L GAR
C O MUM
No 18
nov 2002 - jun 2003

Estudos
de mídia,
cultura
e democracia

Rede Universidade Nômade

LUGAR COMUM- Estudos de mídia, cultura e democracia é uma publicação
do LATeC - Laboratório Território e Comunicação/UFRJ e da Rede Universidade Nômade.
Av. Pasteur, 250 - Campus da Praia Vermelha - 22290-240 - Urca - RJ - Brasil
Tel.: (021) 295 5344 Ramais 113, 114 e 121 - Fax.: (021) 295 5144
E.mail: lcomum@grupos.br - http://www.e-papers.com.br
EQUIPE EDITORIAL
Alexander Patez Galvão
Alexandre do Nascimento
Carlos Alber to Messeder Pereira
Fabio Malini
Giuseppe Cocco
Graciela Hopstein
Henrique Antoun
Ivana Bentes
Karl Erik Schollhammer
Micael Herschmann
Paulo Vaz
Peter Pal Pelbar t
Tatiana Roque
Gerardo Silva
CONSELHO EDITORIAL
Angélica Madeira - Brasília, Brasil • Antonio Augusto Arantes Neto - Campinas, Brasil • Antonio Fausto
Neto - Rio de Janeiro, Brasil • Beatriz Jaguaribe - Rio de Janeiro, Brasil • Beppe Caccia - Veneza, Itália •
Christian Marazzi - Genebra, Suíça • Edson Farias - Salvador, Brasil • Elisabeth Rondeli - Rio de Janeiro,
Brasil • Frederik Stjernfelt - Copenhague, Dinamarca • George Yúdice - Nova York, Estados Unidos •
Glaucia Campegher - Porto Alegre, Brasil • José Mário Ortiz - Campinas, Brasil • Maria Alice R. de Carvalho
- Rio de Janeiro, Brasil • Maria Celeste Mira - São Paulo, Brasil • Marcius Freire - Campinas, Brasil • Mauricio
Lazzarato - Paris, França • Michael Hardt - Durham, Estados Unidos • Michèle Collin- Paris, França •
Nizia Maria Souza Villaça - Rio de Janeiro, Brasil • Patricia Fagundes Daros - Rio de Janeiro, Brasil • Rossana
Reguillo - Guadalajara, México • Suely Rolnik - São Paulo, Brasil • Tania Fisher - Salvador, Brasil •
Thierry Baudouin - Paris, França • Toni Negri - Roma, Itália • Yann Moulier Boutang - Paris, França.
Design: Barbara Szaniecki e Isabela Lira dolar.rj@terra.com.br
Revisão de textos: Fabio Malini e Leonora Corsini
Lugar Comum - Estudos de Mídia, Cultura e Democracia
n 0 18, novembro 2002 - junho 2003
Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Escola de Comunicação
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Comunicação.
Periodicidade quadrimestral editada nos meses jan/abril, maio/agosto,e setembro/dezembro

1. Brasil - meios de comunicação. 2. Política e cultura
ISSN - 1415-8604

L GAR
C O MUM
No 18
ISSN - 1415-8604

Estudos
de mídia,
cultura
e democracia

L GAR
C O MUM
Estudos
de mídia,
cultura
e democracia

EDITORIAL

6

PARA UMA UNIVERSIDADE NÔMADE

8

NAVEGAÇÕES
• Sobre a política cultural

dos Cacá Diegues
Tatiana Roque

17

TRANSIÇÃO E GUERRA
• Sobre o “ m e d o ” e a “ e s p e r a n ç a ”

•

•

•

•

•
•

em Bar uch de Espinosa
Gerardo Silva
Quem disse que o medo
venceu a esperança?
Marcio Tavares d’Amaral
O ocaso da vítima. Para além da
separação entre criação e resistência
Suely Rolnik
Do silêncio zapatista à euforia petista:
fica algum lugar para nós?
Walter Omar Kohan
As políticas de ação afirmativa como
instr umentos de universalização dos direitos
Alexandre do Nascimento
Por que este novo regime de guer ra?
Philippe Zarifian
Guer r a , i n f o r m a ç ã o e r e s i s t ê n c i a
Ricardo Sapia

21

25

29

41
55

63
77

UNIVERSIDADE NÔMADE
• O Direito como potência constituinte:

•
•
•

•

•

uma crítica à teoria do Dir e i t o
Thamy Pogrebinschi
Comunicação e difer ença nas cidades
Janice Caiafa
As ilusões etno-genealógicas da nação
Lorenzo Macagno
Identidade e língua nacional.
Comentários acerca da produção de estrangeiros
Andrea Berenblum
De Pedro Pedreir o ao Barão da Ralé o trabalhador e o malandr o na música
de Chico Buarque de Holanda.
Isabel Travancas
Kr ysztof Wodiczko. Ar te crítica
e espaço urbano no capitalismo tar dio.
Cláudio Roberto Cordovil Oliveira

81

91
103
123

131

147

RESENHAS
• O Trabalho da multidão.

Império e Resistência.
(de Giuseppe Cocco, Anelise Pacheco e Paulo Vaz)
• Ti ros em Columbine
(de Michael Moore)
• Sobre a competência ética.
(de Francisco Varela)
• Coleção de Filosofia da Educação.
(de Jorge Lar rosa e Walter Kohan)

159

161
162
166

EDITORIAL

Nos últimos tempos, medidos apenas em meses e semanas, aconteceram
fatos extraordinários. A chegada à presidência do Brasil de Luiz Inácio "Lula"
da Silva, um retirante da seca nordestina e torneiro mecânico do ABC paulista,
que tentou em três oportunidades o mesmo feito sem consegui-lo, renovou as
expectativas de mudança das práticas e dos rumos das políticas públicas no país.
Como ele mesmo (o presidente Lula) declarou: "a esperança venceu o medo".
Hoje, entretanto, após seis meses de governo, essa esperança cedeu
lugar a uma sensação ambígua, tal como acontece com os embates em torno da
proposta de Reforma da Previdência. Por um lado, ficaram desapontados os que
achavam (e ainda acham) que a mudança devia ser no sentido de manter e
ampliar os privilégios da casta dos empregados ou servidores do Estado. Por
outro lado, os percalços e recuos da proposta deixam inconformados os que,
como nós, achávamos (e continuamos achando) que ela é a principal premissa
para qualquer projeto de mudança neste país. Mudança entendida, é claro, no
sentido de uma democratização efetiva do acesso aos bens públicos e às
condições de bem-estar da maioria da população.
Talvez a transversalidade adquirida pelas “forças reativas” dos
desapontados e pelas “forças ativas” dos inconformados com o poder das
corporações e dos privilégios, seja a manifestação mais eloqüente do período de
transição pelo qual passamos. Dentro e fora do partido, dentro e fora dos sindicatos, dentro e fora do Estado, dentro e fora da universidade, um profundo
estranhamento nos revela a miséria e a perversidade do poder. Em seis meses de
governo, o presidente Lula redescobre o Brasil e, junto com ele, todos nós.

Editorial

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

José Carlos de Assis. "Do contra, sim". Editorial de FOLHA UFRJ Ano I, N. 0, p. 2.
"A nação, no sentido preciso e moderno do termo, e o nacionalismo (…) estão historicamente
vinculados ao individualismo como valor. A nação é precisamente o tipo de sociedade como
conjunto correspondente ao reino do individualismo como valor. (…)". Louis Dumont. O Individualismo. Ed. Rocco. Rio de Janeiro. 2000. p. 21.

2
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afirmação de uma identidade nacional ("o" povo) que supostamente preexistiria
à fundação da sociedade, afirma o Estado como única verdadeira fonte de
soberania e, deste modo, separa os processos de universalização dos direitos dos
processos de produção destes direitos. Por outro lado, a propriedade privada torna
a liberdade um mero exercício formal entre desiguais e a marcha da liberdade é,
assim, reduzida à liberdade do mercado ou sacrificada em nome do interesse
superior da nação (o "ideal" da conquista do poder)
O debate sobre políticas afirmativas se desenvolve justamente no bojo
dessas mistificações. A principal delas é a da mestiçagem, em nome da qual o vergonhoso racismo constitutivo dos aparelhos de dominação no Brasil pretende, paradoxalmente, negar a correlação entre discriminação racial (de cor) e desigualdade
social (de renda). Propala-se que a nação precisa de UM povo e, neste ponto de
vista, a mestiçagem funciona, apenas, como discurso mítico sobre a origem passada de uma realidade hoje em dia unitária e constituída: a do Povo brasileiro. "O
Brasil é um país mestiço", afirma-se solenemente, para se destacar, em seguida, a
importância do nacionalismo como sensação de pertinência a um povo.
A oligarquia (nacionalista, mas não menos oligárquica) reconhece o processo de mestiçagem, mas apenas para negá-lo duplamente: nega a dimensão
infinitamente múltipla (de cores, culturas, linguagens etc.) que a mestiçagem
produz - e não relega ao passado, mas atualiza diariamente -, para, ao mesmo tempo,
negar-lhe o conteúdo de resistência constituinte em face das formas mais perversas
de dominação que caracterizam a formação do Estado em geral, bem como sua
versão neo-escravocrata no Brasil. Formas as mais perversas de dominação incidem assim sobre a vida, instaurando um poder sobre a vida, um biopoder.
Ambas as faces dessa dupla negação convergem no consenso primário
entre as elites estatais, que afirmam e reafirmam que "A luta brasileira contemporânea é social e não racial". Como se o racismo fosse um fenômeno cultural
e não a cobertura cultural de uma inferiorização destinada à fomentar a discriminação sócio-econômica 3. A solução, infinitamente repetida, seria simples:
"com pleno emprego, o negro pobre terá vez (junto com o branco pobre, diga-se
de passagem)". Mais uma vez, na mais pura tradição estamentária, as elites
estatais e as de berço se encontram para afirmar que a universidade "pública"
não deve aceitar cotas que rompam a hierarquia. Ela deve continuar funcionando,

11

assim, como uma engrenagem fundamental de reprodução do aparelho de dominação da sociedade do trabalho e das "cercas" que a sustentam.
Falamos do nômade aqui como aquele que constitui uma máquina de
produção que se opõe aos aparelhos administrativos, tanto do mercado, quanto do
Estado. A unidade das lutas específicas que o nômade produz só pode ser uma
unidade nômade. Por estar em relação com o fora, ela não reproduz a unidade
despótica interna ("o" Povo mestiço), mas mantém e potencializa sua multiplicidade,
a potência da multidão, que são as "inúmeras" cores da mestiçagem. Não é o
mestiço, ou seja, uma outra forma de homogeneidade, que interessa, mas a
mestiçagem, a multiplicidade infinita. Na transversalidade do nômade, a individuação,
pela singularidade, está estreitamente ligada ao devir do ser, ao devir mestiço da vida.
O nômade desenha um outro espaço, um espaço aberto, sem cercas
nem propriedade. O nômade produz um outro tipo de conhecimento, um contrasaber adequado ao seguinte desafio, extremamente atual: como encontrar uma
unidade pontual das lutas sem com isso cair em uma organização despótica e
burocrática, como a do partido ou a do aparelho de Estado ?
Para não totalizar, pois a totalização cai sempre do lado do poder, temos
que instaurar conexões laterais, como em um movimento de redes. O desafio é,
pois, o de constituir a unidade do que é, e continua sendo, múltiplo. Não como
na idéia abstrata de "Povo"4 , em nome do qual nega-se a existência das discriminações racistas e produzem-se outras formas de inferiorização (por exemplo,
xenófobas), mas em uma dinâmica concreta da "multidão", que combate toda
forma de discriminação para manter sua multiplicidade, suas singularidades. A
liberdade do Povo é uma afirmação meramente formal, negada, de fato, pela
burocracia estatal ou, no máximo, relegada ao acaso, relegada à fortuna do
mercado. A liberdade da multidão é, ao contrário, continuamente reafirmada,
pois a multiplicidade é que constitui sua liberdade.
Por separar o principio constitutivo da liberdade de sua fonte, quando
se exerce uma soberania "em nome" do povo (como na figura do soberano), a
3

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

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

Alexandre do Nascimento, Écio de Salles, Francisco Guimarães, Gerardo Silva,
Giuseppe Cocco, Graciela Hopstein, Ivana Bentes, Leonora Corsini, Patrícia Daros e
Tatiana Roque.
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Sobre a política cultural
dos Cacá Diegues
Tatiana Roque
Na matéria do Segundo Caderno de 5/5/2003, que comenta o apoio da
"classe artística" ao protesto de Cacá Diegues, Renata Sorrah afirma, ao lado de
muitos outros comentários da mesma natureza, que não entende como o governo
pode pedir contrapartida social, pois fazer a peça "Medeia" é pensar a realidade
brasileira. Sobre isto, gostaria de fazer uma singela pergunta: o que uma coisa
tem a ver com a outra? Uma coisa é o fato de haver um critério, do qual discordo,
dizendo que um dos fatores que irão contar na avaliação dos projetos é a identidade brasileira. Isto não quer dizer que o governo determinou normas para o
conteúdo, nem mesmo para a forma, das obras produzidas, nem que estas obras
deveriam tratar apenas da realidade brasileira. Colocar ênfase sobre este ponto,
reconhecido como absurdo pela maior parte das pessoas, inclusive por mim, é
querer desviar a atenção de um segundo ponto que consta destes critérios, a
saber, a justa contrapartida social. O que está sendo dito de mais importante
pelo governo, e vem a ser bastante pertinente, é o seguinte: para "Medeia" ser
financiada com dinheiro público, deve possibilitar o acesso de todos os
cidadãos, ou ao menos de um público abrangente, e não apenas da classe média,
dita "intelectualizada", que pode pagar 20, 15 ou mesmo 10 reais para ir ao
teatro. O que está sendo dito é também o seguinte: para que "Medeia" seja
financiada com dinheiro público, deve incluir, na própria produção, uma faixa
da população que está excluída dos meios de produção. A este respeito, é
esclarecedor o comentário de Artur Xexéo, ao sublinhar a ausência de Walter
Carvalho na ficha técnica do filme "Nelson Freire" - e isto nada tem a ver com
a competência do Walter Carvalho: sempre os mesmos produtores, sempre os
mesmos cenógrafos, sempre os mesmos iluminadores, sempre os mesmos figurinistas, sempre os mesmos artistas (em geral "filhos" de alguém "famoso" ou de
alguém da "classe artística"). A maior abrangência das fichas técnicas dos
filmes e dos espetáculos teatrais já seria uma grande contrapartida social, o que
não dá é para continuar financiando, com dinheiro público, a mesma "panela"
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que tem contatos nos departamentos de marketing das estatais. E o grande passo
representado pelas novas determinações do governo (infelizmente já revogadas
pelo lobby corporativo da "classe artística") seria, justamente, a transparência
de tais critérios, tornando o processo mais acessível a todos.
No mais, sobre o conteúdo, a forma e a ficha técnica de cada obra, cada
um pode continuar fazendo o que bem entender, como bem entender e com
quem bem entender, mas não com dinheiro público! Aliás, pergunto à Renata
Sorrah (e me desculpo por estar individualizando a pergunta, porque esta pergunta
é na verdade para todos, mas quem se expõe assume também a responsabilidade):
se a produção de "Medeia" é tão relevante, por que precisa de financiamento
público e não pode se sustentar apenas pela bilheteria, ou mesmo possuir um
patrocinador privado que obtenha retorno publicitário com o espetáculo? Com
toda a visibili-dade que possuem Renata Sorrah e todos os outros que bradavam
contra a política do Lula na referida matéria, por que precisam do dinheiro da
Eletrobrás ou de qualquer subsídio estatal? O verdadeiro incômodo relativo à
distribuição das verbas públicas está na concentração destas mesmas verbas nas
mãos de poucos que são, aliás, sempre os mesmos.
Sinceramente, não é possível que a criatividade esteja tão concentrada
e seja tão elitizada, sobretudo em um país tão criativo! Sinto-me muito a vontade
para fazer esses comentários, sem nenhum ressentimento; não exerço nenhuma
das funções citadas e estou feliz com meu trabalho. Se os faço é porque, mesmo
sendo razoavelmente "intelectualizada", não suporto ir ao teatro e suporto muito
pouco ver os filmes nacionais. Mas não penso que o problema seja meu (será
que eu "não entendi" o que é arte e cultura como acusam os entrevistados no
Globo?); não penso que o problema seja o fato de que não se fala suficientemente da "realidade brasileira" ou de questões próximas da "linguagem do
povo". Nada disso - e entendo que o governo também não está dizendo isso. O grande
problema da produção cultural brasileira - e acho que o governo está dizendo
isso - é a concentração e a elitização da produção. Como conseqüência, os espetáculos tornam-se desinteressantes, repetitivos, pouco criativos: já nascem velhos. No
caso do cinema, assumo que acho os filmes estrangeiros, de modo geral, sem considerar casos específicos, bem melhores do que os brasileiros. Mas não porque os
brasileiros sejam mais burros, menos talentosos ou menos criativos, de jeito

Tatiana Roque

nenhum, mas porque quase toda a produção cultural no Brasil reproduz a dinâmica
de um grupinho e, sendo assim, repete e se repete. Produz e reproduz-se a si mesma,
perpetuando as dinâmicas, o funcio-namento e os pontos de vista deste grupinho.
A universalização do acesso, não apenas ao espetáculo, mas à produção
dos bens culturais é fundamental para a própria qualidade da obra. E se a contrapartida a que se refere o governo diz respeito a esta universalização - e assim a
compreendo - isto irá interferir, sim, no conteúdo e na forma da obra (graças a
Deus!), mas não diretamente, não por nenhum "dirigismo". Tal influência se dá
através de novas dinâmicas reais e materiais de produção, dinâmicas estas que
poderão expressar, sempre reatualizando e modificando, o gosto, a criatividade,
o talento e a inteligência de muitos, em seus embates e suas tensões, gerando
novidades absolutas que não temos meios para imaginar. Obviamente, isto é
sempre mais rico do que o consenso da inteligência de poucos, ainda que sejam
eles muito inteligentes, como é o caso da classe artística brasileira.
Dito isto, pergunto eu, quem deve ser acusado de dirigismo cultural? O
governo ou a classe artística, que pretende guardar para si os privilégios da produção
e da reprodução dos bens culturais, guardando, de quebra, para seus amigos de
classe, o acesso à produção e ao consumo destes bens? Ora, sinceramente! Mesmo
que inconscientemente, pois acredito de verdade que esteja bem intencionado, o
Cacá Diegues sabe que, enquanto esta universalização não acontecer, ele próprio
continuará sendo uma das referências mais importantes do cinema nacional.
Mas será que isto continuaria assim se os "Zé Pequenos" da vida começassem a
fazer seus filmes, ao invés de serem objetos de discurso cinematográfico?
Escrevo este protesto justamente porque não faço parte da classe artística
e penso que quem deve dizer o que fazer com o dinheiro público na cultura não são
os artistas, nem os produtores culturais, mas as pessoas em geral, isto é, o público,
que pode ser composto, inclusive, por pessoas da "área cultural" ou da "classe
artística" (mas também pode não ser). Do contrário, se indicassem eles os rumos da
política pública para a cultura neste país, deveríamos acusar, sim, os artistas, e
sua classe, de dirigismo cultural. Penso, portanto, no que diz respeito a aplicação das
verbas públicas, que minha opinião é tão importante quanto a do Cacá Diegues.
Tatiana Roque é professora do Instituto de Matemática da UFRJ e pesquisadora do
Collège International de Philosophie.
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Ilustração de Marcos Carrasquer.
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Sobre o “medo” e a “esperança”
em Baruch de Espinosa 1
Gerardo Silva
"Quem vive de esperança morre muito magro"
(ditado popular)
1. Medo (metus) e Esperança (spes), são conceitos importantes na obra
de Espinosa, apesar do privilégio que a literatura sobre o autor outorga a outros
conceitos mais vinculados aos seus fundamentos sistêmicos, tais como Substância, Atributo, Modo, Conatus, Potência, Afecções (alegria, tristeza, amor,
ódio) … Como veremos a seguir, ambos os conceitos de medo e esperança não
apenas operam na sua crítica à superstição religiosa e na sua concepção do direito
natural e dos poderes soberanos, mas são rigorosamente definidos na Ética,
onde são também estabelecidas suas condições de superação. Se a esperança
pode vencer o medo, diz Espinosa, não é somente por isso que podemos auferir
idéias adequadas para a consecução da alegria (laetitia) e a felicidade (beatitudo)
- os principais atributos do sentimento (e da prática) da liberdade (libertas).
2. Explicitada a questão desta forma, observamos o quanto os conceitos de
Medo e Esperança estão imbricados no sistema filosófico Espinosano. Idéias
adequadas, por exemplo, são, segundo Espinosa, representações daquilo que
somos e daquilo que as coisas são (e não mais daquilo que acontece ao nosso
corpo de acordo com as condições naturais da nossa percepção) 2 . Por sua vez,
a alegria e a felicidade só se conseguem com o aumento da potência de agir e da
capacidade de conceber adequadamente o nosso ser a as nossas ações 3 . A
Agradeço a leitura atenta e os comentários feitos por Francisco Guimarães e Maurício Rocha.
A nenhum deles cabe responsabilidade, entretanto, pelos pelos possíveis erros de interpretação
do resultado final deste artigo.
2
"Quando Espinosa diz 'adequado', trata-se de algo completamente diferente do claro-distinto
cartesiano, embora continue a empregar tais palavras. Não é do lado da consciência psicológica
que se procura a forma da idéia, mas do lado de uma potência lógica que ultrapassa a consciência" (Cf. Gilles Deleuze; Espinosa. Filosofia prática. São Paulo: Escuta, 2002: 84).
3
A filosofia Espinosana é de um racionalismo absoluto. De fato, Espinosa afirma e demonstra
que "a totalidade do real é inteligível e pode ser inteiramente conhecida por nosso intelecto"
(Cf. Marilena Chauí; Espinosa. Uma filosofia da liberdade. São Paulo: Moderna, 1995: 34).
1
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liberdade, enfim, é a manifestação espontânea (porém racional) e sem constrangimentos dessa nossa potência de agir e da consecução do bem comum 4.
3. No Tratado Teológico-Político (TTP), é o Medo sob a forma de superstição o
que consagra a submissão do povo à interpretação institucionalizada das sagradas
escrituras e ao poder da igreja. Imediatamente no prefácio, Espinosa afirma que
"os mais aferrados a todo tipo de superstição são os que mais desejam coisas incertas"
e que "[a] causa que faz surgir, que conserva e que fomenta a superstição é o
medo". O medo, portanto, transforma-se num poderoso instrumento de dominação
quando estimulado pelas práticas divinatórias e os cerimoniais dos que são
detentores da suposta capacidade de revelar os "mistérios" das Sagradas Escrituras 5.
4. O problema torna-se ainda mais grave a partir do momento em que o dispositivo é
internalizado pelas formas de governo, tal como acontece, por exemplo, na monarquia:
Pois bem, o grande segredo do regime monárquico e seu máximo interesse
consistem em manter enganados os homens e em disfarçar, sob o
grandiloqüente nome de religião, o medo com que se quer controlá-los,
para que lutem pela sua escravidão como se fosse pela sua salvação, e não
considerem uma ignomínia, senão o máximo honor, dar seu sangue e
sua alma para o orgulho de um único homem (TTP, p. 64-65).

