisitados dos trabalhadores sua inteligência, sua imaginação, sua criatividade, sua conectividade, sua
afetividade - toda uma dimensão subjetiva e extra-econômica antes relegada ao
domínio exclusivamente pessoal e privado, no máximo artístico. Como o diz
Toni Negri, agora é a alma do trabalhador que é posta a trabalhar, não mais o
corpo, que apenas lhe serve de suporte. Por isso, quando trabalhamos nossa
alma se cansa como um corpo, pois não há liberdade suficiente para a alma,
assim como não há salário suficiente para o corpo. Em todo caso, que a alma trabalhe significa, nos termos que mencionávamos há pouco, que é a vitalidade
cognitiva e afetiva que é solicitada e posta a trabalhar. O que se requer de cada
um é sua força de invenção, e a força-invenção dos cérebros em rede se torna
tendencialmente, na economia atual, a principal fonte do valor. É como se as
máquinas, os meios de produção tivessem migrado para dentro da cabeça dos
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trabalhadores e virtualmente passassem a pertencer-lhes. Agora sua inteligência,
sua ciência, sua imaginação – isto é, sua própria vida – passaram a ser fonte de
valor. A associação e cooperação entre uma pluralidade de cérebros prescinde,
no limite, da mediação do capitalista, tão decisiva num regime fordista.
Podemos retomar nosso leitmotiv: todos e qualquer um, e não apenas os
trabalhadores inseridos numa relação assalariada, detêm a força-invenção, cada
cérebro-corpo é fonte de valor, cada parte da rede pode tornar-se vetor de valorização e de autovalorização. Assim, o que vem à tona com cada vez maior
clareza é a biopotência do coletivo, a riqueza biopolítica da multidão. É esse
corpo vital coletivo reconfigurado pela economia imaterial das últimas décadas
que, nos seus poderes de afetar e de ser afetado e de constituir para si uma
comunialidade expansiva, desenha as possibilidades de uma democracia
biopolítica.
Biopotência da multidão
Duas palavrinhas ainda. Uma a respeito do termo biopolítica e outra a
respeito do termo multidão. Biopolítico foi o termo forjado por Foucault para
designar uma das modalidades de exercício do poder sobre a vida, vigentes desde
o século 18. Centrada prioritariamente nos mecanismos do ser vivo e nos
processos biológicos, a biopolítica tem por objeto a população, isto é, uma massa
global afetada por processos de conjunto. Biopolítica designa pois essa entrada
do corpo e da vida, bem como de seus mecanismos, no domínio dos cálculos
explícitos do poder, fazendo do poder-saber um agente de transformação da
vida humana. Um grupo de teóricos, majoritariamente italianos, propôs uma
pequena inversão, não só semântica, mas também conceitual e política. Com
ela, a biopolítica deixa de ser prioritariamente a perspectiva do poder e de sua
racionalidade refletida tendo por objeto passivo o corpo da população e suas
condições de reprodução, sua vida. A própria noção de vida deixa de ser definida
apenas a partir dos processos biológicos que afetam a população. Vida inclui a
sinergia coletiva, a cooperação social e subjetiva no contexto de produção material e imaterial contemporânea, o intelecto geral. Vida significa inteligência,
afeto, cooperação, desejo. Como diz Lazzarato, a vida deixa de ser reduzida,

39

Miolo 16 - 2 Peter Pal Pelbart

40

29.10.02

15:43

Page 8

PODER SOBRE A VIDA, POTÊNCIA DA VIDA

assim, a sua definição biológica para tornar-se cada vez mais uma virtualidade
molecular da multidão, energia a-orgânica, corpo-sem-órgãos. O bios é
redefinido intensivamente, no interior de um caldo semiótico e maquínico, molecular e coletivo, afetivo e econômico. Aquém da divisão corpo/mente, individual/
coletivo, humano/inumano, a vida ao mesmo tempo se pulveriza e se hibridiza,
se dissemina e se alastra, se moleculariza e se totaliza. E ao descolar-se de sua
acepção predominantemente biológica, ganha uma amplitude inesperada e passa
a ser redefinida como poder de afetar e ser afetado, na mais pura herança
espinosana. Daí a inversão, em parte inspirada em Deleuze, do sentido do termo
forjado por Foucault: biopolítica não mais como o poder sobre a vida, mas
como a potência da vida.
A biopolítica como poder sobre a vida toma a vida como um fato, natural,
biológico, como zoè, ou como diz Agamben, como vida nua, como sobrevida. É
o que vemos operando na manipulação genética, mas no limite também no
modo como são tratados os prisioneiros da Al Qaeda em Guantánamo, ou os
adolescentes infratores nas instituições de "reeducação" em São Paulo. Mas os
atos de auto-imolação espetacularizada que esses jovens protagonizam em suas
rebeliões, diante das tropas de choque e das câmaras de televisão, parecem ser a
tentativa de reversão a partir desse 'mínimo' que lhes resta, o corpo nu , e apontam
numa outra direção. Muito cedo o próprio Foucault intuiu que aquilo mesmo
que o poder investia - a vida - era precisamente o que doravante ancoraria a
resistência a ele, numa reviravolta inevitável. Mas talvez ele não tenha levado
essa intuição até as últimas conseqüências. Coube a Deleuze explicitar que ao
poder sobre a vida deveria responder o poder da vida, a potência 'política' da
vida na medida em que ela faz variar suas formas e, acrescentaria Guattari, reinventa suas coordenadas de enunciação. De maneira mais ampla e positiva, essa
potência da vida no contexto contemporâneo equivale precisamente à biopotência
da multidão, tal como descrita acima.
Ainda uma palavra sobre a multidão. Tradicionalmente o termo é usado
de maneira pejorativa, indicando um agregado indomável que cabe ao governante domar e dominar. Já o povo é concebido como um corpo público animado
por uma vontade única. Com efeito, como o diz Paolo Virno, e nas condições
contemporâneas isso é ainda mais visível, a multidão é plural, centrífuga,
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refratária à unidade política. Ela não assina pactos com o soberano e não delega
a ele direitos, seja ele um mulá ou um cawboy. Ela inclina-se a formas de
democracia não representativa. Talvez ela seja regida por uma lei-esquiza, tal
como os nômades de Kafka. Numa fórmula sugestiva, Virno ainda diz: a multidão
deriva do Uno, o povo tende ao Uno. O que é esse Uno do qual a multidão deriva?
Para ir rápido, é o que Simondon chamou de realidade pré-individual (e que os
pré-socráticos chamavam de a-peiron, Ilimitado), que Tarde referiu como virtualidade, que Marx designou por intelecto geral. Chamemo-lo de caldo biopolítico,
esse magma material e imaterial, corpo-sem-órgãos que precede cada individuação
- a potência ontológica comum.
A multidão, na sua configuração acentrada e acéfala, no seu agenciamento esquizo, pode ser vista como o oposto da massa. Canetti lembra que na
massa são abolidas todas as singularidades, nela reina a igualdade homogênea
entre seus membros (cada cabeça equivale a cada outra cabeça), a densidade
deve ser absoluta (nada deve se interpor entre seus membros, nada deve abrir
um intervalo em seu meio), e por último, nela predomina uma direção única,
que se sobrepõe a todas as direções individuais e privadas, que seriam a morte
da massa. Homogênea, compacta, contínua, unidirecional, a massa é todo o
contrário da multidão, heterogênea, dispersa, complexa, multidirecional. A
economia paranóica da massa e a lógica esquizo da multidão são diametralmente opostas, mesmo que elas se encavalem, como o notaram Deleuze e Guattari
a propósito da relação entre massa e malta. De todo modo, as religiões, bem
como os Estados, sempre souberam usar e dosar a energia da massa e seus afetos,
mas encontram-se em situação inteiramente distinta em relação à multidão, que
testemunha de um outro desejo e de uma outra subjetividade.
Poder e Potência
Eu concluo. Talvez Foucault continue tendo razão: hoje em dia, ao lado
das lutas tradicionais contra a dominação (de um povo sobre outro, por exemplo)
e contra a exploração (de uma classe sobre outra, por exemplo), é a luta contra
as formas de assujeitamento, isto é, de submissão da subjetividade, que prevalecem.
Talvez a explosividade desse momento tenha a ver com a extraordinária superposição dessas três dimensões.
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Volta a pergunta insistente: Como pensar as subjetividades em revolta? Como
mapear o seqüestro social da vitalidade na desmesurada extensão do Império e
na sua penetração ilimitada, tendo em vista as modalidades de controle cada vez
mais sofisticadas a que ele recorre, sobretudo quando ele se realavanca na base
do terrorismo generalizado e da militarização do psiquismo mundial? Mas
como cartografar igualmente as estratégias de reativação vital, de constituição
de si, individual e coletiva, de cooperação e autovalorização das forças sociais
avessas ao circuito formal da produção? Como acompanhar as linhas de êxodo
e desinvestimento ativo dos 'excluídos'? Em que medida a virtualidade da multidão extrapola o sistema produtivo atual e suas vampirizações, os modelos de
subjetivação que ele engendrou (por exemplo, o do trabalhador assalariado), os
cálculos do poder que ele suscita, a captura imperial e suas linhas de comando?
Além de recusar o sistema de valores e de exploração hegemônicas, como cria
ela suas próprias possibilidades irredutíveis, mesmo quando isso é feito a céu
aberto, nem que o Imperador esteja por perto, à espreita, espiando para ver no
que poderia ele capitalizar aquilo que dele escapa?
Não sei o quanto às poucas páginas de Kafka sobre a Muralha da China refletem
a paranóia do Império contemporâneo, com suas estratégias frustras para proteger-se dos excluídos que ele mesmo suscita, cujo contingente não pára de
aumentar no coração da capital, numa vizinhança de intimidação crescente e
num momento em que, como diria Kafka, sofre-se de enjôo marítimo mesmo
em terra firme. Não sei o quanto os nômades de Kafka, na sua indiferença ostensiva em relação ao Império, não podem ajudar a pensar a lógica da multidão.
Seja como for, em Kafka uma ironia fina vai solapando a solene consistência do
Império. Há algo no funcionamento do Império que é puro disfuncionamento.
Quando nas Conversas com Kafka Janoush diz ao escritor checo que vivemos
num mundo destruído, este responde: "Não vivemos num mundo destruído,
vivemos num mundo transtornado. Tudo racha e estala como no equipamento
de um veleiro destroçado". Rachaduras e estalos que Kafka dá a ver, e que a
situação contemporânea escancara. Talvez o desafio atual seja intensificar esses
estalos e rachaduras a partir da biopotência da multidão. Afinal o poder, como
diz Negri inspirado em Espinosa, é superstição, organização do medo: "Ao lado
do poder, há sempre a potência. Ao lado da dominação, há sempre a insubordi-
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nação. E trata-se de cavar, de continuar a cavar, a partir do ponto mais baixo:
este ponto ... é simplesmente lá onde as pessoas sofrem, ali onde elas são as
mais pobres e as mais exploradas; ali onde as linguagens e os sentidos estão
mais separados de qualquer poder de ação e onde, no entanto, ele existe; pois
tudo isso é a vida e não a morte."

Peter Pál Pelbart. Filósofo e ensaísta. É professor na Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo. É membro da Associação Resistência/Criação.
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Universidade e cidadania:
o movimento dos Cursos
P r é - Ve s t i b u l a r e s P o p u l a r e s
Alexandre do Nascimento
É no nível das massas, as únicas que podem realizar uma nova
sociedade, que é preciso examinar o nascimento de novas motivações e de novas atitudes
capazes de levar à realização do projeto revolucionário.
Cornelius Castoriadis
Estamos convencidos de que a mudança histórica em perspectiva
provirá de um movimento de baixo para cima, tendo como atores principais os países subdesenvolvimentos e não os ricos; os deserdados e os pobres e não os opulentos e outras classes obesas; o indivíduo liberado partícipe das novas massas e não o homem acorrentado; o
pensamento livre e não o discurso único.
Milton Santos

A democratização das relações sociais no Brasil é um processo historicamente relacionado à capacidade de luta e de organização da sociedade. Diante
da diversidade de problemas e das questões que se apresentam como desafios
para a construção de uma sociedade mais justa, e diante da negação de direitos
e oportunidades para parcelas significativas da população brasileira (o que
acontece desde a colonização e atinge preferencialmente alguns grupos sociais,
como os negros e índios), organizaram-se e continuam organizando-se vários
movimentos sociais.
Nesse processo histórico de construção, ainda inconclusa, a luta para
que as classes populares e os grupos sociais marginalizados tenham de fato o
direito à educação formal não é uma novidade no Brasil. Ao longo da nossa
história, sobretudo a partir do século XX, vários movimentos sociais se organizaram para lutar pelo direito à escolarização. Esse é o caso dos cursos prévestibulares organizados para preparar estudantes oriundos de classes populares
e grupos sociais marginalizados para os vestibulares.
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Esses cursos pré-vestibulares, que aqui denominamos de Cursos PréVestibulares Populares, são iniciativas educacionais de entidades diversas, de
trabalhadores em educação e de grupos comunitários, destinados a uma parcela
da população que é colocada em situação de desvantagem pela situação de
pobreza que lhe é imposta.
Um dado importante é que, na maioria dos cursos pré-vestibulares populares, há preocupações que extrapolam a preparação para o vestibular. Trata-se
de preocupações políticas, que se explicitam nos discursos dos seus participantes, nas propostas e nas práticas dos cursos, que vão desde atividades desenvolvidas em sala de aula visando a construção de uma nova consciência em seus
educandos (consciência racial, de gênero, de classe, dos problemas sociais,
etc.), passando por seminários, fóruns de discussões, assembléias, negociação
de isenções e bolsas com universidades, ações judiciais, formulação de propostas para facilitar o acesso e a permanência de estudantes das classes populares no ensino superior e democratizar a educação e o acesso ao conhecimento.
Destacam-se nesse contexto os cursos pré-vestibulares populares que trabalham
os temas do racismo, do preconceito e da discriminação racial, os chamados
cursos pré-vestibulares para negros e carentes. Nos discursos e nas práticas de
grande parte dos coordenadores, educadores e educandos desses cursos a
questão racial aparece como uma das principais questões a ser enfrentada pela
sociedade, pois, historicamente, vem produzindo desigualdades e pobreza no
Brasil. O Instituto Steve Biko de Salvador-BA (criado em 1992), o Movimento
Pré-Vestibular para Negros e Carentes (PVNC), do Rio de Janeiro (criado em
1993); e o Projeto Educação para Afrodescendentes (EDUCAFRO), de São
Paulo (criado em 1997, por um grupo ligado à Igreja Católica que atuava no
PVNC) são três importantes organizações de cursos pré-vestibulares populares
que trabalham com ênfase na questão racial, não apenas na denúncia, mas com
práticas e propostas que, além do vestibular, têm como objetivos a conscientização sobre o que significa o racismo, o preconceito e a discriminação na
sociedade, a construção de identidade racial através de trabalhos que enfatizam
a cultura negra e a elevação da auto-estima, a construção de propostas de ação
afirmativa para a promoção de igualdade de oportunidades, tratamento e reconhecimento cultural.
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Podemos dizer que as preocupações e práticas além do ensino para o
vestibular indicam a compreensão de que as desigualdades sociais e raciais na
educação, em geral, e no ensino superior, em particular, são mais que falta de
preparo para o vestibular. De fato, na história brasileira as desigualdades têm no
processo de formação da sociedade e na discriminação importantes elementos
elucidativos. E, apesar das dificuldades da época presente, o trabalho desses
cursos pré-vestibulares indica, também, a insistência dos setores populares da
sociedade em acreditar que há razões para prosseguir lutando por cidadania, por
igualdade racial e social, pelo respeito à diferença e à diversidade, por uma outra
sociedade e pela vida.
Em outro trabalho, denominamos de populares,
“os grupos sociais que vivem em condições impostas de exploração, dominação, discriminação, esmagamento de identidade e negação de direitos fundamentais, como o direito ao
trabalho, terra, moradia, remuneração digna, cuidados com saúde, acesso à educação formal,
reconhecimento cultural e participação política, com destaque para a população negra, que
entre outros problemas ainda enfrenta o que nos parece um fator decisivo de bloqueio à sua participação na sociedade: o racismo e a discriminação racial” (NASCIMENTO, 1999)1.

Mas, apesar das dificuldades que são impostas, é no seio das classes e
grupos populares que surgem formas criativas de luta, de participação política e
atitudes coletivas capazes de levar à construção de um outro projeto de
sociedade. Formas de enfrentamento de problemas que nos permite visualizar o
novo, como a criação de cursos pré-vestibulares. Essa é uma outra característica do que denominamos de setores populares. Por isso, denominamos esses
cursos de Cursos Pré-Vestibulares Populares.
Esse tipo de luta popular aparece ainda durante o período de ditadura
militar. Algumas experiências se constituíram nos anos 70 e 80. Mas é na década
de 90 que o trabalho popular de preparação para o vestibular, numa perspectiva
transformadora, emancipatória e instituinte ganhou força e se popularizou.

NASCIMENTO, Alexandre do. Movimentos Sociais, Educação e Cidadania: Um estudo
sobre os Cursos Pré-Vestibulares Populares. Dissertação de Mestrado em Educação. Rio de
Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 1999.

1
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Utilizando-se do ensino dos conteúdos exigidos nos Vestibulares, os
Cursos Pré-Vestibulares Populares conseguem mobilizar um grande número de
estudantes atraídos pela possibilidade de ingresso no ensino superior, especialmente nas universidades públicas, onde vestibulares são verdadeiras barreiras
ao ingresso de estudantes de classes populares. Além disso, a dinâmica interna
das universidades pública, concebida para estudantes pertencentes a classes e
grupos privilegiados, dificulta muito a permanência dos estudantes de classes
populares: são horários, currículos, materiais, metodologias e professores que
tornam quase impossível a permanência desses estudantes.
Além do ensino para o vestibular, as práticas dos Cursos Pré-Vestibulares
Populares apresentam elementos interessantes. Um deles é o desenvolvimento
de atividades de fortalecimento de auto-estima, de construção de identidade e de
formação política. Fala-se muito em conscientização, reflexão crítica sobre a
realidade, cultura popular, etc. Ou seja, os Cursos Pré-vestibulares operam também
como fontes de informações gerais, de aquisição conhecimentos políticos,
históricos e culturais, como lugar de novas formas de sociabilidade.
Outro elemento interessante é a possibilidade de articulação de grupos
comunitários, educadores e educandos na defesa da educação pública, na discussão dos problemas locais e globais, na construção de propostas, na pressão
sobre partidos políticos e governos, tendo em vista a democratização da educação
em todos os seus aspectos: ampliação de oportunidades, políticas de inclusão,
financiamento, currículo e pedagogia. Entram em cena neste processo não
somente questões políticas e econômicas, mas também questões raciais e culturais.
Histórico dos Cursos Pré-Vestibulares Populares
no Rio de Janeiro
No Rio de Janeiro, a construção de cursos pré-vestibulares comunitários
não é um fato novo. Temos, por exemplo, registro de um curso pré-vestibular
para negros e negras, organizado pelo Centro de Estudos Brasil África, em 1976.
Entretanto, neste trabalho estamos considerando as experiências que
foram referências para a popularização da proposta de curso pré-vestibular popular na década de 1990.
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Em 1986, Associação dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – ASUFRJ (atual Sindicato dos Trabalhadores
em educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro - SINTUFRJ) cria o
projeto Universidade para Trabalhadores e, dentro desse projeto, surge um curso
pré-vestibular.
“A fim de alargar o campo de atuação do movimento, integrando-o à discussão dos
rumos da universidade, da educação e da cultura, o projeto Universidade para os Trabalhadores
propõe-se a contribuir para a formação educacional e cultural dos funcionários da URFJ e seus
dependentes, dos trabalhadores sindicalizados e de moradores das comunidades populares,
através de três sub-projetos: a) Curso Pré-Vestibular; b) Curso de Alfabetização e Supletivo 1º
e 2º Graus; c) Curso de Formação Sindical e Cultural”2. (SINTUFRJ, 1996)

Para atender aos objetivos do projeto Universidade para os Trabalhadores, o Curso Pré-Vestibular do SINTUFRJ incorporou em seus conteúdos,
estudos básicos sobre política, economia e sociedade, na perspectiva de
contribuir para o melhor e mais crítico entendimento da realidade social.
“Desde seu início, o Pré-Vestibular vem se mostrando uma experiência repleta de
desafios pedagógicos e políticos, que se refletem na tentativa de construir, em um ano, uma
prática pedagógica que desenvolva uma consciência crítica e, ao mesmo tempo, prepare os
alunos para os exames vestibulares(...) No plano político, abrimos um espaço de debate e
reflexão da prática social dos alunos-trabalhadores, que busca contribuir para a formação de
uma consciência de classe fundamental na vida social e na futura trajetória universitária dos
nossos alunos (...) A ação política também vem se materializando em nosso fazer pedagógico,
através do domínio crítico dos conteúdos transmitidos e da relação professor aluno. Objetivamos
que o aluno ocupe o papel de sujeito(...)”3. (SINTUFRJ, 1989)

Em 1992, é criada a Associação Mangueira Vestibulares para atender
aos estudantes da Comunidade do Morro da Mangueira, no município do Rio de

SINTUFRJ. Universidade para trabalhadores: Pré-Vestibular SINTUFRJ. Rio de Janeiro:
Mimeo, 1996.
3
SINTUFRJ. Universidade para trabalhadores: Pré-Vestibular SINTUFRJ. Rio de Janeiro:
Mimeo, 1996.
2
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Janeiro. O Mangueira Vestibulares também apresenta preocupação com desenvolvimento de uma espécie de pedagogia emancipatória, por considerar os cursos
tradicionais como meros treinamentos.
Dado o seu caráter comunitário, a Associação Mangueira Vestibulares
tem uma atuação política diferente do Curso Pré-Vestibular do SINTUFRJ, que
tem uma preocupação claramente classista.
Também em 1992, é fundado na Bahia um curso pré-vestibular para
preparar estudantes negros para os exames vestibulares. Esse curso denominouse Coorperativa Steve Biko, em homenagem ao líder Sul Africano, morto pelo
apartheid. Esse curso se apresenta como uma forma de combate ao racismo e
como afirmação de identidade. Mesmo não sendo uma experiência surgida no
Rio de Janeiro, a Cooperativa Educacional Steve Biko teve grande influência,
foi uma importante referência para o surgimento de outros cursos populares.
Em 1993, surge o Curso Pré-Vestibular para Negros e Carentes na Baixada
Fluminense. Esse curso foi o ponto de partida para o que mais tarde transformouse no Movimento de Cursos Pré-Vestibulares para Negros e Carentes (PVNC). O
PVNC inaugurou uma nova fase no trabalho popular de preparação de estudantes
para o vestibular, trazendo em sua luta o debate sobre a questão da discriminação
racial como uma questão social de grande relevância, pois está relacionada à produção da pobreza, da exclusão social e é um dos principais elementos para a serem
considerados para o entendimento dos motivos da baixa quantidade de estudantes
negros nas universidades brasileira, especialmente nas universidades públicas.
O PVNC publicizou suas propostas, o que incentivou ex-alunos, entidades e grupos diversos a criarem novos cursos para negros e carentes. Essa
estratégia contribuiu bastante para que o PVNC se tornasse a experiência mais
expressiva de Pré-Vestibular Popular, o que motivou a criação de outros cursos
populares no Rio de Janeiro e até mesmo em outros Estados. Hoje, são mais de
150 cursos no Rio de Janeiro e mais de 500 cursos no Brasil.
O Movimento Pré-Vestibular Para Negros e Carentes - PVNC
O Movimento de Cursos Pré-Vestibulares para Negros e Carentes
(PVNC) surgiu na Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro, por iniciativa
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de um grupo de educadores incomodados e descontentes com as dificuldades de
acesso ao ensino superior, principalmente dos estudantes de grupos populares e
discriminados. Visando ainda a articulação de setores excluídos, o PVNC também
se propõe desenvolver uma luta ampla pela democratização educação e contra a
discriminação racial.
A Igreja Católica teve um importante papel pra a criação do PVNC. A
proposta de criação do nasceu na Igreja Católica, a partir das reflexões sobre a educação e o negro, realizadas entre 1989 e 1992, na Pastoral do Negro de São Paulo.
O primeiro resultado concreto desse debate foi a concessão de 200 bolsas
de estudos pela PUC-SP. Essas bolsas foram destinadas para estudantes participantes do movimento negro. Também nesse período (1992), surgiu na Bahia a
Cooperativa Steve Biko, com objetivo de apoiar e articular a juventude negra da
periferia de Salvador, colaborando para a entrada de jovens na Universidade.
As 200 bolsas de estudos concedidas pela PUC-SP fizeram surgir, no
Rio de Janeiro, a idéia de organizar um curso para estudantes negros. No final
de 1992, iniciaram-se, na Igreja da Matriz do Município de São João de Meriti
as discussões e articulações para a organização de um curso na Baixada Fluminense e capacitar estudantes para o vestibular da PUC-SP e das universidades
públicas do estado do Rio de Janeiro. Foram, também, importantes referências
outras duas experiências populares de ensino pré-vestibular: o curso prévestibular da Associação dos Funcionários da UFRJ e o Curso Mangueira
Vestibulares.
A proposta se sustentava em duas constatações: em primeiro lugar, a
péssima qualidade do ensino médio na Baixada Fluminense, que praticamente
elimina as possibilidades de acesso do estudante da região - que é constituída
em sua maioria por uma população economicamente desfavorecida e negra - ao
ensino superior. Em segundo lugar, o baixo percentual de estudantes negros nas
universidades (menos de 5% dos estudantes).
O grupo que iniciou a articulação para a formação do curso era composto por professores de ensino médio e militantes dos grupos católicos de
Agentes de Pastoral Negros (APN) e do Grupo de Reflexão sobre Negros e Indígenas (GRENI). Esse grupo iniciou os contatos com outros professores, buscou
escolas que pudessem ceder uma sala para a realização das aulas, bem como
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realizaram o trabalho de divulgação e reuniões com os primeiros alunos interessados. A partir desses contatos, o grupo foi se ampliando, a idéia começou
a se materializar e, em junho de 1993, iniciaram-se as aulas do curso. A esse curso foi dado o nome de Curso Pré-Vestibular para Negros e Carentes.
Apartir de 1994, com o sucesso e repercussão do trabalho realizado em 1993
- que obteve 34% de aprovados para a UERJ, UFRJ, UFF e PUC-RJ - outros grupos
(entidades populares, entidades do movimento negro, igrejas, educadores e exalunos) organizaram novos núcleos do Curso Pré-Vestibular para Negros e Carentes.
“(...) 1994 foi um ano fundamental para o PVNC. Foi um ano de crescimento, de
adesão de novos grupos, de novos núcleos, de muitas articulações, debates, conflitos e criação
de novos espaços de debates e deliberações coletivas: a Assembléia Geral, as equipes de
reflexão racial e pedagógica, o Jornal, as aulas de Cultura e Cidadania. Em 1993 foi lançado a
semente, mas 1994 o ano de constituição do PVNC”4 (...) (PVNC, 1998)