5. No Capítulo XVI do TTP, denominado "Dos fundamentos do Estado, do direito
natural e civil do indivíduo, e do direito das supremas potestades", Espinosa vai
ainda mais longe na sua argumentação política, levando a discussão ao próprio
âmbito da organização civil do Estado: "Até aqui temos tentado separar a
filosofia da teologia e demonstrar que esta última concede a cada um a liberdade de filosofar. Está na hora, pois, de investigar até onde estende-se, no melhor
Estado, esta liberdade de pensar e dizer o que cada um pensa". O medo aparece
aqui, evidentemente, como ameaça, como possibilidade de represália por parte
dos poderes constituídos contra quem se recusa a obedecer razões contrárias ao
A idéia de liberdade em Espinosa não tem a ver com a livre escolha da vontade, mas com o
livre exercício da necessidade: "O que define a liberdade [em Espinosa] é um 'interior' e um 'si
mesmo' da necessidade. Nunca somos livres em virtude da nossa vontade e daquilo por que ela
se regula, mas em virtude da nossa essência e daquilo que dela decorre" (Cf. Gilles Deleuze;
Espinosa. Filosofia prática. São Paulo: Escuta, 2002: 89). Nesse sentido, o bem comum não
seria um fim, mas um meio para o exercício da razão e a conquista da liberdade.
5
Na minha opinião, toda a obra de Espinosa pode ser lida como um ataque frontal à superstição, enquanto sustentação material do poder.
4
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espírito da liberdade, ou seja à livre e espontânea manifestação da nossa potência
de agir e consecução do bem comum. Nesse sentido, para Espinosa, a instauração de um direito de supremas potestades é um produto da necessidade de
proteção e ajuda mútua para cultivar a virtude e a razão, e apenas isso.
6. Esta questão dos direitos de poderes soberanos (ou supremas potestades) é
retomada no Tratado Político (TP), principalmente nos capítulos III e V. Neles
Espinosa visa aprofundar elementos de juízo avançados no TTP e na Ética, com
respeito à organização civil do Estado: "A condição de um Estado determina-se,
facilmente, por sua relação com o fim geral do Estado, que é a paz e a segurança
da vida" (TP, p. 96). O que mais se destaca nessa parte da obra, entretanto, é a
permanente preocupação em estabelecer os limites colocados pela multidão às
prerrogativas outorgadas à suprema instituição, e a identificação do momento
em que tais potestades podem ser revogadas:
Mas entendemos que existe um conjunto de circunstâncias que, apresentadas,
dão em resultado, para os homens, sentimentos de respeito e de temor
ao Estado, os quais, ao contrário, ao serem suprimidos, o temor e o respeito
se esvanecem e o Estado mesmo não existe mais. Por conseguinte, o
Estado, para pertencer a si mesmo, é obrigado a conservar as causas de
temor e de respeito. De outro modo, deixa de ser Estado. (…) matar,
espoliar os cidadãos e outras ações semelhantes, tudo isso transforma o
temor em indignação e, de conseguinte, o Estado social num Estado de
hostilidade (TP, p. 90 e 91).

7. Enfim, com relação à organização civil do Estado, Espinosa afirma: "… em
qualquer Estado tem que se estabelecer de tal modo as leis, que os homens
sejam controlados, não pelo medo, mas pela esperança de algum bem que desejam
veementemente, já que então todo mundo cumprirá com prazer seu ofício"
(TTP, p. 158). Ou seja, quando consideradas fora do universo da superstição, as
idéias de medo e esperança (sobretudo esta última) revelam, aparentemente, um
sentido positivo, que é o de servir à segurança do Estado e à tranqüilidade da
organização civil.
8. Na Ética, finalmente, as idéias de medo e esperança são consideradas em si,
como conceitos. Na Terceira Parte, que trata "Sobre a origem e natureza dos afetos",
Espinosa define esperança como "uma alegria inconstante nascida da imagem
de uma coisa futura ou pretérita, de cujo sucesso duvidamos" e o medo (pelo
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contrário) como "uma tristeza inconstante nascida também da imagem de uma coisa
duvidosa" (Ética, Prop.XVIII, Esc. II). No caso, esperança e medo se apresentam
como pares opostos, sob o desígnio da dúvida: "... se retirarmos destes afetos a dúvida,
da esperança resulta a segurança (securitas) e do medo o desespero (desperatio)"
(idem). A segurança, como vimos, é um dos fundamentos do Estado, e o desespero
uma das causas da indignação e da revolta. Voltamos, portanto, ao ponto anterior.
9. Na Quarta Parte da Ética, relativa ao poder dos afetos, entretanto, encontramos os fundamentos de uma limitação radical dos conceitos de medo e esperança
com relação à afirmação da alegria, e a prática política em geral. A Proposição
XLVII expressa: "os afetos da esperança e do medo não podem ser bons em si".
Porque, na verdade, reconhece Espinosa, tais afetos pertencem à ordem da tristeza,
mais do que da alegria: "o medo é uma tristeza, e não tem esperança sem medo".
A afirmação da alegria, portanto, reconhece uma outra causa, mais profunda e
mais potente, do que o sentimento de esperança:
Quanto mais nos esforçamos, pois, em viver conforme o guia da razão,
tanto mais nos esforçamos em depender menos da esperança; em libertar-nos
do medo, em dominar, quanto possamos, a fortuna e dirigir nossas ações
segundo o seguro conselho da razão.(Ética, 4, Prop. XLVII, Esc).

10. Dominar a fortuna, eis o sentido da virtude que, desde Maquiavel, funda a
prática política. A virtude (virtus), que Espinosa define como a potência
humana que faz o homem perseverar no seu ser, ou agir segundo as leis da sua
própria natureza, não é outra coisa senão viver sob o guia da razão. Sob o guia
da razão, com efeito, é que o homem descobre que o melhor para ele é outro
homem, que os homens são úteis uns aos outros na procura da segurança e do
bem comum. A virtude torna-se comunidade política, e a razão instrumento da
liberdade. Estamos, portanto, longe da afirmação da potência do agir (ou da
organização civil do Estado) baseada na idéia da esperança, porque esta se sustenta
sobre uma alegria inconstante que remete à fortuna, e o único caminho para atingir
uma alegria serena e conseqüente, segundo Espinosa, é o exercício da virtude.

Gerardo Silva é pesquisador associado do LABTeC/UFRJ e doutorando em Sociologia
do IUPERJ/UCAM.
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Quem disse que o medo venceu
a esperança?
Marcio Tavares d'Amaral
Antes que nos desentendamos: sou funcionário público; professor
universitário; aposentado; pela pesquisa e os livros publicados, pertenço à nebulosa categoria social dos intelectuais; sou petista. Acho que chega. Precisava?
Precisava. Quero me dirigir aos desencantados intelectuais de esquerda, inclusive
professores, inclusive petistas. E eles têm direito a essas informações - digamos
- de procedência. Nós procedemos do mesmo lugar. Mas eles, depois de um
curtíssimo prazo de seis meses - incompletos - andam divulgando que o medo
venceu a esperança. Enquanto eu (e 80% da população, que se lixa para essas
coisas de intelectuais, e deu um prazo de quatro anos ao governo) continuo
sentindo a esperança e, preocupado como todo mundo minimamente sensível e
responsável, não tenho medo - não do Lula, do Dirceu, do Palocci (podem
acrescentar outros, a lista não é exaustiva). Pelo contrário: começo a temer
quando nós, que devíamos estar formulando a esperança, oscilamos (parece que
com alguma volúpia, ou tenho ouvido mal?) para a descrença. Daí para o desespero
é um pequeno tropeço; e o desespero da razão não engendra nada que se possa
tomar como alegria.
Quando a esquerda chegou ao poder - perdão, ao governo - na França,
produziu-se o famoso silêncio dos intelectuais. Acostumados à crítica, não sabiam
como proceder diante da nova conjuntura. Foi um silêncio constrangido, e produziu
constrangimento. Mas havia no ar uma atitude de pudor, uma busca de novas
formas de responsabilidade pública. A loquacidade de uma parte da intelectualidade
brasileira, além de prematuramente pessimista, vai na contramão do pudor: Uns
parecem querer limpar preventivamente a biografia, outros vão reservando um futuro
"eu bem que avisei", hoje perfeitamente extemporâneo, alguns ainda parecem
exercer de público seu desamor pela realidade tal qual é, que privadamente é uma das
doenças de que costumamos sofrer, os intelectuais - e pode até ser um bom fermento
para a crítica, mas no fundo revela simplesmente um desrespeito à vida real.
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Com franqueza, o que me dá medo é a facilidade com que, à primeira
demora, se descarta a esperança. E isso por parte dos que têm por única legitimação pública o fato de terem se especializado em pensar com isenção e
explicar com objetividade. Não é o que se tem visto (exceções existem, é claro,
e nem era preciso ressalvar; mas também não custa). O que se vê, e estarrece, é:
declarações explícitas de corporativismo; condenação em bloco do que merecia
discussão em partes; esquecimento da nossa proveniência comum, desde os
tempos da resistência à ditadura até a eleição do Lula; encantamento pelos holofotes tal que parece mais fácil declarar à imprensa seu desencanto do que ir discutir
nas instância próprias suas divergências. Porque, diz-se, se era para ficar como
estava que ficasse logo com quem estava, que para isso era melhor. Será tão
invisível para os profissionais do pensamento que a reforma Fernando Henrique
levava uma direção privatizante, de Estado mínimo, e seu destino era a vala
comum da dívida, enquanto a nossa, do governo Lula, visa a justiça previdenciária e fiscal, põe o Estado como fiador da igualdade possível, e tem por fim o
investimento social? E que isto é só o começo, e o começo viável, dado que a
realidade existe, condiciona, limita e impõe - e também é onde os sonhos se
realizam, aos bocados, mas seguramente? Haverá entre sociólogos e outros
quem de verdade acredite que o Fome Zero, versão completa, é um programa
assistencialista e clientelista, só porque, ao lado de medidas estruturais em
elaboração, propõe-se a dar desde já comida a quem tem fome? Tem gente com
fome. Gente. Não teorias. E há quem, pensando dois minutos, consiga levar a
sério essa conversa de universalização e focalização?; não se trata exatamente
da antiga idéia - de esquerda - de que a igualdade (universal) só se atinge
tratando desigualmente os desiguais (focalização)? E a concentração dos diversos programas sociais segundo uma política estratégica - será mesmo coisa de
burocrata, ao invés do avanço na direção do primeiro planejamento social global
do país?
Nós poderíamos estar trabalhando na discussão fraterna dessas
questões, e de muitas outras. Ao invés disso, atacamos o estilo presidencial de
falar por metá-foras e parábolas; dizemos que é imbecilizante, retórica da
empulhação. Esquecemos de que por trás das parábolas há um homem e uma
vida, uma infinita perseverança e uma límpida capacidade de dizer a verdade

Marcio Tavares d' Amaral

sem ser por hipóteses, deduções e inferências - às quais nem todos estão acostumados nas vidas que vão levando, às vezes aos tropeções.
Talvez o mais grave de tudo seja isso. Que os nossos velhos companheiros,
que tantas vezes nos precederam enquanto nós maquinávamos teorias, de
repente se tenham tornado inimigos e traidores para alguns de nós. (Que podem
ser minoria, mas lançam manifestos, dão declarações bombásticas e criam fatos
políticos.) Isto sim de dá medo. Porque parece uma patologia de casta, logo
qual, a formadora de opinião. Quanto ao resto, não. A esperança está destinada
a vencer o medo, como a vida, no final das contas, sempre vence a morte.

Marcio Tavares d'Amaral é professor emérito da UFRJ, filósofo e escritor.

27

28

O OCASO DA VÍTIMA. PARA ALÉM DA SEPARAÇÃO ENTRE CRIAÇÃO E RESISTÊNCIA

LUGAR COMUM No18, pp.29-40

O ocaso da vítima. Para além da
separação entre criação e resistência 1
Suely Rolnik
Subjetividade paradoxal
A subjetividade é o laboratório vivo onde mundos se criam e outros se
dissolvem. Muitas são as políticas de subjetivação e os modos de relação com a
alteridade do mundo que elas implicam, combinatórias variadas e variáveis de
dois modos de apreensão do mundo enquanto matéria - como desenho de uma
forma ou como campo de forças -, os quais por sua vez dependem da ativação
de diferentes potências da subjetividade.
Conhecer o mundo como matéria-forma convoca a percepção, operada
pelos órgãos de sentido; já conhecer o mundo como matéria-força convoca a
sensação, engendrada no encontro entre o corpo e as forças do mundo que o afetam.
Aquilo que do corpo é afetável por estas forças não depende de sua condição de
orgânico, sensorial ou erógeno, mas de carne percorrida por onda nervosa: um
"corpo vibrátil". E é a percepção do outro que traz sua existência formal à subjetividade, sua representação; enquanto que a sensação lhe traz sua presença viva.
Entre estes dois modos de apreensão do mundo reside um paradoxo irresolúvel:
de um lado, os novos diagramas de sensações que pulsam na subjetividade; de
outro, as formas através das quais esta se reconhece e se orienta em sua atualidade.
Disparidade inelutável que acaba por colocar as formas atuais em xeque, pois
estas tornam-se um obstáculo para integrar as novas conexões com a alteridade
do mundo que provocaram a emergência de um novo estado de sensação e, com
isso, deixam de ser condutoras de processo, esvaziam-se de vitalidade, perdem
sentido. Instaura-se na subjetividade uma crise que pressiona e causa desconforto.
Para responder a essa pressão, mobiliza-se no homem a vida enquanto potência
de resistência e de criação - vale dizer: o desconforto força a criar uma nova
configuração da existência, uma nova figuração de si, do mundo e das relações
1

Publicado em Parachute no110 (Canadá); Chimères no 50 (França) e Zehar (Espanha).
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entre ambos, de modo a permitir a expansão da vida, a luta por sua resistência.
São estas múltiplas transformações moleculares que, acumuladas, precipitam
novas formas de sociedade, uma obra aberta cuja criação é, portanto, necessariamente coletiva. O paradoxo na subjetividade é assim constitutivo do processo de
individuação em seu constante devir outro, ele é seu disparador. Isto faz de todo
e qualquer modo de subjetivação, uma configuração efêmera em equilíbrio
instável.
Praticar ou não esses dois modos de conhecimento e o lugar que cada
um deles ocupa, definem modos de subjetivação, políticas de relação com a
alteridade, cujos efeitos não são neutros: elas favorecem ou, ao contrário,
constrangem a processualidade da vida, sua expansão enquanto potência de
diferenciação, força de invenção que decompõe mundos e compõe outros. Em
outras palavras: diferentes políticas de relação com o outro favorecem ou
constrangem a luta da vida por sua resistência. Como problematizar nestes termos
a política de subjetivação dominante no contexto atual do "capitalismo mundial
integrado" 2 ?
Invenção seqüestrada
Alguns autores contemporâneos, especialmente no entorno de Toni
Negri, afirmam que a partir dos anos 1970 ou 80, o capitalismo vem fazendo da
força de invenção sua principal fonte de valor e o motor mesmo da economia.
Como pensar este fenômeno do ponto de vista da política de subjetivação que
ele envolve?
Dois aspectos se destacam e se entrechocam: por um lado, o conhecimento
do mundo como matéria-força tende a ser desacreditado, o que tem como efeito
sua desativação; por outro, intensifica-se brutalmente o paradoxo entre o diagrama
virtual de sensações e as formas de vida atuais, o que intensifica igualmente a
tensão e a mobilização da força de criação que esta dissonância provoca.

"Capitalismo mundial integrado" (CMI) é o nome proposto por Félix Guattari ao capitalismo
contemporâneo já no final dos anos 1960, como alternativa ao termo "globalização", termo por
demais genérico e que vela o sentido fundamentalmente econômico, e mais precisamente capitalista, do fenômeno da mundialização em sua atualidade.

2
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Muitas são as causas da intensificação dessa dissonância. Para ficar
apenas em duas das mais evidentes, ater-nos-emos primeiramente ao fato de que
a existência urbana e globalizada que se instaura com o capitalismo, implica que
os mundos a que está exposta a subjetividade em qualquer ponto do planeta multiplicam-se cada vez mais e variam numa velocidade cada vez mais vertiginosa, ou
seja a subjetividade é continuamente afetada por um turbilhão de forças de toda
espécie; em seguida, ao fato de que a necessidade de estarem sendo constantemente
criadas novas esferas de mercado - necessidade inerente à lógica capitalista -, implica
que tenham que ser produzidas novas formas de vida que lhe dêem consistência
existencial, e que outras sejam varridas de cena, junto com setores inteiros da
economia que se desativam. Estes dois fatores, entre outros, reduzem o prazo de
validade das formas em uso, as quais tornam-se obsoletas antes mesmo que se tenha
tido tempo de absorvê-las. Vive-se em estado de tensão permanente, à beira da exasperação, o que faz com que a força de invenção seja muito freqüentemente convocada.
No entanto, esse processo se dá numa subjetividade cega às forças da
alteridade do mundo, dissociada do corpo vibrátil e, conseqüentemente, sem
acesso às mutações de estados de sensação que mobilizam sua potência de
invenção, corpo-bússola que orienta a criação de territórios, de modo a fazê-los
funcionar como atualização de tais mutações. Um manancial de força de
invenção é liberado sem que se possa dele apropriar-se para a construção de
mundos singulares em consonância com o que pede o processo vital, ou seja,
sem que se possa fazer do exercício da invenção, a afirmação da potência de
resistência da vida. É este manancial de força de criação "livre" que o capitalismo
contemporâneo descobre como uma fonte de valor a ser explorada.
Para extrair da força de invenção sua máxima rentabilidade, o capitalismo
irá fomentá-la mais ainda do que já a mobiliza por sua própria lógica, mas para
fazer dela um uso perverso: cafetiná-la a serviço da acumulação de mais-valia,
aproveitando e, com isso, reiterando sua alienação em relação ao processo vital
que a engendrou, alienação que a separa da força de resistência. Força de
invenção turbinada e liberada de sua relação com a resistência, de um lado, e de
outro, tensão agravada, no contexto de uma vivência da alteridade do mundo
dissociada de sua apreensão como matéria-força pelo corpo vibrátil, são os dois
vetores que definem o modo de subjetivação do capitalismo em sua atualidade.
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A potência de invenção turbinada e liberada de sua associação com a
resistência, o capital a captura a serviço da criação de territórios-padrão para
configurar os tipos de subjetividade adequadas para cada nova esfera que se
inventa. São territórios de existência homogeneizados cuja formação tem como
princípio organizador a produção de mais-valia, que sobrecodifica o processo.
Verdadeiras "identidades prêt-à-porter" facilmente assimiláveis, acompanhadas
de uma poderosa operação de marketing que cabe à mídia fabricar e veicular de
modo a fazer acreditar que se identificar com tão estúpidas imagens e consumi-las
é imprescindível para que se consiga reconfigurar um território, e mais do que
isso, que este é o canal para pertencer ao disputadíssimo território de uma "subjetividade-luxo". Isto não é pouca coisa, pois fora desse território corre-se o risco
de morte social, por exclusão, humilhação, miséria, quando não por morte real;
o risco de cair na cloaca das "subjetividades-lixo" - com seus cenários de horror
feitos de guerra, favela, tráfico, seqüestro, fila de hospital, criança desnutrida,
gente sem teto, sem terra, sem camisa, sem documento, gente "sem" -, um
território que se avoluma a cada dia. Mas se a subjetividade-lixo vive permanentemente o desconforto da humilhação de uma existência sem valor, já a
subjetividade-luxo vive permanentemente a ameaça de cair no território-esgoto,
queda que pode ser irreversível, o que a assombra e a deixa agitada e ansiosa
numa busca desesperada por reconhecimento.
O processo se completa beneficiando-se do agravamento da tensão que
cria um ambiente propício para o assédio da mídia que vende promessa de
apaziguamento garantido pela reconfiguração instantânea que o consumo de
seus territórios-padrão-mercadoria supostamente propicia. Operação que injeta
nessa subjetividade fragilizada doses cada vez maiores de ilusão de que a tensão
pode acalmar-se e a mantém alienada das forças do mundo que pedem passagem.
Na vertigem desse processo que se acelera cada vez mais, sobra cada
vez menos chances de conhecer/ressoar a realidade viva do mundo como
matéria-força, escapar dessa dissociação. Não dá para parar de entregar-se ao
assédio non-stop dos estímulos sob pena de deixar de existir e cair na vala das
subjetividades-lixo. O medo passa a comandar a cena.
No entanto, como também nos assinalam os que trabalham no entorno
de Negri, se o capitalismo contemporâneo atiçou a força de invenção para
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cafetiná-la, em seu avesso, a mobilização dessa força no conjunto da vida social
criou as condições para um poder de resistência da vida como potência de variação,
provavelmente sem medida de comparação com outros períodos da história do
Ocidente - uma ambigüidade constitutiva do capitalismo, seu ponto vulnerável.
Pela brecha dessa vulnerabilidade vem se avolumando a construção de outras
cenas, regida por outros princípios.
Que estratégias de subjetivação são essas que religam o poder de criação
ao poder de resistência e o liberam de sua cafetinagem? Responder a esta pergunta,
depende de colocar-se numa zona onde política e arte se misturam, afetam-se
mutuamente as forças de resistência da política e as forças de criação da arte e
tornam-se indiscerníveis suas fronteiras. Proponho que experimentemos nos
situar nesta zona de hibridação, para vislumbrar estratégias desse tipo, primeiro
do lado da política contaminada por sua vizinhança com a arte, e depois do lado
da arte contaminada por sua vizinhança com a política.
Políticas da resistência: "o acontecimento Lula"
Tomarei a recente vitória de Lula nas eleições presidenciais do Brasil
como exemplo de estratégias que tendem a liberar a força de criação de sua
cafetinagem e a reconectá-la com a força de resistência no âmbito da política.
Para além do fato tangível da eleição, um verdadeiro "acontecimento" parece ter
se produzido ao longo da campanha eleitoral: a figura de Lula encarna a dissolução de uma subjetividade-lixo em sua versão brasileira, resultante de 500 anos
de uma política de subjetivação colonial, escravocrata, ditatorial e capitalista,
herança histórica em que se sobrepõem regimes diversos de exclusão e segmentação, que tem posicionado o país no topo do ranking mundial da desigualdade
social. O acontecimento Lula é a deserção viva do lugar da subjetividade-lixo e
de sua posição de vítima.
A figura da vítima pertence a uma política de relação com a crueldade
que consiste em denegá-la. A crueldade, condição trágica da vida, se impõe
como uma necessidade vital em função daquela disparidade entre a apreensão
do mundo como matéria-forma e sua apreensão como matéria-força: quando tal
disparidade atinge um limiar, a crueldade tem que se exercer para que se desfaça
um mundo que já não tem sentido; ela se exerce através da potência de resistência,
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de luta pela expansão da vida, e coextensivamente, da potência de criação que
constrói outros mundos, sem o que a resistência não vinga.
Em se tratando de uma subjetividade clivada da realidade viva do mundo
enquanto matéria-força, como acontece no capitalismo hoje, vimos que as
potências de resistência e de criação se dissociam. Restrita ao conhecimento do
mundo como matéria-forma e, portanto, ao mapa da forma vigente com suas
figuras e seus conflitos de interesse, a subjetividade projeta no outro sua vivência
da crueldade da vida e é contra o outro que irá exercê-la. O afeto de resistência
é então capturado pela matriz dialética, como luta entre opostos, subjetividades
reificadas em figuras identitárias, cuja luta gira exclusivamente em torno do
poder. No entanto, seja qual for o vencedor, em termos de política de desejo, o
que vence neste caso é a força do conservadorismo que defende a forma vigente,
resistindo assim negativamente, denegando a diferença que pede passagem e
brecando o acontecimento da criação de uma forma de vida que se faz
necessária.
Nesta política da resistência reativa, a multiplicidade de forças em jogo
é silenciada e subordinada a seu enquadramento em apenas duas figuras subjetivas: a vítima e/ou o algoz, avessos especulares de uma mesma lógica. Para o
algoz a luta visa submeter o outro para que, tomado como objeto, possa ser
instrumentalizado a serviço da conservação de si mesmo e de sua expansão
enquanto tal. Política perversa do exercício da resistência em sua versão negativa,
capturada pela forma da violência e que com ela se confunde: desde a violência
explícita, física ou moral, até a violência implícita de uma forma "pacífica" que
consiste num respeito politicamente correto pelo outro, regado à piedade, que o
fixa num lugar identitário. Se para o algoz a violência é ativamente assumida, já
para a vítima ela se justifica como reação à violência do outro, confinado na
figura do "inimigo". Ela se exerce seja implicitamente no estilo queixoso, sob a
forma ressentida e/ou de auto-comiseração melancólica, que detona o outro
através da culpa; seja explicitamente no estilo raivoso, sob a forma vingativa
e/ou paranóica. Ressentimento e vingança: políticas de resistência da vítima que
respondem em espelho àquilo mesmo que pretendem combater - a lógica da
violência e seus principais protagonistas, o par vítima/algoz, que tais políticas
alimentam voluptuosamente.
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Vítima e algoz sustentam-se na crença nas figuras da subjetividadeluxo e subjetividade-lixo, na hierarquia que marca sua relação e, portanto, no
valor superior da subjetividade-luxo, referência ideal para ambas. Na vítima, a
subjetividade-luxo mobiliza admiração, identificação e inveja, aquilo que a
psicanálise qualifica como "identificação com o agressor". Por baixo tanto de
sua reivindicação ressentida quanto do ataque vingativo há na verdade uma
demanda dirigida à subjetividade-luxo tomada como modelo, demanda de valorização social, de reconhecimento, de pertencimento - ou seja, uma demanda de
amor endereçada ao agressor.
O "acontecimento Lula" é o esgarçamento ao vivo da figura da vítima.
Um corpo que fala desde um outro lugar: o lugar da apreensão da realidade viva
do mundo como matéria-força, que se apresenta na subjetividade como sensação.
Uma fala que, produzida desde este outro lugar, é portadora da exigência e da
liberdade de problematizar a configuração atual do mundo como matéria-forma.
Um tipo de conhecimento que não se aprende na escola, nem mesmo na melhor
das universidades, mas numa verdadeira exposição ao outro como campo de
forças que afetam o corpo vibrátil, agitam e convulsionam a subjetividade, obrigando-a a criar novas cartografias de existência, por exemplo, um projeto
político para um país. Lula desloca-se, portanto, da redução do conhecimento
do mundo às suas formas e, com isso, deixa de naturalizar a forma vigente e a
hierarquia de valor social e de saberes que ela implica. Em sua fala não há
mais nem lamento ressentido, nem ataque vingativo: a subjetividade-luxo
perde integralmente seu poder como referência. Daí a serenidade da presença
de Lula: nada a ver com marketing para forjar uma figura light de "paz e
amor" visando tranqüilizar a elite, como quiseram seus opositores. É esta
qualidade de presença que mobilizou pouco a pouco uma ampla adesão, pois
ela é portadora de uma potência de contaminação deste deslocamento na subjetividade de uma parte importante da sociedade brasileira, sobretudo na massa
das subjetividades-lixo que chega a 90% da população do país. Este deslocamento se autoriza, se propaga e leva à vitória. Evidentemente, este não é um
processo que começa com Lula, e mesmo se consideramos sua figura como
uma força importante na genealogia deste deslocamento histórico, isto não
começa com a campanha eleitoral em questão. Podemos destacar três etapas
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deste processo desde a primeira candidatura deste personagem à cena política
em 1982.3
Da primeira candidatura de Lula para governador de São Paulo em
1982 até sua terceira candidatura para a presidência da república (1998), se para
uma pequena parcela da massa de subjetividades-lixo, a parcela militante, ele
funcionou como figura de identificação mobilizando o afeto de resistência - que
fosse em sua versão vítima ressentida e/ou vingativa -, para a grande maioria ele
era visto com desprezo: "sapo barbudo" é o nome que lhe deram na época. Vigora
naquele momento a aceitação passiva e naturalizada do lugar de lixo: autodesprezo que torna impensável a quebra da hierarquia segundo a qual habitantes
da cloaca não têm competência para ocupar um lugar de comando do país.
A partir da campanha que lhe deu a vitória, opera-se um real deslocamento, que se faz em dois tempos, correspondendo ao primeiro e segundo
turno. Já no primeiro turno, passa-se a admitir que Lula dispute este lugar e
mesmo a admirá-lo por ter rompido o cerco, mas a hierarquia de valor dos
lugares sociais e de saberes que lhes correspondem continua sendo mantida. O
sentimento da maioria é de que "ele é como nós": admira-se que ele tenha
chegado "lá", mas acredita-se que, exatamente o fato de ser "como nós", não lhe
permite beneficiar-se dos conhecimentos necessários para governar, como beneficiam-se os coronéis da oligarquia agrária, os empresários, os banqueiros, os
tecnocratas ou os scholars. De uma dessas figuras se dirá: "ele rouba mas faz" 4
, isto é, apesar de nos prejudicar, ele sabe como fazer porque "conhece" este mundo.
A fórmula é na verdade aplicável à maioria "deles": a lógica que a sustenta é a do
conhecimento do mundo como matéria-forma exclusivamente. Neste modo de conhecimento, funciona como modelo a forma dominante, o que faz com que se incorpore
Cabe lembrar que, na primeira vez que Lula se apresentou como candidato, foi para governador do estado de São Paulo em 1982, primeiras eleições diretas após quase duas décadas de
ditadura militar. Nesta primeira tentativa, ele não se elegeu. A segunda tentativa foi para deputado federal, em 1986, tendo sido eleito como o mais votado dos candidatos. Em seguida, disputou
as eleições para presidência da república quatro vezes (em 1989, primeiras eleições diretas para
presidência após a ditadura, e novamente em 1994, 1998 e 2002, quando foi eleito com uma
maioria significativa de votos).
4
Slogan de campanhas eleitorais de Paulo Maluf, político de direita de São Paulo, que já foi prefeito
da cidade e governador do estado indicado pela ditadura militar e uma vez prefeito da cidade eleito.