No final de 1994, o PVNC contava com mais de 20 núcleos. Desde
então, vários núcleos foram criados. Em 1995, foi criado o Conselho Geral, que se
reúne mensalmente com o objetivo de articular os cursos em torno de objetivos
comuns. Muitos dos mais dos 150 cursos existentes hoje no estado do Rio de Janeiro
foram criados a partir do trabalho do PVNC. Desses cursos, 40 fazem parte do
Conselho Geral do PVNC, que é a instância coletiva que organiza o movimento.
No contexto histórico dos cursos pré-vestibulares populares, o Movimento Pré-Vestibular para Negros e Carentes (PVNC) tem um papel fundamental.
O PVNC é, atualmente, um grupo de 40 cursos e foi a experiência que fez surgir
outros cursos no Rio de Janeiro e no Brasil. Foi o primeiro a organizar-se como
uma rede, a buscar parcerias, a negociar isenções de taxas de inscrição e bolsas
de estudos com universidades públicas e privadas, a mover ações judiciais contra
universidades para garantir o direito de fazer a prova do vestibular para os estudantes mais pobres, a utilizar a mídia para divulgar amplamente o seu projeto, a
divulgar sua experiência em eventos políticos e acadêmicos, a aparecer em documentos governamentais. Foi a partir do PVNC que surgiu a maioria dos cursos
pré-vestibulares populares hoje existentes.
PRÉ-VESTIBULAR PARA NEGROS E CARENTES. Carta de Princípios. Rio de Janeiro:
Mimeo, 1998.
4
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Esse trabalho de ir além do preparo para os vestibulares, apesar das
dificuldades da época presente, é um importante indicativo de que, na
sociedade, há movimento autônomo, há potencial instituinte e há razões para
lutar por cidadania, por universalização de direitos, por justiça, por igualdade,
pelo respeito à diferença, pela vida e por uma outra organização societária.
Princípios, Objetivos, Organização e Perspectivas
Políticas do PVNC
Diz a Carta de Princípios do PVNC, em seu início:
Esta CARTA DE PRINCÍPIOS tem por finalidade sistematizar as várias decisões
tomadas pelo coletivo do Pré-Vestibular para Negros e Carentes (PVNC), em reuniões da
Assembléia Geral e do Conselho Geral. Visa, principalmente, estabelecer os princípios e os
objetivos a partir dos quais e pelos quais o PVNC está organizado (...) Por PRINCÍPIOS entendemos idéias, formulações, conceitos, convicções, opções políticas e regras que devem presidir
o trabalho e as práticas do PVNC, bem como presidir as relações que se estabelecem entre os
núcleos e com outras instituições sociais 5. (PVNC, 1998)

Com essa definição introdutória, inicia-se a Carta de Princípios do
PVNC. Em 1998, a discussão mais importante no interior do PVNC foi a construção da Carta de Princípios, que além de um processo de sistematização das
deliberações, revisão de pontos já deliberados, discussão e aprovação de novas
regras, definição de princípios e objetivos, é uma tentativa significar e construir
uma identidade autônoma para o Movimento.
Na Carta de Princípios, são proclamadas como princípios a democracia,
enfatizando que esta deve ser também uma democracia racial; a ação afirmativa
como política cultural de identidade, ação política da sociedade e não somente
políticas públicas destinadas a determinados grupos sociais; a educação como
um dos canais de inclusão social, pertencimento à cidadania e de alargamento de

PRÉ-VESTIBULAR PARA NEGROS E CARENTES. Carta de Princípios. Rio de Janeiro:
Mimeo, 1998.
5
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oportunidades para a população negra, pobre e discriminada, com o importante
papel para a superação do racismo e da discriminação sóciocultural, sendo portanto indispensável à construção de uma sociedade democrática; e, a opção
política pela universidade e escola públicas, gratuitas e de qualidade.
A Carta de Princípios diz ainda que, a partir dos princípios fundamentais,
são objetivos do PVNC:
- criar condições para que os estudantes discriminados, por raça, etnia,
sexo ou situação sócio-econômica, concorram nos Vestibulares das Universidades Públicas, em condições concretas de aprovação e inclusão no ensino
superior;
- realizar um trabalho de formação política, desenvolvendo atividades
que contribuam para compreensão histórico-crítica da sociedade, das relações
raciais, das contradições e conflitos da realidade social;
- servir de espaço público de elaboração de propostas e discussão
política sobre justiça, democracia e educação;
- lutar contra o qualquer tipo de discriminação, na sociedade e na
educação; e,
- lutar pela democratização da educação, através da defesa de um modelo
de escola pública, gratuita, popular, laica, pluriétnica e multicultural e de qualidade.
A Carta de Princípios do PVNC estabelece diretrizes e metas sobre as
quais os núcleos devem atuar e, principalmente, desenvolver suas aulas e atividades pedagógicas.
Organização e Práticas
A grande maioria dos Cursos Pré-Vestibulares para Negros e Carentes
funcionam nos fins de semana. Os professores e coordenadores não são
remunerados.
O currículo do curso é composto pelas disciplinas e conteúdos exigidas
no vestibular (matemática, física, química, biologia, história, geografia, literatura, redação. língua portuguesa, língua estrangeira).
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Além dos conteúdos do vestibular, o curso conta com uma disciplina
chamada de “Cultura e Cidadania”, que é um momento para
“desenvolver com alunos e professores, debates sobre questões como: Racismo,
Discriminação, Preconceito, Cultura, Ideologia, Cidadania, Democracia, Políticas Públicas,
Questões da Mulher, Violência Policial, Direitos Constitucionais, Civis e Trabalhistas, Movimentos Sociais, Conjuntura Política e Econômica, Neoliberalismo, Globalização etc, tendo a
mesma carga horária semanal das outras disciplinas. Sua construção pedagógica é diferente das
demais disciplinas, pois é aberta para que o conjunto construa uma visão de si e dos outros
(sociedade), numa dinâmica que engloba palestras, debates, análises de Filmes, Músicas e Textos, peças teatrais, dinâmicas de grupos etc...O objetivo da matéria CULTURA E CIDADANIA
é realizar um amplo debate social-histórico, no sentido de potencializar as ações políticoculturais dos educandos e educadores do PVNC, a partir/para valores humanitários e socialistas
(solidariedade, igualdade e respeito aos seres humanos) e na perspectiva de desenvolver um
trabalho de conscientização e formação de militância para as lutas populares por democracia e
justiça social” 6. (PVNC, 1998)

De forma geral, o PVNC tem a seguinte estrutura: 1) a Assembléia
Geral, onde participam todos os membros de todos os núcleos com direito a voz
e voto, e onde são debatidos os princípios, as regras e os rumos do movimento;
2) O Conselho Geral, composto por dois membros de cada núcleo com direito
a voz e voto, que representa, organiza e coordena o movimento, aprofunda o
debate e executa as deliberações e propostas aprovadas em Assembléias. No
interior do Conselho Geral foram instituídos grupos de trabalho para funções
específicas: finanças, organização, articulações regionais, comunicação, jurídico,
relações institucionais. Além desses grupos de trabalho, o PVNC ainda possui o
chamado Grupo de Estudos, que é um grupo aberto cuja função é produzir
análises, propor e organizar os seminários e atividades de formação e conscientização sobre a educação e as questões raciais.
As práticas do PVNC se resumem, além das aulas, em reuniões do conselho geral, reuniões da Assembléia Geral, reuniões de comissões, seminários,

PRÉ-VESTIBULAR PARA NEGROS E CARENTES. Carta de Princípios. Rio de Janeiro:
Mimeo, 1998.
6
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negociação com universidades públicas na perspectiva de discutir formas mais
democráticas de acesso e permanência, as ações judiciais e as parcerias com
outros cursos populares e movimentos sociais. Ainda não se tornou prática do
movimento as mobilizações e reivindicações de massa.
Muitas dessas práticas ainda são iniciativas isoladas de pessoas ou grupos que dão importância às questões mais gerais e à luta mais ampla, ainda que
elas apresentem-se como práticas do movimento, como as negociações com
universidades e ações judiciais.
Contudo, as ações judiciais contra as universidades públicas para
garantir isenção de taxa de inscrição no vestibular, impetradas a partir de 1997
por alguns coordenadores do PVNC, mesmo que isoladamente, foram importantes para garantir isenções de taxas de vestibular, não só para seus alunos, mas
para todos os estudantes solicitantes de isenções.
O PVNC é um movimento em permanente construção. Na sua trajetória
há avanços e retrocessos, há momentos de grande articulação e momentos de
desarticulação. Há, ainda, uma questão ainda pouco discutida: a questão do projeto
político. Para alguns de seus participantes, o PVNC é visto como um projeto
(da igreja católica, do movimento negro, etc.); para outros o PVNC é um movimento
social sem um projeto global; e, há aqueles que visualizam o PVNC apenas como
um pré-vestibular, resumindo seu papel apenas na preparação para o vestibular.
Reflexões Finais: Desafios políticos para Movimento
dos Cursos Pré-Vestibulares Populares
De fato, através do trabalho de preparação para o vestibular os Cursos
Pré-Vestibulares Populares, reúne-se um número expressivo de pessoas na luta
pela democratização do acesso ao ensino superior e contra o racismo e a discriminação. Para nós, isso caracteriza um movimento social, mesmo que ainda
não tenham conseguido construir uma identidade autônoma e um projeto global
de sociedade. Por isso, concordamos com a visão que o caracteriza como um
movimento social ainda sem projeto, não só por ser a visão que analisa os Cursos
Pré-Vestibulares Populares como um movimento, mas por constatar a necessidade de construção de um projeto político.
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Os desafios que o Movimento Pré-Vestibular para Negros e Carentes
no Rio de Janeiro – e isso pode valer para os Cursos Pré-Vestibulares Populares
de um modo geral – assumiu para enfrentar, no sentido de constituir-se como
um movimento social expressivo e autônomo, são de duas ordens.
O primeiro desafio diz respeito ao que nos parece uma necessidade do
movimento: a organização, construção de identidade e sentido. O coletivo é o sujeito
dessa construção. A partir dos sentimentos, dos conhecimentos, da imaginação, do
esforço de construir uma prática política coletiva, autônoma e produtora de autonomia, pode-se definir o papel dos seus fóruns e instâncias, considerando a importância
de constituir espaços de deliberações coletivas, espaços de estudos e aprofundamento teórico, espaços de formulações de estratégias e discussões sobre políticas
públicas. Como nos ensina o professor Milton Santos, “gente junta cria cultura”, ou
seja, cria valores, cria processos, cria políticas, cria sentidos, cria projetos.
Outro grande desafio está na instauração de um processo de construção
de um projeto político - seus valores, seus objetivos, suas propostas políticas,
culturais e pedagógicas. Um projeto, como elaboração coletiva, autônoma e
permanente, que se alimenta do exame da realidade social, dos conhecimentos,
das reflexões e propostas, da capacidade de resistência, criação e expressão
instituinte do próprio sujeito coletivo, é um desafio para movimentos sociais
que buscam a democratização das instituições e das relações sociais. A
expressão da intencionalidade política é importante para organizar as propostas,
as práticas e os processos de construção de identidade. Raça, gênero, território
e classe social são conceitos que podem ser articuladas nessa construção, pois
são as culturas tornadas marginais e os sujeitos os historicamente explorados,
discriminados e excluídos que constituem a multidão, o ponto de partida, a
potência instituinte das transformações que precisam ser operadas na sociedade.
Esse processo começou a se concretizar com o primeiro encontro de
pré-vestibulares populares, que se realizou em maio de 2000, em Florianópolis,
Santa Catarina, e reuniu coordenadores, educadores e educandos de cursos dos
estados do Sul e Sudeste. A principal deliberação desse encontro foi a realização
de outro encontro de maior amplitude, que foi no Rio de Janeiro (2002) e cujo
principal objetivo foi a constituição de uma rede nacional de pré-vestibulares
populares.
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Nos seus diversos fóruns de reflexões e deliberações coletivas, o coletivo
que compõe o PVNC tem feito esforços para construir propostas e formas de
luta pela ampliação das oportunidades educacionais para estudantes de classes
populares (defendendo a ampliação da educação pública de qualidade e, para a
diminuição das desigualdades de oportunidades, defendendo as chamadas
políticas de ação afirmativa).
Há um processo de privatização em curso, que acontece prioritariamente no nível superior: há uma expansão de instituições privadas de graduação; a prioridade que tem sido colocada para este nível é o mero ensino e não a
produção de conhecimento; e, o que é pior, a privatização do ensino superior
constitui-se como mecanismo de seleção por origem de classe e de raça. Nesse
processo, o neoliberalismo brasileiro conta com dois importantes sujeitos políticos:
a Igreja Católica e os empresários de serviços educacionais.
Esse é um importante ponto de reflexão, pois no conjunto dos próprios
cursos pré-vestibulares populares há práticas que são relevantes do ponto de
vista imediato, mas que podem servir ao processo de privatização, na medida
em que são práticas que interessam economicamente às instituições privadas e
alimentam o discurso de que é possível que as classes populares tenham acesso
ao ensino superior através de bolsas de estudo nas instituições privadas. Coincidentemente ou não, essa busca de bolsas de estudo em instituições privadas é
muito utilizada pelos Cursos Pré-Vestibulares Populares ligados à Igreja Católica.
As universidades públicas não estão isentas de críticas. Nelas também
há concepções elitistas e práticas discriminatórias que servem à privatização: o
preconceito em relação aos estudantes oriundos de classes populares e grupos
sociais discriminados, a resistência em discutir políticas diferenciadas de ação
afirmativa, a defesa do mérito acadêmico como critério de seleção, a predominância do discurso que coloca o racismo como uma questão subordinada a
relações de classe.
Além disso, o PVNC tem feito um esforço para fazer-se presente nas
diversas atividades e movimentos do chamado campo democrático e popular da
sociedade organizada, tais como os fóruns do Movimento Negro (estivemos
presentes nas reuniões que produziram propostas para a participação brasileira
na Conferência Mundial de Combate ao Racismo), os Congressos Nacionais de
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Educação (CONED), o Fórum Social Mundial, a Campanha Nacional pela Educação Pública. O PVNC também está empenhado na construção de um movimento organizado de pré-vestibulares populares que seja expressivo e influente
no que diz respeito à constituição de políticas que ampliem a esfera pública, a
democracia, a socialização da riqueza, do conhecimento e do poder político.
O movimento dos cursos pré-vestibulares populares é um campo de
muita diversidade, em que convivem grupos que fazem um discurso radical em
defesa da educação pública, gratuita e de qualidade e outros que atuam na
obtenção de resultados imediatos, muitas vezes fortalecendo o discurso privatista na medida em que suas práticas possibilitam dizer que as instituições privadas podem garantir o acesso de estudantes de classes populares.
Com a tarefa de preparar para o vestibular e tentar facilitar o acesso dos
nossos estudantes à universidade, os Cursos Pré-Vestibulares Populares
mostram que é possível e desejável a reflexão permanente e coletiva no sentido
de elucidar os mecanismos de dominação e exclusão, as relações assimétricas
entre raças, gêneros, culturas e classes sociais, as desigualdades existentes nas
relações sociais e a construção de condições culturais e políticas para desenvolvimento da democracia e de autonomia individual e coletiva. Queremos afirmar, com isso, que em uma sociedade desigual e com uma formação histórica
baseada na existência de raças e culturas superiores e inferiores, e em tempos de
políticas (neo)liberais e de uma globalização econômica devastadora de povos,
culturas e natureza, é urgente que a sociedade organizada em movimentos sociais
aceite o desafio de visualizar relações não excludentes e caminhem no sentido
que busque ampliar a esfera do público e da atuação política da cidadania. Trata-se
de um projeto popular de democratização, que afirme o direito à vida e proponha
políticas de universalização desse direito, de redefinição das instituições, de
ampliação da participação política e, especificamente, de novos sentidos para a
educação, a pedagogia e o currículo, colocando sempre no centro de suas preocupações os grupos sociais historicamente dominados, discriminados e desfavorecidos.
A questão racial, os movimentos negros e a cultura afro-brasileira são
centrais nesse processo, pois entender o Brasil e produzir alternativas, requer o
entendimento do papel do racismo na produção das desigualdades e a incorporação, em nossas práticas, das experiências históricas dos quilombos e das
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dinâmicas que tornaram vigorosa a cultura brasileira, como o samba, a capoeira,
a religiosidade, a ginga e as formas criativas de resistência. E, se o “quilombo”
é a referência e a perspectiva é a igualdade e a autonomia, torna-se possível afirmar
que a democracia não é, como querem nos fazer crer, a uma instituição pronta e
imutável, baseada em direitos adquiridos, que deverá ser conquistada. A democracia é projeto e processo, e como tal só pode ser concebida como uma construção política permanente, como instituição autônoma da sociedade, como produção coletiva das condições objetivas e subjetivas de igualdade e autonomia. É a
sociedade em movimentos a única capaz que produzir novas formas e novos
sentidos. Os Cursos Pré-Vestibulares Populares, com todas as dificuldades e
antinomias, são parte dessa dinâmica.

Alexandre do Nascimento é Doutorando em Educação na UFF. Professor do Programa
de Extensão em Informática da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense da UERJ.
Professor e Integrante do Conselho Geral do Movimento Pré-Vestibular para Negros e Carentes PVNC.
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Panelaços e r uídos:
a multidão entra em ação1
Graciela Hopstein
Nos primeiros dias do mês dezembro de 2001, o governo do então Presidente De La Rúa - impulsionado pelo seu "superministro"2 Domingo Cavallo decretou medidas que estabeleciam o confisco dos depósitos bancários, limitando
a disponibilidade de saques de todas as contas correntes e das poupanças existentes
no sistema. O denominado "corralito"3 impunha não apenas restrições na circulação do dinheiro, mas também ocasionou quedas abruptas nos níveis de compra
e consumo e terríveis problemas para realizar operações financeiras e comerciais,
complicando ainda mais o panorama econômico recessivo4 do pais, e a grave crise
político-social que a cada dia apresentava-se como verdadeiramente insustentável.
Sem dúvida, esta perversa resolução tentava frear uma descontrolada
corrida bancária originada principalmente pelos pequenos correntistas,5 que
procuravam salvar seus capitais frente ao rumor de uma possível desvalorização
do peso e de uma drástica saída da "conversibilidade", que regeu por mais de
dez anos a vida econômica (embora não exclusivamente) dos argentinos.
1
A reconstrução dos acontecimentos históricos que aparecem detalhados neste artigo foram
obtidos a partir do site http://www.elcacerolazo.org Este artigo foi escrito no mês de janeiro de
2002. Todas as reflexões sobre o conceito de multidão que figuram ao longo trabalho são originárias de autores tais como Toni Negri, Michael Hardt, e Paolo Virno, entre outros.
2
Quando Domingo Cavallo assumiu o Ministério de Economia, em julho de 2001, foram lhe
atribuídos, com a validação do Congresso Nacional, poderes extraordinários para que pudesse
implementar "com liberdade" (e sem obstáculos de nenhuma força política) medidas apropriadas
e efetivas para resolver a grave crise econômica que atravessava (e atualmente atravessa) o
país. Esta assignação de "super poderes "lhe valeu a denominação de "superministro".
3
O denominado metafórica e popularmente "corralito" - curralzinho- alude à situação de bloqueio e confisco das contas bancárias. Segundo o Dicionário Aurélio, o curral é o lugar onde
se junta e recolhe o gado.
4
Segundo as estatísticas oficiais, Argentina verificou nos últimos quatro semestres um crescimento econômico negativo.
5
Essa medida prejudicou principalmente aos pequenos correntistas, já que os grandes tinham
conseguido "salvar seus capitais líquidos" transferindo o dinheiro existente nos bancos
nacionais para contas no exterior.
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A Argentina aparecia para o mundo como um "Titanic" sem rumo nem
capitão. A crise econômica que foi se agravando e complexificando desde a "era
menemista" conjugava-se com uma autêntica crise político-institucional, traduzida
na inabilidade total da classe política de gerar e conduzir políticas públicas sustentáveis e, o que é mais grave ainda, na incapacidade de tomar decisões (inclusive de
ordem prática) orientadas a combater a crise e a desenvolver um processo político
"limpo" contra as "clássicas" fórmulas corporativas e corruptas6. A crise argentina
ocupava longas colunas em reconhecidos e prestigiosos jornais internacionais,
constituindo uma fonte de preocupações, tanto para os organismos transnacionais como para um importante conjunto de países, basicamente para aqueles
que possuíam importantes inversões (em capital fixo) na Argentina.
Evidentemente, as medidas implementadas geraram as mais diversas
reações de ódio, perplexidade, incerteza, indignação e desespero. As longas
filas e aglomerações nas portas e corredores dos bancos, as perguntas sem
respostas, as declarações angustiantes e o pranto de muitos frente às câmeras da
televisão indicavam claramente que o "corralito" resultava uma medida insustentável para um amplo setor da população.
Os primeiros "protestos" (ainda na sua fase embrionária) emergiram
através dos diversos meios de comunicação. Um conjunto importante de jornalistas,
condutores de programas de rádio e TV, colunistas e intelectuais começaram a
expressar as suas opiniões e críticas, não só em relação à gestão do governo
vigente (e pela sua sistemática falta de ação), mas principalmente à falta de projetos políticos e econômicos alternativos e a ampla inoperância demonstrada
pela corrupta classe política argentina..
Com o passo acelerado dos acontecimentos e com a ausência sistemática
de respostas, a princípio, o que aparecia como um protesto difuso (e até de caráter
individual) nos espaços públicos urbanos (nos locais de trabalho, nas conversas
de café, etc.) e nos âmbitos da vida privada - tornou-se rapidamente um autêntico movimento público de desobediência. Na semana do 17 de dezembro

A campanha política da denominada Alianza (entre o Partido Radical e o FREPASO) esteve
centrada na "promessa" e no "compromiso" de conduzir un processo político "limpio", quer
dizer, de combate à corrupção.

6
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começaram as primeiras manifestações de insurreição. As imagens na TV
mostravam, primeiro nos principais centros urbanos do interior do país (talvez
os mais castigados), horas mais tarde se estendendo para o "conurbano
bonaerense"7 (área metropolitana) e logo se espraiando ao longo do pais inteiro.
Uma multidão de mulheres, homens, crianças, desocupados, estudantes e agora
também às classes médias urbanas empobrecidas saqueavam supermercados;
interditavam estradas e caminhos; e atacavam de forma direta (com insultos e
pedras) as forças policiais que tentavam "controlar os atos de violência" e
"restabelecer a ordem". Deixando de ser indivíduos reclamando isoladamente,
começaram a emergir um conjunto de singularidades diferentes, indefinidas,
abertas, heterogêneas e múltiplas manifestando de forma espontânea - isto é
sem nenhum tipo organização política a priori - seu direito de resistir.
Na calorenta noite do 19 de dezembro, o governo decretou o estado de
sítio sem prévia consulta nem aprovação parlamentar. Acabado o discurso do
presidente, pronunciado em cadeia de televisão nacional - que mostrava a De La
Rua numa atitude de completa derrota, que, paradoxalmente, convocava à
"união dos argentinos" - começaram a soar as primeiras panelas nos bairros da
capital portenha. Esse som tímido e difuso, proveniente dos apartamentos e
casas da "classe média" de Buenos Aires, em lugar de se extinguir, foi aumentando em intensidade e extensão. Os últimos programas de TV informavam que
estava se produzindo um fenômeno espontâneo e generalizado em todos os bairros
da cidade: começava "El Cacerolazo", "El Gran Cacerolazo" (Panelaço). Os
irritantes sons metálicos oriundos das panelas - esse objeto doméstico tão carregado de símbolos e significados - conseguiram pôr em movimento os corpos e
as mentes. As pessoas começaram a sair de suas casas para se encontrar nas
esquinas de cada bairro. Logo, quase à meia-noite, começaram a caminhar até a
Praça de Maio8. Os meios informavam que "os protestos" envolviam quase

7
O "Conurbano Bonaerense" (Região Metropolitana de Buenos Aires) é a região onde se
encontra a maior proporção de desocupados e pobres do país, que, segundo as informações
difundidas pelo INDEC (Instituto de Estatística da Argentina), atingem 50% da população.
8
A Praça de Maio, localizada no centro da capital do país, é o lugar onde se encontra a sede do
governo (Casa Rosada) e a Catedral Metropolitana. Essa praça foi o cenário onde ocorreram os
principais eventos políticos e históricos do pais.
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todos os bairros da capital. Milhares de pessoas com panelas: mulheres e homens
de diversas idades, crianças, jovens, estudantes, desocupados, Madres de Plaza
de Mayo [...]. As pessoas gritavam de forma unívoca: "Que se vayan todos, que
no quede ni uno solo" 9. Eram altas horas da madrugada e a cidade voltou a
cobrar vida. A multidão começava a ganhar as ruas. Os espaços públicos
demonstravam sua força criativa expressa não somente pela "potencia de 'lo
mucho' sino la potencia de muchos"10.
Com a emergência desses inusitados acontecimentos, o governo ordenou,
horas mais tarde, a repressão policial. A partir desse momento, começaram os
confrontos entre a polícia e os manifestantes: alguns tentando resistir sem violência, outros respondendo com pedras e paus. As revoltas deixaram um saldo
de muitos detentos, feridos, e sete mortos só na capital federal. No centro da
cidade de Buenos Aires, sete cidadãos foram assassinados à queima-roupa pela
Polícia Federal, tal como foi Carlo Giuliani em Gênova. Horas mais tarde, os
meios informavam que o número de vítimas chegava a 31 em todo o país.
Talvez teriam sido muitos mais se De la Rúa não apresentasse sua renúncia e
fugisse num helicóptero da Casa Rosada (palácio do governo).
A tensa calma dos dias seguintes foi acompanhada de uma contínua
sucessão de presidentes eleitos entre as próprias cúpulas partidárias, desrespeitando os princípios básicos da democracia representativa - e pelos contínuos
anúncios de medidas econômicas confusas e inoperantes.11 Neste cenário, a
classe política argentina aparecia não apenas completamente (e claramente)
deslegitimada perante sua incapacidade de dirigir e conduzir o país, mas também se mostrou soberba, insensível e surda diante dos protestos e reclamações
da população. Os panelaços continuaram e, sem dúvida, sua existência interrupta até hoje começaram a mudar claramente a história política argentina.
Estes protestos de caráter estritamente espontâneo não estão conduzidas por
nenhum grupo político, nem por sindicatos, nem partidos políticos. Através das
N de T: "Que tudo mundo vá embora, que não fique mais ninguém"
NEGRI, A. El Poder Constituyente. Madrid: Librerías Prodhufi, 1994, pág. 375.
11
Resulta interessante lembrar aqui que entre a renúncia de De la Rua e até a posse definitiva do
Presidente Duhalde (em 2/1/2002), quatro presidentes assumiram o governo do país, sem contar
que durante esse conturbado período o sistema bancário e cambial estiveram totalmente inativos.
9

10
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assembléias de bairro (formadas por vizinhos), totalmente autogestionárias,
horizontais e democráticas produz-se uma ruptura irreversível com o regime
político estabelecido. Está se gerando uma mudança radical da cultura política
argentina, já preanunciada nas últimas eleições do passado (24/10/01), nas quais
apenas 50% do eleitorado participou dos comícios, e desse total, aproximadamente 30% dos votos foram nulos e impugnados12.
No contexto dos panelaços, aparece um novo sujeito político capaz de
gerar novas práticas e formas de luta. Como pensá-lo? Quem são esses
"muitos"? É a "classe média" que reage ao racionamento do dinheiro e perante
à arbitrária violação do direito de disponibilizar seus próprios recursos. São os
desempregados - provenientes do setor industrial, principalmente - que perderam,
junto com o emprego, o acesso a um conjunto de direitos sociais. São as
famílias que assistem o desmoronamento do sistema educacional e com ele a
imagem de um país fortemente expansivo e socialmente incluinte e com efetivas
possibilidades de mobilidade e de ascensão social.13 São os argentinos que
desconfiam da classe política e que não encontram respostas nem soluções
viáveis no sistema político representativo. É a multidão que resiste à obediência.
É uma multiplicidade sem unidade política que é incapaz de fazer promessas,
pactos, e de adquirir ou transferir direitos. É um novo sujeito político que se
expressa como um conjunto de "minorias atuantes", mesmo sem o desejo de se
transformar em maioria ou em governo, mas sim pretendendo, ao contrario,
obstruir os "clássicos" mecanismos da representação política.
No presente dos panelaços é a potência democrática da multidão a
força capaz de organizar "o novo" e de construir um novo conceito do "político"
que se confunda com "o social". Aqui democracia significa expressão multilateral
da multidão, radical imanência da potência, exclusão de todo signo de definição
externa, e o que pode resultar mais radical ainda, a negação de todo poder constituído, oposição à idéia de constitucionalismo e de todo signo de transcendência14.
Resulta fundamentar salientar que, na Argentina, o voto é de caráter obrigatório.
A decidida intervenção histórica por parte do estado num ambicioso projeto educacional não apenas foi capaz de dar um sentido coletivo para uma sociedade conformada basicamente por imigrantes europeus, mas que se revelou também como uma marca distintiva entre os países da região.
14
NEGRI, A.; Op.cit; pág. 391
12
13
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O panelaço é uma manifestação de protesto massivo, difuso, descentralizado contra as formas jurídicas e forças do capitalismo globalizado, isto é
contra a poderosa máquina imperial. Não respeita calendários nem a nenhuma
organização hierárquica. É antes uma manifestação de recusa e de resistência
contra qualquer forma de poder e dominação. Talvez seja por isso que, para
muitos, possa ser vista como "perigosa" e "incontrolável". O panelaço aparece
assim como uma nova forma de resistência e de luta e até poderia ser interpretado como o primeiro protesto antiglobalização na Argentina. Embora este seja
um fenômeno firmemente assentado em condições locais, sem dúvida, também
possui dimensões globais, atacando diretamente à constituição imperial.
As perspectivas são incertas, o futuro está completamente aberto. Sentimentos apocalípticos e de temor se entrelaçam com o fascínio pela criação coletiva. Para alguns, esse fenômeno pode ser considerado como a ante-sala do caos
e da anarquia social, e talvez o que incomoda e assusta seja precisamente o fato
de que realmente tudo parece estar fugindo dos limites e do controle (por acaso,
antes podíamos falar de controle?). Não sabemos onde está o ponto de chegada,
nem podemos enxergar uma "luz no final do túnel", mas justamente isso não
deve preocupar-nos porque é a partir desta dinâmica aberta e constituinte que
podemos pensar num processo autenticamente criativo e autogestor da multidão.

Graciela Hopstein é Pesquisadora associada ao LABTeC/UFRJ. Doutoranda
ESS/UFRJ
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O“quilombo” ar gentino
Gerardo Silva
Para Marcelo Gantos,
em homenagem a nossa trajetória em comum
e vinte anos de amizade!
“Zumbi/bateu no tombo e correu no chão/
de dentro pra fora/de fora pra dentro/
onde o pensamento apareceu/
pela primeira vez no mesmo lugar”
(Interlude Zumbi, Chico Science & Nação Zumbi)

Alheios ao verdadeiro significado da palavra ‘quilombo’, que para
as lutas dos escravos no Brasil representou um espaço de fuga e liberdade, os
argentinos aplicam-na para indicar ‘bagunça’. Mais ou menos o que o presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso chama de ‘baderna’, quando se
trata de desprestigiar as manifestações públicas dos grevistas e opositores.
Os ‘baderneiros’ do FHC são os ‘quilomberos’ do governo argentino, desde
Alfonsin até Duhalde. Só que por uma estranha (borgiana!) jogada do destino, o
quilombo argentino transformou-se num verdadeiro quilombo. Os acontecimentos dos dias 19 e 20 de dezembro de 2001, quando a população saiu
espontaneamente para as ruas para repudiar o roubo institucionalizado das
poupanças e a falta de oportunidades de trabalho e esperança de vida, desobedecendo à declaração de estado de sítio que outrora representara ameaça
certa de desaparecimento e morte, revelaram instantaneamente a fragilidade
do poder nesse espaço de afirmação coletiva cujo horizonte de ação política
instituia a reivindicação “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.
Desde então, em que pouco mais de nove meses parecem um século,
a palavra de ordem foi levada muito a sério. A potência da multidão não apenas
acabou com dois presidentes e um super-ministro de economia, como também
com os partidos políticos e as formas tradicionais de representação. O Estado
ficou nu, apesar da esquerda saudosista que ainda acredita na reconciliação.
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O presidente Duhalde, que conhece à perfeição os mecanismos de manipulação partidária e coerção institucional, mal consegue salvar sua pele apoiandose para governar na Corte Suprema de Justiça, num jogo de chantagem
mútua. 1 Os candidatos às próximas eleções também não vão muito bem,
porque o movimento dos movimentos lhes recusa a palavra, antecipa suas
estratégias de poder e os ameaça com a verdade. Mas, quem são esses
sujeitos que se negam a negociar, esses negros fujões que fazem o quilombo?

“Veinte años no es nada” (?)
A história dos últimos vinte anos na Argentina é a história da democracia. É a história, portanto, daquilo que foi dolorosamente conquistado ao
longo de um período difícil e complexo. Em primeiro lugar, foi preciso
prestar contas com o passado, com os 30 mil desaparecidos e com os mortos
na guerra das Malvinas. Conseguiu-se muita coisa, apesar das leis de ‘obediência devida’2 e ‘ponto final’3. Os generais da ditadura foram julgados e
declarados culpados, e o general Galtieri destituído por inépcia da corporação militar. Os organismos de direitos humanos tornaram-se uma referência da ação política, e as Madres de Plaza de Mayo uma figura emblemática
da resistência. E quando o poder fechou a cerca jurídica para o “juicio y castigo a los culpables”, as Abuelas de Plaza de Mayo abriram novamente a
brecha e persistiram na procura dos seus netos seqüestrados pelos captores e
torturadores dos seus filhos. Com o jornal Página/12, enfim, cujo significado na construção de uma subjetividade autônoma e contestatória não deve ser
nunca subestimada, foi também possível uma imprensa independente.
A Corte Suprema de Justiça defende a constitucionalidade do confisco das poupanças (i.e.
corralito), e o governo do presidente Duhalde freia o pedido de juízo político - para a destituição
dos atuais membros da Corte Suprema, acusados de conivência com o poder - feito pelas
bancadas da oposição na Câmara dos Deputados.
2
Ou seja, somente os militares que deram as ordens de matar podem ser processados, e não os
que as executaram.
3
Ou seja, o fim das investigações pelo seqüestro e desaparição de pessoas durante a ditadura
militar, que a onipotência do presidente Menem transformou em indulto para os condenados,
sob a alegação da necessidade de reconciliamento da sociedade argentina.
1
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Em segundo lugar, travou-se uma batalha contra as estruturas e dirigentes sindicais que, desde tempos imemoriais, tendo em conta a intensidade
do presente, permaneceram incrustados nas dobras do poder, inclusive do
poder militar durante a ditadura. Existia uma outra possibilidade de travar essa
luta fora do regime neoliberal do governo Menem, isto é, fora das reformas do
Estado e privatização das empresas públicas levadas a cabo por um governo
peronista? De qualquer maneira, é verdade, pagou-se um preço muito alto nessa
empreitada. Segundo dados recentes do Instituto Nacional de Estatísticas e
Censos da Argentina (INDEC), 53% da população é considerada pobre e um de
cada quatro indigente, quer dizer, o dinheiro que ganha não é suficiente para seu
sustento alimentar. De outubro de 2001 até maio de 2002, 5.2 milhões de pessoas transformaram-se em novos pobres, e ao menos 4 milhões passaram a ser
indigentes. Desse caldo, evidentemente, também alimentou-se a rebelião.
Em terceiro lugar, destituíram-se de soberania os partidos, as
alianças políticas e o resto das instituições pilares da democracia representativa, inclusive a Corte Suprema de Justiça. Mais do que nunca ficou evidenciado o vínculo espúrio que torna efetivo o poder do Estado. Quanto aos partidos políticos, as assembléias de bairro, os piqueteros, os movimentos de
desocupados, os trabalhadores das fábricas tomadas, a multidão em geral,
recusam sua presença institucionalizada. Nas reuniões fala-se de política,
não de partidos. No que diz respeito à Corte Suprema, ninguém se ilude sobre
seu mecanismo de sobrevivência: o naufrágio do executivo e do legislativo,
aferrados ao salvavidas do que resta da máquina da legalidade. “Veinte años
no es nada” diz a letra do tango, que procura irremediavelmente redenção no
passado. Para a democracia argentina, pelo contrário, significou a esperança
de uma grande transformação. Quem são, portanto, os quilombeiros da
Argentina? Os que lutaram e compreenderam isso, que o combustível que
mantém acesa a tocha da democracia é o bem comum4.

Sendo que “O bem comum não é a finalidade da política, mas efeito de uma política adequada
aos interesses e costumes dos cidadãos que a instituíram” (Cf. Marilena CHAUI; Espinosa.
Uma filosofia da liberdade. São Paulo: Editora Moderna, 1995, pg. 75)
4
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De te fabula narratur
Podemos pôr em evidência a radicalidade da palavra de ordem “que
se vayan todos, que no quede ni uno solo”, através do exemplo do patético
artigo de Mariano Grondona, um charmoso inteletual orgânico do poder e da
repressão, leitor de Bobbio e tutti quanti, publicado no conservador jornal
La Nación, do dia 25 de Agosto de 2002, com o título “O que querem dizer
quando dizem ‘que se vayan todos’?” (logo no início estamos sabendo que
não é ele que está dizendo!). O problema, segundo Grondona, é que não se
conhece o que está por trás dessa afirmação, “[nós (nós quem cara-pálida?)]
queremos saber qual é o dizer profundo que se esconde por trás do seu dizer
aparente”. A essa indagação caberiam várias interpretações. Na primeira
delas, que poderia ser chamada de ‘literal’, que se vayan todos significa que
se vayan todos, no qual ninguém ficaria fora da condenação popular (sic), o
que constituíria logicamente um absurdo. Porém, prossegue o doutor educado em Harvard, a frase diz que se vayan todos e não que nos vayamos todos,
com o que os argentinos ficam divididos em dois: os que mandam ir embora
e os que deveriam obedecer o mandado de ir embora. Isto parece mais lógico.
Mas, quem deveria ir embora? Todos os políticos? Evidentemente
não, diz Grondona, porque alguns políticos assumem a exigência de que se
vayan todos. Talvez os políticos tradicionais, porém eles contam com apoio
nas pesquisas eleitorais (?). E se alguns dos que vão embora voltam ou
querem voltar? Poderiam ser proscritos? Caso afirmativo, seria isso compatível com a democracia?. Cul-de-sac. A partir daqui, o professor da Universidade de Buenos Aires Mariano Grondona reina absoluto: nem todo mundo
quer que todo mundo vá embora. E logo pontifica: “Uma vez que o tribunal
da lógica [grifo meu] tem condenado a [afirmação] ‘que se vayan todos’, não
diremos também nós, que existe alguma verdade por trás do dito mais popular
do nosso tempo?”.
Os números não deixariam Grondona mentir. Nos últimos anos a
Argentina empobreceu. O desemprego, a fome e a miséria são dados objetivos, tanto mais nas periferias das principais cidades e em algumas províncias
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do norte do país, onde os índices de pobreza alcançam 60% da população. “O
pior, diz o principal jornalista político da televisão argentina, não é um determinado nível de pobreza. O pior é o fato dela estar subindo. O pior não é o
subdesenvolvimento, mas o des-desenvolvimento. [O nosso país] é o país
dos novos pobres”. O verdadeiro significado da afirmação que se vayan
todos é, portanto, que “devem ir embora os responsáveis do nosso empobrecimento”. Nem político, nem economista, Grondona acha que consegue
demonstrar que ele estaria livre da condenação popular que tanto o preocupa.
Tanto ele quanto muitos outros como ele. Mas os quilombeiros argentinos
sabem exatamente o que significa que se vayan todos: inclusive os colaboradores da ditadura, e defensores da presência militar nas ruas sempre que aconteceram episódios de desobedência civil, como o próprio Mariano Grondona.
Porque foi assim que se construiu a pobreza do país. É a lógica da multidão que
explica esse sentido profundo da afirmação/palavra de ordem, e não o receoso
esclarecimento da culpa e do temor de um poder completamente apavorado.
Da “República dos Palmares” à “República dos Pampas”
Até a tardia e definitiva data oficial da abolição da escravatura no
Brasil, no dia 13 de maio de 1888, os quilombos representaram uma das formas
mais plenas e vitais da luta dos negros pela conquista da liberdade. Multiplicavam-se ao longo do extenso território brasileiro como lugares de resistência
ao poder constituído da sociedade escravocrata. Eram, em grande medida,
autônomos e inexpugnáveis. Eram igualmente combatidos como assunto de
Estado, posto que as fugas, que os quilombos tendiam a transformar em permanentes ou definitivas, afetavam a economia e a ordem social das colônias
e do império. O mais importante deles, denominado – metaforicamente –
“República dos Palmares”, perdurou por quase 70 anos, durante o século
XVII, como um quisto no corpo das plantações do nordeste, as mais importantes na época, devorando seu sistema linfático e debilitando as energias
produtivas que davam sustento a essa relação de poder.
O quilombo argentino também se constitui a partir de um desejo de
liberdade. Trata-se da liberdade de poder decidir sem constrangimentos
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sobre os destinos do bem comum, daquilo que, segundo Spinoza, faz a felicidade de todos e de cada um5. Nesse sentido, a “República dos Pampas”
deve ser considerada como a construção de um espaço vital de afirmação
democrática, que não pode ser instaurado senão fora do território soberano
do Estado e contra ele. À diferença dos movimentos armados das décadas de
’60 e ’70, a “República dos Pampas” (ou o quilombo argentino) conta com as
táticas da desobediência civil e desconhece qualquer forma de oportunismo
messiânico e/ou estabelecimento de uma prática de comando central.
Somente reconhece as decisões das assembléias públicas, multiplicadas
segundo as circunstâncias e os lugares.
O futuro da Argentina é dificil de prever. Também não faz
muito sentido um exercício de previsão quando a potência em ato da multidão
pressupõe conseqüências imprevisíveis. Como mensurar o valor político e
institucional de uma assembléia de bairro onde pessoas de diversas idades,
diferentes trajetórias de vida e condição social se reúnem sistematicamente
para debater o sentido imanente da democracia? Como avaliar o poder constituinte de um movimento de desocupados ou de autogestão das fábricas
tomadas, quando as formas políticas tradicionais as excluíam por considerálas perigosas demais? Talvez os políticos da grande transformação nem
sequer estejam no cotidiano dessas lutas. Mas uma coisa é certa: nem a
democracia, nem a cidadania, nem a vida das pessoas serão as mesmas após
os acontecimentos de 19 e 20 de dezembro de 2001, quando começou o
quilombo argentino.

Cf. Maurício ROCHA; “Spinoza e a felicidade” in RioArtes 11(30), Cidade do Rio de Janeiro
2002.

5

Gerardo Silva é argentino, Mestre em Planejamento Urbano e Regional pelo
IPPUR/UFRJ e Doutorando em Sociologia pelo IUPERJ/UCAM. Pesquisador associado ao
LABTeC/UFRJ
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Emprego, crescimento e renda:
história de conteúdo
e for ma de movimento
Antonella Corsani e Maurizio Lazzarato
Da relação capital-trabalho à relação capital-vida
A política econômica e social da esquerda sempre foi pensada e organizada em torno da relação capital-trabalho.
É possível, hoje, apreender o sentido da globalização liberal, por um
lado, e, por outro, a multiplicidade dos movimentos sociais, dos novos sujeitos
políticos e das formas de resistência, bem como a própria atividade produtiva,
através do prisma do antagonismo capital-trabalho? Para tentar pensar um projeto
político à altura das transformações capitalistas que estão em curso, nós propomos
partir da relação capital-vida (e considerar o trabalho como uma parte da vida).
Podemos constatar que até mesmo as reflexões sindicais se deslocam,
de modo ainda bastante tímido, e de maneira distinta, para este terreno da vida.
A CGT, por exemplo, em sua discussão sobre o novo estatuto do assalariado, é
obrigada a levar em conta os "direitos do indivíduo ao longo de toda a sua vida":
"Trata-se, de fato, de passar de uma visão reparadora sobra a indenização
do desemprego e do direito à licença a um direito do indivíduo ao longo de toda
a sua vida, que o libera de sua dependência em relação ao futuro e à gestão de
tal ou tal empresa".
A vida é ainda, certamente, mais uma vez, a vida do assalariado, mas
mesmo este mínimo deslocamento – do assalariado à vida do assalariado – nos
parece significativo. Desta maneira, implicitamente, desconecta-se os direitos
do indivíduo do trabalho na empresa e reconhece-se que seu tempo de vida prima sobre seu tempo de trabalho e que é o primeiro a fonte dos novos direitos.
Texto extraído da Revista Multitude, Ed. Exils-Paris.
A CGT é uma confederação sindical próxima do Partido Comunista Francês. A CFDT Confederação sindical mais moderada, é próxima do Partido Socialista Francês.
1
2
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Em um outro trecho deste documento, a CGT reivindica políticas do
Welfare que não sejam mais indexadas, de modo exclusivo, pelo trabalho. Fala-se,
com efeito, da "securité sociale" como uma instituição que deve garantir os
direitos desde "o nascimento até a morte". Direção esta que se impõe aos governos: a fonte dos direitos sociais é a vida dos indivíduos (do nascimento à morte).
Mesmo a CFDT , tendo assinado o Manifesto por um Desenvolvimento Durável, lançado pelo clube Convictions, parece querer expandir seu eixo de
ação sindical clássico (crescimento e emprego), na direção de um engajamento
por um desenvolvimento que respeite, ao mesmo tempo, a vida dos indivíduos
(e a vida de diferentes gerações) e a vida do planeta, do meio biológico e etc.
Por que estes deslocamentos?
Porque nos confrontamos com uma acumulação capitalista que não se
funda mais somente na exploração do trabalho no sentido industrial do termo,
mas na exploração do conhecimento, do vivo, da saúde, do tempo livre, da cultura, dos recursos relacionais entre indivíduos (comunicação, socialização,
sexo), do imaginário, da formação, do habitat, etc.
O que se produz e se vende não são apenas bens materiais ou imateriais,
mas formas de vida, formas de comunicação, padrões de socialização, de educação, de percepção, de habitação, de transporte e etc. A explosão dos serviços
está diretamente ligada a esta evolução, mas não se trata mais, exclusivamente,
de serviços industriais, mas de dispositivos que organizam e controlam as
formas de vida. Para a acumulação do capital, as diferenças étnicas, religiosas
e culturais tornam-se mercadorias, bem como a reprodução biológica da vida. A
vida e suas diferenças tornam-se fatores de valorização de um capital cada vez
mais nômade.
A globalização que estamos vivendo não é somente uma globalização
extensiva (a deslocalização etc.), mas é também uma globalização intensiva,
que concerne tanto os recursos cognitivos, culturais, afetivos, comunicativos (a
vida dos indivíduos), quanto os territórios, os patrimônios genéticos (humanos,
vegetais e animais) e os recursos da vida das espécies e do planeta (a água, o ar
e etc.).
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Logo, o que é posto a trabalhar é a vida, o que é explorado, o que é objeto
de acumulação, são as diferentes expressões da vida. Esta "colocação em trabalho"
da vida, por um capital mais e mais globalizado e tornado possível pelas lógicas
neo-liberais, é geradora de inseguranças. A insegurança e os riscos não são mais os
do trabalho, como no fordismo, mas são a insegurança e os riscos da vida em sua
globalidade: da pobreza à vaca louca, da exclusão à Aids, do problema da habitação
à "identidade sexual". São os fundamentos da própria vida que são sacudidos.
Mas a partir de que ponto de vista pensar a "resistência"
e uma política ofensiva?
É justamente do ponto de vista da produção da vida (social e biológica,
afetiva e econômica), que tentamos definir aqui rapidamente, que nós podemos
inventar novas formas de resistência. Devemos resistir às políticas liberais, mas
a partir da afirmação, no sentido positivo, da potência desta vida. Dito de outro
modo, devemos pensar para além do trabalho e de suas formas clássicas de
exploração, o que não significa negar a exploração do trabalho, mas compreendê-la neste contexto expandido.
Por que lembramos estas coisas que nos parecem evidentes? Porque os
reflexos da esquerda depois da derrota de 21 de abril3 nos forçam a voltar ao
assunto. Ela pede o aumento do Smic4 e o aumento dos mínimos sociais. Estas
medidas são, certamente, necessárias, mas pensadas por fora destas novas formas
de acumulação e das novas formas de vida, elas correm o risco de se reduzir a
medidas de gestão e de regulação dos "pobres", com ou sem trabalho (medidas
liberais clássicas ou neo-keynesianas que são representadas invariavelmente na
história do capitalismo).
Podemos afrontar esta nova configuração do capitalismo com a
concepção do trabalho e do emprego herdada do capitalismo industrial?
O trabalho propriamente industrial se tornou uma das formas da atividade
"produtiva". O que não quer dizer que ele desapareceu. Ao contrário, ele
3
4