3

Suely Rolnik

como "natural" a hierarquia segundo a qual sabem mais aqueles que pertencem
ao salão glamourizado de uma subjetividade-luxo, de preferência se obtiveram
um diploma do tipo PHD ou MBA, e melhor ainda se a universidade que cursaram
classifica-se entre as mais prestigiadas. É, aliás, este argumento que o principal
adversário de Lula, José Serra, priorizou em sua estratégia de sedução do eleitorado.
No segundo turno, a força de contaminação do modo de presença de
Lula desloca mais radicalmente a cena. O sentimento da maioria dá mais um
passo na ruptura: "ele é como nós" e, apesar disso, conseguiu perder o medo de
ser humilhado como subjetividade-lixo; ele se autoriza uma fala imanente às
sensações que se produzem no encontro vivo com a alteridade e sabe de seu valor.
Esta política de subjetivação propaga-se por todo o campo social: dissolve-se o
medo, uma fala viva começa a circular e uma inteligência coletiva se põe em
movimento. Embora o candidato adversário, em seu desespero pela ameaça de
fracasso, tenha agressivamente insistido no valor da formação universitária e na
mobilização do medo de ser comandado por quem não detém este conhecimento,
mobilização para a qual aliou-se à namoradinha do Brasil conservador, estes
argumentos perderam todo e qualquer poder de sedução.
Se considerarmos que toda sociedade envolve políticas específicas do
desejo e da subjetividade, podemos vislumbrar que estamos diante de uma
passagem irreversível de um mundo a outro, mesmo que haja, e com certeza
haverá, muitas idas e voltas. Um momento histórico significativo não só pela
alegria de uma vitória da esquerda, especialmente por se tratar de um candidato
que reúne em si várias categorias de subjetividade-lixo: de operário metalúrgico a
retirante nordestino, imigrante morador da periferia de São Paulo, passando por
aleijado de um dedo que alguma máquina engoliu em seus tempos de torneiro
mecânico, e que, para completar, fala português "errado". Este é apenas o aspecto
mais óbvio desta alegria, para não dizer ingênuo e, pior do que isso, perigoso,
pois pode confundir-se com esperança, afeto triste que alimenta messianismos,
populismos e todas espécies de ideais de um mundo fusional sem diferença e,
portanto, sem crueldade, sem resistência, sem criação, sem vida. Vital mesmo é
a alegria pelo esvaziamento do inconsciente colonial-escravocrata-ditatorialcapitalista que mantém os brasileiros reféns de uma hierarquia que os fixa na
posição de subjetividade-lixo, vítimas de um suposto destino transcendental.
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Se o mundo volta os olhos para o Brasil neste momento é porque a
dissolução da figura da vítima diz respeito a uma necessidade que extrapola o
cenário nacional. Encarnar esta figura é um vício secular da esquerda: manter a
subjetividade reduzida ao conhecimento do mundo como matéria-forma, temer
a crueldade inerente à vida e por isso denegá-la, projetá-la no outro e exercê-la
"contra" ele. Vício que transforma a crueldade em violência e separa da potência
de criação, a luta pela resistência da vida.
A fórmula que o acontecimento Lula propõe para o tratamento deste
vício nefasto consiste na ativação do acesso ao corpo vibrátil que promove uma
abertura na subjetividade em direção ao outro como campo de forças de um
mundo diverso do seu, ao qual desejamos correr o risco de nos expor. Uma
fórmula que consiste em encarar a crueldade inerente à vida, libertando a potência
de criação seja de sua anestesia, seja de sua captura pelo capital e a potência de
resistência, de sua interpretação pela matriz dialética. Abre-se a possibilidade
de uma política de desejo em que resistência e criação se reencontram. Não será
exatamente isso a tão esperada "abertura" que, desde os anos da ditadura militar,
os brasileiros chamaram de democrática?
Lembrando que a vítima é uma inconveniente presença também nas
práticas culturais, especialmente as de cunho mais explicitamente político, cabe
perguntar-se: estaria esta figura evanecendo igualmente nesta cena? Como a criação
artística em sua interface com a resistência pode escapar à erotização da vítima?
Mais do que isso, como ela pode participar ativamente do desinvestimento desse
personagem nefasto por todo o corpo social? E mais amplamente ainda, como
nas práticas artísticas da atualidade religam-se criação e resistência, se nos colocamos
naquela zona onde política e arte se misturam, afetam-se suas forças, tornandose suas fronteiras indiscerníveis?
Políticas da criação: práticas artísticas na atualidade
Se considerarmos que a prática artística consiste em atualizar
sensações, trazê-las para o visível e o dizível, produzir cartografias de sentido,
e que a sensação é a presença viva no corpo das forças da alteridade do mundo
que pedem passagem e levam à falência as formas de existência em vigência,
podemos afirmar que atualizar estas forças é socializar as sensações, fazendo
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comunicar as novas composições de forças que afetam um coletivo e o fazem
derivar para novas configurações.
Dizer que a força de invenção encontra-se não só mobilizada, mas
celebrada e intensificada por toda o campo social, é dizer que o exercício da criação
não se mais encontra confinado na arte, como uma esfera específica de atividade
humana. Esta situação coloca para a arte novos problemas e exige dela novas
estratégias. Através de que estratégias as práticas artísticas estariam operando
sua função problematizadora em nossa atualidade? Como estariam elas promovendo
a reconexão das potências de criação e de resistência, dos afetos estético e político?
Permanecer simplesmente no gueto da "arte" enquanto esfera separada
onde se confinava a potência de criação no regime anterior é mantê-la dissociada
da potência de resistência e correr o risco de oferecer-se como fonte de valor
para a cafetinagem do capital. Risco de se ver assumindo enquanto artista a
função de fornecedor de droga pesada de identidades prêt-à-porter com seus
lotes de cartografias de sentido, para serem comercializadas pelos dealers de
plantão no mercado em ascenção de subjetividades em síndrome de abstinência
de sentido e de contorno de si. Tampouco se trata de insistir na cantilena da
necessidade de religar arte e vida, do mesmo modo como esta questão colocava-se
na modernidade, pois se arte e vida continuam a estar dissociadas, já não é pela
desativação da criação no conjunto da vida social e seu confinamento no gueto
da arte: esta situação já foi resolvida pelo capitalismo antes e mais eficazmente
do que pela arte. Se existe uma dissociação, e é evidente que ela existe, ela
certamente deslocou-se, tornando-se ao mesmo tempo mais sutil e mais perversa:
uma operação de grande complexidade e que pode incidir sobre diferentes etapas
do processo de criação, e não só em sua etapa final e mais evidente, quando a
dissociação incide sobre seus produtos, reificando-os, seja como "objetos de
arte" separados do processo vital, seja como fonte de mais-valia de glamour a
ser associado por exemplo ao logotipo de empresas e até de municipalidades
(como é o caso de Bilbao), que incrementa seu poder de sedução e portanto de
identificação, o que favorece seu sucesso comercial.
Algumas práticas artísticas na atualidade parecem lidar de modo especialmente eficaz com o problema acima apontado. Sua estratégia consiste na
inserção sutil e precisa em pontos de esgarçamento do tecido da vida social,
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onde pulsa uma tensão pela pressão de uma nova composição de forças que pedem
passagem; um modo de inserção mobilizado pelo desejo de expor-se ao outro e correr
o risco desta exposição, ao invés da garantia de uma relação politicamente correta
que confina o outro numa representação e protege a subjetividade de sua contaminação afetiva. A "obra" consiste em presentificar tais forças e a tensão que
elas provocam, o que passa pela conexão da potência de criação com um pedaço
de mundo apreendido como matéria-força pelo corpo vibrátil do artista e, coextensivamente, pela ativação da potência de resistência. Inventam-se "dispositivos
espaço-temporais de um outro estar-junto"5 : a presença viva desta atitude encarnada numa prática artística, tem poder de contaminação e propagação nos meios
nos quais ela se insere, direta ou indiretamente. Já mobilizada neste meio como
por toda parte, a força de criação ao ser autorizada a reconectar-se com a vivência
do mundo como matéria-força e a exercer-se como potência de resistência ganha
uma oportunidade para libertar-se de seu destino perverso que lhe destitui do
poder de inventar cartografias singulares que atualizem as mutações dos estados
de sensação em curso. A obra propriamente dita é este acontecimento.
Que outras estratégias artísticas estariam enfrentando os problemas aqui
assinalados? Que outros problemas estariam sendo colocados pela dissociação entre
resistência e criação no âmbito das práticas artísticas? E, mais amplamente, no
âmbito de outras práticas sociais, como estariam se reativando e se imbricando o
afeto político e o afeto estético, potências essenciais para uma saúde vital em
qualquer atividade humana? Encontrar direções de resposta para estas perguntas é
tarefa que não pode ser realizada apenas individualmente. Um tal trabalho
depende da acumulação de experimentações infinitesimais por toda a trama do
tecido da vida coletiva.

In: Jacques Rancière, " Estética y política. Un vínculo para replantear " (Estética e política.
Uma relação a ser repensada). Seminário do autor, inédito, organizado pelo Museu d'Art
Contemporani de Barcelona - MACBA (Barcelona, 13 a 17 de maio de 2002).
5
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Do silêncio zapatista à euforia
petista: fica algum lugar para nós?
Walter Omar Kohan
Os zapatistas vêm lutando - publicamente, desde há mais de oito anos,
na clandestinidade há quase vinte - por outro mundo. Primeiro se organizaram e
se constituíram como um grupo político-militar, declararam a guerra ao Exército
mexicano e aos interesses que ele representa. Depois, continuaram essa luta por
outros meios. Reuniram-se com o governo e diversas forças da sociedade civil
para dialogar e assinar acordos (como o de San Andrés), mesmo que esses acordos
nunca fossem cumpridos pelo governo mexicano. Organizaram encontros,
mesas de trabalho, foros de discussão; sofreram perseguições, torturas,
matanças. Em março de 2001 marcharam até a Cidade do México para exigir
que o que tinha sido acordado e assinado ganhasse a força da lei. "A marcha da
cor da terra" comoveu o país e o mundo (pelo menos aqueles que conseguiram,
apesar do boicote da mídia, assistir a ela).1 De regresso, uma nova farsa do
Congresso mexicano, a chamada "Lei Indígena", que violenta os acordos feitos
e a vontade dos povos indígenas. Depois do repúdio, o silêncio. Mesmo sofrendo
contínua repressão, seqüestros, assassinatos, outras formas de ataques e ainda a
recusa da Suprema Corte de Justiça Mexicana aos mais de trezentos recursos
apresentados contra a citada lei, os zapatistas não se manifestam publicamente
desde abril de 2001.2

Durante 37 dias, foram percorridos 6.000 quilômetros, e realizados 77 atos públicos.
Após os comunicados do CCRI-EZLN e do Sub-comandante Marcos repudiando a "Lei Indígena" em 29 de abril de 2001, só houve um breve comunicado de Marcos em outubro de 2001,
para repudiar o assassinato de Digna Ochoa y Plácido. Mais recentemente, entre final de
novembro e início de dezembro de 2002, enquanto escrevíamos este texto, foram publicadas
em La Jornada cartas de Marcos a Fernando Yañes a propósito da criação da revista zapatista
Rebeldía, a Angel Luis Lara cumprimentado pela fundação de um Aguascalientes em Madri, e
uma serie de textos propondo e respondendo a um duelo verbal com o juiz-magistrado espanhol
Fernando Baltazar Garzón. Em janeiro de 2003 foi publicado um número significativo de
comunicados.
1

2
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Um ano e sete meses de silêncio zapatista não devem surpreender, mas
também não devem ser confundidos. O silêncio não significa omissão, complacência ou legitimação. Ele é uma das formas privilegiadas de expressão de
muitos povos indígenas em América Latina. É também uma forma de lutar e
propagar uma maneira diferenciada de entender o discurso, a fala, a palavra. Os
zapatistas o dizem explicitamente: o silêncio é algo que deve ser cuidado e
preservado... É uma forma de resistência. É também sinal de uma outra forma
de entender e praticar a política. Afinal, é uma outra forma de vida.
Esta outra forma de vida organizada, de pólis zapatista, é explícita desde
a sua organização inicial como grupo, nos primeiros intercâmbios entre o grupo
clandestino urbano que encontra lideranças indígenas dispostas à luta armada.
Do encontro da bagagem política e cultural dos dois grupos surge algo novo,
com elementos de um e outro. Marcos o diz explicitamente: o mérito de sua
organização foi ter admitido, no encontro com os indígenas chiapanecos, que
não tinham respostas e que deviam aprender.3 Desde as primeiras aparições
públicas, em janeiro de 1994, na ocasião da assinatura do Tratado de Livre
Comércio por México, Estados Unidos e Canadá, dizem os zapatistas, que seu
modo de governo é "mandar obedecendo" e que eles não têm qualquer aspiração
pela tomada de poder. O que os zapatistas querem, na verdade, é uma outra forma
de exercício do poder e não apenas uma mera redistribuição do mesmo poder. O
que os zapatistas afirmam é um outro poder em lugar daquele que hoje mata,
ignora, elimina, o diferente. Um poder que não mate o que não pode engolir.
Em outras palavras, os zapatistas buscam subverter as relações de poder
hoje dominantes, as relações entre governantes e governados, fazendo daqueles
governantes que mandam obedecendo. O que eles querem é algo muito mais
radical que um sistema representativo ou uma democracia eleitoral. É uma
forma de vida social onde as pessoas tomam as decisões, onde todos e todas são
ouvidos, onde ninguém pode legitimamente ser excluído no que importa ser
decidido e onde aquele que governa o faz considerando o que pensam todos os
que estão envolvidos na sua ação de governo. O problema da democracia, diz
Marcos, não está no que ele chama de "o poder", "o mau governo", mas no
Entrevista com Yvon Lebot. Cf. E. Gennari. Chiapas. As comunidades zapatistas reescrevem
a história. Rio de Janeiro: Achiamé, 2002, p. 21 ss.
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que ele denomina cidadania. Isto significa que o problema da democracia é
construir relações mais democráticas na sociedade civil, ter uma nova relação
política no interior dessa sociedade.
Desde os seus primeiros momentos, está claro que o zapatismo não é
um movimento particular. Ele não luta apenas para si, mas tem vocação universalista. Ele vai muito além dos indígenas chiapanecos, dos mexicanos ou ainda
dos outros povos latino-americanos. Isto significa que ele é, a uma só vez, de
ninguém e de todos ou, melhor dizendo, para todos. Assim, ele não "representa"
os interesses de qualquer classe ou grupo social, nem sequer dos indígenas que
o constituem. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque ele não representa
nada nem aceita a própria idéia de representação como base de um sistema
político. Em segundo lugar, porque ele não negocia com qualquer forma de
exclusão, nem a do inimigo.
Por isso, quando se diz que um zapatista é também um negro em
Brooklyn, um palestino na Cisjordiana, um judeu em Auschwitz ou uma mulher
no Afeganistão o que se quer dizer não é que a luta zapatista se faz nesses
nomes, com esses nomes. O que se quer mostrar são exemplos, formas, figuras,
gritantes, de exclusão no mundo contemporâneo, vítimas de uma forma de
exercer o poder. O zapatismo não quer mudar o nome, a cor, a forma da
exclusão. Quer um mundo sem excluídos. O zapatismo não é a luta dos bons
contra os maus. É a luta por um mundo onde categorias como "bom" ou "mal"
não façam mais sentido para dividir os seres humanos.
"O zapatismo não é uma nova ideologia política ou uma reciclagem de
velhas ideologias", diz Marcos. E agrega que ele não afirma receitas, linhas,
estratégias, leis, regulamentos ou consignas universais. Que não sabe de dogmas,
mas de um único anseio: construir um mundo melhor, ou seja, novo. Um mundo
novo na política significa o reverso do mundo que hoje temos.
É por esta razão que o zapatismo comporta uma certa negação de si
mesmo. Ele é de todos e para todos: "para todos, tudo, para nós, nada". Por isto,
é possível que Marcos diga: "O zapatismo não é, não existe. Serve, apenas,
como servem as pontes, para cruzar de um lado ao outro. Portanto, no zapatismo
cabem todos, todos os que queiram cruzar de um lado a outro. Cada um tem seu
um e seu outro lado". Ponte, algo com o sentido de ser atravessado, para
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ninguém ficar sobre ela, para unir dois territórios, para servir aos que estão
dispostos a sair de sua terra e passar para o outro lado, para estreitar as separações, para forçar as comunicações.
Esta vocação nihilista do zapatismo para deixar de existir não deve se
confundir com o seu atual silêncio. De alguma forma, nada mudou ainda no
sudeste mexicano (que não parece com o sudeste brasileiro, mas com nosso
nordeste) em termos de exploração, de miséria, de exclusão. Para dizê-lo nas
palavras das demandas zapatistas inicias, aquelas incluídas na Primeira Declaração
da Selva Lacandona, enquanto não tenhamos todos e todas trabalho, terra, teto,
alimentação, saúde, educação, independência, liberdade, democracia, justiça e
paz (reivindicações que sofreram mudanças e acréscimos nos anos subseqüentes), o zapatismo continuará sua luta. A extinção do zapatismo supõe um
mundo muito distinto e muito distante daquele que nós habitamos. Algo ainda
muito longe do que temos. Até esse mundo deixar de existir há sentido para a
luta zapatista, no México e em toda parte onde essas condições se reproduzem.
Ou seja, em todo o mundo.
A estratégia zapatista pode ser questionada. Os zapatistas têm concentrado sua luta, nos últimos anos, no que chamam de "reivindicação do reconhecimento de nossos direitos e cultura". Este processo teve início com a abertura
do diálogo e com a consulta à sociedade civil que constitui o processo decisório
sobre o agir zapatista. O processo tem sido duro e trabalhoso. É verdade que em
muitos sentidos a situação dos indígenas chiapanecos mudou substancialmente
desde 1994. Particularmente, sua cultura tem sido ouvida e apreciada por
muitos que anteriormente sequer sabiam de sua existência. É verdade que essa
cultura vem sendo crescentemente associada à dignidade, à generosidade, ao
compromisso. Também é inegável o êxito político em termos de renovação da
forma tradicional de pensar a política pela esquerda latino-americana. Entretanto,
não parece existir qualquer avanço efetivo em termos do reconhecimento efetivo
dos direitos econômicos, sociais e políticos dos povos indígenas. Os interesses
que o governo e o congresso mexicanos representam e defendem não parecem
muito voltados a mudar o estado de coisas.
Talvez por essas razões os zapatistas venham sendo alvo de diversas
críticas dentro da "esquerda". Ora são acusados de social-democratas, ora de
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reformistas, ora de pós-modernos. Mas os zapatistas têm sido fiéis a um princípio
que norteia sua prática política. Se é para valer o que eles afirmam, se o zapatismo é de fato uma outra forma de entender e praticar a política, não são eles,
os iluminados, os que devem decidir os rumos de nada, inclusive do seu movimento. Eles devem ouvir a voz dos outros e, particularmente, a dos excluídos,
os que nunca decidiram nada. Eles devem ouvir as outras vozes além da voz
dominante, as vozes dos outros, os outros da voz. O que têm feito, sistematicamente, em todos esses anos. Por outro lado, eles não podem repetir uma forma
de poder que se alimenta de eliminar o outro. Não se trata de elevar umas vozes
para eliminar outras. Trata-se de constituir um mundo que aceite vozes dissonantes sem que elas queiram cooptar-se ou eliminar-se.
Certo é que não há caminhos pré-figurados, estratégias antecipadas
para mudar o exercício do poder. Há um princípio que abre o jogo da política ao
que ela ainda não é. A começar por casa. O que fazer quando o outro impede a
mudança das regras do jogo? O que fazer quando ele não quer deixar de ser esse
outro que mata, exclui, ignora e, além disso, conta com uma vantagem indissimulável no seu poderio militar? Como fazer para que continuem crescendo ou pelo menos não percam sua força - outras formas de reunião, de organização,
de cultura? Acaso é possível um mundo novo nas velhas estruturas da política
vigentes? Será que esse mundo novo pode vir pelo caminho da reivindicação
dos direitos? Acaso é possível no interior desta paródia de democracia encontrar
os espaços que permitam a conformação de um mundo novo? Em outras
palavras, como o novo pode surgir do velho?
Como o novo pode surgir do velho? A discussão torna-se particularmente importante neste momento político brasileiro pós-eleições, depois da
vitória do PT e do Lula. A pergunta insiste: como o novo pode surgir do velho?
A pergunta não é simples de enfrentar. São momentos em que não é fácil não se
deixar dominar por uma certa emoção que impera no cenário político. Há
motivos e símbolos suficientes. Dentre eles, muito tempo. Treze anos e quatro
eleições de espera. Na verdade, são quinhentos anos aguardando alguma
alternância real no governo deste país. É muito tempo para pouco espaço.
É hora de alegria, de comemorações e esperança. Dias de orgulho para
os que sempre sofreram neste país. Até para os que não puderam votar, os
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mendigos, analfabetos, escravos que querem sentir que, com Lula, um país
diferente é possível. Alguns dizem que são tempos de poesia e de música.
Para alguns também é hora de realismo e de conformismo. Não há que
se esperar por milagres, alerta desde o próprio PT, a mídia mais decorosa, a intelectualidade "progressista". Fala-se em trégua, em paciência, em compreensão. São
tempos de conformismo revestido de "maturidade". Afinal, custou tanto tempo
e tanto trabalho chegar lá que não se vai jogar fora a criança com a água do banho.
Como se tantos anos de FHC os tivessem acostumado a esperar. "Há que saber
aguardar" é o lema da vez.
Não que sejamos impacientes. Mas o momento exige uma discussão
mais aberta, sincera e detalhada dos princípios da política. Neste sentido, pensamos
ser oportuno fazermo-nos algumas perguntas, em que o reflexivo precisa ser
realçado. Não se trata de interrogações externas, alheias, mas daquela forma de
perguntar que nos coloca literalmente em questão, que tira o que há de certo em
nós. O sentido de fazermo-nos uma pergunta é justamente desnaturalizar o que
colocamos como natural, óbvio ou normal para ampliar nosso horizonte de visibilidade. E, a meu ver, há pelo menos duas perguntas que este momento político
exige que nos façamos.
A primeira pergunta é "o que significa para nós fazer política?"; "como
entendemos que se faz a política?"; ou, de modo ainda mais simples, "o que é a
política para nós?". Trata-se, então, de colocarmos em questão um modo dominante de entendermos a política, os "de esquerda", os "progressistas", os do PT,
os que pensamos que, com Lula, há uma oportunidade histórica de mudar o
estado de coisas neste país.
Uma certa idéia da política e de seu exercício está implícita quando
afirmamos ser este um momento histórico, nós que acreditamos que alguma
coisa importante mudou neste país depois do 27 de outubro, naquela frase de
"agora é Lula". Para dizê-lo de forma simples, pressupomos que o poder se
concentra exclusivamente no governo do Estado, que o objetivo principal da
ação política é a tomada desse poder pela via da democracia representativa e que
a forma de organização política principal - em alguns casos, única - é o partido.
Entendemos a luta política como a participação no jogo eleitoral e a ação política
como o governo para os vitoriosos e a oposição para os perdedores na contenda.
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Por isso afirmamos que são tempos de vitória, porque o poder de ação do PT que vem crescendo progressivamente desde sua fundação - deu finalmente o
pulo sonhado: de oposição a governo. Por isso colocamos nossa esperança em
Lula, porque pensamos que o poder reside lá, em Brasília, no Palácio de Alvorada,
bem no centro da cabine de comando do avião. Simbolicamente, depois de
alguns tentativas iniciais, Lula parece ter abandonado a idéia de morar na Granja
do Torto.
Contudo, é grosseiramente evidente, pelo menos desde os anos sessenta
- com os movimentos estudantis, as revoltas nas prisões, os homossexuais, os
negros - e, mais recentemente, aqui no Brasil, com o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, que a política e a forma de exercê-la passam também,
pelo menos, por outros caminhos. Os zapatistas que o digam.
Digamos que estas formas diferenciadas de fazer política têm, pelo
menos, as seguintes características ou condições 4 : a) criam um tempo e um
espaço; b) abrem a possibilidade de não sermos escravos (do capital e do mercado);
c) afirmam o valor da utopia (o impossível é possível); d) são antitotalitárias
(não têm vocação de totalidade). A seguir comentaremos estas condições, ilustrando em que medida os zapatistas são um exemplo deste agir político.
Que um ato político cria um tempo e um espaço significa que ele não
se submete à lógica temporal e espacial determinada pela ordem dominante, em
nosso caso, o mercado e a ordem jurídica imposta pela democracia representativa
imperante atualmente. Os zapatistas afirmam outros tempos e espaços, fazem
política por fora dos modos "oficiais" da política, os partidos. Afirmam um
novo espaço político, espaço de igualdade substantiva, onde não existe peso
hierarquizado nas vozes da política. Eles o dizem insistentemente desde o início
da Revolta: seu objetivo não é a tomada do poder, mas a luta para que o poder
se exerça diferentemente de como vem sendo exercido, por uma horizontalidade
no exercício do poder. De forma recorrente os zapatistas têm rejeitado a idéia de
Esta caracterização está fortemente inspirada em categorias que A. Badiou oferece, por exemplo,
numa palestra na Confederação dos Trabalhadores de Argentina (CTA) em Buenos Aires, em
abril de 2000. Do mesmo autor podem consultar-se, dentre outros, É possível pensar a política? e
Conferências de Alain Badiou no Brasil (Belo Horizonte: Autêntica, 1999), em especial "Ética
e política" e "O que significa pensar filosoficamente a política".
4
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se constituir num partido político e ser uma opção eleitoral de esquerda. Por outro
lado, a luta zapatista não obedece a cronogramas, estejam eles determinados pela
lei eleitoral ou pelos organismos financeiros. Não se submete ao tempo da luta
eleitoral ou ao tempo das finanças. É uma luta paciente, porém inconformada;
sem prazos, porém urgente.
Que um ato político abra a possibilidade de não sermos escravos significa
que ele é um espaço de afirmação da liberdade, no sentido de que ele decide
efetivamente algo relevante sobre nosso estar no mundo. Não há política se tudo
já está decidido, se só é possível um rumo e trata-se apenas de mudar as formas.
E hoje, a pretensão hegemônica é de que o mercado decide tudo, até os nossos
humores, desejos, esperanças. A ação política nestes dias supõe quebrar esta
lógica de submissão ao mercado, livrar-se de sua hegemonia. Os zapatistas não
se submetem a nenhum mercado, não cotizam em qualquer bolsa de valores.
São intransigentes para afirmar em cada ato a liberdade de fazer política. Trata-se
de um problema de conceito. Se a negociação é a lógica do mercado, a lógica da
política é a da liberdade utópica. Se não temos pelo menos a possibilidade de
optar por um mundo diferente do que temos, não estamos fazendo política.
De modo que só há política quando pode haver mundo novo. Não existe
política se não existe a possibilidade de um mundo político novo - e de um novo
mundo político em que novo é que todos e todas estejamos no mundo da política.
Não há política se não há luta, de verdade, pela justiça, se apenas se trata de
administrar a crise, aprofundar o assistencialismo, ou gerenciar a miséria. Porque a
política não é questão de gerentes, mas de ouvintes. Assim, os zapatistas sugerem
que um mundo novo chama uma nova política, a política da justiça: mandar obedecendo, ouvir os outros, os que até agora nunca foram ouvidos, desejar o que
hoje não pode ser desejado, pensar o que hoje não pode ser pensado, afirmar o que
hoje não pode ser afirmado. Desobedecer ao mercado e suas leis.
Por último, uma nova política é uma política anti-totalitária, que não
define o mundo por vir, que não faz a revolução para a instauração de qualquer
sistema político previamente definido. Neste sentido, os zapatistas têm reiteradamente afirmado sua "incapacidade" em determinar os sentidos do mundo por
vir: "Não sabemos o que segue, mas sabemos que para o que segue temos que
ouvir outras vozes e que essas vozes se ouçam entre si" (Crónicas intergalácticas,