Dia das eleições presidenciais
Salário mínimo
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persiste no ocidente e aumenta em outros lugares do mundo (a Organização
Mundial do Trabalho – OIT – lembrou que "246 milhões de crianças com idade
entre 5 e 17 anos trabalham no planeta"). Mas o trabalho industrial só poderá
exprimir sua força de mobilização e de crítica, que permanece importante, dentro
de uma estratégia que se agencie com outras camadas de assalariados (e não
assalariados) e de forças sociais que não possuem os mesmos problemas e os
mesmos "interesses".
O trabalho industrial não é mais, nem o centro da valorização capitalista,
nem o modelo de subjetivação política e social para o conjunto das forças sociais,
como foi no passado, nem a força exclusiva que pode produzir instituições e
politização nas sociedades pós-fordistas.
A forma salarial permanece a forma dominante pela qual o capitalismo explora a cooperação e a invenção dos indivíduos, mas ela explodiu
em uma multiplicidade de atividades e de estatutos que se exprimem por
subjetividades e anseios que não podem ser reconduzidos a um conceito
tradicional de "classe". Dos "intelectuais precários" – resultado da escolarização em massa, da fuga do trabalho assalariado – à caixa de supermercado que trabalha em tempo parcial, o espectro de atividades não para
de se expandir.
A entrada, em massa, de mulheres no mercado de trabalho não traz
somente o problema do estatuto e do salário (que permanece todavia, por
toda parte, inferior ao dos homens), mas também o problema da relação contraditória e conflituosa entre "tempo de trabalho" e "tempo de vida". Da mesma
maneira que o trabalho dos imigrados, cujo número, apesar da histeria identitária e xenófoba, só poderá aumentar – a comissão européia cita a necessidade de 50 milhões de entradas na comunidade européia nos próximos anos
–, traz problemas que não podem ser resolvidos exclusivamente com as
receitas clássicas do movimento operário.
Estas figuras, múltiplas e irredutíveis àquela do trabalho industrial e
suas formas de organização, não podem ser representadas por um sujeito único
– classe operária – capaz de totalizar os comportamentos.
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Da gestão do desemprego e do controle das despesas
sociais ao controle da vida: as políticas de emprego
e crescimento.
As políticas econômicas da esquerda sempre tiveram por pivô o
"salário" e o "emprego", enquanto a "renda" diz respeito à solidariedade que
deve exprimir-se no social. A lógica que subentende este ponto de vista é a
seguinte: o trabalho é produtivo, produz a nova riqueza, enquanto a renda é uma
despesa improdutiva, ou seja, o consumo de uma riqueza produzida em outra
parte. Lionel Jospin resumiu-o muito bem: "A sociedade francesa é uma
sociedade fundada no trabalho e não na assistência".
É nesta ótica que o governo socialista (e a aliança "gauche plurielle")
fez do pleno emprego e do crescimento seus objetivos fundamentais.
A reconciliação com o crescimento foi pensada como um objetivo possível, e realista, mas trata-se do crescimento de uma produção que, supostamente, deve manter suas características industriais, mesmo que com um maior
conteúdo de serviços, cujo crescimento levaria necessariamente ao pleno
emprego.
Na verdade, este pleno emprego e este crescimento foram pensados em
uma lógica "todas as outras condições permanecendo inalteradas", quer dizer,
abstraindo a transformação radical e paradigmática da natureza da produção e
da força de trabalho, do mercado de trabalho e dos modos de valorização do
capital. Uma transformação que, como dissemos anteriormente, prefigura uma
relação diferente entre vida e trabalho, entre vida e capital.
A lógica subjacente à instalação de diferentes dispositivos de luta contra o desemprego e por um novo crescimento era, portanto, a da "ativação" das
despesas passivas, contra a lógica da assistência. Nesta perspectiva, a extensão
dos assalariados, por políticas ativas de emprego, era considerada como uma
condição necessária e suficiente para sair da sociedade da assistência e fundar
uma sociedade do trabalho.
Contudo, no interior de uma economia globalizada e submetida portanto
à chantagem de um capital cada vez mais nômade, a luta pelo emprego e pelo
crescimento deveria passar, seguindo esta lógica, pela flexibilização do mercado

77

EMPREGO, CRESCIMENTO E RENDA: HISTÓRIA DE CONTEÚDO E FORMA DE MOVIMENTO

78

de trabalho e pela redução do custo salarial. Porque se aceita ainda uma visão
que faz da empresa o único local de produção de riqueza!
As políticas pelo emprego: a desconexão trabalho-renda
As políticas pelo emprego (empregos para jovens, empregos assistidos,
ajudas ao desenvolvimento do tempo parcial) permitiram efetivamente um
assalariamento em massa, mas ao preço de uma crescente precarização dos
empregos. O que não impediu, ao mesmo tempo, uma progressão do desemprego e da pobreza.
O emprego, em uma economia dominada pela incerteza e pela flexibilidade, não garante muita coisa em si mesmo. O desemprego, como nos EUA,
desaparece somente das estatísticas, sendo integrado na "produção flexível",
nos working poors, nos trabalhos precários, nos trabalhos em tempo parcial e etc.
Mais do que de um novo assalariado, seria preciso falar, mais propriamente, de um precariado como produto verdadeiro dessas políticas.
Paralelamente, e conjuntamente, elas contribuíram em grande escala,
desta forma, para deixar vir à tona uma desconexão fundamental (em negativo)
entre trabalho e renda: a emergência do fenômeno dos trabalhadores pobres não
é justamente a mais forte expressão do fato de que um emprego assalariado não
garante muita coisa? Nem mesmo, certamente, uma renda decente para viver?
A lei Aubry sobre a redução do tempo de trabalho5:
a desconexão crescimento-emprego.
A lei Aubry sobre a redução do tempo de trabalho se inscreve na seguinte lógica:
fazer frente ao desemprego através de uma redistribuição do trabalho ao invés
de uma redistribuição dos rendimentos (o que diria respeito à assistência). A lei
Aubry vai agir sobre um mercado de trabalho que não tem mais nada do mercado
de trabalho do período fordista: ele está explodido, é um conjunto extremamente diferenciado de figuras provenientes da crise do fordismo e das políticas
5

Lei sobre a redução da jornada de trabalho, chamada também de “35 horas”.
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pelo emprego, este mercado de trabalho não funciona mais com base nos dualismos clássicos dentro/fora, assalariado/não-assalariado, ativo/inativo. Sua
única norma é a intermitência, a mobilidade submetida, a precariedade.
Se o custo da operação permanece muito elevado, o impacto em termos
de criação de empregos está muito abaixo das expectativas, pois, além das características do mercado de trabalho, o crescimento nada mais tem de regular,
como conseqüência, ao mesmo tempo, certamente, das instabilidades radicais
da globalização financeira, mas também do fato de que a produção está submetida a níveis elevados de incerteza que não podem mais relacionar-se à antiga
concepção dos riscos de mercado.
O crescimento, quando tem lugar, é dominado pela incerteza, uma vez
que não é o crescimento de uma produção padronizada (logo previsível, como
no fordismo), mas aberta e diretamente ligada aos mercados e aos clientes. Produção que evolui, quase em tempo real, com as exigências do mercado e que
não pode mais ser definida como industrial, uma vez que explora os recursos
intelectuais, comunicacionais e afetivos da humanidade, bem como os recursos
naturais do planeta. A "produção industrial" está fadada a ser uma parte da atividade geral… As incertezas do mercado e da produção são transferidas aos trabalhadores como riscos, e estes devem assumi-los como precariedade, flexibilidade e moderação salarial.
Mesmo em fase de crescimento, mesmo em situação de alta dos lucros,
os riscos de licenciamentos em massa não estão distantes. À desconexão (em
negativo) trabalho/garantia de rendimento, vemos somar-se esta segunda
desconexão: lucro/investimento/manutenção-criação de emprego. A relação
capital-trabalho encontra-se rompida também de outra maneira: a feliz acumulação do capital não gera mais, necessariamente, crescimento econômico e não
cria novos empregos.
Por outro lado, criam-se novos jazigos de riqueza fora do capital e do
trabalho assalariado: a economia solidária, as atividades de proximidade, as
atividades associativas, os bancos de horas, mas também as atividades comunitárias que se criam na internet e etc. Dentro destas realidades, não é preciso
muito esforço para se ver como a cooperação e a produção de riqueza não passam
mais, necessariamente, pelo trabalho e pelo assalariamento.
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Mas podemos dizer que a lei Aubry não trouxe nada? Ela trouxe algo de
novo, mas justamente do lado da relação vida-capital e, para enxergá-lo, é preciso considerar a lei Aubry do ponto de vista da repartição do tempo de trabalho:
é a intensificação do tempo e da carga de trabalho; é trazer a flexibilidade para
o interior da empresa; é, sobretudo, submeter os tempos e os ritmos da vida aos
da empresa.
De modo ainda mais fundamental, as ambigüidades da lei Aubry não
podem ser melhor compreendidas do que na definição bastante vaga de tempo
de trabalho: o reconhecimento implícito da impossibilidade, de agora em diante,
de separar o tempo da vida e o tempo de trabalho. Estes tempos são confiados
ao poder de controle da empresa, não mais exclusivamente sobre o trabalho,
mas diretamente sobre a vida. Na falta de ser um lugar de organização da produção de riqueza, a empresa torna-se a instituição de gestão da vida dos indivíduos, a partir e do ponto de vista da lógica do lucro.
O que é dizer que não há mais separação clara e franca
entre vida e trabalho?
- Que os tempos de trabalho, como trabalho assalariado, são momentos
no interior de uma vida que se torna produtiva em todos os seus tempos e não
somente no tempo passado na empresa.
- Que o trabalho demanda um engajamento subjetivo que pressupõe um
investimento da pessoa em suas capacidades inventivas, relacionais e etc.
Mas também, levando mais longe nossa reflexão, que a separação entre
produção e reprodução própria do período industrial e fordista não funciona
mais, uma vez que também as atividades propriamente de reprodução (biológica
e social da força de trabalho) são captadas por novos mercados de "órgãos sem
corpo", mercados de propriedade, mercados de reprodução biológica, mercados
culturais, mercados de saúde, mercados de formação, mercados de vida afetiva.
É preciso sublinhar aqui que os efeitos negativos desta nova natureza da produção capitalista atingem todas as camadas de "assalariados e de não-assalariados".
Mas atinge também o conjunto da população (degradação do equilíbrio do pla-
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neta, novos direitos de propriedade intelectual que expropriam o saber e dão um
poder de vida e morte às grandes empresas químicas e farmacêuticas). A
pobreza (relativa) e o desemprego precipitam e assombram todo o mundo do
trabalho. O medo e a insegurança são, antes de tudo, o medo e a insegurança do
futuro do rendimento, do trabalho, das aposentadorias, da própria vida.
Para resumir: A lógica do capital global produz duas desconexões fundamentais: (1) o fato de ter um emprego não garante mais, nem a continuidade
de um rendimento, nem um rendimento satisfatório para sobreviver. (2) o
crescimento da produção e dos lucros não garante mais a criação de empregos.
Ao mesmo tempo, esta lógica do capital global, comporta uma dominação direta do capital sobre a vida. Nesta perspectiva, a passagem do Welfare
ao Workfare, para subordinar o social ao econômico, diria o Medef, para poder
restabelecer a boa ordem entre produção (primeiro) e redistribuição (depois),
diria Jospin, deve ser radicalmente subvertida, pois parece bem evidente que
não se trata tanto de uma questão sobre o montante das despesas sociais mas sim
da composição destas despesas. Porque é esta composição que exprime o projeto
de sociedade que construímos.
A renda garantida como processo constituinte
Um novo projeto político deveria tomar a contrapelo a verdade que os
socialistas contribuíram a afirmar a partir dos anos 80: a "produção" encontra
suas fontes na empresa. Mas deve tomar a contrapelo, também, a verdade da
esquerda, que é apenas o reflexo especular daquela que acabamos de citar:
somente o trabalho assalariado é criador de riqueza.
Tentamos demonstrar que a produção da riqueza ultrapassa consideravelmente a empresa. A valorização capitalista não se funda exclusivamente na
exploração do trabalho assalariado, mas também na exploração da vida, ou seja,
na exploração do que a humanidade produz em comum (recursos intelectuais,
comunicativos, científicos, a força-invenção, assim como os recursos naturais,
genéticos, o território e etc).
Na realidade, a captação, pelo capital, da riqueza socialmente criada passa
hoje por novos dispositivos de poder que não coincidem mais, diretamente, com
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a empresa e seus modos clássicos de trabalho; riqueza que a empresa integra em
suas estratégias de exploração, que é, antes de tudo, exploração de bens comuns
e coletivos: (1) a finança global, que não é, em primeiro lugar, um instrumento
de especulação, mas de captura da valorização da cooperação social; (2) As
novas leis da propriedade, que não asseguram somente a apropriação do trabalho
assalariado pela propriedade dos meios de produção, mas a apropriação da
cooperação que ultrapassa a empresa (direito de autor, copyright, patentes sobre
o vivo e etc).
Devemos pensar estratégias que, por um lado, bloqueiem esta apropriação de bens coletivos e comuns pela finança e pelas novas leis sobre a propriedade e, por outro lado, estratégias que nos garantam contra a dupla
desconexão que definimos acima: a desconexão (em negativo) trabalho/garantia
de rendimento e a desconexão lucro/investimento/manutenção-criação de
empregos.
Em positivo, devemos organizar formas de luta e instituições que
reconheçam a nova natureza da cooperação social, a nova natureza da produção
de bens coletivos e comuns e os sujeitos desta produção. Reconhecer, no capitalismo, significa pagar.
Pensamos que um dos instrumentos privilegiados para organizar esta
dupla tarefa é o da renda garantida, universal e incondicional.
1. A renda garantida como processo constituinte. Para abrir uma fase
constituinte no nível econômico e social e no nível das instituições.
2. A renda garantida não deve, sobretudo, inscrever-se em uma lógica
de redistribuição, mas em uma lógica subversiva da ultrapassagem radical de
uma repartição da riqueza fundada no capital e no trabalho.
3. A renda garantida como ferramenta para reverter a relação entre trabalho e sociedade, entre cooperação social e divisão smithiana do trabalho. Em
outros termos, uma renda como instrumento de autovalorização da cooperação:
a cooperação como liberdade de agir junto, como potência criadora da diferença, da multiplicidade.
4. Uma renda garantida que não exija anteriormente seus cálculos orçamentários de factibilidade, não se trata, mais uma vez, de um dispositivo de
gestão social-democrata da miséria, mas de uma ferramenta fundamental para
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distender a restrição salarial: uma verdadeira proteção social contra a chantagem da exclusão, um freio à corrida pelo rebaixamento do custo do trabalho,
mas também ao desenvolvimento de formas de trabalho de merda.
5. Uma renda garantida em suas formas monetárias mas também em
natureza: "livre acesso" à saúde, à formação, à informação, à água, à energia,
aos transportes, à moradia.
6. Uma renda garantida pode ser o terreno fundamental sobre o qual
recompor, construir uma subjetivação coletiva, para ir além da sociedade do
trabalho.
Para terminar, pensamos que, desde 68, abriu-se uma nova fase política
comparável à abolição da escravatura: a possibilidade de fundar a produção e a
reprodução da humanidade sobre outra coisa que o trabalho assalariado. Permanecemos fiéis aos desafios políticos lançados à época do nascimento do
movimento operário: a abolição do assalariado.
Precisamos de um projeto realista, logo de um projeto revolucionário.

Tradução Tatiana Roque

Antonella Corsani é economista. Vive e trabalha em Paris.
Maurizio Lazzarato é sociólogo e filósofo. Vive e trabalha em Paris.
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O Copyright da miséria e os
discursos sobre a exclusão
Ivana Bentes
"Feio e esperto com uma cara de mal /A sociedade me criou mais um marginal/ Eu
tenho uma nove e uma HK / Com ódio na veia pronto para atirar" (MV Bill)

Nunca houve tanta circulação e consumo de imagens da pobreza e da
violência, imagens dos excluídos, dos comportamentos ditos "desviantes" e
"aberrantes". A violência e a denúncia de crimes se tornou quase um gênero
jornalístico. O que seria interessante se essas imagens não viessem freqüentemente
descontextualizadas. A violência aparecendo como "geração espontânea" sem
relação com a economia, as injustiças sociais, é tratada de forma espetacular,
acontecimento sensacional, folhetim televisivo e teleshow da realidade que
pode ser consumido com extremo prazer.
Programas como Linha Direta, Cidade Alerta, Ratinho, entre outros,
que trabalham com o denuncismo e a delação, sempre nos ambientes da
pobreza, criam um temor e insegurança difusos que ao invés de produzir um
discurso de mudança e integração, reforçam, de modo conformista, a distância
social entre os grupos. A criminalização do funk no Rio de Janeiro 1, num
primeiro momento, foi apenas um sintoma desse temor da ascensão social e
cultural dos grupos de jovens saídos da periferia e que conquistavam o mercado.
O sucesso desses movimentos, funk e hip-hop, acabavam por reforçar relação
acrítica e descontextualizada veiculada incessantemente entre crime, pobreza e
violência.
As conseqüências mais visíveis desse discurso do "temor" foram: mais
indiferença à origem da pobreza e às injustiças estruturais, mais segurança privada,
As questões relativas à música e ao hip-hop tem como base a pesquisa de Micael Herschmann:
O Funk e o Hip Hop invadem a cena (editora UFRJ) e o artigo, escrito em parceria, "O
Espetáculo do Contradiscurso" publicado no Suplemento Mais! Folha de São Paulo, domingo
18 de agosto de 2002.

1
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mais repressão e demanda pela contenção das populações das favelas, para que
não saiam dos "guetos" sem serem vigiadas, mais câmeras de vigilância na
defesa do patrimônio privado. Os discursos "descritivos" sobre a pobreza (na
TV e jornais) tendem a funcionar como mero reforço dos estereótipos, em que
o pobre aparece como "portador" de risco e ameaça social.
Nesse contexto, a música e o cinema vão apontar para outras falas,
menos marcadas pela idéia do "risco pobreza", outros discursos, que também
surgem carregados de ambigüidades.
Da Estética à Cosmética da Fome
O interdito modernista do Cinema Novo, algo como "não gozarás com
a miséria do outro", criou uma estética e uma ética do intolerável para tratar dos
dramas da pobreza, em um contexto no qual os excluídos eram vistos positivamente como "rebeldes primitivos", portadores de uma ira revolucionária e o
cinema se propunha a desconstruir o paternalismo europeu, o exotismo e a
pieguice criando uma "Estética da Fome" e uma estética da violência. A possibilidade de tratar da miséria e dos dramas da pobreza sem fazer disso um produto
de consumo imediato, mero entretenimento ou folclore.
Nesse texto, escrito por Glauber para ser apresentado num encontro na
Itália, em Gênova, ele fazia uma torção radical. Abandonava o discurso político-sociológico corrente nas décadas de 60 e 70 de "denúncia" e "vitimização"
diante da pobreza, para dar um sentido afirmativo e transformador para os
fenômenos ligados à fome, à pobreza e à miséria latino-americanas. Buscando
reverter "forças autodestrutivas máximas" em um impulso criador, mítico e
onírico.
Temos em Glauber um dos mais belos esforços de pensamento e de
intervenção política do cinema moderno brasileiro. Em Estética da Fome,
Glauber tematizava com urgência e virulência, com raiva até, sobre "o paternalismo
do europeu em relação ao Terceiro Mundo". Analisava a "linguagem de lágrimas
e mudo sofrimento" do humanismo, um discurso político e uma estética incapaz
de expressar a brutalidade da pobreza. Transformando a fome em "folclore" e
choro conformado.
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Um texto corajoso contra certo humanismo piedoso, contra as imagens
clichês da miséria que até hoje alimentam o circuito da informação internacional. Glauber coloca uma questão que, ao meu ver, não foi superada ou resolvida
nem pelo cinema brasileiro, nem pela televisão, nem pelo cinema internacional
e que continua atual.
A questão ética é: como mostrar o sofrimento, como representar os
territórios da pobreza, dos deserdados, dos excluídos, sem cair no folclore, no
paternalismo ou num humanismo conformista e piegas?
A questão estética é: como criar um novo modo de expressão,
compreensão e representação dos fenômenos ligados aos territórios da pobreza,
do sertão e da favela, dos seus personagens e dramas? Como levar esteticamente
o espectador "compreender" e experimentar a radicalidade da fome e dos efeitos
da pobreza e da exclusão, dentro ou fora da América Latina? São questões
complementares e Glauber dá uma resposta política, ética e estética, possível no
momento: através de uma "Estética da Violência" que violentasse a percepção,
os sentidos e o pensamento do espectador, para destruir os clichês sobre a
miséria: clichês sociológicos, políticos, comportamentais.
Glauber propõe uma Estética da Violência, capaz de criar um intolerável
e um insuportável diante dessas imagens. Não se trata da violência estetizada ou
explícita do cinema de ação. Mas uma carga de violência simbólica, que instaura
o transe e a crise em todos os níveis. É isso que faz em Deus e o Diabo na
Terra do Sol, Terra em Transe, ou em A Idade da Terra. Em todos os seus
filmes. Afastando-se do realismo crítico, do narrativo clássico e instaurando
uma espécie de apocalipse estético que tirasse o espectador de sua imobilidade.
Essa proposta que produziu clássicos como Deus e o Diabo na Terra do
Sol, Vidas Secas, Rio 40 Graus, Os Fuzis, vem sendo deslocada pela incorporação dos temas locais (tráfico, favelas, sertão) a uma estética transnacional, a
linguagem pós-MTV, o novo-realismo que tem como base altas descargas de
adrenalina, reações por segundo criadas pela montagem, imersão total nas
imagens. Ou seja, as mesmas bases do prazer e da eficácia do filme norteamericano de ação onde a violência e seus estímulos sensoriais são quase da
ordem do alucinatório, um gozo imperativo e soberano em ver, infligir e sofrer
a violência.
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A idéia, rejeitada nesses filmes, de expressar o sofrimento e o intolerável
em meio a uma bela paisagem, ou de glamourizar a pobreza, ressurge em alguns
filmes contemporâneos, filmes em que a linguagem e fotografia clássicas
transformam o sertão num jardim ou museu exótico, a ser "resgatado" pelo
grande espetáculo. É o que encontramos em filmes como Guerra de Canudos,
de Sérgio Rezende, O Cangaceiro, de Aníbal Massaini, e mais recentemente em
Central do Brasil, de Walter Salles ou Cidade de Deus, de Fernando Meirelles.
Passamos da "estética" à "cosmética" da fome, da idéia na cabeça e da
câmera na mão (um corpo-a-corpo com o real) ao steadcam, a câmera que surfa
sobre a realidade, signo de um discurso que valoriza o "belo" e a "qualidade" da
imagem, ou ainda, o domínio da técnica e da narrativa clássicas. Um cinema
"internacional popular" ou "globalizado" cuja fórmula seria um tema local,
histórico ou tradicional, e uma estética "internacional". Folclore-mundo
Como essas imagens da miséria poderiam então produzir um sobressalto
ético, um pensamento, uma sensibilidade outra? O cinema brasileiro contemporâneo seria um contraponto às imagens da televisão? Existe um pensamento
cinematográfico brasileiro em curso que problematize esse "outro" e essas imagens
da exclusão?
Vivemos um momento de fascínio por esse outro social, em que os
discursos dos marginalizados começam a ganhar um lugar no mercado: na
literatura, na música (funk, hip-hop), discursos que refletem o cotidiano de
favelados, desempregados, presidiários, sub-empregados, drogados, uma
marginalidade "difusa" que ascendeu à mídia e aparece nessa mesma mídia de
forma ambígua. Pobreza e violência que conquistaram um lugar no mercado
como temas de um presente urgente.
O cinema ético de Eduardo Coutinho (Santo Forte, Babilônia 2000)
apontou um outro caminho, ao colocar na tela personagens que fabulam sobre
sua própria existência, sem demonizar ou glamourizar os personagens e territórios
da miséria. Filmes como Um Céu de Estrelas, Como Nascem os Anjos, O
Invasor, conseguem tratar essa brutalidade de forma realmente inquietante,
certo cinema documentário (Notícias de uma Guerra Particular) consegue fazer
um novo mapa desses personagens e questões. Mas ainda, lidamos com um
terreno difícil e movediço.
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Pobreza Consumível
Para além do discurso midiático do medo difuso e demanda de
repressão encontramos ainda outras diferentes formas de consumir a pobreza,
ligadas ao circuito do turismo e das trocas culturais. A menos perversa, e mais
antiga, faz pensar na pobreza e miséria como uma espécie de "museu da
humanidade", em que as favelas "tombadas" (uma tendência inclusive
urbanística, com o descarte, cada vez mais claro de qualquer idéia de
"remoção") são pontos turísticos com seu primitivismo-exótico, multiculturalismo
e modos de vida em "extinção". A cena é comum em Copacabana. Um imenso
jipe verde-oliva, apinhado de turistas vestidos como se partissem para um safári
africano, cruza a Avenida Atlântica saindo do Copacabana Palace. O Jeep Tour
leva gente de todas as nacionalidades para ver de "perto", ou do alto do jipe esse
"habitat natural" de uma pobreza ironicamente incorporada à imagem turística e
folclórica do Rio de Janeiro.
"Favela Chic" é o nome de um bar brasileiro da moda em Paris, uma
imagem paradoxal, e não destituída de cinismo. Imagem de uma sociedade
multicultural e periférica em que a pobreza e os confrontos sociais, dentro e fora
do cinema, podem ser encarados ao mesmo tempo como intolerável, mas também
como "charme" e "grife".
A favela é o cartão-postal às avessas, uma espécie de museu da miséria,
etapa histórica, não-superada, do capitalismo, e os pobres, que deveriam, dada
toda produção de riquezas do mundo, estar entrando em extinção, são parte
dessa estranha "reserva", "preservada" e que a qualquer momento sai do controle
do Estado e explode, "ameaçando" a cidade.
É nesse contexto, de uma cultura capaz de se relacionar com a miséria
e violência com orgulho, fascínio e terror, que podemos analisar os filmes
brasileiros contemporâneos que se voltam para esses temas. Filmes que quase
nunca se pretendem "explicativos" de qualquer contexto, não se arriscam a julgar,
narrativas perplexas, e se apresentam como "espelho" e "constatação" de um
estado de coisas. Demissão de um discurso político moderno em nome de
narrativas brutais, pós-MTV e videoclipe, um "novo-realismo" latino-americano
que englobaria filmes que iriam de Amores Perros a O Invasor, trabalhando, nos
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dois casos com a ironia e humor negro diante da ruína das metrópoles periféricas.
Um cinema ácido que se distingue do mero gozo espetacular da violência,
como acontece freqüentemente em Cidade de Deus.
Na verdade estamos diante de propostas e narrativas bem distintas que
devem ser analisadas na sua singularidade. Filmes que incluem já todo um campo:
Como Nascem os Anjos, de Murilo Salles, O Matador e O Invasor de Beto
Brant, Um Céu de Estrelas, de Tata Amaral, filmes que descrevem um contexto
social explodido e onde a violência freqüentemente está associada a grupos
sociais bem específicos: pobres, classe-média baixa, miseráveis.
Com exceção de O Invasor e O Matador, a maioria dos filmes não relaciona nem a violência e nem a pobreza com as elites, a cultura empresarial, os
banqueiros, os comerciantes, a classe média e aponta para um tema recorrente:
o espetáculo do extermínio dos pobres se matando entre si.
A violência surge ainda como o novo folclore urbano, história de
crimes, massacres, horrores. Nesse novo brutalismo podemos constatar que
nenhum desses filmes trabalha com a idéia de cumplicidade ou piedade. São
filmes do confronto.
Essa violência randômica, destituída de sentido, vai chegar à pura
espetacularidade, e marcar a produção audiovisual contemporânea. Nos anos
90, o cinema de ficção apresenta raros cenários de reconciliação ou integração
entre a favela e o restante da cidade, o contexto é o confronto ou a cumplicidade
apenas no crime, cada vez mais explícito. Também está ausente qualquer discurso
político explicativo da miséria e da violência, como nos filmes sobre a favela
dos anos 60. É através de imagens violentas que os novos marginalizados ferem
e violentam o mundo que os rejeitou, é através das imagens que são demonizados
pela mídia, mas também é pela imagem que se apropriam da mídia e de seus
recursos, sedução, glamourização, performance, espetáculo, para existirem
socialmente.

O Cobrador e O Invasor : Violência e Hedonismo
A relação empresarial e mercadológica, sistêmica, entre a violência do
tráfico, a filosofia empresarial predadora e o Estado corrupto só muito
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recentemente começam a surgir nas telas. Uma referência importante, nos anos
70, é a literatura de Rubem Fonseca, que só agora se torna mais "popular",
chegando ao cinema e influenciando a cultura audiovisual. Quando surge, traz a
brutalidade do submundo numa linguagem áspera e implacável. Em O
Cobrador (1979), de Rubem Fonseca, o marginal é um proletário que odeia os
que lhe devem ("Fico na frente da televisão para aumentar o meu ódio").
Descobre no exercício do ódio um "sentido" e sai cobrando a sociedade, matando
e assassinando seletivamente seus devedores: "Está todo mundo me devendo!
Estão me devendo comida, boceta, cobertor, sapato, casa, automóvel, relógio,
dentes, estão me devendo."
Em O Invasor, filme de Beto Brant (2002) começamos a perceber esse
trânsito complexo, com valores compartilhados, entre um marginal "gente boa",
amante do conforto e dos bens de consumo, capaz de compartilhar música, droga,
sexo, "atitude" com a filha adolescente da sua vítima (um executivo assassinado
por encomenda), e a cultura empresarial paulista. Esse novo "cobrador" e
"invasor" não se contenta em matar os que lhe devem algo, quer se apossar do
seu mundo, quer se aburguesar, ascender socialmente, freqüentar as festas e
raves, tomar ecstase e dançar a noite inteira na boate dos Jardins paulistanos.
Menos que ganhar dinheiro, quer expandir seu capital "simbólico". Na mesma
direção, compartilhando um desejo de ascensão e multiplicação, os empresários
não se incomodam em tornarem-se criminosos para aumentar seu capital.
O marginal-cobrador de Rubem Fonseca, que queria destruir seus
opressores, que começa a canalizar o seu ódio para um possível confronto
político clássico, desapareceu. Se ele via televisão para alimentar o seu ódio, o
invasor (o ator Paulo Miklos, vocalista do grupo Os Titãs) vê TV para formatar
o seu desejo: boate, carro, casa com piscina, moda, atitude, drogas, todo tipo de
hedonismo lhe é vendido e ele apenas quer ser "incluído" nessa fantasia. Não
odeia os empresários (dois sócios) que o contratam para matar um terceiro,
simplesmente quer ser como eles. Invadir seus domínios, seja pela sedução (ao
conquistar a garota rica e levá-la pela periferia paulista em busca de emoções
baratas) ou pela violência, por chantagem e ameaça de morte aos empresários
que o contrataram. Pouco importa como, quer ser "incluído" e para isso força
as portas sociais, culturais, etc.
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Outros filmes brasileiros contemporâneos já apontavam para essa
falência ética e dissolução dos pactos sociais que, nos anos 90, surgem na boca
de personagens como Vítor e Dalva de Um Céu de Estrelas, de Tata Amaral, que
se passa numa periferia paulista, ou no comportamento anárquico-pulsional dos
meninos de Como Nascem os Anjos, de Murilo Salles, que elege como território
de confronto entre a favela e o asfalto uma mansão na Barra da Tijuca. O cinema
penetra nesses territórios como um cirurgião penetra num corpo moribundo:
com curiosidade médica e até paixão, mas sem esperança de uma real intervenção.
Pulsão de morte e campos de concentração
Cidade de Deus, de Fernando Meirelles (2002), adaptado do romance
de Paulo Lins é o supra-sumo desse novo brutalismo, aqui tendo como referência,
entre outros, o filme de gangster, as sagas da máfia, o épico-espetacular e a
estética MTV. Trata-se sem dúvida de um filme marco e realmente importante,
por relatar a história modelar do tráfico no Brasil. Mas sua narrativa tem outras
implicações.
Se o livro retratava, quase em forma de colagem, relatos brutais e
diferenciados do surgimento e desenvolvimento do tráfico de drogas na favela
carioca Cidade de Deus, o filme vai homogeneizar essas falas e criar uma narrativa
na primeira pessoa. Conta essa história do ponto de vista de um personagem já
clássico no cinema, o "sobrevivente", o garoto Buscapé, irmão de um ladrão
morto e que decide ter outro destino, o que não é tão natural como suporíamos.
Sua história de conquista desse lugar - o garoto quer se tornar fotógrafo - é o
tênue fio condutor de uma série de outras biografias bem diferentes da sua: as
histórias dos jovens traficantes Zé Pequeno, Bené, Mané Galinha e Cenoura.
Para todos eles a maioridade, o "respeito" social, vão ser obtidos pelo
exercício da violência e do crime. Uma frase funciona como palavra de ordem
desse ritual de iniciação à barbárie: "Não sou criança, não. Fumo, cheiro, matei,
roubei. Sou sujeito-homem". Todo o filme, trabalhado numa linguagem super
ágil, com elipses virtuosas: passagem de tempo com a câmera girando 360
graus, alteração da linguagem e das cores na passagem da década de 60 para
a de 70.
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As cenas de violência são espetaculares e siderantes, com uma
quantidade de assassinatos e violência marcantes. Vinganças pessoais,
massacres estratégicos de um bando pelo outro, violência gratuita, violência
institucional, todos são encorajados a alimentar esse ciclo vicioso. A favela é
mostrada de forma totalmente isolada do resto da cidade, como um território
autônomo. Em momento algum se pode supor que o tráfico de drogas se
sustenta e desenvolve (arma, dinheiro, proteção policial) porque tem uma base
fora da favela. Esse fora não existe no filme. Entre as cenas mais violentas está
a que mostra um grupo de crianças obrigadas a matarem-se umas as outras para
provar fidelidade ao bando dominante e hombridade.
Rituais de iniciação à violência e ao ódio são descritos de forma realista.
Em alguns momentos a coreografia da ação e dos corpos que tombam
sucessivamente lembra os filmes de gangster dos anos 30 e suas regras.
Nesse filme mostra-se a fissura e o fascínio dos meninos das favelas
pelas armas, pelo exercício do poder e pelo prazer de ser "alguém", de ser
temido, de ser respeitado. Se não forem respeitados como cidadãos, serão
como figuras da mídia, como criminosos.
"Uma arma na mão e uma idéia na cabeça", brinca um personagem.
Cidade de Deus é um filme-sintoma da reiteração de um prognóstico social sinistro:
o espetáculo consumível dos pobres se matando entre si. É claro que os discursos
"descritivos" sobre a pobreza (no cinema, TV, vídeo) podem funcionar tanto como
reforço dos estereótipos quanto como abertura para uma discussão mais ampla e
complexa em que a pobreza não seja vista somente como "risco" e "ameaça" social
em si. Esse talvez seja o viés político, extra-cinematográfico que o filme pode
provocar. Já a narrativa nos remete freqüentemente para uma sensação já experimentada no filme de ação hollywoodiano, o "turismo no inferno" em que as favelas
surgem não como "museu da miséria", mas novos campos de concentração e horrores.
O cinema do massacre dos pobres nos prepara para o massacre real,
que já acontece e para os massacres por vir, como o cinema americano de ação
antecipou e produziu o clima de terror e controle internacional e o clamor por
"justiça infinita"? Esperemos que não.
A questão é que não estamos mais lutando contra o olhar exótico estrangeiro
sobre a miséria e o Brasil que transformava tudo "num estranho surrealismo
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tropical", como dizia Glauber em 1965. Somos capazes de produzir e fazer circular
nossos próprios clichês em que negros saudáveis e reluzentes e com uma arma na
mão não conseguem ter nenhuma outra boa idéia além do extermínio mútuo.
Contra-Discurso: Traficando a Cultura
Para além das imagens do jornalismo e do cinema, a novidade na
representação da pobreza, e nos discursos sobre ela, surge no campo da música
e do video-clip. Quando o rapper MV Bill canta em ritmo hipnótico sua canção
de guerra, Soldado do Morro, falando na primeira pessoa, torso nu, um cordão
de ouro no pescoço, uma arma pendurada no ombro e um tênis "de marca" no
pé, capitaliza numa só postura a rebeldia juvenil em estado puro, a moda, a
virilidade, a "atitude" rapper e hip hop vendida no mercado, e o mais legítimo
discurso político. Uma música e imagem de "protesto" criadas por jovens vindos
das favelas e periferias e que funciona hoje como um contra-discurso.
Agressividade juvenil, traduzida não apenas nas letras das músicas, na
moda -gorros enterrados na cabeça, "manos" e tatuagens no estilo "Carandiru" mas encarnada num discurso comunitário e coletivo carregado de legítima ira
social, que exige e canta mudanças.
Da moda ao ativismo, da "atitude" à música e ao discurso político,
vemos emergir novos sujeitos do discurso, que saem dos territórios reais, morros,
periferias, guetos e ascendem à esfera midiática, trazendo o germe de um discurso
político renovado, fora das instituições tradicionais: o Estado, o partido, o
sindicato, o movimento estudantil, etc. e próximos da cultura urbana jovem:
música, show, TV, internet, moda.
MV Bill é apenas um dos representantes desse novo discurso, de uma
militância midiática que pode até lançar mão das formas mais tradicionais de
fazer política, mas não se reduz a ela. No seu caso, concilia a música com a
constituição de um partido, o PPPOMAR (Partido Popular Poder Para Maioria
- http://www.pppomar.cjb.net/) com manifesto, programa e projetos com ênfase
nas questões raciais e na relação entre raça e pobreza, usando, como forma de
discurso e atuação o rap, o show, a performance, os videoclipes e agora o
cinema (o documentário Di Menor, sobre a participação de crianças no tráfico).
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MV Bill brinca com os discursos tradicionais e se auto-intitula MV, mensageiro da verdade, podendo se apresentar encarnando um traficante-pensador,
como no polêmico videoclipe Soldado do Morro, como líder político, nos debates
sobre as "cotas" para negros nas universidades, como performer, exibindo um
revólver na cintura durante o Free Jazz, lembrando que vem da favela Cidade de
Deus e colocando o revólver num lenço branco sob o grito-slogan "Eu sou da paz!".
Estamos diante de um discurso político "fora de lugar" e que coloca em
cena esses novos mediadores da cultura: rappers, funkeiros e b-boys, mas também
outros grupos e discursos marginalizados: favelados, desempregados, subempregados, drogados, uma marginalidade "difusa" que aparece na mídia de
forma ambígua, mas que podem assumir esse lugar de um discurso político urgente.
A mudança decisiva é a dimensão política dessas expressões culturais
urbanas e estilos de vida vindos da pobreza, forjadas na passagem de uma
cultura letrada para uma cultura audiovisual e midiática. Talvez uma política
inteligente de Estado devesse necessariamente incluir essas experiências culturais
que explodem nos grandes centros: música, teatro, vídeo produzidos em parceria
com as favelas e vitalizando as periferias, "culturas" periféricas que se afastam
do impulso meramente assistencialista e afirmam uma "qualidade" políticoestética (certo rap e hip-hop, a Cia. de Teatro Nós do Morro, a Cia Étnica de
Dança, a Coopa Roca da favela da Rocinha, a Rádio Favela, entre outros).
Esses novos sujeitos do discurso na música, na literatura (o escritor
Paulo Lins e os demais intelectuais e artistas saídos da periferia) destituem os
tradicionais mediadores da cultura e, mais do que isso, disputam as mesmas
verbas e financiamentos para projetos de cunho social, passam de "objetos" a
sujeitos do discurso, outra novidade irônica que acaba com qualquer "paternalismo"
remanescente. Os novos marginalizados lutam para obter o "copyright" sobre
sua própria miséria e imagem, sabendo que a "mediação" e os mediadores entre
essas diferentes esferas e discursos não podem ser descartados e continuaram
concorrendo entre si ou se associando em parcerias produtivas.
Ivana Bentes é pesquisadora de cinema e professora da Escola de Comunicação da
UFRJ. Autora de Joaquim Pedro de Andrade: a revolução intimista e organizadora de Cartas
ao Mundo. Glauber Rocha (Companhia das Letras). Finaliza a pesquisa Sertões e Favelas no
Cinema Brasileiro Contemporâneo: da Estética à Cosmética da Fome.
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Rádios livres,
rádios comunitárias,
outras formas de fazer rádio
e política

Mauro Sá Rego Costa e Wallace Hermann Jr.
A mídia, em geral, é o eixo do sistema de controle em que vivemos. A
outra face da guerra: os sistemas de informação. Toda mídia é originariamente
arma de guerra. Um transmissor e receptor de rádio móvel, até uns dez anos
atrás, só os Exércitos contavam com isso. Seu uso principal era a possibilidade
de preparar ataques ou defesas, com tropas em movimento. Hoje, você compra
um em qualquer esquina.
27 de janeiro de 2001, no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre,
Wallace me liga, no celular, da Rádio Bicuda FM, uma comunitária da Vila da
Penha, Rio. "Não quer dar uma entrevista sobre o que você está vendo por aí?".
Peço que me retorne nuns vinte minutos, para me dar tempo de respirar e pensar
o que devo dizer. Não sou repórter. O programa no ar, direto. Dou a entrevista e
me toco com a potência que temos nas mãos como meios de contra-comunicação,
ou contra-informação. Celulares e rádios comunitárias. Com esses meios, qualquer
cidadão, de qualquer tendência, formação, extrato de classe, pode ocupar este
espaço do "formador de opinião", que está concentrado em muito poucas vozes
(e interesses) com abrangência nacional (ou global).
A maior parte do tempo, no FSM, passei conversando com a turma das
rádios comunitárias de vários cantos do mundo. Soube da Radio Pacifica, uma
rede de comunitárias americanas, de Nova York, Washington, Houston, Los
Angeles e San Francisco, e mais 60 afiliadas. 1 Conheci Mario Murillo, um

KPFA (94,1), KPFK (90,7), KPFT (90,1), WBAI (99,5) e WPFW(89,3) em Berkeley, Los
Angeles, Houston, New York e Washington, respectivamente.
1
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colombiano que coordena o OurAmericas, programa sobre a América Latina na
Radio Pacifica, com audiência estimada em 10 milhões - um terço da população
de "hispânicos" nos EUA - e por isso sofrendo um bombardeio das corporações.
Como são feitos os programas? Como a Bicuda acabara de me entrevistar. Pelo
telefone, com correspondentes, não obrigatoriamente jornalistas, em todas as
grandes cidades latino-americanas. Sem uma linha das agências de notícias.
Nem AP, nem UPI, ou CBS. (Sabem o que isso significa? É possível entender,
então, porque a regulamentação das rádios comunitárias no Brasil proíbe a
formação de redes.) Conheci Sandra Bermudez, da Juventud FM, em San José
de Guaviare, na Colômbia, na beira da zona de guerra - falando sobre o trabalho
importante da rádio para tirar os jovens locais da tentação do narcotráfico. E Silvia
Fernandez, da Radio Villa Francia, uma favela, de Santiago do Chile. Eu e Silvia
entrevistamos Sandra Bermudez, para a Radio Villa Francia e a Radio Kaxinawá,
em Duque de Caxias (ainda em formação). Soubemos de David Barsabyan, um
engenheiro de telecomunicações, responsável pelo amplo conhecimento e
receptividade popular do trabalho de Noam Chomsky nos EUA. Barsabyan
conseguiu ligar um satélite de comunicação desativado - esses lixos espaciais
que ficam girando eternamente em volta da Terra - e através do satélite-lixo,
transmite todas as conferências de Chomsky , de qualquer lugar, universidades,
bares, associações de moradores. Qualquer rádio comunitária (ou não) do país
inteiro, tem acesso a essas transmissões "piratas".
As primeiras rádios livres na América Latina foram rádios sindicais e
revolucionárias. Na Bolívia, no começo dos anos 50, surgiram as rádios dos
trabalhadores das minas. Quem conta a história é Jorge Mancilla Romero, que
esteve ligado à Rádio Vanguardia no centro mineiro de Colquiri : "O complexo
das emissoras mineiras nasce como uma necessidade da base, logo depois do
triunfo da revolução nacional de 9 de abril de 1952 (....). as rádios Sucre e
Bolivar (...) aparecem em 1952 e já em 53 saem do ar (...) depois surge a Voz
do Mineiro, da mina Siglo XX, na época imediatamente posterior ao triunfo
de abril, em que se deu a nacionalização das minas. (....) Em Catavi, surge a
Rádio 21 de Dezembro, em homenagem aos mineiros mortos no massacre de 21
de dezembro de 1942. Imediatamente depois, surge a Rádio Nacional de
Huanuni (...) isso provoca uma febre de emissoras sindicais que se espalha
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especialmente nos setores mineiros (....) Em 1963, havia 23 emissoras
funcionando em todo o país".2
Em fevereiro de 1958, os guerrilheiros cubanos faziam a primeira
transmissão da Rádio Rebelde, idéia de Che Guevara, do território liberado de
Sierra Maestra. Entre 58 e 59, transmitiam todas as tardes até o fim da luta contra
a ditadura de Batista, a partir do quartel-general da Plata. A rádio teve papel
estratégico na luta revolucionária pois era o elo de ligação entre o quartelgeneral da Plata e as várias frentes guerrilheiras. Era "constituída por vários
transmissores que avançavam na direção de Havana. Em cada território tomado,
um novo transmissor era montado, sempre em conexão com o quartel-general" 3.
Essa tática seria retomada pelas Rádios Sandino da Nicarágua e Venceremos de
El Salvador. Sobre as rádios revolucionárias Venceremos e Farabundo Martí de
El Salvador, nos diz Denise Maria Cogo:
Ligada às Forças Populares de Libertação (FLP) (...) a Rádio
Farabundo Martí surge em janeiro de 1982, passando a ter mobilidade constante
dentro das zonas de controle revolucionário, a partir da constituição de uma
rede de correspondentes de guerra e de unidades móveis de informação. Voltada
exclusivamente para as informações referentes à guerra, a programação é
transmitida diariamente das 12h30min às 19h. (...) Os problemas enfrentados
pela emissora são semelhantes aos da rádio Venceremos e estão ligados à
manutenção dos equipamentos, interferências e rastreamento por parte do
inimigo. As dificuldades vão sendo superadas pela própria população (...) que
tratou de criar círculos de escuta voltados para a formação política e núcleos
de pessoas em torno da emissora. (...).4
Mas o nosso movimento de rádios livres não é herdeiro dessas rádios
revolucionárias latino-americanas. Até que tentamos, mas nunca chegamos a
organizar grandes movimentos revolucionários ocupando territórios, e tendo o
rádio como instrumento de luta. Nossa inspiração mais próxima foi a dos movimentos de rádios livres, ligadas aos movimentos sociais, na Itália e na França,
MACHADO, Arlindo; MAGRI, Caio; MASAGÃO, Marcelo. Rádios Livres a reforma agrária no ar.
São Paulo, Brasiliense, 1986, 102.
3
Idem, p.97
4
COGO, Denise Maria. No ar... uma rádio comunitária. Edições Paulinas, 1998, p.84.
2

99

Miolo Universidade nomadeok.qxd

29.10.02

16:07

Page 18

RÁDIOS LIVRES, RÁDIOS COMUNITÁRIAS, OUTRAS FORMAS DE FAZER RÁDIO E POLÍTICA

100

dos anos 70 até os 80. Trata-se de um outro momento, ou do início de um outro
devir. E é fundamental que possamos distinguir e caracterizar com clareza essa
ruptura de continuidade. Esse processo que se inicia, podemos dizer, a partir dos
movimentos de 68, dá o start para um outro modo de fazer política, quando o
anterior ainda não terminou. A história começa a andar, então, em duas (para
simplificar) camadas simultâneas. E essa duplicidade, cuja leitura ainda é bastante
pouco clara, pode ser vista na base, tanto dos sucessos (efêmeros) dos movimentos de rádios livres, quanto da limitação da compreensão do que se estava
fazendo, e que levou aos equívocos na negociação da institucionalização das
rádios de pequena potência. É impressionante como o cenário se repete, em suas
falhas, na institucionalização dessas rádios na Itália em 1976, na França em
1983, e no Brasil em 1998.
Os movimentos, que estamos caracterizando como herdeiros de 68, tem
como traço principal a pluralidade, a diversidade de direções, objetivos, modos
de organização. Na Itália, integram estudantes, artistas e teóricos universitários,
a novas linhas radicais do movimento operário, que se desligam das correias do
movimento sindical concentrado pela CGT, e do PCI. Na França, em Paris, por
exemplo, são tantas as rádios que começam a se misturar no dial, numa cacofonia
delirante: rádios anarquistas, trotskystas, gays, anarco-lésbicas, ecologistas,
orientalistas, o que você puder imaginar. O que é mais explícito, mais claro, nessa
produtividade transbordante de discursos e propostas irradiadas, é a alegria, a
experiência de um novo mundo de liberdade, de formas de associação, de agenciamentos sociais e de pensamento, inaugurais. Esse clima ainda pode ser ouvido nos
sites que guardam a memória da Radio Alice de Bolonha (1976-77), uma das experiências mais ricas (http://www.radioalice.org e http://www.radiocittadelcapo.it/alice.html)
Aparece, igualmente, nos roteiros de programas da Rádio Xilik (1985), de
estudantes da PUC de São Paulo, que misturam as falas italianas da Alice, a
música (ainda) liberadora dos tropicalistas, e do Plastic People - banda de rock
tcheca libertária presa pelos soviéticos depois da "primavera de Praga".5
Todas essas rádios foram ilegais. E pouco a pouco, na França e na Itália,
como depois, no Brasil, começam a se organizar movimentos que reivindicam
5

MACHADO, Arlindo; MAGRI, Caio; MASAGÃO, Marcelo, 1986, op. cit., 50-53.
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mudanças na legislação de telecomunicações, mudanças que definam meios
específicos para a legalização destas práticas de comunicação. Aí, voltamos a
questão da duplicidade dos planos da vida política, cuja pouca legibilidade
tornará esse novo passo, em todos os casos, a queda numa armadilha. A duplicidade tem uma forma geral bastante simples: no primeiro plano temos um novo
estilo de agenciamento político, com o que eu chamei de pluralidade, diversidade
de direções, objetivos, modos de organização - tudo está sendo inventado e fala
a língua nova de sua invenção -; do outro lado há o sistema, o aparelho político
organizado e escritor de leis, com seus partidos, sindicatos, suas burocracias,
seu discurso jurídico especializado. Como fazer falar esse mundo novo diverso
e plural, na língua organizada de um outro mundo, que o primeiro percebe como
moribunda, mas que ainda é a que escreve as leis e tem a polícia e as verbas dos
impostos a seu favor?
Machado, Magri e Masagão contam o que se passou:
"O destino das rádios livres européias foi selado com a sua legalização. Elas que
haviam sabido resistir a todas as modalidades de repressão não estavam preparadas para
enfrentar a arma mais traiçoeira: a institucionalização. As duas formas de legalização adotadas
na Europa lhes foram igualmente nocivas. A legalização de tipo empresarial (...) italiana, dando
ênfase à competência técnica e econômica, com abertura ao suporte publicitário, esmagou as
rádios verdadeiramente alternativas, pois os seus modestos transmissores não puderam
enfrentar a hegemonia do grande capital. E a legalização de tipo burocrático, (...) francesa, dando
ênfase à representatividade político-partidária, ao poder local e aos organismos corporativos e
sindicais, acabou dissolvendo as emissoras não vinculadas aos aparelhos convencionais de
representação e que não por acaso eram as mais criativas e as mais conseqüentes do movimento.
(...) os movimentos da juventude e dos trabalhadores - o principal alimento de que elas se nutriam
- entraram em refluxo. As rádios livres não poderiam sozinhas transformar em barulho o silêncio
da maioria. (...) Enquadrada a rebeldia, institucionalizada a liberdade, policiada a desobediência
civil, o movimento das rádios livres apenas acompanhou o refluxo geral da sociedade européia. (...) 6