Walter Omar Kohan

1996, p. 70). Não sabemos o que segue, mas sabemos por onde não queremos
seguir. E sabemos que o que segue pode ser radicalmente diferente do que é. Em
todo tempo. Em qualquer espaço.
De modo que a primeira questão que a chegada de Lula e do PT ao
governo nos coloca é se de fato seremos capazes de fazer política. Em outras
palavras, se haverá política ou se teremos um simples jogo de fazer o quê, detalhes
mais ou menos estéticos, algo que seria feito por qualquer um interessado em
manter o estado das coisas. Seremos capazes de construir um novo mundo
político e não apenas um mundo onde ocupemos um novo lugar na mesma
política? Seremos capazes de fazer política renunciando ao que impede fazer
uma nova política sem renunciar ao irrenunciável da política? Seremos capazes
de continuar sendo utópicos? Não quebraremos nosso compromisso com um
mundo novo?
Neste sentido, a chegada do PT ao governo não é positiva ou negativa
em si mesma. Repito: o que importa é se de fato teremos política ou apenas
administração da crise. Se seguirmos os interesses do partido, da governabilidade,
da maturidade dos tecnocratas, podemos ocasionar um retrocesso nesse movimento que diversos grupos vêm desempenhando desde há tantos anos para abrir
espaço a outra política. A chegada do PT ao poder pode criar a falsa ilusão de
que é através da velha política que se pode fazer política, quando na verdade
essa política é a negação de uma política que mereça esse nome.
A segunda pergunta, mais ontológica, difícil e definitivamente irrespondível, é quem somos nós, "os progressistas", os que hoje cantamos vitória e
dizemos que, depois de tanto tempo, é a nossa vez. Por favor, não peço nomes
ou listagens. Não é uma pergunta para dividir o mundo entre os que estão dentro e
os que estão fora. Vou me explicar melhor.
De pronto, parece que todos estão felizes com a vitória do Lula. Até O
Globo, Veja e Istoé o fizeram super estrela, o herói da novela das oito. Mas não
é só uma impressão publicitária. O que chama a atenção é a análise dos "amigos",
desde dentro do partido. Lula chegou ao governo, diz Cristovam Buarque, um
dos "intelectuais" do PT, porque a direita está envergonhada de seus êxitos (ou
perdeu a capacidade de iludir os eleitores), a esquerda corriguiu seus erros (ou
soube corrigir suas próprias ilusões), e porque temos "um líder carismático
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capaz de inspirar credibilidade e competência" (C. Buarque, O Globo,
18/11/2002, p. 3).
Simplesmente, não é verdade. O mesmo líder "carismático" foi
impunemente demolido nas três eleições anteriores. "Credibilidade" e "competência" são eufemismos para não dizer que o que o líder carismático conseguiu
reverter, na direita, a desconfiança em confiança... em que tudo continuará do
mesmo jeito. Ou, melhor ainda, porque desta vez foi de uma forma mais legitimada, com um trabalhador no comando do avião, com alguém com maior
capacidade para conter possíveis movimentos de resistência. De modo que é
falsa a análise que algumas vozes significativas do próprio PT fazem de sua
vitória.
Dentre outras razões, Lula ganhou desta vez porque soube costurar uma
aliança com os setores mais conservadores e reacionários deste país que não
mudaram uma vírgula de seu discurso. É verdade que não ganhou só por isso e
que sem o massivo apoio popular Lula não teria ganho. Mas é menos verdade que a
esquerda corrigiu seus erros. Seu "acerto" (se assim podemos chamar a vitória
eleitoral) foi mudar de discurso, de gerenciamento publicitário. Lula disse tudo
o que banqueiros, empresários e industriais queriam ouvir, a cada vez. Aprendeu
a sorrir sempre, a ser o "lulinha paz e amor" que D. Mendonça tanto insistiu que
deveria ser para ganhar. O mesmo D. Mendonça que há apenas quatro anos atrás,
em 1998, desenhou a campanha eleitoral que permitiu a Roriz derrotar Cristovam
e impedir sua reeleição como governador do Distrito Federal. Talvez por esse
motivo isso seja tão pouco trazido a tona por Cristovam. Em suma, Lula ganhou
porque fez o que a política formal permite fazer, negociar e não fazer política de
verdade.
Assim, a democracia brasileira não é mais madura nem melhor porque
agora é a vez de Lula. Tudo depende do olhar. Sua vitória pode ser vista tanto
como um movimento à esquerda da democracia quanto como um movimento à
direita da esquerda "democrática". Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Porque
a mesma democracia elegeu Roriz e sua máfia na sede do governo de Lula, os
mesmos coronéis na imensa maioria dos Estados do Nordeste e deselegeu o PT
um pouco menos direitizado, no que parecia sua terra imbatível do sul. Vale
lembrar que esta mesma democracia elegeu, no estado que mais votos deu a
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Lula no segundo turno, a Garotinha no primeiro, e que na cidade que mais votos
deu a Lula, só habitam seguidores de ACM, com um prefeito que o admira
fervorosamente. Decididamente, a democracia brasileira não dá mostras de
maior maturidade porque esta foi a vez do Lula.
Mas o fato é que Lula ganhou e, pelo menos alguns símbolos mudam.
Talvez não seja um mero detalhe que um trabalhador, nordestino, pouco escolarizado, seja, por fim, Presidente deste imenso país. Vamos deixar de lado, por
um momento nossa primeira pergunta sobre o modo de entender o exercício da
política. De qualquer forma, surgem novas e cruéis dúvidas: quem ganhou de
fato com Lula? Qual subjetividade toma o poder? É que Lula virou amigo de
tanta gente que já não sabemos quem está de qual lado. Até Fernando Henrique
parece mais sorridente que nunca abrindo as portas do palácio ao trabalhador
metalúrgico. Espanta tanta camaradagem, familiaridade e simpatia.
De modo que Lula presidente é espaço propício para duas interrogações. Uma, a interrogação pela política que fazemos e queremos. Outra, a
nossa interrogação, a interrogação de quem somos nós. Não me parece interessante interrogar o futuro em termos de uma possível fidelidade ou traição política
de Lula a suas origens. Por um lado, ninguém é tão poderoso. Por outro lado,
estariamos pressupondo aquela concepção reduzida e esquemática da política
que descrevemos umas linhas acima e isso talvez sequer mereça o nome de
política. Finalmente, Lula só pode se trair a si mesmo e isso é algo que não me
interessa julgar. O que me preocupa é se de fato seremos capazes, nós, em
primeira pessoa do plural, com Lula presidente, de transformar este imenso
país, perdão Caetano, num lugar digno de viver para todos os que nele habitam.
Por um lado, é inquietante pensar que nisto que alguns chamam de
política, a do partido e das eleições, pouco de realmente político é possível. Por
outro lado, nos inquieta essa primeira pessoa do plural que se ampliou de tal forma
que já não a podemos entender. Tenho medo de esse nós que, de golpe, abriu-se
ao sorriso dos que deveriam estar tristes, de dolo, fazendo a guerra e, irritantemente, não param de sorrir. Por que não mostram um pouco de tristeza ou de raiva
para ao menos emitir um sinal de que estão do outro lado?
Talvez seja neste sentido que a vitória do Lula nos provoca e nos inquieta
tanto. Primeiro, a não renunciar a uma política que mereça esse nome, a cuidar
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do tempo e espaço para outra política, a não entregar o que não pode ser
entregue de nossos sonhos, a lutar para não ser escravos. Segundo, a saber quem e
quê estamos sonhando. Esta segunda interrogação nos enfrenta no que não sabemos
sobre nós, abertos a tudo o que podemos chegar a ser. E mesmo que se pareça
muito ao ditado popular, parece evidente que, depois da euforia da vitória eleitoral e no meio das obscuras composições ministeriais, fica-nos a estranha sensação
de estarmos sendo algo tão amorfo e indefinido, que quase não somos nada.
Em tudo caso, o interessante da política é que tudo é possível, não pelo
que pensem os velhos e os novos Maquiavel, mas porque o mundo sempre
poderá ser diferente do que ele é e mesmo que hoje pareça apenas um sonho
ilusório, ingênuo ou irreal, o Brasil pode ser um país mais justo, livre e solidário.
Depende muito mais de nós que de quem quer que seja o nosso presidente.
Talvez este poema zapatista ajude a pensar:
Narração dos Fatos 5
Hoje, sexto dia do mês
de agosto do ano de
mil novecentos e sessenta e nove,
estando a história preparada,
o café amargo,
o tabaco prestes a acabar
a tarde por findar
e tudo pronto para conspirar
contra as sombras e as trevas
que escurecem o mundo e seu sol,
os abaixo-assinados compareceram
diante de mim, a pátria,
para declarar quanto segue
Primeiro. Que os abaixo-assinados
renunciam a seu lar, trabalho,
família, estudos e a todas as
comodidades que, sobre a miséria
das maiorias, têm-se acumulado

5

Publicado pelo Jornal "La Jornada" em 30 de outubro de 2002, este poema teria sido enviado
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nas mãos da minoria.
Segundo. Que os abaixo-assinados
renunciam a um futuro,
vendido a prestações para
o aproveitamento individual.
Terceiro. Que os abaixo-assinados
renunciam também à couraça
de indiferença diante do sofrer
alheio e à presunção de um
lugar entre os poderosos.
Quarto. Que os abaixo-assinados
estão dispostos a todos os sacrifícios
necessários para lutarem calados
e sem descanso para fazer com que eu,
a pátria, seja livre e verdadeira.
Quinto. Que os abaixo-assinados
estão dispostos a sofrer perseguição,
calúnias e torturas, e inclusive
a morrer se for preciso para conseguir
o que foi assinalado no ponto quarto.
Sexto. Que eu, a pátria, saberei
guardar o seu lugar na história
e velarei por sua memória
como eles velaram pela minha vida.
Sétimo. Que os abaixo-assinados
deixam bastante espaço debaixo de seus
nomes para que todo homem e
mulher honestos assinem este
documento e, chegado o momento,
o povo inteiro o rubrique.
Não tendo nada mais a dizer
e sim muito a fazer, os
abaixo-assinados deixam seu sangue
como exemplo e
seus passos como guia.
VIVER PELA PÁTRIA OU
MORRER PELA LIBERDADE
Manuel, Salvador, Alfredo, Manolo,
Maria Luisa, Soledad, Murcia, Aurora,
Gabriel, Ruth, Mario, Ismael,
Héctor, Tomás Alfonso, Ricardo...
E seguem as assinaturas dos
que terão de morrer e
dos que terão de viver
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lutando neste
país de dolorosa história
chamado México, abraçado
pelo mar e, logo,
com o vento a seu favor".
O CAPITÃO.

Este poema, publicado recentemente no México, teria sido escrito por
Marcos em homenagem aos precursores do zapatismo. Era o fim dos anos
sessenta. É verdade que algumas palavras - como pátria, liberdade e a própria
verdade - envelheceram, talvez, exageradamente rápido. Mais ainda penso que
algumas idéias contidas neste poema podem fazer muito sentido entre nós.
Primeiro, a idéia de que fazer política exige uma renúncia à comodidade, ao
individualismo e à indiferença. Segundo, que fazer política exige também a nãorenúncia ao que, em nome da liberdade, ou da justiça, chamemos de mundo melhor
ou, melhor, de mundo novo. Terceiro, reparemos que há bastante espaço para
que todo homem e mulher que acredite que vale a pena lutar por outro mundo
agregue sua assinatura a esse manifesto.
De modo que ainda estamos em tempo de lutar por um mundo novo.
Claro que estamos. Sempre o estaremos. Para alguns, com Lula presidente pode
parecer mais fácil. Não estou tão certo. Mesmo que pareça excessivo, a política
de verdade talvez não passe por esse espaço e esse tempo. Cabe a nós, perguntarmo-nos por onde passa nossa política, por onde queremos afirmá-la. A nós
que, como o sabemos, também somos uma interrogação. De qualquer forma,
não está nada mal que o sejamos se o que queremos é fazer uma política que
mereça esse nome. E também não está mal que a política seja uma interrogação,
se queremos nós, seus atores, ser algo diferente, de verdade, do que somos.