E, sobre esse mesmo ponto, não podemos deixar de ouvir Felix Guattari,
que foi um teórico e militante entusiasmado das rádios nos dois países. Ele nos
dá sua versão pessoal do que aconteceu na França:
6

MACHADO, Arlindo; MAGRI, Caio; MASAGÃO, Marcelo, 1986, op.cit., 77-78.
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O movimento das rádios livres na França sofreu efeitos das intervenções do poder de
Estado, a partir do momento em que ele parou de reprimi-lo. O Estado socialista na França disse:
"muito bem, agora vocês vão fazer rádio livre numa boa, só que todas as rádios livres vão se
submeter a um estatuto. Vamos subvencioná-las, mas para isso é preciso que elas tenham um
mínimo de audiência, de qualidade e de utilidade social". Com isso, noventa por cento das
rádios livres francesas, caindo na tentação, se precipitaram num funil, com exceção de algumas
poucas rádios (vinte ou trinta em toda a França (...). Essas disseram: "o que estamos a fim não
é de fazer grandes rádios livres, mas de fazer nossas rádios livres. O que estamos a fim não é de
difundir em meios sofisticados, nem de ampliar nosso alcance, mas simplesmente de que parem
de encher nosso saco em nossa freqüência de onda. Também não estamos preocupados nem
com reconhecimento nem com eventuais julgamentos de valor; estamos pouco ligando para o
índice de audiência, pois quem quiser que nos escute; se não, basta virar o botão. Queremos ser
os únicos a garantir aquilo que nos agrada, aquilo que é a nossa produção, sem nos referirmos
aos novos tipos de julgamento da mídia que instauraram há mais ou menos um ano". Aí, a
reação a essa atitude consiste em dizer coisas do tipo: "esse pessoal da rádio livre tá pirado".
É preciso compreender bem o seguinte: quando nós, que nos recusamos a nos submeter a esses
parâmetros, dizemos que não queremos fazer rádios profissionais, isso não significa que queremos
ser amadores ou produzir coisas medíocres, mas apenas que não queremos nos tornar profissionais
da nossa prática - o que não impede que estejamos a fim de nos consagrar inteiramente a isso. 7

Sobre a história das nossas rádios livres, fala Claudia Abreu, (jornalista,
foi coordenadora do Coletivo de Rádios Livres do Rio de Janeiro).
A primeira rádio livre brasileira que se tem notícia foi montada no Espírito Santo em
1970. Na época, o radioamante só não foi preso porque era menor de idade. Mesmo assim seu pai
teve que dar explicações para a Polícia Federal e provar que nem ele nem o filho tinham ligações
com o movimento comunista.
Mas a idéia e a técnica só se espalharam no início da década de 80 (...). Em Sorocaba,
interior de São Paulo, considerada a capital das rádios clandestinas, quase 50 rádios funcionavam
entre 1982 e 1983. Foi nessa época que surgiu a primeira organização de rádios livres, o
Conselho das Rádios Clandestinas de Sorocaba (CRCS), que tentou - em vão - organizar as

In ROLNIK, Suely e GUATTARI, Felix. Micropolítica. Cartografias do Desejo. Vozes,
Petrópolis, 1986, 115.

7

Miolo Universidade nomadeok.qxd

29.10.02

16:07

Page 21

Mauro Sá Rego Costa e Wallace Hermann Jr

emissoras para que não transmitissem umas sobre as outras ou mesmo interferissem nas FMs
comerciais. (...) O fechamento de algumas emissoras e a ameaça de fechamento de todas foi
suficiente para calar as vozes livres de Sorocaba e amedrontar muitas emissoras que funcionavam
na capital. Em quase todo o país existiam emissoras "livres", mas a grande concentração delas
ficava, sem dúvida, em São Paulo, até por conta da famosa padroeira das rádios livres, Santa
Efigênia (rua de São Paulo, onde se encontram, e mais baratas que em outros estados, todas as
peças necessárias para a montagem de um transmissor). A primeira tentativa de juntar emissoras
de vários estados foi em 1986, no Rio de Janeiro, num evento festivo realizado no Circo
Voador. Formaram-se duas entidades: a ABOLA, Associação Brasileira das Ondas Livres do
Ar e a CORA-LIBRA, Cooperativa de Rádios Livres do Brasil.8

Claudia continua relatando que, nos anos seguintes, houve uma
diminuição no número de emissoras, até que o movimento é retomado, em
1989, com o I Encontro Nacional sobre Rádios Livres, em São Paulo. Organizado
pela UNE - União Nacional dos Estudantes -, o encontro contou com representantes de dez estados e aprovou a criação de um coletivo nacional, que buscaria
o apoio da sociedade civil para defender a democratização da comunicação. O
II Encontro, em Goiânia, no ano seguinte, teve representantes estrangeiros
como Daladaer, da Rádio Venceremos, de El Salvador, e Rafael Arrastia, do
movimento argentino.
Em 1990, começaram a surgir os pré-Comitês pela Democratização dos
Meios de Comunicação, a exemplo do comitê que havia sido criado no Rio de
Janeiro, em março. Foi em 90, também, que surgiu a primeira e mais persistente
rádio comunitária da Baixada Fluminense, a Novos Rumos, em Queimados, no
quintal da casa de Tião Santos. Está no ar até hoje.
Em 1991, foi lançada a Frente Parlamentar pela Democratização da
Comunicação, em Brasília, com a presença do Coletivo Nacional de Rádios
Livres. Foi somente em 1993, no entanto, que o movimento de rádios livres
entrou oficialmente para a coordenação do Fórum Nacional pela Democratização
da Comunicação.

8

Claudia de Abreu. Tribuna da Imprensa, Segundo Caderno, 25/nov./1995, p.1.
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Com muitos avanços e recuos o movimento consegue finalmente, em
fevereiro de 1998, através da Comissão de Comunicação, Tecnologia e
Informática, do Congresso, levar ao plenário e aprovar a lei que regulamenta as
rádios comunitárias. Da proposta de projeto de lei do movimento só se conseguiu
aprovar 10% dos itens definidos. No período da tramitação da lei, 70% dos
parlamentares membros da comissão no congresso eram donos ou tinham
interesses indiretos em empresas de rádio e televisão. Conseguiu-se, finalmente,
aprovar um instrumento legal que regulamentou a radiodifusão comunitária.
Será que isto foi um ganho real?
Até a aprovação da lei, as rádios livres e comunitárias estavam numa
situação definida pelos juristas como "alegal". Exerciam um direito garantido
pela Constituição em seu artigo 5° (inciso 9°) - "é livre a expressão da atividade
intelectual artística, científica e de comunicação, independente de censura ou
licença" - mas que não tinham uma regulamentação específica. O espaço de
negociação, em função deste artigo era bem amplo, bem mais amplo do que o
que foi aproveitado pela nova lei.
O texto aprovado é muito restritivo e contém uma série de entraves à
criação e sustentação das emissoras comunitárias. A lei limita o alcance das
emissoras a um quilômetro de raio (é o mesmo que legalizar um alto falante);
dispõe uma única freqüência nacional para as milhares de rádios já existentes
(isto na prática foi modificado por ser tecnicamente inviável e a Anatel designou
mais duas ou três freqüências para alguns municípios, mas não resolve); proíbe
publicidade, impedindo a captação de recursos no comércio local para a sustentação da emissora; proíbe a formação de rede entre as rádios, salvo em caso de
calamidade pública; não garante proteção às rádios comunitárias de interferências
de outras rádios comerciais e serviços de telecomunicação; e finalmente a
concessão é aprovada por três anos, com apenas uma renovação por mais três
anos. Como os andróides de Blade Runner, as rádios nascem com sua morte
anunciada.
Enfim, as barreiras da legislação, aliadas ao corpo mole do Ministério
das Comunicações e da Anatel em avaliar e dar andamento aos pedidos de
concessão (há mais de 12 mil pedidos encaminhados), mantêm as comunitárias
na clandestinidade, embora de clandestinas não tenham nada. São conhecidas
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em suas comunidades, todos sabem onde ficam, muitas constituem verdadeiros
centros culturais populares. Participam delas moradores de todas as idades,
principalmente jovens para os quais as rádios são uma alternativa à ociosidade
e à falta de espaços culturais, características das comunidades periféricas, onde
mais "florescem" rádios comunitárias.
No momento, temos cerca de 15 mil rádios espalhadas por todo o país,
das quais, aproximadamente a metade pertence às igrejas evangélicas, um quinto
está nas mãos de políticos de vários escalões, principalmente, vereadores
("política local");outros milhares pertencem a grupos com interesses comerciais;
e um número minoritário tem verdadeira gestão participativa comunitária. O
mais importante, talvez, nisto tudo: quase todas continuam operando sem
concessão. A cada dia surgem novas e outras desaparecem.
Mas esta experiência de comunicação, à margem da lei, com finalidades
diversas, e, independente de seu "patrocínio" principal, envolvendo populações locais, coloca-nos diante de uma realidade nova. O interesse provocado
pelo nascimento de uma rádio local nas comunidades é sempre notável. Há
entusiasmo na participação dos jovens: formam-se comunicadores espontâneos,
fora dos parâmetros consagrados. É interessante comparar este movimento, do
ponto de vista social, por exemplo, ao da expansão do movimento hip hop na
periferia das cidades médias e grandes em todo o país. Em São Paulo, aliás, os dois
caminham juntos: o hip hop político, acidamente crítico do Sistema Dominante,
é tocado nas comunitárias, e por opção, não chega às rádios comerciais.
Aquela duplicidade do fazer político de que falamos, e onde afundaram
os movimentos italiano e francês, ganha, no nosso caso, uma figura difícil de
descrever ou delimitar. Lidamos com infinitos modos e variedades. O que vai
resultar desse movimento? Impossível imaginar. Podemos falar de singularidades.
Há uma aproximação recente de algumas comunitárias com grupos universitários renovadores, alimentando os dois lados. Assim, nossa experiência em
Vila São Luís, Duque de Caxias, da Rádio Kaxinawá, que associa um grupo de
pesquisa de rádio da Universidade (UERJ) - pesquisa a arte das narrativas
sonoras -, com a Associação de Moradores de Vila São Luís, igrejas, um centro
espírita, uma colônia de pesca, os jovens do PCdoB da Baixada (UJS) e do
movimento hip hop - a rádio ainda está em fase experimental. Em Londrina,
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Paraná, na Rádio Universidade FM, da UEL (Universidade Estadual de
Londrina), a pesquisadora Janete el Haouli, atual diretora da rádio, e que presta
assessoria a rádios comunitárias locais, convida um rapper, KSK, para fazer um
programa de hip hop. A rádio universitária é conhecida por sua programação
sofisticada - talvez, a única no Brasil a transmitir regularmente a música
contemporânea erudita, de vanguarda - abre-se à música da periferia. Mais ainda,
KSK resolve transmitir diretamente de dentro da Penitenciária Estadual de
Londrina, apresentando rappers que cumprem pena e mensagens dos presos
para suas famílias. A rádio universitária passa a ser a mais ouvida na periferia da
cidade nesses horários. Janete confessa que sua ousadia - e a decisão de
enfrentar as tentativas de censura da própria universidade - nasceram da
convivência com os comunicadores das rádios comunitárias que a procuram.9
Outra experiência singular, no Rio de Janeiro é a da radiovivafavela, coordenada
por Tião Santos (Novos Rumos e ex-ABRAÇO - Associação Brasileira de
Radiodifusão Comunitária). Além de rádio comunitária, a radiovivafavela é um
site que abriga outras rádios comunitárias, permitindo uma circulação livre de
programação entre elas. O site é o resultado de um acordo da ONG VivaRio onde está sediada - com a Embratel, para utilização experimental de tecnologia
StarOne de transmissão da Internet via satélite, por ondas de rádio. Permitirá
que, inicialmente, dez rádios de favelas da região metropolitana do Rio de
Janeiro e de Niterói e São Gonçalo, possam transmitir e receber rádio via
Internet.10 Nossa rádio universitária-comunitária de Vila São Luís já está na fila
para entrar no site. Você já pode ouvir lá, de qualquer canto do mundo, a Bicuda
Ecológica, a Radio Bolsa Nova, a Rádio Cascata, a Fala Mulher, a Novos
Rumos, a Viva Favela e a NB FM.
A mistura entre os planos institucional-governamental e o periférico
"ilegal" no circuito das rádios comunitárias é outra via, outro plano. Daria
material para uma tese curiosa sobre nossa ordem política e legal. Algumas
clandestinas ainda são perseguidas, volta e meia, por não agradarem a determinada
força política local. Mas um número enorme - das clandestinas - recebe apoio

9

Aos interessados,é possível ouvir a Universidade FM pela internet,em www.uel.br/radio/radiouel.htm.
Aos interessados, http://www.vivafavela.com.br/radio/
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público, através do Ministério da Saúde, por exemplo, para produção de programação local sobre DST e AIDS; ou, como há dois anos, em vários estados do
NE, para atuar junto a projetos de recuperação em educação fundamental,
patrocinados pelo Ministério da Educação. Verificando com muito cuidado e
atenção aos critérios propostos, esses caminhos tanto abrem espaço para um
bom trabalho usando um espaço "integrado", quanto para um tranqüilo e canalha
usufruto de benesses senhoriais. Depende da dignidade do cidadão. Há de tudo
nesse jogo.

Mauro Sá Rego Costa é professor da UERJ.
Wallace Hermann Jr. é animador de rádios comunitárias.
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L U G A R C O M U M No17, pp. 109-119

12 proposições:
resistência, corpo, ação estratégias e forças
na produção plástica atual
Ericson Pires
...Sempre gostei de bagunça. Não de ordem nem de desordem. Bagunça. O que tenho
a mão vou mexendo até perder, prá depois achar de novo. Achando o que perdi acho o novo de
novo, reencontro o novo no velho - é como a luz, a velha luz, descansada e sempre nova de novo....
TUNGA, Barroco de lírios

1. Re-insistências. Resistência. Existir. Re-existir: sempre no possível,
nas possibilidades. Romper. Continuar. Ir além do óbvio, do sim domesticado,
do clichê assumido como real. Inaugurar sempre a possibilidade, novas possibilidades, a possibilidade do outro. Insistir. Re-insistir. Sem mágoas, sem rancor,
sem luto. Uma memória prenhe, possível. Fazer nascer novamente. A força
plástica de uma história para os vivos . Contar aos outros sobre os outros.
Função pedagógica: criar povos novos. Trazer o novo de novo. Plantar e colher.
Círculo. Mutação. Resistência. Ampliar a rede. Estender no real o virtual possível.
Criar um outro real. Colonizar, contagiar, espraiar. Criação. Insistir no sim. O
sim do sim. O sim que afirma: não sou esse mesmo, sempre o mesmo, sempre
dócil, sempre palatável. Devorar. Tornar o outro outro dentro de mim. Sem
medo, sem receio. Metabolizar. Afirmar a tribo. Ser muitos, sendo outros. Fazer
um Brasil. Criar um Brasil. Contar de um Brasil de outros. Resistir. Seguir sempre.
Esquecer as ruínas. Seguir sempre. O nômade - aquele que vem de novo: resiste.
Coletivizar experiências. Seguir novamente. Sempre em frente, ou ao lado, ou
em meio, ou a partir de, ou simplesmente seguir...Resistir.
2. As políticas de resistência promovem ações a partir da seguinte
triangulação de potências: o corpo, a produção de subjetividade e a multidão.
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O corpo é o espaço mínimo: é nele e a partir dele que se dão os encontros
possíveis na busca da execução e formas de ação. Propiciando combinações
múltiplas comuns, o corpo realiza o indivíduo - esse coletivo de experiências.
Os corpos são o espaço de potência, de porvir. O processos de seleção dos
encontros, possibilidades de transformação/conservação dos indivíduos. Linhas
e caminhos abertos. A capacidade de realização das potências de transformação.
Buscar a associação de redes de afeto: encontro dos corpos, forças em conformação
no indivíduo, eventos e efeitos corporais outros, onde configurações momentâneas propiciam a experienciação da transformação constante do indivíduo. Afetos
detonam processos de atividade e reação, elementos constituintes, afirmação das
diferenças como plano de imanência - espaço de ação das diferenças, conexão
das potências, afetos, forças. Instauração do múltiplo. O corpo tem como
necessidade sua desterritorialização: ao longo dos processos de construção/
desconstrução de coagulações de controle, de mimetismo disciplinares, de
catequese de subjetividades. A afirmação da diferença como função ativa na
formação da resistência dos indivíduos. Os encontros: produção de diferença.
Cada corpo produz diferença; mesmo um corpo fascista, doente, produz
diferença. Cada corpo deve ser pensado a partir de suas potências de desterritorialização. Os deslizes, os movimentos, os fluxos: caracteres informativos das
potências corporais. Corpos: diferenciação. A rede de intercomunicação ativa,
potências de configuração: campo de ação onde as máquinas de guerra contam
suas estórias, histórias e devires. É aí onde o contágio acontece. A intensidade
afirmativa das resistências são ativadas: os olhos do furacão, as linhas do mar,
os caminhos da floresta...muitos e múltiplos.
3. A produção de subjetividade. Definição proposta: os grupos e estamentos sociais, através de suas práticas e representações, incitam e constróem a
subjetividade dos indivíduos. Essa é uma questão descoberta no século XIX,
antes de Freud. Agora, algumas derivações: como entra a produção, um conceito
de matriz econômica, nos processos de subjetivação dos indivíduos? E se a
subjetividade é algo produzido, no nível individual e social, como escapar aos
processos de colonização desenvolvidos pela sociedade de controle? É possível
pensar uma subjetividade fora dos elos do consumo, do mercado, do Império?
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A resposta é clara e direta: não. Não existe fora, não existe além, nem qualquer
outra idéia de transcendência real. Só a brutalidade dos fatos. O atual. Urgência:
de maneira direta e irreversível, a construção de forças de ação e resistência
afirmativas. É impossível ignorar esses fatos. A grande maioria das perspectivas
tradicionais e institucionais de resistência utilizam como forma de luta, preconceitos
melancólicos, de matriz reativa - a moral do escravo -, parecem ignorar as configurações contemporâneas de poder. É necessário sublinhar a seguinte noção: as
mais variadas e diversas configurações sociais atuais se encontram hoje, em
todo o planeta, sobre um forte e ágil esquema de ocupação. Um dos vetores primordiais é o da produção de produtores de subjetividade. Isso significa que o que
interessava num modo de produção anterior - a sociedade disciplinar e seus
corpos dóceis, os produtos e os parques industriais de gigantesco porte, as
grandes massas disciplinadas em suas fábricas, escolas e hospitais, a homogeinização e construção de um povo, com seus discursos e territórios, como
colocou Foucault - tem estatuto menos significativo na atualidade. Os
pilares de sustentação da sociedade de controle são outros. A produção de subjetividade é o viés dinâmico do atual modo de produção. É nessa área que o controle
é produzido para ser reproduzido. Os corpos são os espaços ocupados por essa
reprodução. A objetividade: construção de uma subjetividade controlada pelo
controle imperial. Os corpos são desterritorializados para serem re-territorializados
como territórios ocupados, indivíduos colonizados. Imensas redes de propagação
da reprodução e controle são constituídas por esses corpos linkados à comunicação
global - é pela/nos meios/modos de comunicação globais que a produção de subjetividade controlada escoa, é distribuída, é imposta. A comunicação produz controle
sem a necessidade da presença concreta dos agentes controladores. As indústrias
culturais locais são importantes nós de propagação da reprodução de produção
de subjetividade. O fundamental para o império é a formação de redes de produção
de produtores de subjetividade produzidos em escala planetária que ajam localmente. Para tanto, é mister o controle dos meios de produção de comunicação
em escala global e local. A velocidade, os padrões de qualidade, as formas de
enquadramento, os modos de utilização das tecnologias de informação, instrumentos
do controle. O quadro parece complicado. A surpresa nasce do inesperado.
Novas formas de resistência. O singular é um corte no horizonte.
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4. A multidão. Em outros momentos podíamos chamar: povo. Posteriormente,
nação. Finalmente, massa. A nomenclatura muda de acordo com a conjuntura.
Mas qual é a diferença? O que difere, o que propicia mudanças desses estatutos
corporais? Os modos de produção - se utilizarmos aqui uma idéia que Deleuze
propõe: "(...) O que mais nos interessa em Marx é a análise do capitalismo
como sistema imanente que não para de expandir seus limites, reencontrando-os
sempre numa escala ampliada, por que o limite é o próprio Capital" (Deleuze,
1999. p. 212) - realizam e efetivam de maneira imanente a formação de seus
meios de escoamento e de suas áreas de ação. O capitalismo se desenvolve
neles e a partir deles. O corpo. A maneira como capital vai constituir e produzir
corpos: biopoder. Resistência: a multidão. Os corpos são instrumentos e espaços
de efetivação dos processos de produção do capital. Em seus estágios de
transformação, o capitalismo construiu modos de operação diversificados:
economias e políticas sobre os corpos. Se lembrarmos Montaigne: o florescimento
da noção de outro, a tentativa de apreender as diferenças e particularidades de
corpos formados em modos de produção distintos. A multidão: não tem rosto, não
está em nenhum lugar específico, não está contida em um território ou estado.
É área e meio de produção e reprodução de biopoder, onde a sociedade de
controle age. Como resistência, ela escorre, transborda, não tem limites, é
nômade, desorganiza. Distinções entre povo e multidão, citando Negri e
Hardt:"(...) a multidão é uma multiplicidade, um plano de singularidades, um
conjunto aberto de relações, que não é homogênea nem idêntica a si mesma, e
mantém uma relação indistinta e inclusiva com os que estão fora dela. Em
contraste, o povo tende à identidade e homogeneidade internamente, ao mesmo
tempo que estabelece suas diferenças em relação ao que dele está fora e excluído
(...) o povo oferece uma vontade e ação únicas, independentes das diversas
vontades de ações da multidão, e geralmente em conflito com elas. Toda nação
precisa fazer da multidão um povo. (...)" (Negri & Hardt, 2001. p. 120). Multidão
contra o estado-povo. Distinções entre multidão e massa: a sociedade de massas,
evolução prática dos meios de produção de controle sobre a multidão; os
processos de homogeinização: tornar igual, o mesmo, construir segmentos de
consumo e controle; a transformação dos corpos em recanto dos fluxos de
consumo, colonizar e ocupá-los com subjetividades reproduzidas e reprodutoras,
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objetividades imediatamente ligadas aos modos de produção tecnológicos do
alto-capitalismo; a massa é a multidão capturada nas teias exclusivas do
controle/consumo. Multidão contra massa-corporações. Multidão: possibilidade
de desobediência e insurreição dentro da ocupação do império. Resistência.
5. Afirmar. Insistir. Investir no real. Criar outros reais. Extrair do
tempo, outros tempos. Impelir ao tempo, outros reais. Fazer brotar. O tempo
nunca é o mesmo. O tempo. Resistência. Reconhecer o que é próximo. Aliados:
parentes auriculares, orelhas sensíveis, estar seletivo... Uma luta sem fim, sem
início. Só luta. Todos os tempos presentes. Outras histórias, atuais devires.
Entender o tamanho: monumento de possibilidades chamado Brasil. Agir agora.
Continua a existir. Agora: a necessidade, a necessidade, a necessidade. Um
matemático francês disse: não resisto por escolha, resisto por necessidade. O
tempo. O tempo atual pede outros tempos. Resistir. Insistir. Ou então ficar
somente com o ser contemporâneo: alinhavar compromissos, omissões, aparar
arestas e conter forças, e as formas (sempre as formas): mantê-las, assumir no
controle a possibilidade maior, ter no poder, sua casa, ter na burocracia, sua
cama - contenção e limpeza: saudades de um estruturalismo racionalista perdido,
de uma geometria estática concreta, de um equilíbrio impossível numa realidade
periférica como a nossa. A submissão e clientelismo - os males do Brasil
são...Escapar. Fazer rodar a roda. Dançar a gira. Girar com o tempo. Extrair no
porvir, o agora. Resistir. Imaginar e criar. Na arte, um campo de batalha. É
necessário girar, fazer dançar. Escapar. Buscar um fora onde só há dentro.
Romper o dentro. Fazer dobrar o dentro, fazer o fora, dentro. Girar. É necessário
fazer dançar, girar. Insistir. Resistir.
6. Forças de resistência e produção X formas de controle. Os esquemas
e aparelhos de captura: armadilhas abertas e alertas, nós mesmos como algozes,
nós mesmos como prisioneiros. Perceba como os meios de comunicação
produzem incessantemente seus sonhos e seus desejos. Perceba como as esferas
de poder decisório se fazem presentes nesse complexo jogo de imposições que
é ser um consumidor contemporâneo. Apocalipse: revelação, explicitar o jogos
de poder. Foucault nos ensinou tudo isso. Olvidamos. Não obstante, esses
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pensamentos parecem ser desnecessários para grande parte da produção
acadêmica contemporânea. Olvidamos. Porque pensar sobre essas questões se o
que se propagou nas últimas décadas é uma não-necessidade pós-moderna de
manter-se onde/como se está, já que até a história chegou a seu fim, já que
somos todos somente consumidores? Mas, há um jogo dentro do jogo. Há
possíveis outros aqui ou ali. Existe sempre a recepção: muitas vezes já comprometida em seu nascimento com os esquemas de controle. Mas há a recepção
como algo criativo, afirmativo - ainda há espaço para resistir. Existem também
os já citados estudos culturais ou pós-coloniais: novas configurações de antigos
problemas, dança das cadeiras entre o que é periférico visto exclusivamente
como periférico e de periferia, e o que é central visto como, quase naturalmente,
continuando, centro e central; há aqui também espaço para uma possível
resistência: os jogos emergem, as forças podem se colocar, há o embate ou a
naturalização do conflito. Outros espaços serão possíveis? Perceba como a
produção acadêmica está comprometida, está em/no jogo. Perceba como o centro
gravitacional da produção de sentido, conhecimento e poder passa muitas vezes
ao largo do que se tem feito na universidade. Perceba a necessidade total de
mudanças de prisma, de mudanças de texto, mudanças de postura, mudanças
corporais, mudanças de formas e forças. Nada é tão maniqueísta, nada é tão
binário, nada é tão estanque e nem tão perverso que não produza diferença pretendendo produzir controle, ou produza controle pensando estar produzindo diferença.
Há sempre um jogo dentro do jogo. Ver com os olhos livres. Será possível? O
fim de pensamentos propositivos chegou ao seu fim. Não há como se pretender
fora do jogo. A necessidade da invenção. A necessidade daquilo que é outro dentro
de outros. A necessidade da ação: resistir, fazer dobrar a existência; sendo
necessário o desejo do que não está, mas do que se propõe - outras situações,
outras ações. Inventar povos, outros, agoras - experienciar os devires revolucionários; mesmo que muitos já tenham sido experimentados. Realizá-los. Todo
segmento temporal tem suas necessidades. Toda geração deve se perceber nos
jogos de suas épocas. Os pensamentos acadêmicos, universitários, devem se
perceber em/no jogo. Não há espaço para omissão. Criar jogos dentro dos jogos.
Re-insistir.
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7. Produções da multidão. A multidão age. Corpos em estado de
desobediência. Importante: criar a diferenciação da idéia de uma barbárie civilizada
de matriz hobesiana, para uma ação de resistência e desobediência da multidão.
A violência parece ser um ponto comum entre ambas. No caso da barbárie
civilizada, sim - vide todo o processo histórico de descobrimento do novo
mundo -, a violência é o que dá ao estado-nação a consciência de sua extensão,
é o que define suas funções. Na multidão: o caráter de agressividade substitui a
violência. A agressão é uma resposta coletiva a violência institucional do meios
de comunicação e controle do mercado mundial. É claro que isso pode ser
problemático. Os produtos derivados da afirmação de uma necessidade de
agressividade na contemporaneidade podem ser os mais variados. As coagulações fascísticas estão aí. Desde da década de 60, esse debate não vinha à tona.
Toda uma retórica de cunho melancólico foi adaptado pela esquerda tradicional,
abrindo espaço para pequenos grupelhos de extrema-direita. Importante: notar
que a multidão está prenhe de diferenças. Essas diferenças - se não forem
construídas como elementos de potência afirmativa de outros processos de
diferença -, correm o risco de chafurdarem nos esquemas de violência e controle
promulgados pelo império. O poder de homogeneização. A preparação de
contingentes de massa: a sociedade de controle em seus movimentos de conformação, reiterada dia após dia. A multidão é uma contrapartida histórica em
relação ao estado e posteriormente ao império. A massa é a multidão controlada.
Ela irá sustentar a violência dos pequenos grupelhos que agem em nome do
estado. A omissão - good people, dirty work . A omissão: proposta criminosa da
massa. A necessidade de ações agressivas por parte dos grupos de resistência.
Torná-los multidão pela ação/articulação. Romper com o biopoder das forças de
controle. O enfrentamento direto, as ações diretas: demonstrações da falência de
modos institucionais de representação. Extrair do controle os corpos, arrancar
da massa a multidão. Luta perigosa de corpos que se colocam em risco. Multidão:
resistir. Ter a agressividade de uma semente ao brotar, de uma tempestade ao
chegar, de uma possibilidade por se tornar real...
8. As questões continuam as mesmas: as coisas continuam como
sempre foram...não há nada de novo...tudo é velho...tudo é como sempre foi...
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fim da história...o mercado...o mercado...As questões continuam as mesmas:
nada está no mesmo lugar...tudo é novo...tudo mudou...a história nunca terminou...
a história nunca existiu...mergulhar no acontecimento: recorte singular no tempo,
fluxos, experienciações, micro-revoluções. Simultaneidades paradoxais. O
processo na contemporaneidade: liberar certos devires. Desconstruir a perspectiva
hegemônica do tudo já era. Revelar a covardia entranhada nas práticas sociais
atuais: tudo em nome da manutenção dos conchavos. Ausência do eu crio em
nome do eu compro. Coletivizar experiências. Ação crítica. Propor outras formas,
outros discursos, outros nomes. O poeta é um criador de mundo - Huidobro.
Não esquecer: as vanguardas primavam pela invenção-experimentação, elementos
ausentes hoje. Não se trata aqui de defender as vanguardas de mercado:
incomunicabilidade como pressuposto de uma prática formalista, intimas e
exclusivas ligações com fluxos de capital, com agentes de controle, nenhuma
ligação com o corpo social, gerando uma anti-ação: amortecimento e letargia.
Trata-se de saúde. Contra-controle. Divergência é saúde. Resistir é saúde. Fazer
com os corpos. Agir.
9. A triangulação das forças e suas produções. Cada indivíduo: uma
multidão. Cada multidão: muitos corpos. Cada corpo produz subjetividade. O
que pode um corpo? - Spinoza. Produção de subjetividade: potências do real. A
realidade: construção múltipla. Os meios de construção: os corpos - a multidão,
a massa, os povos -, as forças - de produção, de socialização, de controle, de
liberação...Os corpos são compostos por forças. Eles as produzem e também são
produzidos por elas. As forças: ativas ou reativas. Nenhuma força renuncia ao
seu próprio poder. Obedecer e comandar são duas formas de um torneio Nietzsche. Existe o jogo. A produção de subjetividade: esses jogos. Elaborar
estratégias de afirmação/reação das forças da multidão em cada indivíduo.
Desconstruir as linhas de produção de subjetividade exclusivamente constituídas
pelas forças/formas de controle. Luta. Resistência: estratégias de ação X
estratos de massificação; desestabelecer o biopoder passivo e reprodutor de produção; produzir biopoder ativo, afirmativo, processos de diferenciação, subjetividades libertárias, singularização, multiplicador de multidões. Movimentos
dos movimentos. Produzir, como propôs a filosofa Tatiana Roque no Fórum
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Social Mundial de 2002, a resistência elétrica - que realiza calor, luz, afirmação
-, não a resistência mecânica, que reproduz movimento, reativo, reprodutivo.
Necessidade. Produzir condições subjetivas de afirmação dos corpos produtores
de multidão. A resistência como dobra da existência. A triangulação das forças
de resistência: corpo, produção de subjetividade e multidão. Campo de trabalho,
campo de ação. Re- insistência. Resistência.
10. As produções e as ações: as forças plásticas. Partamos das
chamadas artes plásticas e/ou visuais. Pressupõem-se: área de experimentações.
Uma questão: existe hoje, crise e enfrentamento em meio à produção contemporânea - Uma cisão? Existem as relações e compromissos, estruturas e
dependências, diante do quadro de produção de subjetividade da sociedade de
controle. É necessário distinguir. O mapeamento dessas produções: estudo de
suas estratégias de resistência como possibilidade e/ou realidade no quadro de
produção atual. O mercado de arte, os critérios de seleção e definição das
instituições e de seus representantes: crise. A maneira como a arte foi extraída
do contexto de relação direta com a sociedade - o público foi expulso: crise. A
produção artística e seus derivados: produção de interesses privados. Os modos
e meios de escoamento e realização: privados. Crise: sinal de resistência. O
público: circuitos circuitos circuitos - nos fala Vogler. Na atual configuração de
poderes e forças, esses problemas ganham conotações específicas. Partamos de
algumas definições: (1) não há nenhuma produção possível fora das relações de
mercado, toda a produção artística, em qualquer nível, tem algum tipo de
relação virtual ou estabelecida com o mercado; (2) a partir deste pressuposto, o
mercado reprocessa o estatuto do artista, alinhavando-o a relações de poder e a
redes de distribuição específicas, nós propomos chamá-los aqui de produtores
de arte; (3) os produtores de arte tem em suas mãos alguns instrumentos de
ação: o capital simbólico de suas obras, as forças de produção de subjetividades
múltiplas presentes em suas produções, e as potências de intervenção/criação de
realidades possíveis; (4) nesse quadro se colocam três segmentos relativos às
relações dos produtores de arte com o mercado e seus estratos de qualificação:
a primeira é da ordem da produção de reprodução ativa, ou seja, a reprodução
parcial ou total do discurso e das práticas de poder e de seus elementos; a segunda
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é da ordem da produção de reprodução reativa, onde se encontram muitos dos
produtores que estabelecem uma relação crítica ao mercado, sem contudo,
realizarem cortes ou rupturas mais significativos; e por último, a ordem da
produção de produção ativa, que se pretende mais intensa em suas ações de
ruptura e cortes, agressiva, propondo linhas de enfrentamento e tensão em
relação às práticas da sociedade de controle e seus aparelhos de captura. Crise:
quadro emergente. Luta. Resistir.
11. As tradições delirantes e as atuais forças de resistência. Há
tradições de experimentação e ruptura na história cultural brasileira. É
necessário pensar em Flávio de Carvalho nos anos 20 e sua Experiência n.2,
pensar nas investigações dos anos 50; o neoconcretismo e a erupção do
conceitual na década de 60; pensar no trabalho de Hélio Oiticica, Lygia Clark,
Ligia Pape; pensar em toda a década de 70 e a radicalização e exaustão dessas
experiências, pensar em Barrio, em Guilerme Vaz, em Tunga; essas forças...É
necessário pensar essas lutas, como se canonizaram, como escapam, como
sobrevivem ao longo das décadas de 80/90, quando, certo modo de produção
artística, intimamente ligada aos esquemas de financiamento, de distribuição e
classificação da sociedade de controle e seus desdobramentos se estabeleceu
hegemonicamente. Parâmetros de leitura: a importância desses produtores
reside na força constituinte do aspecto delirante - desvios e insurreições críticas
em relação à tradição constituída nacional. Literatura é saúde - Deleuze. Arrancar
a língua de seu estado clínico: gaguejar, descontinuidade, silêncio. Criar uma
tradição. Delirar. Uma fala esquizo: o Brasil-outro reinventado. O delírio como
parte fundamental da obra e/ou vida. Tradição delirante. Um olhar, uma música
que libera elementos recalcados: contra-disciplinar-contra-institucional-contraestado-contra-cultura. Não precisamos de lirismo, precisamos de delirismo:
discurso indócil, inquieto. Resposta oficial: a repressão e reterritorialização. As
forças delirantes obtiveram êxitos: criaram Brasis anti-convencionais. Países
dentro de países. Forças que fazem brotar os elementos de composição da
resistência atual. A produção de produtores que dialogam com essa tradição na
contemporaneidade. Algumas estratégias: o efêmero, o espaço público, a tensão
em relação aos meios de distribuição/produção institucionais, a auto-ironia, a
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velocidade de escape, a intensidade da ação, a necessidade da ação, o movimento
grupal anti-autoral, a coletivização das experiências de criação/investigação.
Produzir a arte pública, retomar uma arte povera, afirmativa, criar
áreas autônomas e temporais de atuação/produção contra-controle, discutir/agir a
partir de uma perspectiva crítica em relação a configuração atual de poderes.
Alguns grupos mais próximos: Atrocidades Maravilhosas, (Rio de Janeiro);
Camelo, (Recife); o APIC!, (Porto Alegre); o Zona Franca, RRRadial Imaginário
Periférico, o Hapax, (Rio de Janeiro). Existem esses produtores de arte inseridos
na tradição delirante: Jarbas Lopes, Cabelo, Edson Barrus, Arthur Leandro,
Mônica Nador, Guga, Ducha, Erica Frankael, Marssares, Marcia X, Vogler,
Michel Groisman, Adriano Mehlem, André Amaral, Luís Andrade, Laura Lima,
Rosivelt Pinheiro, Ronald Duarte etc. Resistências afirmativas. Crise: quadro
emergente. Campo de batalha. Máquinas de resistência construídas contra-controle.
Aqui acontece a resistência. Aqui estamos pensando/agindo. Aqui: resistências.
12. Resistir. Insistir. Extrair dos corpos a multidão. Afirmar. Potencializar forças de ação. Invadir. Extrair. Irromper. Atacar. Ir para o deserto, ou
para a floresta, ou para o mar...buscar na luta a sua casa. Resistir. Agir. Propor
outras formas. Estabelecer outras forças. Fazer pulsar. Chamar um Brasil outro,
chamar um Brasil de lutas. Cantar. Fazer girar. Sem medo, sem ódio. Só
afirmações. Potências. Vida. Afirmação. SOL. Fazer brilhar a luz elétrica da
resistência. Fazer mover, subverter. Insistir. Re-insistir. Naquilo que pode ser e
já é, naquilo que deve ser e já é, naquilo pode estar e já está. Resistir aqui.
Resistir agora. Sorrindo. Dançando. Fazer dos corpos multidão. Prazer
necessário da luta. Produzir. Ocupar. Produzir. Sem receio, sem mágoa. Só ação.
Abrir linhas, criar mapas, trilhar, mexer em tudo. Produzir. Produzir desejos outros,
sujeitos outros, objetos outros, outros outros...multidão de multidões. Agir sempre.
Agir porque é necessário. Agir. Chamar todos. Compor múltiplas composições.
Propor. Tocar. Resistir. SOL. Insistir. Re-insistir. Re-existência. Resistência.
Resistir.

Ericson Pires é doutorando em estudos de Literatura pela PUC-Rio, é poeta, e
participa do grupo Hapax.
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Dias de Ação Global
Gerardo Silva
Da mesma forma que o historiador
inglês Eric Hobsbawm, acredito que o século
XX não conseguiu completar cem anos. A
queda do muro de Berlim encerrou definitivamente a expectativa de continuar um ciclo
de reformas - no mundo ocidental - baseado
na capacidade de articulação política entre as
organizações mais tradicionais da democracia
representativa: Estado, Sindicato e Partido. O
fantasma do Socialismo Real desapareceu do
horizonte das lutas emancipatórias e da
instrumentalização do poder, e agora o sistema
é obrigado a confrontar-se com novos e mais

poderosos desafios, tais como a constituição
do Império e a mundialização da resistência.
Os denominados 'dias de Ação
Global', realizados paradoxalmente contra a
globalização, que começaram com as mobilizações de maio de 1998 por ocasião do II
Encontro Anual do G8 realizado em Birmingham,
Inglaterra, e do II Encontro ministerial da
OMC realizado em Genebra, Suíça, e que
atingiram o ápice nas manifestações de Seattle
(1999), Praga (2000) e Gênova (2001), representam sem dúvida os acontecimentos mais
marcantes desses novos desafios das lutas
emancipatórias no capitalismo do século
XXI. É aí que vamos encontrar pela primeira
vez na nossa experiência política contemporânea um tipo de resistência que não pode ser
associado a nenhuma forma de representação
política e/ou institucional que não seja a dos
coletivos constituídos ad-hoc pelo desejo
individual e singularizado de participar e de
confundir-se na multidão, nas suas manifestações abertas e em movimento.
Sobre isso falam os livros desta
resenha. Eles são de autoria coletiva, foram
escritos durante os acontecimentos e, em
alguns momentos, nos levam diretamente ao
front. Em diversas passagens, com efeito,
somos obrigados a participar, a concordar ou
discordar dos manifestos e das posições adotadas pelos atores que colocam em pauta uma
linha de ação, para lembrar depois que tudo
isso já aconteceu. A vertigem que por
momentos a leitura nos provoca revela um
pouco do espírito dessas jornadas históricas,
mas também nos convoca a ficar atentos ao
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futuro. A primeira coisa a se fazer, portanto, é
recomendar como imprescindível a sua leitura.
ATTAC, Davos e Porto Alegre
A Ação pela Tributação das
Transações Financeiras em Apoio aos
Cidadãos - ATTAC foi fundada na França em
1998, por iniciativa do jornal Le Monde
Diplomatique. Basicamente, a proposta da
ATTAC centra-se no combate aos efeitos
perversos da financeirização da economia
mundial, através da aplicação da denominada
'taxa Tobin', que corresponderia, segundo
Chesnais1, a um tributo de 1% sobre o conjunto
das transações financeiras internacionais ao
início, e de 0,25% posteriormente. Acredita-se
que esse montante seria suficiente para
enfrentar os graves problemas sociais e
ambientais que afetam a grande maioria da
população mundial.
Evidentemente, uma proposta como
a do ATTAC traz embutida toda uma série de
mudanças no funcionamento das instituições
internacionais que regulam a circulação da
moeda e dos ativos financeiros pelo mundo
inteiro, sobretudo no que diz respeito à
legitimidade das operações especulativas na
fase atual de acumulação do sistema capitalista.
Como não poderia deixar de ser, a proposta
da ATTAC torna-se mais política do que
econômica, na medida em que coloca em pauta
o elemento central da relação de poder exercido
por tais instituições. É por isso também que o
coletivo aparece freqüentemente relacionado a
outras iniciativas que convergem na crítica ao
capital financeiro e às políticas neoliberais.
No caso de O OUTRO DAVOS,
que mostra como foi se articulando o movimento
de oposição ao Fórum Econômico Mundial,
reunido na cidade suíça de Davos em janeiro
de 1999, a ATTAC aparece desenvolvendo
iniciativas junto a redes e organizações tais
como o Fórum Mundial das Alternativas e o

Comitê para a Anulação da Dívida do
Terceiro Mundo. Também participam, na
qualidade de animadores, intelectuais marxistas
da velha guarda, como Perry Anderson e
Samir Amin. Apesar da pertinência e legitimidade de objetivos e manifestações da ATTAC
& Cia desenvolvidos em detalhe no livro,
observa-se, entretanto, uma clara opção por
uma estratégia do tipo institucional, baseada
mais na dinâmica reformista das organizações
partidárias, sindicais e ONGs participantes
do que nas subjetividades plurais e cosmopolitas
emergentes nos dias da Ação Global.
Este discurso de encaminhamento
das lutas e manifestações contra o capital
financeiro e as políticas neoliberais teve uma
importante influência no desenvolvimento do
I Fórum Social Mundial de Porto Alegre, celebrado nesta última cidade em janeiro de
2001. Boa parte dos atores/autores presentes
em O OUTRO DAVOS também fazem parte
de RESISTÊNCIAS MUNDIAIS. A diferença
específica é que aqui o discurso adquire uma
conotação antiimperialista, apesar do reconhecimento dos organizadores José Seoane e
Emílio Taddei da existência de outras clivagens
na "primavera de Porto Alegre", assumindo
uma nítida defesa da autonomia dos estados
nacionais como elementos de resistência ao
processo globalização (reduzindo este à sua
dimensão econômico-financeira), e do Estado
como indutor do crescimento e diminuição
das desigualdades.2 "O que fazer?", pergunta-se
Atílio Borón, e responde de maneira absolutamente previsível: a) aplicar uma taxa Jobim,
b) controlar as finanças internacionais, c)
anular a dívida externa do Terceiro Mundo,
d) regular o comércio internacional, e e)
punir empresas e governos que poluem o
meio ambiente e exploram mão-de-obra nos
países subdesenvolvidos.3
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O Black Block
e a Urgência das ruas
Em Seattle, Praga e Gênova um
numeroso grupo de manifestantes marcha
vestido de preto e com máscaras. São,
aparentemente, os mais agitados e inclinados
à violência. Exaltam-se, quebram vitrines e
destroem propriedades. Têm problemas com
os "pacifistas" ou "partidários da ação direta
não-violenta", que avançam do lado. São o
Black Block, um coletivo de grupos anarquistas,
oriundos em sua maioria dos Estados Unidos,
Inglaterra 4 e Alemanha. Para eles, a missão é
clara: não ao capitalismo (alienação), não ao
paternalismo (Estado), não aos meios de
comunicação (espetáculo). A rua representa o
lugar de afirmação da resistência e da luta, e
os dias de Ação Global uma excelente oportunidade de expressão.5
Atropelado pela própria estratégia
do 'quebra-quebra', entretanto, o Black Block
despende nas páginas de URGÊNCIA DAS
RUAS uma grande quantidade de tempo tentando
explicar o que representa para eles o uso da
violência.6 O argumento é que o sistema é que
é violento, e que eles estão se defendendo,
utilizando as mesma armas que o aparelho de
Estado usa para dominá-los e explorá-los.
Não é aceita a justificativa dos pacifistas de
que a não-violência é uma forma de luta, pelo
contrário, para os manifestantes do Black Block
isso mais parece uma forma de submissão:7
"É um espetáculo desolador ver esses milhares
de jovens que, nas ruas de Washington, a capital
ilusória da América, precipitam-se bravamente
ao encontro do cassetete, da repressão e das
penas. Desolador, uma vez que os pseudomilitantes se entregam assim às centenas ao
inimigo, tudo pensando em mudar o mundo. Um
espetáculo, uma vez que tudo é coreografado
para a mídia, sem nada poupar, pousada da
ideologia bicéfala da contestação dentro das
normas"(p. 138).

É provavelmente um dos aspectos
mais interessantes do Black Block a sua
reivindicação do Movimento Situacionista e
das teses do seu principal representante, Guy
Debord, sobre a 'sociedade do espetáculo' - se
bem que a partir de uma leitura bastante
reducionista. A recusa da dimensão midiática,
considerada mais um instrumento do poder,
encontra fundamento na consideração de que
através dos meios de comunicação o capitalismo
tem transformado a resistência e as lutas emancipatórias numa encenação, num equivalente
dos mesmos elementos que compõem o
restante espetáculo da Mídia.8 O ator passivo
e alienado que consome uma imagem simulada
da revolução é, com efeito, um dos principais
fantasmas do movimento anticapitalista
Black Block, e o que justifica em grande medida
o chamado da URGÊNCIA DAS RUAS.
Os Tute Bianche e o uso da Mídia
Nascido oficialmente em Bolonha,
nas manifestações contra a reunião da
OCDE, em junho de 2000, o movimento Tute
Bianche tem, segundo os organizadores de
MULTIDÕES E IMPÉRIO, um histórico
associado ao desenvolvimento dos 'centros
sociais' italianos, uma espécie de câmaras do
trabalho do novo proletariado metropolitano,
não representado nem pelos blue collars nem
pelos os white collars do regime assalariado
fordista. Em Gênova, por ocasião da reunião
do G-8 (julho de 2001), os Tute Bianche,
juntamente com o Genoa Social Forum (GSF),
organizaram e participaram de uma das manifestações mais importantes dos dias de Ação
Global, a última de grande repercussão internacional antes do impasse criado pelo atentado
ao World Trade Center do 11 de setembro de
2001.9
"Impedir o G-8 de Gênova sem
quebrar uma vidraça sequer. Com armas
medievais, provocações e fantasia. Para dizer
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não a globalização" (pg. 79). Foi assim que o
movimento fez a convocação para participar
das manifestações de Gênova. Significava
isso um posicionamento pacifista dos Tute
Bianche com relação às jornadas vindouras?
Absolutamente, não. No documento sobre o
acompanhamento da caravana zapatista para
a cidade do México, ficava claramente exposta
a questão: "As armas, o conflito, não constituem
o objetivo, são instrumento"(pg.67). Desta
maneira, os Tute Bianche davam um passo à
frente na estéril disputa entre violentos e nãoviolentos, e abriam espaço para debater
sobretudo o que deveriam ser formas alternativas de desobediência civil.10
Diferentemente dos Black Block,
os Tute Bianche são, antes de tudo, midiáticos.
Não poderia ser de outro modo quando se
admite viver na sociedade da comunicação.
O problema, segundo eles, está em não deixar
que a comunicação se torne espetáculo, ou
melhor ainda, que o espetáculo fique nas
mãos dos outros. "São os códigos", diz Luca
Casarini, "quem duvida que a linguagem de
Hollywood seja eficaz?" (pg. 81). Não é por
acaso que o assalto das forças policiais ao
Centro de Mídia Independente, com a finalidade
de destruir sistematicamente toda documentação e equipamentos ali existentes, e que
deixou um enorme saldo de feridos, pode ser
considerado o contra-ataque mais contundente
ao movimento dos movimentos por parte do
G-8 e os detentores do poder.11
*

* *

Mas, quem são os 'filhos do povo'
que marcharam pelas ruas de Seattle, Praga e
Gênova, entre outras cidades e lugares do
mundo?, pergunta-se Toni Negri. Ele mesmo
responde:"os operários sociais, móveis,
flexíveis, pobres, inteligentes, aleatórios,
radicais …" (pg. 95). São aqueles que há
muito tempo fugiram das fábricas para

tornar-se trabalhadores autônomos, emancipados dos dispositivos disciplinares da
sociedade capitalista. Também os novos
desempregados, os sans papier, os excluídos,
os inferiorizados, os solidários e os descontentes. Uma multidão que se prepara nas
fronteiras do sistema para iniciar o êxodo.
O êxodo para onde?, eu pergunto. No Império
não existe um lugar fora, um espaço vazio a
ser preenchido pela potência do novo. A
metáfora que MULTIDÕES E IMPÉRIO nos
propõe talvez seja a de pensar um êxodo para
dentro, em direção às entranhas do sistema,
onde a expansão das novas formas da
cooperação, do trabalho e da liberdade
tornam-se para o poder uma realidade insuportável. Um movimento que, impossibilitado
de subtrair-se da força da virtude, é obrigado
a encarar os fatos tal como eles são: uma
alternativa revolucionária, trágica, absoluta e,
portanto, verdadeira. Se for disso que falam
os livros …

Notas
1
CHESNAIS, François; Tobin or not Tobin?.
Porque tributar o capital financeiro internacional em apoio aos cidadãos. São Paulo:
UNESP/ATTAC, 1999.v

Nesse sentido, resulta pelo menos curioso
observar o quanto o artigo de Ana Esther
Ceceña, sobre as linhas centrais do discurso
zapatista, onde se afirma que "O zapatismo
não espera nada do Estado, tampouco de suas
representações alternativas (como os organismos
internacionais ou alguns outros Estados mais
fortes). Os zapatistas apostam tudo no povo, na
sociedade civil, nos excluídos, nos perseguidos,
nos rebeldes. Sonham com o mundo em que
cabem todos os mundos e o constroem cotidiana
e pacientemente, com o concurso de todos,
sem projetos predeterminados, com a vontade
da maioria" (pg. 196), destoa do restante das
principais contribuições.