Walter Kohan é doutor em filosofia e professor titular de filosofia da educação da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: walterk@uerj.br
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As políticas de ação afirmativa
como instr umentos de
universalização dos direitos
Alexandre do Nascimento
Na atual agenda política brasileira, as chamadas ações afirmativas
estão em destaque. Durante a campanha eleitoral, o atual presidente da república,
a partir dos diagnósticos e propostas apresentadas por organizações do movimento
social negro brasileiro, explicitou à sociedade através do documento "Brasil
sem racismo" o compromisso do seu governo com a redução (e superação) das
imensas desigualdades raciais. Segundo o documento, esse compromisso deve
ser consubstanciado através de políticas específicas, sem abandonar as políticas
universais.
Esse compromisso é resultado da luta histórica do movimento social
negro que, como principal protagonista intelectual e militante do anti-racismo
no Brasil, trabalhou quase um século para que o racismo fosse reconhecido pela
sociedade e pelo Estado brasileiro. Somente na década de 1990 e após muita
pressão do movimento negro, o governo federal brasileiro, na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, decidiu reconhecer publicamente a existência
do racismo e suas conseqüências no Brasil, dando início a um processo de
discussão sobre o problema e implementando algumas tímidas medidas de combate
ao racismo. Um dos resultados positivos dessa luta histórica é que hoje, mesmo
com resistência de alguns setores da sociedade, não é mais possível negar que o
racismo é uma questão presente na realidade concreta e que é necessário um
amplo debate, tanto no sentido da sua superação, quanto no sentido da superação
das desigualdades raciais. Esse é um tema relativamente novo no debate político
no Brasil.
Foi, portanto, a luta do movimento negro que fez com que ganhasse
espaço no debate sobre políticas públicas o conceito de ação afirmativa - políticas
temporárias e específicas de promoção de igualdade de oportunidades e
condições concretas de participação na sociedade.
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Na perspectiva dos movimentos sociais, as ações afirmativas não são o
fim das lutas sociais anti-racistas - são as próprias lutas. E, como tais, são ações
de afirmação de identidade e produção de direitos. Como políticas públicas e
institucionais resultantes dessas lutas, as ações afirmativas constituem intervenções nas instituições, com o objetivo de promover a diversidade sócio-cultural
e a igualdade de oportunidades entre os diversos grupos sociais - sobretudo
entre os grupos étnico-raciais de uma sociedade. A compreensão é a seguinte:
no processo de combate ao racismo, são necessárias políticas que devem ir além
de leis que proclamem a igualdade de todos e leis que visem punir as práticas
racistas e discriminatórias; essas políticas devem atacar as desigualdades raciais,
com medidas que intervenham diretamente nas instituições para garantir a
presença dos grupos sociais discriminados, como é o caso da população negra.
Esse é o sentido das cotas raciais (ponto mais polêmico do debate), dos programas
educacionais (tais como metodologias, currículos, revisão de livros didáticos e
formação de educadores), das políticas de acesso e permanência nas universidades e das políticas de valorização cultural, todas defendidas pela maioria dos
ativistas do movimento negro como forma de integração da população negra, de
superação de preconceitos e atitudes discriminatórias e de recomposição das
relações sociais.
Entretanto, no contexto dos debates que se travam na sociedade, as
políticas de ação afirmativa são comumente definidas como políticas compensatórias, específicas, focalizadas, sendo, portanto, opostas ao ideal republicano
de igualdade e direitos universais, que devem ser materializados através de
políticas também universalistas, aquelas definidas como "para todos". Por um
lado, trata-se de um alerta, pois pensar políticas de ação afirmativa sem pensar
em democratização de direitos surge como um equívoco, pois o verdadeiro
objetivo dos movimentos sociais é a universalização dos direitos, a constituição
material daquilo que a constituição formal define como direitos da cidadania.
Por outro lado, trata-se de uma concepção estreita do que significa ação afirmativa,
que não leva em consideração o seu potencial constituinte, à medida que o que
está instituído e socialmente aceito (caso das desigualdades e dos privilégios
coorporativos) está sendo profundamente questionado pelos defensores de tais
ações e pode sofrer abalos significativos se algumas políticas forem implementadas.
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A tese que defendemos é que as políticas de ação afirmativa são - e
assim devem ser pensadas e tratadas pela sociedade - políticas de universalização
de direitos. Mesmo caracterizando-se como tratamento específico para determinados grupos sociais em situação social-histórica de desvantagem, tais políticas
podem fazer parte de uma estratégia de promoção de igualdade entre os diversos
grupos de uma dada sociedade. Ou seja, no processo de democratização que
desejamos ver instaurado no Brasil, o conceito de ação afirmativa e as políticas
concretas que surgem a partir dele são instrumentos fundamentais, que nasceram
nas lutas de afirmação de identidade, de cidadania e de direitos dos movimentos sociais. Ao se constituir essa opção, que é uma opção ética, afirma-se a defesa
do direito de viver com dignidade, com liberdade e com iguais possibilidades de
participação (e de acesso aos bens materiais e imateriais). Podemos afirmar que
uma política de democratização consiste na criação daquilo a que, necessariamente,
todos devem ter acesso, criando os meios que assegurem esse acesso. É nesse ponto
que o conceito de ação afirmativa é importante. Voltaremos a isso mais adiante.
Há, porém, questões ainda não resolvidas. Uma delas é o fato de que
"no Brasil ... a raça não é considerada um elemento central na construção das
desigualdades"(Telles, 1996) e que "não há um consenso substancial na
sociedade sobre a desigualdade racial, premissa fundamental para ensejar a
adoção de políticas afirmativas" (Martins, 1996). Ou seja, a sociedade parece
ainda não estar convencida da importância das políticas de ação afirmativa com
foco na população negra, mesmo que, em muitos casos, reconheça a existência
de discriminações e desigualdades raciais. Outro aspecto a considerar é que nossa
formação republicana dificulta a aceitação de critérios desiguais de acesso aos
direitos. Ora, somos todos iguais perante a lei, mas, nas práticas sociais concretas,
o acesso aos direitos é feito de forma privilegiada, como se existissem grupos
que são "mais importantes" ou "mais iguais" que outros. Isso é, inclusive, o que
define o racismo: a crença na existência de raças humanas e na superioridade de
umas raças sobre outras. Em nossa experiência histórica, a crença sobre a superioridade da raça branca definiu formações sociais, institucionais, jurídicas e até
ensejou políticas públicas de branqueamento.
Além disso, em nossa experiência histórica, existem experiências de
ação afirmativa para outros grupos sociais. É o caso, dentre outros exemplos, da
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lei dos 2/3, que garantiu que 2/3 os postos de trabalho nas empresas fossem
destinados a trabalhadores brasileiros; da lei que garante 30% de mulheres nos
partidos políticos; da cota de deficientes físicos e portadores de necessidades
especiais nos concursos públicos; das lutas por reforma agrária; dos programas
de renda mínima.
A importância fundamental das políticas de ação afirmativa está no
fato de que são políticas de recomposição do social, do econômico, do político
e do cultural, pois abalam estruturas constituídas e naturalizadas na sociedade.
As políticas de cotas inserem-se nesta lógica, pois abalam a idéia de mérito
fortemente interiorizada em todos nós. Vale lembrar que o que define mérito é
merecimento e não competência. E, além disso, as políticas de cotas abalam
outra idéia também interiorizada na sociedade, a idéia de participação como
partilha, aquela que alimenta a fórmula "crescer o bolo, para depois dividir",
dividir em partes não necessariamente iguais, partilhar de acordo com o mérito
(merecimento, lugar social) de cada um. Nas palavras de Castoriadis (1987,
p.370) "partilhar é dar excluindo ... é distribuição/atribuição privativa/exclusiva."
Já a participação, o participável, é o que não pode ser partilhável. "Ora, a justiça
total é precisamente isso: criação do participável social e das condições, vias,
meios, assegurando a cada um o acesso a esse participável... Socializar os indivíduos é faze-los participar do não partilhável, do que não deve ser dividido,
privativamente..." (ibidem, p.371). A recomposição (racial) do social, do
econômico, do político e do cultural é também redefinição do participável, do
que deve ser socializado. É afirmação/universalização de direitos. É política
constituinte. É democratização.
Entretanto, um outro problema ainda se coloca. Mesmo que se aceite o
conceito de ação afirmativa para a definição de políticas públicas, mantém-se a
dificuldade (ou recusa deliberada) de compreender o papel determinante do
racismo, do preconceito e da discriminação na produção das desigualdades.
Ora, na história da formação das classes sociais no Brasil, o racismo tem uma
forte influência. Não é possível negar a enorme dificuldade de mobilidade
social que tem a população negra. Mesmo assim, em todos os âmbitos (sobretudo
nos âmbitos acadêmico e político) ainda são maioria os que defendem que no
Brasil não existe uma "questão racial" e sim uma "questão social". Falsa

Alexandre do Nascimento

dicotomia, pois parece óbvio que a questão é social. O que não é levado em conta
é que a "questão social" tem no racismo um importante determinante. Não é
somente o resultado de séculos de regime escravista, mas também - e fundamentalmente - o resultado da crença na inferioridade das populações indígena e
negra afro-descendente em relação à população branca euro-descendente, o que
fez com que continuassem existindo nas relações sociais concretas práticas e
dinâmicas institucionais preconceituosas e discriminatórias. Poderíamos ter
menor desigualdade racial se, na transição do escravismo para o "trabalho livre",
tivéssemos implementado políticas de moradia, de trabalho e de educação para os
ex-escravizados, além de políticas gerais de promoção de diversidade. Por que
tais políticas não foram implementadas? Por que, ao invés disso, o incentivo
para migração européia foi uma das principais políticas públicas? Como
explicar a situação social de pobreza e miséria de 70% da população negra, sem
considerar o papel do racismo?
Ora, não é difícil compreender que o racismo é produtor de classes
sociais e, portanto, de desigualdades. Pensar sobre isso é fundamental, sem o
que não é possível produzir uma elucidação real e sincera sobre a sociedade
brasileira, sua história, suas dinâmicas e seus problemas. Quando defendemos
políticas de ação afirmativa, o fazemos com o olhar na história da população
negra e da sua exclusão (ou melhor, da sua inclusão de forma subalterna) nos
setores estratégicos da sociedade. A universidade brasileira, por exemplo, é um
desses casos. A classe acadêmica é herdeira de um pacto conservador que segregou
a população negra. Vários intelectuais importantes foram e continuam sendo
silenciados. E os argumentos para isso são diversos e "criativos" (no sentido de
ocultar a segregação), indo desde o famoso "você ainda não está preparado" até
argumentos que misturam preconceito e corporativismo, como uma célebre
frase que já ouvi na universidade pública: "esse professor não pode debater
conosco, pois não é professor de universidade pública".
Além disso, um outro problema se apresenta: a naturalização da
desigualdade. Entre nós, há uma grande sensibilidade frente à pobreza e à miséria,
o que não acontece frente às imensas desigualdades sociais, que são as grandes
produtoras dos insuportáveis índices de pobreza e miséria. O que não se estabelece
é a relação entre pobreza e desigualdade - menos ainda ao nos voltarmos para os
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determinantes sociais-históricos das desigualdades. E o racismo é um dos determinantes fundamentais, uma das variáveis mais importantes do núcleo das
desigualdades sociais. Na sua dinâmica, o racismo cria preconceitos, discrimina e
segrega os indivíduos de um determinado grupo social, subjugando-os e fixandoos em posições subalternas e inferiores.
Podemos, inclusive, afirmar que as desigualdades sociais são causa e
não conseqüência do nosso desenvolvimento desigual. É só lembrarmos que no
Brasil as desigualdades sobreviveram mesmo nos períodos de crescimento do
PIB. A tradicional fórmula que propõe crescimento para combater a pobreza, já
demonstrou sua inércia, pois são as desigualdades e não o baixo crescimento o
elemento fundamental de produção de pobreza. A educação formal é exemplo
disso, pois o aumento quantitativo, ao longo do século passado, de oportunidades educacionais, não eliminou as desigualdades educacionais em todos os
níveis. A educação pública - sobretudo a educação superior - é um exemplo de
gestão estatal de interesses particulares. Os movimentos sociais populares e
democráticos mostram que a exigência de igualdade aparece como ponto de
partida de uma política constituinte de recomposição democrática do social e do
político. A abertura das instituições à multiplicidade é o caminho possível para
torná-las democráticas. Neste sentido, nos debates sobre democratização do ensino
superior público, por exemplo, podemos afirmar que é a abertura da universidade
estatal às demandas populares que fará com que ela se torne, de fato, pública.
Movimentos sociais como os cursos pré-vestibulares populares explicitam
que, do ponto de vista dos setores populares, a igualdade não é objetivo, é
condição de um processo democrático. "Para isso, precisamos de uma crítica
sistemática do individualismo, mas também de seu cúmplice, o corporativismo.
Uma crítica do mercado e do Estado que aparecem como as únicas formas possíveis
de produção de direitos" (Rede Universidade Nômade, Manifesto para uma
Universidade Nômade, 2003).
O Estado tem que repensar as políticas econômicas e sociais na perspectiva
imediata da redução (ou superação) das desigualdades, isto é, da determinação de um acesso aos serviços, de uma universalização dos saberes que
não podem mais ser postergados na espera dos efeitos do crescimento, mas
que constituem a condição deste (Cocco, 2001, p.88).
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Ou seja, é preciso investir na melhoria das condições de vida dos
brasileiros para fazer o Brasil se desenvolver (e não o contrário), priorizando as
classes e grupos sociais subalternizados.
Esse processo só pode ocorrer no espaço público na constituição material
da cidadania através da construção e ampliação de instituições públicas e com
finalidades e práticas verdadeiramente públicas. O mercado, entendido como
lugar onde as pessoas encontram-se livremente, discutem, contratam entre si,
cooperam e produzem, tem um importante papel e é fundamental, mas não é,
como acreditam os (neo)liberais, o lugar da universalização dos direitos. A
explosão de escolas, faculdades, centros universitários e universidades particulares
nos últimos anos, por exemplo, está longe (e nunca estará sequer próxima) de
possibilitar a democratização do direito ao ensino formal, pois como direito, a
educação (produção e socialização do conhecimento) é uma esfera que, numa
democracia, deve ser necessariamente participável, ou seja, deve pertencer a
todos e ser efetivamente aberta à participação de todos. Podemos concluir daí
que todo investimento público (financiamentos e isenções fiscais) nesse setor
(privado) são, portanto, equivocados (ou fazem parte de uma estratégia de privatização, empresariamento e mercantilização da educação, o que a transforma em
bem de consumo, ao invés de materializar o direito).
No Brasil, o caminho da mudança deve começar pelo combate às
desigualdades sociais. Esse combate passa por reestruturação de diversas instituições (entre elas o sistema educacional - acesso, currículo, material didático,
formação de educadores, formas de seleção, financiamento de pesquisas etc. - e
o sistema previdenciário, um dos maiores produtores de desigualdades), por
políticas massivas de acesso aos direitos fundamentais, complementadas por
políticas específicas para os grupos sociais mais vulneráveis à discriminação.
Por isso, devem ser implementadas políticas (não necessariamente vinculadas
ao emprego) de acesso à renda digna, de aumento de vagas nas escolas e universidades públicas (e de transformação dessas universidades em públicas), de
acesso à saúde e à moradia, com políticas de ação afirmativa para negros, indígenas,
portadores de deficiências e necessidades especiais e, obviamente, os mais pobres.
Assumir as políticas de ação afirmativa como parte da estratégia de
democratização, em nada contradiz a necessidade de desenvolver políticas
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universais. Pelo contrário, as políticas de ação afirmativas e seus instrumentos
(as cotas, as bolsas e incentivos, a priorização de investimentos para grupos
sociais historicamente discriminados, os programas educacionais e a formação
de educadores para o combate à discriminação, a valorização cultural etc.), são
políticas de universalização de direitos, à medida que, mesmo inicialmente estabelecendo critérios desiguais, são políticas de constituição material daquilo que
a coletividade definir como o que todos (rigorosamente todos) devem ser acesso.
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Por que este novo regime de guerra?
Philippe Zarifian
Entramos, mundialmente, em um novo regime de guerra, de longa
duração. Não é possível reduzi-lo a uma seqüência de episódios de guerra, de
ataques militares. Um regime de guerra não é uma seqüência de guerras localizadas. É, antes de tudo, um novo regime de controle e de destruição, almejando
estender-se a uma escala mundial e que faz da guerra seu modo de existência
principal e permanente - quaisquer que sejam os episódios de confrontação militar
explícita - utilizando todos os registros: político, ideológico, policial, militar,
mediático, legislativo etc. A guerra não é, e nunca foi, simplesmente militar.
Além disso, e de modo manifesto, este regime se desdobra em duplo
front: externo e interno. Entre o desdobramento do recurso à guerra no exterior
de cada um dos Estados - contanto que a delimitação dos Estados continue a ter
sentido - e o desenvolvimento de um regime interno de sociedade securitária de
controle, existe, não apenas uma coincidência temporal, mas uma profunda
afinidade: trata-se da mesma guerra.
Quais as suas características?
Este regime de guerra não nasceu de uma só vez: suas premissas fizeramse perceber nos confrontos precedentes (guerra do Golfo, guerra do Kosovo,
guerra da Chechênia...); na evolução, cada vez mais radical e de guerra, de toda
a classe política de Israel; no aumento permanente da ideologia e das medidas
securitárias internas. Mas estas premissas não constituíam ainda um verdadeiro
regime: claramente, os protagonistas deste regime ainda não tinham consciência
suficiente daquilo em que se engajariam e dos meios que deveriam ser desdobrados. Os atores mais adequados a este regime - os mais preparados para
desenvolver, segundo uma ética de convicção, suas formas ideológicas - ainda
não estavam postos. O inimigo ainda não estava denominado claramente, assim
como o regime não estava caracterizado, nem anunciado publicamente.
Deste ponto de vista, o 11 de setembro foi um verdadeiro acontecimento:
precipitou, brutalmente e com grande velocidade, a plena e inteira entrada neste
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regime, diante da qual as premissas apareciam apenas como repetições malacabadas (a guerra do Golfo, ou os massacres precedentes perpetrados pelo governo
de Israel), um tipo de fase de regulagem e de aprendizado, fase que só poderia
ser assim percebida depois, por racionalização a posteriori, fase que se estendeu
até a regulagem da eficácia dos bombardeios aéreos.
O enunciado por fim encontrado: a cruzada do Ocidente contra o terrorismo global, segundo as próprias palavras de Bush, possui grande potência de
evocação e já constitui, por si mesmo, um ato de guerra essencial. Pois, neste
estranho regime, os enunciados ideológicos, ou melhor, o que nós iremos propor,
inspirando-nos em Maurice Godelier, chamar de "configuração ideal", possuem
um papel diretor. O fato de se apoiar explicitamente em referências de extrema
direita, evocadoras de um passado histórico longínquo (o período dos grandes
confrontos entre o Oriente, que seria qualificado como bárbaro e herético, e o
que se colocaria como o Ocidente cristão civilizado), não é inocente, nem sem
efeitos. O título de um livro publicado, há 10 anos, em 1991, pouco após a queda
do muro de Berlim, por Jean-Christophe Rufin: O império e os novos bárbaros 1
anteciparam de modo notável a atmosfera na qual entraríamos. A caracterização
do inimigo, a saber o terrorismo global, mundial, é de grande força. O inimigo
não é mais, definitivamente, assimilado a um Estado, nem mesmo a um regime
político hostil. Não se faz mais guerra a um Estado, ou entre Estados. Não se faz
mais guerra contra o comunismo. O conflito contra o Iraque não é uma guerra
contra um Estado: é uma variante e um episódio da guerra contra o terrorismo e
seu suposto perigo (a detenção de armas de destruição em massa). Faz-se guerra
contra um inimigo inapreensível, ao mesmo tempo externo e interno, potencialmente presente em toda parte, tornando a distinção entre os dois fronts cada vez
mais nebulosa e ultrapassada. Faz-se guerra contra um inimigo que temos, de
agora em diante, o privilégio de caracterizar: cabe a Bush, a Sharon, a Chirac, a
Berlusconi etc., enunciar quem é terrorista e quem não é, sem ter realmente que
prová-lo (além disso, as provas podem ser inteiramente fabricadas). E este
inimigo não é só sem rosto. Ele é sem motor, sem verdadeira política, sem causa,
unicamente caracterizado pelo meio "injustificável" que utiliza: precisamente o
1

Jean-Christophe Rufin, L'empire et les nouveaux barbares, éditions JC Lattès, outubro 2001.
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terrorismo. Como, aliás, poderiam os bárbaros possuir um pensamento racional
e coerente, senão pelos meios que utilizam? O Mal não raciocina: só se pode
almejar destruí-lo. Ódio contra ódio. É preciso aprender racionalmente a odiar
o terrorismo que nos odeia. É neste sentido que o regime de guerra se diferencia
profundamente do período dito da "guerra fria", que se mantinha entre adversários
racionais equivalentes, segundo os meios clássicos.
O regime de guerra só pode ser um regime de ativação de paixões
tristes, incessantemente relançadas por seqüências de encenações ideológicas e
confrontos materiais, no seio do qual o reforço à potência armada e aos afetos
mais reativos- no sentido notável que Nietzsche deu a este termo2 - tem por
corolário um enfraquecimento das disposições intelectuais e físicas das individualidades e das formas de vida social, que visam, de fato, a fazer-nos regredir, nós
mesmos, ao puro registro passional, cheio de ódio e suspeita, aquele que pode
fazer-nos duvidar das intenções de nosso próprio vizinho. O respeito às regras
da democracia e aos direitos individuais tende a se tornar, ele próprio, um
obstáculo para se lutar eficazmente contra um tal inimigo. Os aparelhos de polícia,
no sentido vasto do termo, devem poder agir com um máximo de diligência e de
eficácia, sendo paralisados por apenas um mínimo de regras de direito. Este
regime possui um potencial racista sem limite a priori: se, em um período dado,
o inimigo essencial tem aspecto oriental, ele pode ser diferente se o conflito
desloca-se em direção a fisionomias de outras civilizações. Além do mais, a
todo momento, cada um de nós pode cair no qualificativo de "terrorista". Não
existe, aliás, um continuum entre o terrorismo "de bomba" e o "terrorismo verbal"
de todos os resistentes, de todos aqueles que não aderem integralmente à causa
do Ocidente civilizado? E este qualificativo justifica, por si mesmo, os meios
utilizados: o contra-terrorismo, ou o terrorismo preventivo, e, pela própria
porosidade existente entre os frontes externos e internos, com uma reunião
progressiva, sob uma mesma autoridade e dentro de uma mesma coordenação
de ação, dos meios militares, policiais, informacionais, legislativos, judiciários...É o que está acontecendo na França, após a imitação do caso americano,
não sem provocar fortes agitações.
2