2
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No II Forum Mundial, realizado em janeiro
de 2002, essa 'homogeneidade' do discurso de
esquerda antiimperalista foi quebrada pela
participação de militantes e simpatizantes de
todo mundo da denominada Ação Global, e também pela presença de um importante contingente
de argentinos participantes ativos dos 'cacerolazos' .

3

Principalmente o movimento Reclaim the
Streets (RTS).
4

5
Aliás, não sabemos muito bem como tudo isso
começou, nem os livros indicam uma resposta.
O mais importante, porém, é que nenhum dos grupos aqui identificados pode se considerar o único
ou principal autor da iniciativa que desencadeou
os acontecimentos.

Logo depois a nova fase de radicalização do
conflito árabe-israelense veio capturar a
atenção da opinião pública internacional.
Nesse sentido, os movimentos antiglobalização
deverão, ao meu ver, num futuro próximo,
reconstituir o sentido da sua ação sem iludir o
fato de estarem imersos num oceano de acontecimentos diferentes, porém cada vez mais
globalizados e/ou vinculados entre si. Esse
desafio percorre todas as páginas do livro
MULTIDÕES E IMPÉRIO, posto que ele
veio à luz após os atentados do 11 de setembro.
Sobre este acontecimento ver também o livro
de Noam Chomsky; 11 de Setembro. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
Evidentemente, a gravidade dos confrontos
com a polícia e a morte do Black Block Carlo
Giuliani em Gênova abrem muitas interrogações sobre a capacidade dos movimentos
para evitar as armadilhas do poder com
relação ao uso da força e à repressão.
10

Segundo seus próprios militantes, o uso da violência como principal estratégia de ação por parte
do Black Block não deve ser confundida com uma
prática da violência generalizada. Pelo contrário,
os alvos são particularizados e escolhidos: as propriedades das grandes corporações, os centros de
lazer e consumo, os locais da Mídia. Ainda assim,
o coletivo do Black Block é acusado de fazer o jogo
do poder, na medida emque se prestaria facilmente
para ser utilizado na repressão dos movimentos.
6

Ícones da resistência pacifista como Mahatma
Gandhi e Martin Luther King, por exemplo, são
caracterizados como figuras históricas que
contrariaram o próprio movimento de emancipação de que faziam parte.

7

Mas ainda assim eles não conseguiram o
que queriam, porque a quantidade e qualidade
de imagens registradas pela multidão ultrapassam qualquer tentativa de censura ou
manipulação.
11

8
Para sermos mais precisos com relação à
crítica da Sociedade do Espetáculo:"O
espetáculo não é um conjunto de imagens,
mas uma relação social entre pessoas, mediatizada pelas imagens" (Cf. Guy DEBORD, La
Société du Spectacle. Paris: Gallimard, 1997,
pg. 16).

Os atentados ao World Trade Center de Nova
Iorque, com sua seqüela de vítimas e perdas
materiais, incidiu negativamente sobre o ciclo
de lutas iniciados com os dias de Ação Global.

9

Gerardo Silva é argentino, mestre
em Planejamento Urbano e Regional pelo
IPPUR/UFRJ e doutorando em Sociologia
pelo IUPERJ/UCAM. Pesquisador associado
ao LABTeC/UFRJ.
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UM OLHAR DIFERENTE SOBRE A PALESTINA OCUPADA/ Jorge M. Davidson

SACCO, Joe
Palestina. Uma nação ocupada.
São Paulo, Conrad Editora do Brasil, 2000

Uma olhar diferente sobre a
Palestina ocupada
Jorge M. Davidson

Já faz algum tempo que as histórias
em quadrinhos deixaram de ser consideradas
como um gênero menor e vêm conquistando
um lugar merecido no mundo acadêmico.
Afinal, trata-se de um suporte privilegiado
para contar histórias, utilizando, de forma
combinada, textos e desenhos; uma possibilidade de criar uma dinâmica narrativa original,
uma nova linguagem. É disto que trata o livro
de Joe Sacco, de contar algumas das histórias
individuais que dão forma à realidade do
povo Palestino, seus problemas internos, seu
sofrimento, suas conquistas e sonhos ao longo
dos últimos cinqüenta anos.
Se alguém ainda duvida da possibilidade de contar um problema real e complexo
através de um comic, é bom lembrar que a
seriedade e o interesse da história vão além
do suporte (como já foi provado, por exemplo,
na obra de Art Spiegelman, Maus), e que a
crítica a que deve submeter-se a história em
quadrinhos não dista muito daquela a que se
submete, por exemplo, um trabalho fotojornalístico, um livro ou um artigo de jornal.
Ainda mais se considerarmos que a forma
com que Joe Sacco conta a história constitui
um elemento essencial e altamente atrativo,
tanto pela qualidade dos desenhos, como pela
originalidade e inteligência com que costura
os diversos relatos. Assim, cada capítulo vai
sendo construído por pequenas histórias que
raramente aparecem na mídia, relatos pessoais
e fatos vivenciados pelos protagonistas, que

são, além do próprio autor, os palestinos que
andam pelas ruas de Ramallah, que viajam de
táxi para Jerusalém e tomam chá nos cafés de
Nablus. Os fatos históricos também estão
presentes no livro, como quando se narra a
divisão da Palestina ou as conseqüências do
Relatório Landau (em que se denunciou, na
justiça israelense, a prática de torturas nos
interrogatórios de palestinos presos).
A partir de uma conversa informal
num bar do Cairo, Sacco dá início a uma
viagem pelo conflito no Oriente Médio,
inserindo a si próprio na história e mudando
o seu olhar na medida em que se envolve no
cotidiano dos territórios ocupados. Em sua
primeira viagem a Cisjordânia, um palestino
vai apresentando ao jornalista americano (o
próprio Sacco) um grupo de pessoas, de forma
bem particular. "-Este aqui" - disse colocando
a mão no ombro de um menino de uns dez
anos - "pai na cadeia. Quanto tempo na
cadeia? Quatro anos! -Este aqui" - aponta
um velho que vai deixando o quadro - "filho
morto pelos soldados! Ele não quer parar?
Tudo bem - Este aqui: filho na cadeia! - Este
aqui: dois filhos na cadeia." É assim que vão
tomando forma as pequenas e grandes
humilhações diárias: as exigências de apresentar documentos a todo momento; as
detenções para interrogatórios; as pessoas
enviadas para cadeia sem provas; os mortos;
as torturas físicas e morais; as ocupações de
terras pelos colonos dos assentamentos; a falta
de horizonte; a constante sensação de tensão
(como diz um soldado israelense apontando
os territórios anexados desde os baluartes da
muralha de Jerusalém, "tem sempre algo
acontecendo") . Aos poucos, vai se revelando
o significado da ocupação, a sua lógica de
terror e injustiça.
Nos primeiros quatro anos da
intifada, os israelenses cortaram 120 mil
árvores por "razões de segurança"."A oliveira
é a nossa principal fonte de sobrevivência....
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nós usamos o óleo para nossa comida e compramos nossas roupas com o óleo que
vendemos...", conta um velho na sala da sua
casa -"Os israelenses sabem que uma
oliveira é como um filho... precisa de muitos
anos para crescer." Em seguida, relata que
um coquetel molotov ou umas pedras foram atiradas no seu campo. Os soldados vieram e mandaram colocar uma cerca de arame farpado.
Caso contrário, eles derrubariam as árvores.
"Eu não tinha dinheiro para a cerca...", conta
o velho, "no final, obrigaram-me a derrubar
as árvores eu mesmo. Os soldados trouxeram
uma serra e assistiram...Eu estava chorando
...senti como se estivesse matando um filho...".
Também aparecem na história outros
elementos que dão conta da complexidade do
quadro, os refuzniks (soldados que se negam
a prestar serviço nos territórios ocupados), os
ativistas israelenses do movimento Paz Agora
e até a situação da mulher na sociedade
palestina. No meio da tragédia, ainda existe
espaço para o humor, como quando um
palestino se desculpa com Sacco e seu acompanhante: "Desculpem-me, não tem chá
hoje... nem tomei café da manhã... uma das
minhas esposas está doente, a outra está visitando os pais... acho que vou ter que sair e
arranjar outra mulher". E a resposta de Sacco:
"Se você se casar com ela dentro de uma
hora, talvez ainda tenha almoço."
Utilizando a linguagem da história
em quadrinhos para criar, através da repetição,
a atmosfera de uma época, Palestina, uma
nação ocupada consegue oferecer uma visão
diferente de um conflito em que a construção
da memória e a montagem do quadro geral
não podem nem devem ser deixadas nas
mãos da grande mídia.

Jorge M. Davidson é professor de
história e doutorando da UFF-RJ.

127

Miolo resenha Ok.qxd

29.10.02

17:12

Page 10

128

1

NOTAS DE CONJUNTURA
• As cidades visíveis do Rio
Karl Erik Schøllhammer e Micael Herschmann
• Evita (nos) Madonna
uma história do terceiro mundo
Sófia Tiscornia e Maria Victoria Pita
• A co-produção da greve:
as greves de dezembro de 1995 na França
Giuseppe Cocco
A CULTURA DA PRODUÇÃO
X A PRODUÇÃO DA CULTURA
Linguagem e pós-fordismo/Christian Marazzi
O hibridismo do império/Michael Hardt
Espaços, corpos e cotidiano: uma exploração teórica
Byrt Wammack
Ruínas modernistas
Beatriz Jaguaribe
CIBERESPAÇO
Notas sobre o conceito de cibernáutica
Franco Berardi (Bifo)
CORPO E SEXUALIDADE
Procura-se um corpo desesperadamente
Nizia Villaça
Travesti: Eva num corpo de Adão... e eu fui expulso
do paraíso
Hugo Denizart
AIDS e comunicação: repensando campanhas e
estratégias/Antonio Fausto Neto
NAVEGAÇÕES
Nação em fluxo: Brasil e África do Sul
Fernando Rosa Ribeiro
Comunidade, etnicismo e externalidades
urbanas, handicap ou vantagem para o Brasil:
da “longa duração” aos problemas contemporâneos
Yann Moulier Boutang.
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NOTAS DE CONJUNTURA
As escatologias do segundo milênio
Javier Lifschitz
As novas lutas sociais e a constituição do político
Giuseppe Cocco
Fala um policial
Carlos Alberto Messeder Pereira
CORRUPÇÃO
A máfia e a dinâmica do capitalismo
Carlo Vercellone
Das propriedades ainda desconhecidas da corrupção universal
René Scherer
Da corrupção, do despotismo e de algumas
incertezas: uma perspectiva cética
Renato Lessa
CIBERESPAÇO
O manifesto do cyber/Coletivo Cyber
Um pesadelo do qual nada poderá nos despertar/Anders Michelsen
Cibercidades/André Parente
CORPO E SEXUALIDADE
Rituais
de
troca
e
práticas
sexuais
masculinas.Sexo impessoal
P. de Busscher, R. Mendès-Leite e B. Proth
Discursos sobre o masculino: um panorama da masculinidade nos comerciais de TV
Benedito Medrado
NAVEGAÇÕES
Escravagismo pós-moderno
Yann Moulier Boutang
Os territórios da mundialização
Thierry Baudouin
MEDIAÇÕES
Equilíbrio distante: fascínio pelo biográfico, descuido da crítica
Anamaria Filizola e Elizabeth Rondelli.
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As lutas dos desempregados na França
Entrevista com Laurent Guilloteau
Pós-fordismo verde e rosa
Pedro Cláudio Cunca Bocayuva Cunha
Drogas e cidadania
Gilberta Acselrad
NOVOS REGIONALISMOS
Populações de Estado:
Nação e regionalização da economia
Mirtha Lischetti
Nações, racismo e nova universalidade
Toni Negri
Entre cooperação e hierarquia: sujeitos sociais e
conflitos no Nordeste italiano
Giuseppe Caccia
Carta aos federalistas do Nordeste italiano
Toni Negri
Velhos e novos regionalismos: o RS e o Brasil
Ruben George Oliven
O espaço e o tempo no discurso zapatista
Manuela Feito
Novas paisa-gens urbanas e identidades sócio-culturais
Edson Farias
CIBERESPAÇO
Zapatistas e a teia eletrônica da luta
Harry Cleaver
CORPO E SEXUALIDADE
A Aids na pornografia: entre ficção e realidade
Alain Giami
NAVEGAÇÕES
A quem interessa o fim do trabalho
Gláucia Angélica Campregher
MEDIAÇÕES
Espetáculo e imagem na tautologia do capitalGiuseppe Cocco
In Medias Res: uma nota sobre a estrutura semiótica da comunicação de massas.
Per Aage Brandt
Drogas: o encantamento do Mal
Angela Hygino e Joana Garcia.
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1998 - A eleição que não houve
Luis Felipe Miguel
O significado político das eleições
Yves Lesbaupin
Entre um pacote e outro: entre a constituição
formal e a constituição material
Giuseppe Cocco
NOVOS ESPAÇOS DE MASSIFICAÇÃO DO
CONSUMO E DE PRODUÇÃO CULTURAL
Televisão aberta e por assinatura
Elizabeth Rondelli
Funk: um circuito “marginal/alternativo”
de produção e consumo cultural
Micael Herschmann
Para uma definição do conceito de bio-política
Maurizio Lazzarato
Invasão de privacidade?
Maria Celeste Mira
Viver na cidade da Bahia
Antonio Albino Canelas Rubin
CORPO E SEXUALIDADE
Escrito sobre um corpo: linguagem e violência
na cultura argentina
Juan Manuel Obarrio
Cultura, Gênero e Conjugalidade: as
“transformações da intimidade” como desafio
Marlise Míriam de Matos Almeida
NAVEGAÇÕES
Entrevista com André Gorz: o fim do trabalho
assalariado
Thomas Schaffroth e Charling Tao
MEDIAÇÕES
O evento modernista
Hayden White
Os grafites de Brassaï
Suzana M. Dobal
Motoboy: o carniceiro da fama
Henrique Antoun
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O novo Finanzkapital
Christian Marazzi
O cinema como folclore-mundo
Ivana Bentes
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NOTAS DE CONJUNTURA
Universidade: crise também de crescimento
Ivo Barbieri
A vida sob o império
Michael Hardt

VIAGENS, DESLOCAMENTOS E FRONTEIRAS NO ACELERAÇÃO E NOVAS INTENSIDADES
Crash: uma antropologia da velocidade ou
MUNDO CONTEMPORÂNEO
por que ocorrem acidentes ao longo
Dos pântanos ao paraíso: Hugh Gibson
da estrada de Damasco
e a (re)descoberta do Rio de Janeiro
Jeffrey T. Schnapp
Bianca Freire-Medeiros
Máquinas e estética
Fronteira, jornalismo e nação, ou de como
Guillermo Giucci
uma ponte separou duas margens
Do refúgio do tempo no tempo do instantâneo
Alejandro Grimson
Mauricio Lissovsky
“Campo”
Antonio Negri e Michael Hardt
CIBERESPAÇO
Onde começa o novo êxodo
Giorgio Agamben
hipertexto, fechamento e o uso do conceito
de não-linearidade discursiva
Melancolias, viagens e aprendizados
Marcos Palácios
Denilson Lopes
Notícias sobre a história trágico-marítima
CORPO E SEXUALIDADE
Maria Angélica Madeira
Do tabu ao totem: Bundas
O lugar habitável no mundo global
Nízia Villaça
José Luiz Aidar Prado
CIBERESPAÇO
Agentes na rede
Paulo Vaz
CORPO E SEXUALIDADE
Deleuze e a questão homossexual:
Uma via não platônica da verdade
René Schérer
NAVEGAÇÕES
A nação entre o esquecimento e a memória:
uma narrativa democrática da nação
Hugo Achugar
MEDIAÇÕES
Sobre ratos e homens: a tentativa de
reconstrução da História em Maus
André Cardoso

NAVEGAÇÕES
imaginários globais, medos locais:
a construção social do medo na cidade
Rossana Reguillo
MEDIAÇÕES
Adeus, AM/FM. o rádio nunca será o mesmo
Marcelo Kischinhevsky
A respeito da questão do espaço em the
emperor of the north pole
Jorge Luiz Mattar Villela
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NOTAS DE CONJUNTURA
Política de segurança e cidadania
Pedro Cláudio Cunca Bocayuva
MST: o julgamento das vítimas
Ignez Paulilo
Biopirataria ou bioprivatização?
Richard Stallman
TRABALHO E TERRITÓRIO
Globalização das economias, externalidades,
mobilidade, transformação da economia e da
intervenção pública
Yann Moulier Boutang
A cidade policêntrica e o trabalho da multidão
Giuseppe Cocco
O valor da informação: trabalho e apropriação
no capitalismo contemporâneo
Marcos Dantas
CIBERESPAÇO
Matrix. o fim do panóptico
Katia Maciel
As novas tecnologias e a democratização
da informação
Luis Felipe Miguel
CORPO E SEXUALIDADE
Somos todos travestis: o imaginário Camp
e a crise do individualismo
Denilson Lopes
NAVEGAÇÕES
Rio de janeiro, cidade cinematográfica.
A cidade como produção de sentido
Karl Erik Schøllhammer
MEDIAÇÕES
Gattaca: sobre o governo totalitário
das identidades
Sérgio Oliveira
A viável democratização do acesso
ao conhecimento
Waldimir Pirró e Longo
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Como bloqueamos a OMC
Starhawk
O paradigma das duas fronteiras do Brasil
Abdul-Karim Mustapha
ESTRATÉGIAS DA MEMÓRIA
A mídia e o lugar da história
Ana Paula Goulart Ribeiro
Isso não é um filme? Ídolos do
brasil contemporâneo
Micael Herschmann e Carlos Alberto Messeder Pereira
Museu da Tecnologia jurássica
Erick Felinto
Cidade de Deus: Memória e etnografia
em Paulo Lins
Paulo Jorge Ribeiro
CIBERESPAÇO
Cooperação e produção imaterial em softwares
livres.Elementos para uma leitura política
do fenômeno GNU/Linux
Laurent Moineau e Aris Papathéodorou
CORPO E SEXUA-LIDADE
Navegar é preciso, viver é impreciso
Ieda Tucherman
NAVEGAÇÕES
Caminhando para uma renovação da economia
política. Conceitos antigos e inovação teórica
Antonella Corsani
MEDIAÇÕES
José Oiticica filho e o avatar da fotografia brasileira
Antônio Fatorelli
O Joelho aprisionado: o “caso Ronaldo” como
construção das estratégias discursivas da mídia
Antônio Fausto Neto
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Notas e impressões sobre as eleições
nor te-americanas
Américo Freire
Pós-modernismo.com e a geração ‘Y”
Felipe Ehrengerb
INTENSIDADES ERÓTICAS
O homossexual no texto
Christopher Lane
O sadomasoquismo em dois tempos
Nízia Villaça
Prazeres desprezados: a pornografia,
seus consumidores e seus detratores
João Freire
Revistas masculinas e pluralização da
masculinidade entre os anos 1960 e 1990
Marko Monteiro
CIBERESPAÇO
O samba em rede:
comunidades virtuais e carnaval carioca
Simone Pereira de Sá
CORPO E SEXUALIDADE
‘A Berlim imoral’ dos anos 30:
cinema homossexual pré-Hitler
Adriana Schryver Kurtz
NAVEGAÇÕES
Itinerários recifenses
Angela Prysthon
Tráfico:paisagens sexuais - Alguns comentários
Anders Michelsen
MEDIAÇÕES
Imaginário tecnológico em David Cronemberg
Ivana Bentes
Tropicália, pop canônica
Liv Sovik
Lars von Trier - Escapando do estético
Bodil Marie Thomsen
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Totalidades
Michael Hardt e Toni Negri
Minha luta no Império
Luca Casarini (entrevista)
Diário de viagem da caravana pela dignidade indígena
Marco Rigamo
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
E CAPITALISMO COGNITIVO
Riqueza, propriedade, liberdade e renda
no capitalismo cognitivo
Yann Moulier-Boutang
A música em rede: um magma contraditório
Alessandro Ludovico
As Patentes e a saúde pública brasileira:
o caso da AIDS
Carlos André Passarelli e Veriano Terto Jr.
O Brasil e a quebra de patentes de medicamentos
anti-AIDS
Eloan dos Santos Pinheiro (entrevista)
CIBERESPAÇO
Cronologia da internet
Paulo Vaz
CORPO E SEXUALIDADE
A preferência é mais para a mulata
Natasha Pravaz
Estudos gays: panorâmica e proposta
Denilson Lopes
Cagar é uma licença poética
Steven Butterman
NAVEGAÇÕES
Que “negro” é esse na cultura popular negra?
Stuart Hall
MEDIAÇÕES
Etienne-Jules Marey
Suzana M. Dobal
Prozac, meios e máfia
Fernando Andacht
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Bem-vindo ao deser to do Real!
Slavoj Zizek
a A r gentina na indifer ença
Reinaldo Laddaga
A POLÍTICA DA MULTIDÃO
Comunidades vir tuais, ativismo e
o combate pela informação
Henrique Antoun
Sem o macacão branco
Luca Casarini (por Benedetto Vecchi)
O contra-império ataca
Antonio Negri (por Marcelo Matellanes)
De Por to Alegre a Gênova,
a cidade na globalização
Giuseppe Cocco
Tr a n s f o r m a r a g u e r r a g l o b a l i s t a
em seção ativa da inteligência
Franco Berardi (Bifo)
CIBERESPAÇO
Capitalismo flexível e educação em r ede
Alberto Rodrigues
História, comunicação e sociedade
na era da informação
Gustavo Said
CORPO E SEXUALIDADE
o policial, o massagista e o garoto de programa:
figuras emblemáticas de uma erótica gay?
Carlos Alberto Messeder Pereira
NAVEGAÇÕES
Geopolítica do conhecimento e diferença colonial
Walter Mignolo
MEDIAÇÕES
Música da deriva, a MTV-Brasil
Luis Carlos Fridman
Afeto, autenticidade e socialidade:
uma abordagem do rock como fenômeno cultural
Jeder Janotti Junior
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revista, através do fax (21) 2502-6612. Se preferir, pague com car tão de crédito
Amex, Diners, MasterCard ou Visa pelo telefone (21) 2273-0138.
Estamos à sua disposição pelo telefone (21) 2273-0138, em horário comercial,
ou no site http://www.e-papers.com.br
nome..................................................................................................................
empresa................................................cargo.....................................................
e-mail.................................................................................................................
endereço para entrega........................................................................................
bairro........................... .........................cep.......................................................
cidade..................................................................................................UF..........
telefone.................................................fax.........................................................

Miolo resenha Ok.qxd

29.10.02

17:12

E N C A M I N H A M E N T O

Page 17

D E

A R T I G O S

Colaborações à revista Lugar Comum podem ser enviadas em
disquetes ou por e-mail, em modo attached.
As colaborações deverão conter:
a) notas de rodapé de acordo com as normas de referência bibliográfica;
b) referências, ao final do texto, apenas das obras mencionadas;
c) um resumo de, no máximo, 250 palavras na língua original do texto;
d) palavras-chaves;
e) breve nota biográfica do autor que indique, se for o caso, onde
ensina, estuda e/ou pesquisa, sua área de atuação e principais publicações;
f) indicação, em nota à parte, caso o texto tenha sido apresentado em
forma de palestra ou comunicação.
As colaborações por e.mail devem ser enviadas para:
lugarcomum@cfch.ufrj.br
Os disquetes devem ser encaminhados com o respectivo endereço,
telefone, fax e e.mail do autor para:
Revista Lugar Comum - Prédio da Decania do CFCH
Campus da Praia Vermelha - UFRJ - Av. Pasteur 250 (fundos)
URCA Cep 22290-240 Rio de Janeiro RJ Brasil
OS EDITORES

AVISO Está sendo realizada uma atualização on-line dos dados referentes
aos assinantes da revista Lugar Comum. Visite nossa home-page
http://www.cfch.ufrj.br/lugarcomum e atualize seus dados.
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