Ver Gilles Deleuze, Nietzsche e a filosofia, Ed. Rio, Rio de Janeiro, 1976.
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Para melhor caracterizar este regime, parece importante fornecer as
seguintes precisões:
Não se pode, em nenhuma hipótese, reduzir este regime a uma guerra
executada apenas pela administração americana, para assim reconciliarmo-nos
com a sempiterna denuncia do "imperialismo americano". Os fatos mostram que
governos de vários países engajaram-se neste regime, sendo também os seus
promotores, mesmo sem se contentarem em seguir o governo americano e apesar
da liderança evidente deste último. Podemos citar os governos de Israel, Rússia,
França, Itália, Espanha e Reino-Unido. Estes governos aliaram-se militarmente em
favor de uma profunda reorganização da OTAN, que tende, ela própria, a instrumentalizar e a especializar o dispositivo militar que a União Européia tenta criar,
orientando-o, explicitamente, na direção desta luta contra o terrorismo mundial.
A Rússia une seus interesses ao dispositivo global, o que dá um aspecto inédito a
este regime no qual o termo "Ocidente" deve ser compreendido como o englobante.
Este regime engendra, necessariamente, tensões entre seus promotores.
Não se deve esperar um acordo integral entre estes, mas renegociações permanentes, e hesitações nas modalidades e profundidades do engajamento. As
divergências que apareceram a propósito da guerra contra o Iraque o provam.
Não se trata de um desacordo sobre a orientação global do regime de guerra,
mas de divergências específicas sobre o bem fundado desta guerra, que é
função de apreciações diferentes sobre os riscos de desestabilização do Oriente
Médio, dada a repartição dos interesses de cada força que este ataque implica.
Além disso, se o governo francês fez a escolha, explicita e publicamente afirmada, de se engajar no seio deste regime, suas hesitações em praticá-lo em toda
a profundidade de sua lógica marcam a dificuldade de conciliar este regime com
a manutenção de uma dinâmica econômica capitalista, globalizada e descentralizada,
pouco conciliável com desestabilizações e centralizações que a guerra, e seus
riscos, tendem a provocar, e com o apoio da opinião pública européia, que guarda
ressentimentos e comportamentos que pertencem a sua própria história. Dito de
outra maneira, não se deve esperar por um regime de guerra funcionando em
"estado puro", mas por numerosas variantes e diferenciações, em função de
graus de engajamento variáveis dos governos e das opiniões. Mas estas hesitações e variações não modificam o sentido geral da orientação deste regime.
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Um regime de guerra não se reduz a uma estratégia. Ele veicula inovações importantes nas técnicas de controle e nos saberes mobilizados, orienta
a pesquisa científica, leva a uma reorganização dos aparelhos de poder, interfere
nos modos de pensar e de viver. Por exemplo: a regulagem, por parte dos Estados
Unidos, de uma vigilância integral sobre a circulação das informações passando
mundialmente pela Internet supõe modelos matemáticos e meios de tratamento
particularmente potentes e inovadores, permitindo mapear "ponto a ponto"
(indivíduo por indivíduo) em um tratamento de bilhões de informações, o que,
há ainda pouco tempo, era tecnicamente impossível. Mas, por outro lado, esta
vigilância generalizada, quando for conhecida pelo "simples internauta", poderá
deturpar o uso da Net e modificar os comportamentos sociais neste assunto.
Petróleo e geo-estratégia: explicações reais, mas deveras insuficientes
Duas causas para o ingresso neste regime de guerra devem ser imediatamente relativizadas.
A primeira é postulada, de modo quase pavloviano, pelos partidos de
esquerda e de extrema esquerda clássicos (na França: o partido comunista, a
LCR, uma parte do PS, etc.): a questão seria o controle do petróleo e Bush poderia
ser designado como um simples criado da World Company. Pode-se ainda incrementar esta análise (trata-se mesmo de uma?) com o recurso ao bom e velho
vocábulo "imperialista", e mesmo estimar que entramos em uma fase regressiva,
que estaria em contradição com as tendências "profundas", modernistas, do
Império. Ora, como tentaremos mostrar, não apenas este regime está em fase
com as evoluções mais "modernas" de nosso período histórico, como o controle
do petróleo constitui somente um elemento secundário. O econômico já nos
ensinou, há muito tempo, que os controles indiretos são os mais potentes e os
mais duráveis: todo capitalista e todo governo sabem disso. O controle do
petróleo já se opera, há muito tempo, pela dependência em que se colocaram os
produtores desta fonte de energia, inclusive o Iraque e o Irã. Além disso, o
regime de guerra já engendrou, até agora, fortes instabilidades políticas no Oriente
Médio e um encarecimento do curso petróleo que, longe de reforçar a solidez do
controle ocidental, a enfraquece. Não tomemos os protagonistas deste regime
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por idiotas. Apenas a guerra no Afeganistão permitiu efetivamente o desbloqueio do projeto de transporte de petróleo nesta região, mas quem poderia seriamente
sustentar, sem se cobrir de ridículo, que esta era a razão principal da intervenção
americana? Não confondamos a causa de um regime global com os efeitos de
um conflito localizado.
A segunda causa, com potência explicativa mais sólida, consiste em
solicitar uma abordagem geo-estratégica. Incontestavelmente, esta explicação
participa: desde a "guerra do Golfo", os Estados-Unidos, em particular, desenvolveram suas bases militares e sua influência diplomática de modo a penetrar
cada vez mais profundamente na zona leste do Mundo. Aproveitam a fragilidade da
Rússia para isolá-la e instalarem-se em todos os países limítrofes. Eles circundam o
Irã, penetram no continente Indiano, começam a fazer a junção com as implantações no sudeste asiático (fortes historicamente), se aproximam da China (que
permanece, até agora, o maior adversário). Bases militares, mas também feudalização e corrupção de governos locais, penetração nos serviços de informação, infiltração e enquadramento de exércitos locais, etc. Este desenvolvimento
geo-estratégico opera-se de maneira muito clara, e sem ter que ocupar politicamente nenhum território (salvo, transitoriamente, o Iraque), a cada vez que uma
solução governamental local pode ser encontrada e sustentada, como foi o caso
do Afeganistão. É um cenário já bem azeitado.
Poderíamos acrescentar - é ao menos uma hipótese que tínhamos formulado
pouco após setembro 2001 - que o desdobramento político desta geo-estratégia
leva também a modelar os modos de vida e os referentes culturais locais e, logo,
a produzir um mercado maior e mais intenso para a economia globalizada, em
particular para a parte da economia que é diretamente sensível às evoluções atuais
dos modos de vida: industrias de telecomunicações, indústrias culturais, etc. À
sua maneira, Hong Kong é a forma mais adiantada e espetacular de relação entre
modos de vida e industrias da idade do acesso (para retomar a expressão de
Rifkin), pelo menos se deixarmos de lado as questões mais profundas que
animam os habitantes desta cidade-território.
Aliás, deste ponto de vista, Bush está longe de ser simplesmente o
homem do petróleo: a circunscrição dos países e das populações da zona oriental
do mundo é também um meio de reinjetar fôlego aos setores tecnologicamente
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mais adiantados e de controlar seu desdobramento mundial, naquilo que ele
supõe serem as transformações dos modos de pensar e de viver destas populações.
Todavia, esta segunda linha de explicação permanece bastante insuficiente. Ela está, antes de tudo, muito concentrada na administração americana,
esquecendo um fato maior, sobre o qual já insistimos: neste regime de guerra,
muitos governos já estão implicados, não como "seguidores" dos Estados Unidos,
mas como promotores deste regime. A análise puramente geo-estratégica dificilmente se aplica a eles. Por exemplo, como incluir nesta análise a política do governo
francês? Como compreender o comportamento do governo russo, sob o risco de
assumir a hipótese absurda de que ele aprova uma orientação geo-estratégica
americana, que não pára de lesar e fragilizar suas próprias posições? Os russos
são tudo, menos idiotas. Mais uma vez: imputar a inteira responsabilidade por
este regime de guerra aos americanos, parece-nos ser um erro profundo, não
corroborado pelos fatos, e que pode conduzir a previsões equivocadas.
Além do mais, esta visão geo-estratégica não explica em nada o desdobramento do que nós propusemos chamar de front interno. Isto é, as transformações
profundas nas relações sociais e práticas políticas que marcam a maioria dos
países ocidentais, e que podemos resumir chamando-as, "à la Foucault", de
ingresso pleno e integral na sociedade securitária e de controle (misturada, algumas
vezes, com a antiga sociedade disciplinar). Por sociedade securitária de controle,
nós entendemos o desdobramento, segundo a grande intuição de Deleuze, de
um controle por modulação (e não mais por simples disciplinarização) de corpos
individuais e comportamentos que aparentam uma maior liberdade de ação e de
pensamento: modulação dos horários, dos objetos e lugares de engajamento
pessoal, dos espaços e momentos de vida, etc., modulação e mobilidade dos
corpos e dos espíritos que fornece um novo aspecto ao mundo contemporâneo.
O controle não se exerce mais, diretamente, segundo uma moldagem dos corpos,
diferentemente dos dispositivos disciplinares. Ele opera segundo a fórmula, ao
mesmo tempo suave e particularmente dura, das "contas a acertar" (contas a
acertar, periodicamente, sobre seu emprego do tempo, sobre seus objetivos
profissionais individuais, sobre a auto-exploração de seus momentos de vida e
de sua mobilidade espacial, sobre o respeito às suas responsabilidades pessoais).
Ora, aquilo a que assistimos, desde setembro 2001, é a um casamento inédito
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desta sociedade de controle por modulação a distância com uma securização
estática, a segunda não podendo anular a primeira. A análise geo-estratégica não
nos dá, por certo, nenhum meio de compreender as razões deste novo casamento.
Enfim, esta mesma visão geo-estratégica deixa totalmente sem resposta
a questão de saber porque este regime de guerra desenvolve e ativa, em escala
inédita, formas ideológicas (que se pode analisar como configurações ideais)
tão reacionárias, impregnadas, até este ponto, de um espírito de extrema direita.
Que é, ainda, um espírito de extrema direita que está longe de ser a simples
reprodução de ideais nazistas do período entre as duas guerras (mesmo se
surgem continuidades e parentescos, como o demonstram o encorajamento e o
aumento do racismo e o privilégio acordado à "raça branca", nos Estados
Unidos, por exemplo, dentro da linhagem e da tradição da ideologia dos movimentos de extrema direita do Sul deste país).
É preciso, pois, propor uma outra linha de explicação.
Uma causa central: o medo da mundialidade
Um meio prático para progredir na análise, uma vez que os governos
em questão utilizam a arma privilegiada do medo como meio de governo, é
perguntar: de que eles têm medo? Esta questão não é anódina. Foucault, bem no
fim de sua vida, enunciou uma proposição que parece ter imenso alcance
explicativo (e que reúne as análises desenvolvidas por Espinoza em seus dois
tratados políticos): a resistência precede a opressão. É porque há potência e
liberdade por toda parte que há dominação. Eis aqui a pista que precisa ser aprofundada: qual resistência (ou, melhor ainda, qual afirmação, qual potência em
ato) pretende-se oprimir (e reprimir)? O que é equivalente à questão: de que
estes governos têm medo? Nós proporemos a seguinte resposta: da mundialidade.
A mundialidade é, antes de tudo, se é possível exprimir-se assim, um
fenômeno objetivo, ancorado nas relações de produção, naquilo que Marx
chamava a produção social das condições (e formas) da existência humana. Ela
se exprime em uma formidável mistura e interpenetração de civilizações, em
uma formidável produção de mestiçagem. Haveria razão de dizer, certamente,
que não se trata de um fenômeno novo. Mas ele encontra-se ativado em um grau
de intensidade inédito. É a própria intensidade das interpenetrações entre os
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modos de existência ou, se preferirmos, a intensidade da formação de compleições
intercivilizacionais (desdobrada na própria interioridade dos indivíduos) que
retoma a questão das civilizações e explica porque esta noção reaparece com
tanta força.
Durante o último período do pensamento social e filosófico, pareceu de
bom tom dizer que a noção de "civilização" estava gasta, sendo boa apenas para
a agitação de alguns nostálgicos dos velhos tempos. Dizer "civilização" era ser
rotulado à direita, no mínimo. O universalismo neo-kantiano ou habermasiano,
ou as análises sistêmicas, pareciam ter abolido definitivamente esta noção. Mas
os fatos são teimosos: ela retorna. Nós não somos desprovidos de ferramentas
intelectuais para pensá-la: pensemos tão somente nas grandes obras de Braudel
e de Max Weber, que souberam tratar da história das civilizações, esquivando
notavelmente o risco de uma abordagem culturalista.
Mas são, sobretudo, as circunstâncias do retorno atual à referência às
civilizações que importam. Porque este retorno coincide com uma profunda
mutação: um enredamento e um movimento de mestiçagem destas civilizações,
que obriga a sua confrontação. Esta confrontação não pode mais ser esquivada,
tanto quanto não se trata de absorver uma civilização por outra (tentativa que já
pertence ao período histórico precedente, o do colonialismo e seus avatares).
Mais ainda, esta confrontação não age termo a termo, mas age em relação aos
problemas do mundo, dos quais a humanidade concreta deve, solidariamente,
encarregar-se, e que não pertencem a nenhuma civilização em particular. A
mundialidade mestiça tem como pano de fundo a mundialidade do devir
humano 3 .
A mundialidade mestiça - aquela que nos permite afirmar que somos
todos mestiços! - significa que as subjetividades contemporâneas, nas e graças
às modulações das quais falamos, associam e integram uma multidão de contribuições cognitivas e éticas de origens diversas, das quais cada um de nós constitui
um pólo integrador, e que se recolocam, estas contribuições, em um diálogo
permanente, com proximidade ou à distância, entre cada uma das singularidades,
3

Explicitamos o que entendemos por "mundialidade" em Philippe Zarifian, L'emergence d'un
Peuple Monde, PUF, março 1999.
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segundo sua compleição mestiça própria, fruto de sua trajetória de experiências.
É no seio deste diálogo ininterrupto, e sempre relançado, que a mundialidade
estende-se subjetivamente e orienta novos engajamentos em relação ao mundo.
Mas, para compreender esta mundialidade mestiça, é preciso colocá-la em contato
com aquilo que vem ativá-la: a acuidade dos problemas que têm, de hoje em
diante, uma dimensão diretamente mundial. Deveríamos dizer, ao mesmo tempo,
uma dimensão diretamente humana, engajando o corpo e o espírito da
humanidade-mundo, tomada em sua solidariedade de existência e de devir. Os
desafios e questões deste devir estão cada vez mais manifestos.
Em negativo, aquilo que devemos enfrentar com urgência (como fenômeno comum a todas as civilizações): degradação do ecossistema, aumento da
miséria e da morte nos países do sul, abismo crescente entre ricos e pobres
(penetrando cada vez mais no coração dos países ocidentais), desordens e
desmoronamento econômico de países inteiros (mesmo de subcontinentes)
provocados pela globalização financeira e seu alter-ego: o forte aumento da
dívida da qual muitos Estados (particularmente nos países do sul) são tributários,
dominação das mulheres, etc.
Em positivo, aquilo sobre o que podemos desdobrar nossa alegria e
potência: a expansão e o compartilhamento gratuito do saber na organização
globalizada do dialogismo, a viagem e os encontros entre mestiçagens diferentes,
em diversos pontos do globo, a ética da generosidade e o sentido do engajamento em um devir comum, a riqueza das diferenças e da própria mestiçagem,
e as novas forças intelectuais e corporais que elas nos dão. Certamente, trata-se,
ainda, somente de emergências, mas que são, todavia, perfeitamente tangíveis.
Estas emergências já marcam, de modo particular, a maneira pela qual as correntes
da juventude abrem-se à política, de modo muito diferente das gerações precedentes.
Mesmo os engajamentos nas organizações humanitárias, que são simples de
denunciar sob pretexto de que são manipulados, testemunham esta transformação.
É sobre o pano de fundo desta emergência necessária da mundialidade
que as questões e as clivagens se operam. E isto porque esta emergência provoca
um medo de pânico no seio dos governos ocidentais. A visão, por parte destes
governos, da emergência da mundialidade e a opção que eles tomam é a de que
é preciso evitar, com toda força, o risco de dissolução do "Ocidente" (palavra
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que toca o fundo de suas vísceras). É menos de um racismo direto e biológico
de que se trata hoje, do que do medo da mestiçagem e da mundialidade humana.
A mundialidade é percebida como um perigo, como uma ameaça terrível e, em
nenhuma hipótese, como uma oportunidade. Este medo se concretiza em vários
registros:
-medo da perda de identidade do "Ocidente" e do "fim da História" que ela pretende encarnar...
-medo de um fortalecimento das questões que a mundialidade coloca e das
potencialidades de questionamento do sistema econômico capitalista globalizado
que elas comportam. A necessidade de enfrentar a deterioração do ecossistema,
o aumento do abismo entre pobreza e riqueza no plano mundial, a livre circulação e a gratuidade da economia do saber, a luta contra a financeirização e seus
efeitos destrutivos, a riqueza da mestiçagem etc., todos elementos que trazem
subversão e contestações crescentes frente à dominação do capitalismo globalizado;
-medo de uma perda de legitimidade crescente das práticas de dominação política,
tanto no plano interno quanto em matéria de ação internacional;
-medo de novas experimentações democráticas, que se distanciam cada vez
mais do esquema neo-lockeano da democracia liberal, e podem desestabilizar
profundamente os poderes e os métodos de opressão que esta democracia liberal
comporta;
-medo das migrações, das misturas, das "infiltrações" de elementos de civilizações
estrangeiras, das mestiçagens, e, em reação, aumento de um integrismo "ocidental" (muito próximo, no fundo, do integrismo reativo islâmico, como mostra
o impressionante paralelismo entre os discursos de Bush e de Bin Laden); etc.
Todos estes medos se fundem em um só. O medo mais forte não é o de
uma oposição termo a termo: disto as forças capitalistas têm uma longa experiência. É o medo de um desvio de perspectiva: não somente a mundialidade
coloca a globalização econômico-financeira e as dominações políticas no banco
dos réus mas, sobretudo, ela parte por vias, perspectivas, modos de comunicação intersubjetiva, aspirações e éticas de vida, enfim, por experiências que
escapam a todo controle possível. O inimigo não é mais o regime comunista,
mas a mundialidade, e as novas questões da humanidade-mundo que a ativam.
Este inimigo é difuso. Ele não se identifica a nenhum Estado em particular. Por
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isso o qualificativo de "luta contra o terrorismo mundial" acabou se impondo.
Na verdade, não é centralmente das práticas terroristas que os governos ocidentais,
promotores do regime de guerra, têm medo. É da dimensão difusa, incontrolável,
não assimilável, profundamente pacífica, da mundialidade. A palavra "terrorismo"
vem tentar nomear e colmatar esta brecha, justificando o uso dos meios de violência
(porque o que não se pode controlar, tenta-se destruir).
É verdade que, a esta primeira razão, acrescenta-se uma outra: a combinação das pretensões de dominar o mundo das potências ocidentais com a
emergência da mundialidade gera, de modo reativo, integrismos locais e armados
nas diferentes esferas civilizacionais, dos quais o integrismo islâmico é hoje a
representação mais evidente, mas não a única (o que se sabe do que pode estar
amadurecendo na Ásia ou na África negra?). Este integrismos locais, tão hostis
à mundialidade quanto os "ocidentais", mas operando em sua própria esfera de
referência - em hostilidade reativa ao "Ocidente"-, são dificilmente controláveis
e representam, efetivamente, perigos destrutivos, com verdadeiros atos terroristas.
Esta segunda linha de medo vem somar-se à primeira, e fornecer a ela
uma coloração particular: os governos ocidentais visam matar dois coelhos com
uma cajadada só: abater os integrismos locais mas, sobretudo - e isto está cada
vez mais claro - tomá-los como pretexto para combater a mundialidade. Quando
se prega um "islam moderado", por exemplo, quer-se dizer: um "islam" suficientemente ocidentalizado, para permanecer um bom servo do "Ocidente, mas
também, e sobretudo: um islam que fique no seu lugar, que não seja poluído
pelos apelos da mundialidade, que permaneça bem "islâmico" (logo não
mestiço), não penetrado pela mistura de civilizações e pelos desafios que ela
deve ressaltar.
Mas isto coloca, para os adversários decididos deste regime de guerra
que devemos ser, um desafio. Nós não podemos nos contentar de nos opormos
a este regime de guerra, ou de denunciá-lo. O fator mais decisivo reside na faculdade de "trazer a mundialidade", nas suas virtualidades e suas perspectivas
positivas. Ao propor falar de "confronto de civilizações", nós não entendemos,
nem oposição termo a termo, claro, nem simples mistura. Mas uma confrontação crítica, ainda que pacífica, entre contribuições de diferentes trajetórias
civilizacionais, que só pode ter lugar porque a questão está deslocada e não
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pertence a nenhuma destas trajetórias. Por exemplo: sobre o desafio ecológico desafio maior hoje -, nós, filhos da trajetória do "Ocidente" racionalista e dominador da "natureza", temos muito a aprender com a civilização chinesa. E há
urgência, não somente porque a degradação do ecossistema começa a engendrar
irreversibilidades que podem ser dramáticas, mas também porque a civilização
chinesa, e seus recursos intelectuais e práticos, fruto de muitos milênios de
experiência, está-se degradando. Porque eis aqui um dos paradoxos: a confrontação entre civilizações pode levar também a uma espécie de apodrecimento
interno, a uma "putrefação" das esferas civilizacionais, em proveito de uma
ocidentalização "de baixo calão", apostando no que nossos países podem exportar
de pior, e sobre o que as grandes firmas (culturais, de telecomunicações, de
bens de grande consumo etc.) surfam alegremente. É exatamente o que se produz na Ásia ou na América Latina desde muitos anos. Ainda assim, sentimos,
mais recentemente, que este apodrecimento degrada-se a si próprio, e que as individualidades e os povos erguem a cabeça: o superficial e o dinheiro fácil já
estão perdendo seus atrativos, ao mesmo tempo que as suas possibilidades de
realização. Mudanças mais radicais, experimentações éticas exigentes, aumentam
de potência em diferentes pontos do globo (o Brasil tornando-se, ao menos temporariamente, o símbolo). É isto também a emergência da mundialidade.
Eis então, resumidamente, a causa mais profunda deste regime de guerra:
o medo da mundialidade, atitude que, à sua maneira, está no coração das
mutações e dos engajamentos os mais atuais.

Tradução do Francês Tatiana Roque

Philippe Zarifian é professor de sociologia da Université de Marne-la-Vallée e
pesquisador da École Nationale des Ponts et Chaussées.
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LUGAR COMUM No18, pp 77-79

Guerra, informação e resistência
Ricardo Sapia
O ataque ao Iraque pelos Estados Unidos apoiado na "teoria da guerra
preventiva" abre um novo ciclo de disseminação do poder imperial. Assistimos
a uma guerra em que o campo de percepção sensorial por meio da batalha virtual
não pode mais ser separado da batalha real que foi travada nos territórios áridos
do Iraque e nas ruas arrasadas de Bagdá. Enquanto governos como aqueles de
Inglaterra e Espanha se adiantaram em justificar o apoio incondicional ao poder
imperial norte americano, é nestes mesmos países que verificamos grandes
focos de resistência contra a guerra.
Quando em setembro de 2001, logo após o ataque as torres gêmeas em
Nova Iorque, por "decreto imperial", os Estados Unidos anunciavam a teoria da
guerra preventiva, estava dado o grande passo em direção a guerra civil globalizada. Não é o início de uma terceira guerra mundial, uma vez que se desloca o
foco do conflito entre Estados Nacionais do tipo tradicional. O Iraque, apesar de
palco de interesses econômicos norte americanos, deve ser entendido para
muito além de seus limites territoriais. É antes foco de concentração bárbara
que ameaça o poder de polícia do Império. A questão não é a violência e o terrorismo em si, mas quem os exerce. Iniciativas que não partam do poder do império
não podem ser toleradas. Terroristas e criminosos são aqueles que refutam e
ameaçam o poder dos Estados Unidos. Entender o conflito do ponto de vista
ocidente x oriente leva ao equivoco de opor americanismo x antiamericanismo.
É a mesma lógica perversa que tem polarizado opiniões sobre a nefasta execução de civis cubanos - é um equivoco tomar partido de qualquer um dos lados.
A sanção aos direitos civis, como aquela da liberdade de emigração verificada
pelo castrismo, é tão absurda quanto as diretrizes políticas norte americanas.
Bush é o imperador que tem o poder de decidir sobre a vida das pessoas,
sendo que a iniciativa da guerra não pode ser entendida como manifestação de
vontade do povo norte americano. De forma nunca vista, assistimos às justificativas inventadas pelo poder de polícia do Império. A disciplina e o controle
exercidos pelo poder que não encontra mais barreiras territoriais mascara e
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desfoca a própria justificativa inventada que levou à guerra - a existência ou não
de armas químicas e biológicas já não são sequer questionadas. Encontrar ou
não armas proibidas não muda em nada as decisões tomadas sob poder de fogo
que tem disseminado morte e destruição para além de qualquer barreira possível.
Neste sentido Saddam não é apenas cria norte americana, é o inimigo
que dá corpo à inventiva de guerra. Nas duas grandes guerras que atravessaram
o século XX o (Estado) inimigo é atacado quando se mostra em relação de
desacordo no conflito de interesses. Saddam foi que deu corpo a inventiva de
guerra do império norte americano, sendo que a guerra é propagada como justa
uma vez que ameaça o poder de polícia dos EUA.
Os serviços de informações, por mais que tenham exercido papel fundamental nas guerras anteriores, não podem ser comparados com este que vemos
hoje. O que assistimos pelo televisor da sala de nossas casas é uma guerra que
não separa mais o campo real daquele virtual. A percepção da guerra provoca
nossas sensações com tamanha rapidez, que impede o que antes se entendia por
"experiência de guerra". Portanto a disputa (a guerra), é travada também, e de
forma indistinta, pela conquista e difusão das informações.
É bem verdade que o poder de manipulação pode ser maior que nas
guerras anteriores. A guerra assistida ao vivo e a cores favorece como um flash,
a padronização simultânea das nossas sensações, e por isso das nossas opiniões.
Neste ponto corre-se o risco de uma espécie de alucinação coletiva provocada
pelo campo virtual que rompe com o conceito de tempo favorecendo a hegemonia
de informações. Ambos os lados, tanto daqueles que são favoráveis quanto os
que são contrários a guerra estão sujeitos à frenesi da manipulação. A sandice
do perigo iraquiano pode ser contra posta com uma espécie de antiamericanismo
impensado por parte dos opositores à guerra.
Mas existe neste momento uma abertura de possibilidades que deve ser
observada. Nas guerras anteriores as fontes de informações eram únicas ou
polares. Nesta, as fontes se multiplicaram e para além da Fox New, Al Jazeera,
BBC, CNN e o Pentágono, ações diversas da sociedade civil aparecem como
novas possibilidades. A disseminação e o alargamento das formas de controle
abrem a possibilidade para múltiplas e incalculáveis formas de resistência. Se,
por um lado, esta abertura faz com que a guerra midiática fique bastante confusa,
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por outro lado possibilita inúmeras formas de resistência. Por isso a luta dos
ativistas contra a guerra deve ser entendida não como ponto defensável que se
polariza entre os Estados Unidos e Bush de um lado e Saddam e o Iraque de outro.
A desobediência se opõe afrontando o controle e a destruição da guerra, buscando
construir a anti-guerra, ou seja, contra a manipulação dos corpos e pelo prolongamento da vida.
Por isso as diferenças da multidão se afirmam como formas alternativas no real e no virtual. A desmistificação da guerra inventada por Bush apenas
é possível com a desobediência. Desobediência que é contundente à medida que
os cidadãos se opõem a decisão de guerra. Guerra é morte e destruição, sendo
que as ações possíveis e eficazes consistem em atacar a "lógica de guerra" - contra
o aniquilamento da vida a desobediência aparece como dispositivo de prolongamento da existência. Destruir o estado de guerra permanente é o papel dos
ativistas, estes novos bárbaros que tem se somado aos milhões contra a efetividade
ilegítima do poder imperial.

Ricardo Sapia é sociólogo, doutorando da UNESP Araraquara.
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O Direito como potência constituinte:
uma crítica à teoria do Direito.
Thamy Pogrebinschi
Se há algo em comum a qualquer teorização do Direito - desde a sua reminiscência com o positivismo jurídico, até a sua contemporaneidade com as chamadas
versões pós-modernas - isto parece ser a persistência de quatro conceitos distintos,
porém correlatos: fundacionalismo, formalismo, transcendentalismo e universalismo.
A permanência destas quatro idéias ao longo do desenvolvimento da
teoria do direito talvez se explique na própria gênese desta última. O Direito, afinal,
esteve na base das doutrinas contratualistas elaboradas pela modernidade para
justificar uma nova forma de organização, o Estado, e uma nova forma de sociabilidade, o Estado de Direito. O contrato, instrumento jurídico por excelência, separou
para sempre sociedade e estado, potência e direito, poder constituinte e multidão.
Símbolo de rompimentos, portanto, o contrato parece ter logrado apenas em
reunir o núcleo comum do pensamento jurídico, como desejamos aqui postular. A
imagem de um procedimento, despido de qualquer conteúdo além da fundação mesma,
que objetiva universalizar a sua própria transcendência, jamais abandona o Direito.
No entanto, se rejeitarmos esta gênese, isto é, a matriz contratualista do
Direito, poderemos também conceder-lhe uma nova abordagem. Subtraído da
esfera do poder, o Direito deve ser pensado como potência; liberto das amarras
da representação e da soberania, o direito será sempre constituinte; emancipado
da fragmentação imposta pelo contrato, o direito se materializará na multidão.
Sob esta perspectiva, o objetivo deste artigo consiste em realizar uma leitura
crítica de três autores que gozam de renomada estabilidade no âmbito da teoria
do direito: Hans Kelsen, John Rawls e Jürgen Habermas. Enfrentada esta tarefa,
intentaremos concluir este trabalho com a defesa de uma nova abordagem teóricojurídica, qual seja, o direito como potência constituinte.
Hans Kelsen: formalismo fundacionalista
O positivismo jurídico encontrou sua mais sólida expressão já na juventude do século XX, através do pensamento de Hans Kelsen. De suas obras irra-
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diaram - e ainda irradiam - a dogmática ensinada nas faculdades de direito, o
método lógico-dedutivo de decisão empregado pelos juízes e a idéia da norma
enquanto coação estatal. Ao conceber o direito como uma ordem coativa e o estado
como detentor do monopólio desta coação, Kelsen identifica direito com poder.
Com a sua Teoria Pura do Direito 1 , Kelsen objetiva, antes de tudo, fazer
ciência. A ciência jurídica deve, portanto, se limitar ao conhecimento de seu
próprio objeto - o Direito - eliminando o contato com todos os elementos que
lhe são estranhos, vale dizer, "com tudo quanto não se possa, rigorosamente,
determinar como Direito".2 E, para que o sistema jurídico possa permanecer
puro, o Direito deve regular a sua própria produção.
E é justamente a fonte desta produção que retira de cena qualquer sinal
aparente de imanência. As normas jurídicas se originam em si próprias dando
forma ao que Kelsen denomina de "teoria escalonada das normas".3 O ordenamento jurídico é formado por normas produzidas por outras normas que lhes
são imediatamente superiores na hierarquia kelseniana, e assim sucessivamente
até que se atinja o topo desta pirâmide imaginária. E é justamente o cume desta
construção que Kelsen coroa com a transcendência. Na origem de todas as normas,
isto é, a fonte primária do Direito, há uma outra norma jurídica, porém hipotética.
A grundnorm ou norma fundamental, não tem conteúdo substantivo e apenas
regula o procedimento pelo qual as demais normas serão produzidas. O pensamento jurídico encontra aqui a sua primeira fundação: uma fundação vazia,
despida de qualquer substância ou valor, a fundação da forma e do formalismo.
A característica primordial do ordenamento jurídico positivista é, portanto,
a sua unidade. O apelo de Kelsen a uma norma fundamental hipotética que
serve de fundamento de validade pra todas as demais normas do ordenamento
jurídico expressa nada mais do que o desejo de fechar o sistema e assegurar a
sua unidade. Essa unidade, no entanto, é apenas uma unidade formal. Kelsen
jamais se preocuparia em garantir também uma unidade material. Como
mostram Negri e Hardt, o sistema formal de Kelsen entra em colapso quando
1

Este é também o título de um dos livros mais importantes de Kelsen, publicado pela primeira
vez em 1934.
2
Teoria Pura do Direito, p. 01.
3
Sobre o assunto, veja-se Teoria Pura do Direito, p. 277 e segs.
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confrontado com a realidade, uma vez que para isso não acontecer seria
necessário pressupor uma série de elementos substantivos. E, se para sanar este
problema externo, às normas hierárquicas de Kelsen fossem atribuídas conotações
substantivas, surgiria um outro problema, desta vez interno: a contradição entre
hierarquia e formalismo.4
Mais do que fazer do Direito uma disciplina científica, Kelsen o sublimou
também em uma forma de estado, o Estado de Direito. Negri e Hardt demonstram
também que a sistemática kelseniana poderia estar na base da formulação do
Estado Social, um estado de direitos. Porém, ao assegurar neste estado apenas
garantias privadas, Kelsen mais uma vez inova na forma, mas não na substância. 5
A redução formal do sistema jurídico empreendida por Kelsen irá
predominar no cenário da filosofia do direito ainda por muito tempo. A idéia de
fundação que a grundnorm assegura, aprisiona eternamente o poder constituinte
a um conjunto de procedimentos. Procedimentos estes que se autoproduzem,
gerando um Direito exclusivamente formal, despido de qualquer substância e
em cujo vértice se encontra a transcendência.
O amadurecimento do século XX e o horror do legalismo e do positivismo no pós-guerra fazem surgir novas concepções de direito. Buscando assegurar a justiça ou a superação do paradigma kelseniano, a contemporaneidade do
Direito traz consigo novas formas de um velho conteúdo. Ao fundacionalismo, ao
formalismo e ao transcendentalismo kelseniano se soma o universalismo das
concepções pós-modernas do Direito.
John Rawls: liberalismo transcendental
"When we pose the question of justice and critique
of the system of right from the standpoint of the multitude,
we should not imagine ourselves in any way
aligned with the marginalized or the powerless".
Antonio Negri e Michael Hardt
Labor of Dionysus

4
5

Labor of Dionysus, p. 109 e 110.
Ibidem, p. 107 e 108.
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Ao alvorecer a década de setenta, a hegemonia do positivismo no meio
jurídico foi substituída paulatinamente por um extenso debate que teve sua
origem com a publicação de Uma Teoria da Justiça de John Rawls. Tal debate,
que envolve autores das mais diversas filiações do pensamento, gira em torno da
busca por uma concepção apropriada de justiça e por um sistema adequado de
direitos que o positivismo não logrou prover. No entanto, a saída de cena do
positivismo não levou consigo o excesso de formalismo que contamina o Direito
desde suas origens.
O formalismo de John Rawls traz de volta para o Direito a mais transcendental das fundações: o contrato. A busca por uma concepção de justiça
compatível com a cultura política das sociedades modernas e, portanto, liberal,
tem início com um engenhoso artifício de representação ainda mais isento de
qualquer sinal da realidade do que suas formulações anteriores.
A fábula rawlsiana se inicia - deslocada do tempo e do espaço - na
famosa posição original, na qual sujeitos despidos de qualquer subjetividade
devem escolher os princípios de justiça 6 que orientarão a vida em sociedade de
outros sujeitos também ainda não subjetivados. A idéia de representação, a
mediação dos desejos, está na base do procedimento: aqueles a quem os princípios
de justiça irão afetar não participam de sua escolha, são objetos e não sujeitos
do contrato. O véu da ignorância 7 é tão espesso que aos sujeitos privados de sua
própria subjetividade e submetidos a um raciocínio tão procedimental quanto a
estrutura que os cerca parece restar apenas uma alternativa: o liberalismo.

6

A formulação original dos princípios de justiça em Uma Teoria da Justiça é a seguinte: (1º):
Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema total de liberdades básicas
iguais que seja compatível com um sistema semelhante de liberdades para todos. (2º): As
desigualdades econômicas e sociais devem ser ordenadas de tal modo que, ao mesmo tempo:
a) tragam o maior beneficio possível para os menos favorecidos, obedecendo às restrições do
princípio da poupança justa, e b) sejam vinculadas a cargos e posições abertos a todos em
condições de igualdade eqüitativa de oportunidades.
7
Com o intuito de assegurar um ponto de partida de igualdade e garantir a neutralidade e a
imparcialidade de sua teoria da justiça, Rawls cobre as partes na posição original com um véu
que "busca anular os efeitos das contingências especificas que colocam os homens em posições
de disputa, tentando-os a explorar as circunstâncias naturais e sociais em seu próprio beneficio". Veja-se, a respeito, Uma Teoria da Justiça, p. 147 e seguintes.
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Do momento fundacional nasce então um sistema de direitos e liberdades iguais que se tornará uma espécie de lugar-comum no âmbito da filosofia
do direito e mesmo da teoria política contemporânea. Como mostram Negri e
Hardt, a materialidade revolucionária dos princípios de justiça é apenas
aparente. A liberdade e igualdade que definem são subsumidas ao longo dos
vários estágios do procedimento construtivista rawlsiano, restando ao fim uma
mera defesa de políticas assistencialistas estatais.8
O contrato rawlsiano, despido de antagonismos, de diferenças e de
sujeitos, instaura, assim, uma ordem jurídica universal. Universaliza-se um
Direito estritamente formal, um modelo de estado simultaneamente welfariano
e liberal e um simulacro da realidade social. Ao contrato, sucedem-se na teoria
rawlsiana outros procedimentos, seja de natureza consensual 9, seja de natureza
racional10 - sempre com vistas a garantir seus princípios de justiça como a única
alternativa possível.
Rawls escapa do fundacionalismo tradicional, vale dizer, evita fundar
sua teoria sobre uma base material empírica ou nos preceitos abstratos da razão.
Sua solução é, afinal, pós-moderna: deslocada espacial e temporalmente,
hipotética, universal e desubjetivada - um verdadeiro conto de fadas. A transcendência da teoria rawlsiana é absoluta.
Jürgen Habermas: universalismo consensualista
Os direitos do homem não nos farão abençoar o capitalismo. E é preciso
muita inocência, ou safadeza, a uma f ilosof ia da Comunicação que
pretende restaurar a sociedade dos amigos ou mesmo dos sábios, forman
do uma opinião universal como 'consenso' capaz de moralizar as nações,
os Estados e o mercado. Os direitos do homem não dizem nada sobre os
modos de existência imanentes do homem provido de direitos. E a vergonha
de ser um homem, nós não a experimentamos apenas nas situações extremas
descritas por Primo Levi, mas nas condições insignificantes, ante a baixeza
e a vulgaridade da existência e de pensamentos-para-o-mercado, ante os
valores, os ideais e as opiniões de nossa época.
Gilles Deleuze
O que é a Filosofia?
8

Labor of Dionysus, p. 219 e seguintes.
É o caso do conceito de consenso sobreposto, descrito no capítulo IV de O Liberalismo Político.
10
É o caso do conceito de razão pública, descrito no capítulo VI de O Liberalismo Político.

9
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O formalismo (ou procedimentalismo) e o universalismo do pensamento
jurídico alcançam seu auge com os escritos de Jürgen Habermas sobre o assunto.11
Disposto a aplicar sua teoria do discurso ao Direito, Habermas propõe uma
abordagem reconstrutiva do mesmo. A missão principal que se outorga é a de
resolver a tensão entre facticidade e validade, que aos seus olhos é na verdade
uma tensão entre a positividade e a legitimidade do Direito.12 Para tanto, Habermas
propõe seu próprio sistema de direitos, o qual como veremos não se afasta em
nada das versões declaradamente liberais, como por exemplo aquela proposta
por Rawls.
Habermas acredita que o Direito pode ser justificado por duas idéias:
direitos humanos e soberania popular.13 A conexão interna entre esses conceitos
explicaria outro, qual seja, a autonomia política que a idéia de contrato social
veio a consagrar. Como afirma o autor "a busca pela conexão interna entre
soberania popular e direitos humanos reside no conteúdo normativo do próprio
modo de exercício da autonomia política, um modo que não é garantido simplesmente através da forma gramática de leis gerais, mas apenas através da forma
comunicativa de processos discursivos de formação da opinião e da vontade"14.
Gostaríamos de acrescentar que o que esta conexão representa, por outro lado,
é o casamento entre procedimentalismo e universalismo.
A concepção de soberania popular de Habermas jamais se identificaria
com o poder constituinte. Isto porque Habermas retira dela todos os sujeitos e
qualquer substância, dissolvendo-na em uma série de procedimentos. Trata-se
de sua reivindicação por uma "soberania popular como procedimento".15 Aqui,
o formalismo é absoluto. O direito se reveste de poder e a potência constituinte
é fragmentada em múltiplos mecanismos formais, despidos de qualquer conteúdo substantivo a priori, aos quais é atribuída a criação do direito e conseqüentemente da organização política e social.

11

Principalmente, Between Facts and Norms, 1996.
Between Facts and Norms, p. 129.
13
Ibidem, p. 99.
14
Ibidem, p. 103.
15
Veja-se artigo com este título publicado como apêndice em Between Facts and Norms.
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A concepção de direitos humanos que Habermas sustenta completa a
idéia anterior: "a substância dos direitos humanos reside nas condições formais
da institucionalização jurídica destes processos discursivos de formação da
opinião e da vontade nos quais a soberania popular assume um caráter obrigatório".16 Em outras palavras, a matéria reside na forma, isto é, a materialidade
do direito em Habermas consiste apenas nas formas que este assume. A constituição
material é solapada pela constituição formal. Desta concepção de direitos
humanos, Habermas propõe um sistema de direitos. Este se define por três categorias: "1) os direitos básicos resultam da elaboração politicamente autônoma
do direito à maior medida possível de liberdades individuais iguais ; 2) os direitos
básicos resultam da elaboração politicamente autônoma do status de membro de
uma associação voluntária de consociados sob o direito; 3) os direitos básicos
resultam imediatamente da acionabilidade dos direitos e da elaboração politicamente autônoma da proteção jurídica individual".17 Portanto, para Habermas
não há legitimidade sem esses três direitos (direito geral às liberdades iguais,
direitos de pertencimento (membership) e garantias jurídicas) que tem o condão
de estabelecer o "código jurídico" (legal code) enquanto tal.18 Vale dizer, são
essas três categorias abstratas de direito que estão na base de qualquer tentativa
de materialização do direito em Habermas. Com este sistema de direitos temos,
nada mais nada menos, do que o velho modelo jurídico liberal, no qual a função
das leis é a de estabilizar expectativas comportamentais e a função do Direito é
a de promover a integração social.
No cerne deste sistema de direitos, dois princípios lhe garantem a eficácia.
Trata-se dos princípios da democratização (D) e da universalização (U), que
Habermas apropria de sua teoria do discurso para aplicar ao Direito. O conteúdo
destes princípios é o seguinte: "Princípio D: São válidas apenas aquelas normas
às quais todas as pessoas possivelmente afetadas possam concordar enquanto
participantes em discursos racionais",19 "Princípio U: Toda norma válida tem

16

Between Facts and Norms, p. 104.
Ibidem, p. 122.
18
Ibidem, p. 125.
19
Ibidem, p. 107.
17
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que preencher a condição de que as conseqüências e efeitos que previsivelmente
resultem de sua observância universal, para a satisfação dos interesses de todo
indivíduo, possam ser aceitas livremente por todos os concernidos".20 Habermas
acredita ainda que se todos os cidadãos do mundo concordassem com os princípios
U e D, em uma situação ideal de fala, teríamos um consenso normativo ideal e
universal sobre a produção de normas justas.
Habermas condensa esta sua percepção sobre o direito na forma de um
paradigma jurídico que ele acredita se suceder aos anteriores paradigmas liberal e
welfariano: o paradigma procedimental.21 A distinção em relação ao paradigma
liberal é inócua. Como vimos, o paradigma jurídico habermasiano é tão liberal
e tão formal quanto qualquer outra concepção liberal do direito. O direito procedimental de Habermas em nada se distancia do já conhecido direito formal. E à
ele agrega o vazio, a ausência de conteúdos e de sujeitos, a dogmática, o liberalismo
e o universalismo. Ao tentar supostamente colocar na sociedade civil o que seria
o poder constituinte, Habermas o aprisiona em infindáveis procedimentos formais.
O erro talvez esteja mais uma vez, seguindo a tradição contratualista, em achar
que a solução é separar estado e sociedade. Definitivamente, a potência do Direito
jamais terá a forma de poderes comunicativos.
O Direito como potência constituinte
"Destroying the claims of normativity: it seems that we can and must
begin to approximate this goal".
Antonio Negri e Michael Hardt
Labor of Dionysus

As teorias jurídicas pós-modernas têm fracassado em sua tentativa de
superar o paradigma positivista e o legado contratualista da modernidade. Os
novos arcabouços teóricos do Direito, com suas construções e reconstruções,
não têm sido suficientes para expurgar de sua gênese as idéias de formalismo,
fundacionalismo, transcendentalismo e universalismo.

20
21

Consciência Moral e Agir Comunicativo, p.147.
Between Facts and Norms, capítulo 9, passim.
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Talvez a normatividade deva ser definitivamente abandonada para que
possamos encontrar uma outra alternativa a esta tradição de pensamento jurídico.
O ponto de partida para uma abordagem efetivamente crítica e renovadora parece
ser a aplicação da ontologia ao Direito. Vale dizer, o primeiro passo para romper com
o paradigma que tentamos ilustrar ao longo deste artigo e libertar o Direito das
amarras da modernidade é pensá-lo ontologicamente. Afinal, como explicam Negri
e Hardt, "se o normativo segue o ontológico, e o ontológico é imanência absoluta,
não há isolamento possível do normativo (e sua existência autônoma) se não
como mistificação, fraude, imbróglio ou, no máximo, como a sobrevivência de
velhos poderes. As características normativas do Direito, portanto, não podem
durar: a normatividade não pode mais existir como uma estrutura para a qualificação
da ação. A ação deve ser definida e qualificada apenas em relação ao constitutivo,
ao socialmente relevante e ao dinamismo cooperativo da própria ação".22
E é justamente o pensamento, sempre ontológico, destes dois autores
que nos sugere a nova abordagem para a teoria jurídica que desejamos aqui postular.
Perspectivas críticas do Direito devem se centrar na genealogia de novas subjetividades não como pressões reformistas na ordem existente, mas como elementos
de um novo poder constituinte. 23 A liberação do poder constituinte, afinal, se dá
junto à desestruturação do poder constituído.
E é a multidão o sujeito constituinte capaz de promover uma crítica radical
ao sistema jurídico e de propor alternativas efetivas.24 A forma deste sujeito,
mostram Negri e Hardt, é "produtiva, imaterial e cooperativa, precede toda
configuração normativa, ou melhor, a exclui, apagando-na positivamente em
um processo institucional contínuo, dinâmico e aberto".25 Multidão significa
democracia: "uma democracia de iguais, fundada no absoluto da capacidade
produtiva de seus sujeitos, na igualdade absoluta de direitos e deveres e na efetividade dos direitos".26 Como dizem Negri e Hardt, muitos tentaram, mas poucos
conseguiram efetivamente basear a democracia nestes princípios.
22

Labor of Dionysus, p. 309.
Ibidem, p. 307.
24
Ibidem, p. 309.
25
Idem.
26
Ibidem, p. 310.
23
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A multidão precisa construir sua institucionalidade. "O poder constituinte
exclui qualquer tipo de fundação que resida fora do processo da multidão. Não
há fundação transcendente nem qualquer forma de direito natural ontologicamente inscrito nas singularidades humanas que poderia prescrever ou limitar
sua ação cooperativa".27 Sob a perspectiva negriana, a única fundação possível
seria a fundação da produção, do trabalho, do trabalho vivo.
O trabalho (labor), ou melhor o conceito abstrato de trabalho, teria o condão
de conectar a constituição formal, isto é, a ordem legalmente estabelecida, e a constituição material, vale dizer, a realidade do mundo socialmente constituído. O
verdadeiro poder constituinte, entretanto, prescinde da produção de constituições,
pois ele próprio é constituição.
O Direito precisa de uma teoria que tenha em sua gênese o poder constituinte da multidão e que prescinda de mediações, representações, fundações
transcendentais. O Direito não deve mais ser pensado como poder, mas sim
como potência. Sua única finalidade deve ser a emancipação.
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Comunicação e diferença nas cidades 1
Janice Caiafa

Habitar uma cidade é experimentar de alguma forma a vizinhança de
estranhos. Se saímos à rua, encontramos desconhecidos em grande variedade,
gente cuja procedência não conhecemos e que cruzamos em nosso caminho nos
espaços públicos e partilhados. Ali não somos tão facilmente localizáveis como,
por exemplo, numa reunião familiar ou num pequeno povoado. Deixamos em
algum grau nossa inserção e a identidade que nos atribuem para trás para experimentar esse confronto e nos expor a essa percepção de descontinuidades e
diferenças. Isso constitui para muitos, acredito, o grande atrativo das cidades, ao
mesmo tempo em que é o alvo mais freqüente de críticas daqueles que denunciam
as mazelas da vida urbana. Em todo caso, a experiência do estranho e do inesperado
é uma marca das cidades e precisamente o que a caracteriza como um universo
de circulação e comunicação bastante singular.
Fernand Braudel mostra como a cidade emerge historicamente numa
situação de grande "turn-over", deslocando tradições, provocando fluxos de
imigrantes, engendrando todo um meio propício ao movimento. Braudel chama
a cidade no Ocidente de "verdadeira máquina a quebrar os velhos vínculos, a
colocar os indivíduos sobre um mesmo plano" (Braudel, 1979). Instaura-se um
espaço de deslocamento e comunicação. Na Antiguidade, mostra Braudel, a
solução imperial se opunha à solução cidade. O primeiro caso predomina no
Oriente, onde a presença de estados imperiais fazia com que as atividades se
concentrassem em torno do palácio e só as capitais imperiais prosperavam. As
cidades apareciam e desapareciam à mercê dos "caprichos do príncipe". No
segundo caso, a cidade se expande em rede com outras cidades e atrai uma
população muito diversa, promovendo mais mistura.

1

Texto apresentado no 11º Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de PósGraduação em Comunicação (Compós 2002), de 4 a 7 de junho de 2002.
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Lewis Mumford observa que a cidade, em oposição ao pequeno povoado,
se caracterizou desde o início por atrair gente de fora, "não-residentes", que ali
vinham por interesse em alguma atividade de ordem religiosa ou social, mais que
- comércio, segundo esse autor. Isso atestaria o "dinamismo inerente" da
no
cidade, "em contraste com a forma mais fixa e interior da aldeia, hostil ao outsider" (Mumford, 1961).
As cidades se expandem num espaço de intercomunicação, desde os
seus inícios, ou num espaço "horizontal", como escrevem Deleuze e Guattari,
em constraste com o procedimento do Estado, que é "vertical" e promove a
ressonância de focos de poder. A cidade também promove integração (ela não é
só dispersão), mas local, não global como faz o Estado. A recodificação urbana,
as marcas que se formam (e que estriam, delimitam, hierarquizam) são constantemente redistribuídas porque a cidade não cessa de receber outros fluxos que
modificam seu espaço social e físico e portanto de se transformar e se produzir
por eles. A cidade, escrevem Deleuze e Guattari, "só existe em função de uma
circulação e de circuitos; ela é um ponto assinalável sobre os circuitos que ela
cria ou que a criam" (Deleuze e Guattari, 1997).
As cidades geram um poderoso espaço de exterioridade que se opõe
tanto ao interior dos espaços fechados quanto à interioridade do sujeito. A heterogeneidade ali ativa dispersa focos de identidade e as recorrências do familiar,
introduzindo portanto variação nos processos subjetivos (Caiafa, 2001a, 2001b,
1992). A descrição da produção subjetiva nas diferentes configurações urbanas é
uma tarefa da etnografia das cidades e importante para que se entenda a especificidade da experiência urbana. Guattari (1992) escreve que as cidades se caracterizam em grande parte pelos processos subjetivos que deflagram.
Entende-se aqui a subjetividade como produção, sendo o sujeito apenas
um momento dos fluxos subjetivos em que esses processos se cristalizam numa
identidade pessoal. Mas mesmo o sujeito é um episódio dessa subjetividade
processual, que não é nunca resultado, mas constantemente processo. São componentes os mais diversos que entram na produção da subjetividade. Assim, os
processos sociais e materiais na cidade - a relação com o espaço construído - são
componentes subjetivos também. A experiência com a variedade de estímulos
nas ruas, com esses desconhecidos que cruzam nosso caminho - e com quem
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uma comunicação em alguns casos pode se estabelecer - modeliza afetos,
perceptos, produz, enfim, subjetividade. Para admitir os processos urbanos como
componentes subjetivos é preciso conceber uma subjetividade fora do sujeito,
em constante atualização e processualidade, à mercê de componentes heterogêneos.
Nas áreas residenciais segregadas, em geral dependentes do automóvel,
cria-se um meio propício às recorrências familiares, à confirmação das identidades. É o modo de vida dos condomínios fechados, que ocorre entre nós e que
é o modelo que predomina nas cidades ou anti-cidades americanas (Caiafa,
2001b, 1991). O espaço público não é um meio ocupável coletivamente. Em
geral, só se o ocupa no automóvel particular, o que configura um uso privado da
via pública. Ou então nos shoppings, numa atividade já direcionada para um
fim, o consumo. Mesmo as reuniões em bares ou restaurantes nesses lugares
tendem a eliminar o imprevisível que só o espaço aberto das ruas pode provocar.
A primeira figura das cidades é a densidade. A cidade surge como
aglomeração, com o acúmulo de gente num espaço que se partilha. É a aglomeração
urbana, onde há necessariamente a criação de espaços coletivos. Porque a
ocupação privada do espaço, como nos mostram casos concretos, leva a uma
segmentação da população e a uma compartimentação do espaço urbano que
inviabilizam a cidade. Poucos ocupam as áreas residenciais segregadas ao mesmo
tempo em que se geram habitações precárias de excessiva concentração. O
espaço público é desativado, não se oferece à ocupação coletiva. A rua já se torna
inviável para a caminhada - e os mais pobres são os mais penalizados porque
vão ter que se deslocar ali ao menos para poder se amontoar no transporte coletivo
precário. Os mais ricos se movimentam em automóveis privados, que utilizam
muito mais solo urbano e requerem um enorme subsídio. O conforto das áreas
residenciais segregadas e do automóvel privado, figuras da ocupação privada do
espaço urbano, só é garantido quando a sociedade paga por ele.
A privatização e o confinamento geram, portanto, ao mesmo tempo um
adensamento aberrante, desigual, e uma movimentação segregante. Trata-se de
uma desurbanização, de forças contra a densidade e a circulação, que marcam
historicamente a expansão das cidades. Nas cidades, a densidade apóia-se na
dispersão porque a mobilidade é fundamental para que a população possa se
distribuir e se misturar, ocupando coletivamente o espaço da cidade, preferindo-o
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aos espaços fechados. É uma dispersão atrativa (Caiafa, 2001b) porque há uma
atração pelo espaço coletivo e não para fora dele num desejo de segregar-se. Historicamente, a aglomeração urbana preenche um espaço coletivo, densamente populado.
Há uma inquietude - argumentei em outro trabalho (2001a) - que a
experiência urbana pode satisfazer ou revolver com resultados criativos para a
subjetividade. Estamos inquietos, queremos circular, no sentido mais forte.
Vamos além de nossa vizinhança, vamos à rua para nos misturar, para experimentar
os encontros possíveis nesse espaço de intercomunicação e para enfrentar os riscos.
Encontros e passagens
Qual é a natureza desses encontros citadinos e como se coloca aí o
problema da comunicação? Para Benjamin, esses encontros trazem a marca do
"choque". Benjamin descreveu genialmente como na modernidade a técnica
promoveu deslocamentos radicais na esfera da arte e no domínio da experiência.
Acompanhando essas mudanças, desenvolvem-se modos de percepção e de
experiência que são característicos do espaço da cidade moderna. A movimentação
nas ruas impõe uma nova complexidade que vem na forma da colisão, do choque,
tanto com a multiplicação dos estímulos quanto com o movimento da multidão.
Para se orientar pelos sinais de trânsito, o pedestre tem que lançar olhares
"aparentemente despropositados" em todas as direções, como observara Poe
para os transeuntes na cidade (Benjamin, 1995: 125). De fato, nossa atenção tem
que se distribuir para todos os lados de forma que possamos atravessar uma rua numa movimentação que pode mesmo parecer despropositada, como o movimento
"maníaco" que Benjamin atribuía à multidão. Isso fica demasiado claro por
exemplo no Rio de Janeiro, em que mesmo a adesão a essa movimentação maníaca
não nos garante que chegaremos ao outro lado da rua. Benjamin observa o ineditismo dessa forma histórica de percepção e experiência. Na emergência da cidade
moderna, é um novo ritmo que se forma. Mover-se no trânsito urbano e na vizinhança das massas urbanas vai exigir uma nova dinâmica subjetiva que tem o caráter
do choque. "Nos cruzamentos perigosos, inervações fazem-no (o indivíduo) estremecer em várias seqüências, como descargas de uma bateria" (Benjamin, 1995: 124)2.
2

Para uma discussão sobre a possibilidade de imprimir ao choque a qualidade da criação no
domínio da arte, ver Caiafa, 2000.
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Que os encontros citadinos possam trazer a marca da colisão é uma
excelente pista que nos leva a enfrentar novos problemas. É mesmo um ritmo
que se constrói na exterioridade das cidades e que envolve experiências subjetivas
em constraste com aquelas dos meios fechados. É que não nos basta atribuir a
esse ritmo da colisão a marca da desorganização ou da destruição. Seria preciso
ressaltar também o papel produtivo ou construtivo do confronto. A fricção pode
trazer diferenciação, desafiando o reconhecimento, tendo um efeito não necessariamente deletério mas transformador dos processos subjetivos. Ao descrever os
fenômenos do choque, Benjamin não faz um discurso apenas de denúncia.
Várias vezes ele distingue o "flâneur" do "transeunte". O primeiro imprimiria à
sua caminhada um ritmo criador, diferente do movimento "maníaco". Baudelaire poeta da cidade e do limite da modernidade, a um tempo clássico e moderno
(Baudelaire, 1996, introdução de Claude Pichois) - vivia com fascínio, a seu
modo, essas inovações intrusivas da cidade. Observa Benjamin que Baudelaire
"suscitava o choque", ao mesmo tempo em que se ocupava de "apará-lo". Sua
poesia atualizaria essa fricção, à medida que mostrava uma cidade impiedosa
mas também fascinante, que podia provocar e encantar.
No poema "À une passante", uma mulher ("efêmera beldade") passa
pelo poeta e cruza-lhe o olhar. E não sem conseqüências porque Baudelaire
escreve que esses olhos lhe "fazem nascer outra vez" ("m'a fait soudainement
renaître"). Essa mulher que passa no "frenético alarido" da rua em torno ("La
rue assourdissante autour de moi hurlait") lhe oferece portanto alguma coisa,
afeta-o.
O que o soneto nos dá a entender é captado numa frase: a visão que
fascina o habitante da cidade grande - longe de ele ter na multidão apenas um
rival, apenas um elemento hostil -, lhe é trazida pela própria multidão (Benjamin,
1995, p. 118).
E isso mesmo que ela se vá - "Não mais hei de te ver senão na
eternidade?/Longe daqui, tarde demais, nunca talvez!" - provocando um amor
"não tanto à primeira, mas à última vista", como coloca Benjamin, um novo tipo
de amor citadino.
O poeta foi afetado porque, como observa Benjamin, "Baudelaire não
deixa dúvida de que tenha olhado fundo nos olhos da mulher que passa".
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A experiência da passante e do poeta é um caso dessas relações
(colisões?) no ritmo urbano com desconhecidos. Em diferentes cidades ou
ocasiões poderia levar a um flirt, a um beijo, ao namoro, ou ao abandono. A possibilidade de ser afetado por estranhos é uma marca da vida urbana, uma
imposição ou uma oportunidade no espaço das grandes cidades. A comunicação
sempre envolve diferenciação, ela sempre reúne ou agencia mundos estranhos.
Mas são diversas as situações de enunciação (Ducrot, 1972), há diferentes
regimes de signos (Deleuze e Guattari, 1995). No caso dos processos de
comunicação no meio heterogêneo da cidade, a exposição a uma variedade
imprevisível parece intensificar esse investimento na diferença. Também uma
experiência subjetiva singular pode acontecer por essa exposição à heterogeneidade.
Deixar-se afetar por estranhos é de certa forma já mudar ou sair um pouco de si.
Estranhos mundos possíveis
O que as cidades nos oferecem de mais atraente é essa possibilidade de
vislumbrar constantemente mundos estranhos, que não são o nosso e que
podemos vir a conhecer. É a fascinação de "Rear Window" ("Janela Indiscreta"),
filme de Hitchcock em que o personagem principal observa (eventualmente se
deixando afetar e interferindo) os movimentos nos apartamentos em frente à sua
janela. Quem assiste ao filme também contempla esses mundos possíveis, no
belo cenário que o diretor cria, e é atraído por aí. São mundos possíveis porque
não são atualizados, não existem para mim e por sua alteridade mesmo compõem
a minha experiência. Gilles Deleuze escreve que o papel de "outrem" é precisamente "a expressão de um mundo possível". Lendo o texto de Michel Tournier,
Sexta-feira ou Os limbos do Pacífico, uma reescritura de Robinson Crusoe,
Deleuze mostra como as aventuras de Robinson em sua ilha envolvem a perda
de outrem. O próprio Tournier avança esse pensamento no romance. A partir da
ausência de outrem na experiência do naufrágio, é possível explorar os efeitos
de sua presença, ou seja, o papel de outrem na experiência ordinária.
Para Deleuze, outrem, como expressão de um mundo possível, "introduz
o signo do não-percebido no que eu percebo" (Deleuze, 1974, p. 315). O
primeiro efeito de outrem é "a organização de um mundo marginal, de um arco,
de um fundo" em que se inscrevem outros objetos, outras idéias, formando
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"todo um campo de virtualidades e de potencialidades". É uma margem que se
cria em torno daquilo que vejo, feita do que é visto por outrem. Os objetos atrás
de mim formam um mundo para mim porque são vistos por outrem e se eles
podem eventualmente entrar para o meu âmbito de percepção, se essa transição
pode ser feita, é justamente porque constituem, pela presença de outrem, esse
mundo marginal. Outrem regula essas transições, "impede os assaltos por trás,
povoa o mundo de um rumor benevolente". O texto nos autoriza a admitir esse
arco ou fundo não só na percepção mas, em geral, na experiência subjetiva.
Mas outrem não é um objeto ou um outro sujeito. Este ponto é importante
para a questão da comunicação e da subjetividade. Ele é a expressão de um
mundo possível. A partir dessa definição de Tournier, Deleuze acrescenta que
outrem é "o princípio a priori da organização de todo campo perceptivo", "a
estrutura que condiciona o conjunto do campo". Nota-se aqui nesta linguagem,
que vai predominar doravante no texto, ainda a influência do estruturalismo.
Mas o que se retém de mais vigoroso é que outrem não é simplesmente um outro
com quem falo ou que me influencia, um personagem do campo perceptivo, da
relação de comunicação ou da interação social, mas um princípio, um operador,
e que expressa um mundo possível. Se ousamos elaborar um pouco mais uma
instância que, ao gerar uma margem, acenando com um mundo não atualizado
mas possível, torna denso onde não estou e aquilo que não sou. Tournier escreve
que "outrem é para nós um poderoso fator de distração". De alguma forma outrem
me tira de mim, ele me distrai.
De resto, é a presença de outrem que produz vida social e é condição da
comunicação. Embora muitas vezes a análise possa acabar por priorizar os
fenômenos da identidade e do reconhecimento. Ao contrário, o mais interessante
da idéia de outrem como expressão de um mundo possível é que não se trata de
uma exposição a diferentes identidades. Não se trata, por exemplo, de um outro
sujeito com que partilhamos um código, nem se trata de intersubjetividade.
Outrem, como estamos entendendo aqui para nossos propósitos, é um operador
de diferenciação, que dissolve as identidades, as desterritorializa, leva-nos para
longe de nós ao nos distrair com outros mundos possíveis. Não é que o reconhecimento não se produza. Produz-se sem cessar e as identidades se formam, nelas
nos apoiamos também. Mas as transições, como indicam Deleuze e Tournier,
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são organizadas pela margem, pelo lado de fora. É a presença de uma operação
anônima de diferenciação que seria preciso conceber não como uma transcendência e nem mesmo como uma estrutura, mas imanente, de alguma forma,
inscrita nos agenciamentos.
Embora outrem seja uma instância presente na vida social, nas diversas
experiências, nas diversas situações de comunicação, certamente a atividade ou
expressividade de sua presença vão variar. Os fatores de diferenciação e reconhecimento em jogo vão variar em cada caso. Nos subúrbios americanos - áreas
residenciais segregadas dependentes do automóvel - a vida social tende a se
concentrar em espaços fechados onde convivem conhecidos. Não só na casa
familiar ou no automóvel, mas quando se vai mais longe é para participar de
grupos de igreja, clubes fechados ou reuniões de auto-ajuda. Ali o espaço público
não está disponível para a ocupação coletiva. Em contraste, no espaço aberto da
aglomeração urbana não existe ou não predomina uma demarcação prévia.
Quando nos deslocamos e agimos no espaço das cidades, não experimentamos
prioritariamente a partir de nossa inserção ou história pessoal. Um espaço de
diferenças nos acolhe como mais uma delas. Nem estamos certos da inserção
dos outros e não conseguimos ter uma antecipação do que poderá ocorrer nesse
trânsito. A comunicação se dá com desconhecidos e as situações não estão previstas.
Acentua-se assim essa experiência de margem ou fundo que me mostra outros
mundos. Outrem é uma operação mais ativa. O habitante da cidade tem mais
chance de cruzar com uma passante desconhecida e olhar dentro de seus olhos,
se deixar afetar. O que as cidades nos podem trazer é precisamente a intensificação da experiência de outrem como expressão de um mundo possível. A comunicação vai se dar justamente no contexto das colisões e da experiência
expandida desses outros mundos, dessas margens.
A etnografia das cidades deveria se ocupar também de descrever, em
cada caso, como essa experiência de alteridade poderia ocorrer, como se vê
obstruída ou expandida nos diversos contextos urbanos. Em outros trabalhos
indiquei como em Nova York, em contraste com o modelo predominante de
cidade nos Estados Unidos, se desenvolvia um dispositivo de alteridade ("othering
device"). Ali, em muitos lugares, a heterogeneidade se oferece como fator de
diferenciação, acredito, numa experiência expandida de outrem. Não nos guetos
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entre os grupos segregados ou segregantes, que é algo que Nova York partilha
com outras cidades americanas, mas num lugar como o East Village, por exemplo,
de maior movimento e mistura e onde o contato entre estranhos pode ocorrer. A
diversidade nem sempre produz diferença, ela pode ser pacificada, disciplinada
em guetos geográficos ou pessoais (Caiafa, 2001b, 1991). Sennett observa que
para que tenhamos uma relação com o outro, tanto no espaço urbano quanto na
narrativa, é preciso uma experiência "não-linear ou não seqüencial da diferença",
em que se chega até a borda de si mesmo e se experimenta o fora (Sennett,
1992). As diferentes configurações urbanas podem realizar ou não, ou realizar
de diferentes modos e em diferentes graus essa potência de diferenciação que,
como vimos - pelo espaço de exterioridade e comunicação horizontal que se
gera, pela diversidade e atividade que não cessam de atrair estrangeiros - está no
coração das cidades.
Nesse espaço de exterioridade, cuja força de resto repousa no imprevisível (Caiafa, 1991), tudo está em desequilíbrio. Esses fluxos que produzem a
desterritorialização das identidades, a criatividade subjetiva, a comunicação
transversal, podem não só ser obstruídos mas ao longo de seu curso mesmo produzir o contrário de tudo isso. Ou seja, produzir a imobilidade, paradoxalmente
pelo excesso de exposição ou de velocidade. Todos os riscos das grandes
cidades, tão citados contra elas e em nome de uma vida mais provinciana e
familiar, podem ser vistos como casos do fracasso das forças urbanas da diferenciação. Por exemplo, no assalto: o desconhecido, o estranho pode ser um
assaltante, o encontro pode ser violento e a colisão fatal.3 Nesse caso, a variedade
urbana gerou violência, por excesso de proximidade não se produziram os afetos
criadores da alteridade. No caso citado acima dos grupos segregantes em Nova
York ou outras cidades americanas, a variedade também não tem força de diferenciação, mas pela razão contrária, por uma distância que se estabeleceu. Ali o
contágio urbano não se realiza, não há possibilidade de comunicação.
São riscos a que estamos sujeitos nas cidades: o isolamento, a violência.
Ao mesmo tempo em que a experiência da alteridade é também uma possibilidade,
em muitos casos, e, num sentido positivo, um risco - há um risco para a identidade,
3

Situação freqüente, por exemplo, nas viagens de ônibus no Rio de Janeiro. Cf. Caiafa, 2001a.
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para o reconhecimento quando nos defrontamos com um mundo possível e
estranho, quando nos distraímos. Ao longo dos circuitos e dos fluxos que
produzem a cidade, a diferença como força criadora é seu maior atrativo.
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As ilusões etno-genealógicas da nação1
Lorenzo Macagno
Nos últimos anos, sobretudo na Europa ocidental, a agenda dos
"engenheiros sociais" encarregados de formular políticas de imigração vem
sendo motivo de discussões e fonte permanente de preocupação. Um dos desafios
centrais desta agenda poderia ser resumido na seguinte frase: "obter uma gestão
comum dos fluxos migratórios"2. Aparentemente, esta tarefa embute a possibilidade
de se criar uma Polícia Européia de Fronteiras, tal como sugerido na reunião da
Cúpula Européia em Sevilha, nos últimos dias de junho de 2002, cujo tema central
foi, precisamente, a "questão" da imigração.
Para além das respectivas ansiedades nacionais, os países da União
Européia esperam alcançar num futuro próximo uma padronização de suas leis
de imigração. Uma conseqüência já visível desta política comum é a crescente
expulsão dos chamados "indocumentados", que se faz acompanhar de uma
imagem midiática segundo a qual a imigração representa um "problema", ou,
num cenário mais pessimista, uma "ameaça".
Devemos admitir que os fantasmas produzidos pelo suposto descontrole
dos fluxos humanos não assumem necessariamente uma forma extremada de
reivindicações xenófobas, racistas ou de exclusão. Muitas vezes conduzem simplesmente a dilemas identitários em torno da idéia de "nação" ou acerca dos limites
da soberania baseada em fronteiras mais ou menos permeáveis. Propomos, nas
páginas que seguem, uma reflexão, precisamente sobre estes dilemas e limites.
Nesse sentido, os processos migratórios constituem um locus privilegiado para
pensar noções tais como nação, nacionalidade, soberania e cidadania.
Já de saída nos deparamos com uma pergunta cuja resposta definitiva é
uma quimera: como é possível que esta ficção chamada "nação" (e, em seu
1

O presente artigo aborda alguns tópicos do curso 'Imigração, cidadania e nação: politicas da
diversidade em contextos democráticos' ministrado pelo autor na Faculdade de Ciências Jurídicas
e Sociais da Universidad Nacional del Litoral, Argentina, julho de 2002.
2
Jornal El País, 23 de junho de 2002, Madrid.
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desdobramento jurídico-territorial, o "estado-nação") tenha podido adquirir, em
nível mundial, tamanha força persuasiva? Tal pergunta enuncia uma tentativa
um tanto pretensiosa. Por esse motivo, optaremos por uma via lateral: aquela
que conduz à análise do par imigração/emigração, cujo efeito é o de indicar o
grau em que este duplo movimento põe em evidência e faz emergir a própria
"natureza" de nação, ou melhor dizendo, a sua ilusão de querer constituir-se em
uma comunidade etno-genealógica mais ou menos homogênea. Este
questionamento sobre as ilusões da homogeneidade deixará, em última instância,
o caminho livre para refletir sobre as políticas de diversidade que alguns estados
nacionais vêm esboçando frente à iminência dos fluxos migratórios e à porosidade
de suas fronteiras territoriais. Uma das formas que estas políticas vêm assumindo
pode ser enquadrada na rubrica do chamado "multiculturalismo". Estas páginas
oferecem assim um pretexto para também refletir sobre os encantos e desencantos
do multiculturalismo no âmbito das sociedades plurais.
Como se inventa uma "grande família"?
Em 1882, o pensador francês Ernest Renan pronunciava sua célebre
conferência "O que é uma nação?". Trata-se de um texto fundamental para
entender alguns dos debates que acompanharam o processo de surgimento dos
estados nacionais na Europa ocidental. Daquele pronunciamento, houve quem
retivesse apenas uma única frase, que é muitas vezes repetida de forma descontextualizada: "uma nação é um plebiscito de todos os dias". Proferidas por estes
emuladores, tais palavras pretendem resgatar uma idéia de nação baseada no
liberalismo e no individualismo democrático. O próprio Renan, no entanto,
mais conservador do que democrático, desculpou-se por ter usado o termo
"plebiscito", tomado, segundo ele, num sentido metafórico. Para localizar as
coordenadas da referida conferência, convém situá-la no contexto da crise
nacional provocada na França pelas anexações da Alsácia e Lorena pela Alemanha.
Qual é o argumento que Renan constrói para justificar a arbitrariedade destas
anexações? O foco da questão gira em torno da inconsistência das justificativas
lingüísticas e "etnográficas" invocadas pela Alemanha para incorporar aqueles
territórios. Na realidade o que deveria ter prevalecido, de acordo com a visão de
Renan, era a vontade dos habitantes da Alsácia e Lorena em pertencer à França.
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Uma nação, dizia, "(...) é para nós como uma alma, um espírito, uma família
espiritual (...) Aquilo que constitui uma nação não é falar a mesma língua ou
pertencer ao mesmo grupo etnográfico; é haver feito grandes coisas juntos e
querer ainda fazê-las no futuro" (1987, p. 131).
Esse ensaio clássico parece evocar um conjunto de problemas, que, até
os dias de hoje, vêm à tona sempre que porta-vozes de diversos segmentos
nomeiam a nação, e ao nomeá-la, a criam, a re-inventam, e, à sua maneira, a
imaginam. Talvez o que primeiro chame a atenção na afirmação de Renan seja
o argumento em favor da "comunidade" de memórias e experiências como um
marco distintivo de uma nação, para além dos atributos diretamente observáveis,
que o próprio autor denomina etnográficos 3 (lingüísticos, religiosos, "raciais"
etc.). Segundo este argumento, a nação não está assentada sobre uma ilusão de
pureza cultural ou homogeneidade etnográfica, e sim em uma comunidade
culturalmente diversa, ainda que homogênea em seus sentimentos e herança de
"memórias". Tal postulado deve ser situado em um contexto de consolidação
dos diversos estados-nações da Europa após os conflitos territoriais e de fronteira
que se seguiram, por sua vez, ao desmonte de impérios dinásticos fundamentalmente multilingüísticos e multiétnicos. Com efeito, se muitos defendem a
viabilidade da nação a partir de um isomorfismo exacerbado (ou seja, uma
correspondência exata entre língua, território, soberania), outros têm relativizado
esta utopia, acolhendo o caráter irremediavelmente híbrido das "comunidades
nacionais". Renan se pronunciava a favor desta última idéia, nos seguintes termos.
A consideração etnográfica não nos tem sido de muita ajuda para compreender a constituição das nações modernas. A França é celta, ibera e a
germânica; a Alemanha é germânica, celta e eslava. A Itália é o país onde
composição etnográfica está mais embaralhada. Gauleses, etruscos, pelasgos
e gregos, sem mencionar diversos outros elementos, cruzam-se em ramificações indecifráveis. As Ilhas Britânicas, em seu conjunto, oferecem uma
mescla de sangue celta e germânico, cujas proporções são particularmente
difíceis de definir. (...) A verdade é que não existe raça pura, e fazer
política sobre a análise etnográfica é fazê-la apoiar-se em uma quimera.
(1987, p. 72).

3

É importante assinalar que o termo "etnográfico" utilizado por Renan não deve ser confundido
com a acepção do termo da moderna antropologia social.
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Estas palavras foram escritas quase cem anos após a Revolução Francesa.
Entretanto, os dilemas engendrados naqueles dias permanecem atuais no
debate, introduzindo uma tensão decisiva entre dois pólos que, até hoje,
dialogam conflituosamente, sempre que se tenta definir uma nação e seus
"nacionais": 1) um pólo universalista, que opera uma abstração a partir dos
atributos culturais concretos dos indivíduos que constituem a comunidade; 2)
um pólo particularista, segundo o qual esta comunidade se define a partir de
uma série de critérios (lingüísticos, "raciais", religiosos) que atuariam como
elementos de pertença, para além da vontade dos indivíduos que dela participam.
Este assunto nos remete, além disso, ao processo através do qual a nação converte-se
em estado-nação, e, portanto, em uma unidade jurídica territorial mais ou
menos definida.
Como assinala Verena Stolcke, a própria fundação dos estados
nacionais europeus porta consigo uma contradição no que se refere ao destino
da cidadania. Temos, por um lado, o espírito cosmopolita, aberto e tolerante,
que inspirou a nova ordem republicana pela qual lutaram os revolucionários
franceses. Este espírito norteou o modelo do moderno estado nacional
democrático, o que significava que "... o pensamento revolucionário advogava
uma idéia voluntarista e universalista de cidadania, fundada no livre consentimento" (Stolcke, 2000, p. 26). Mas, por outro lado, aquela vontade cosmopolita
entrou em contradição com os processos que regem o pertencimento à nação.
Portanto, o princípio voluntarista cedeu lugar a uma série de princípios exclusivistas
que diferenciavam os nacionais dos estrangeiros, ou seja, critérios formulados
juridicamente para garantir o acesso à nacionalidade como etapa prévia do acesso
à cidadania. Para deslindar esta contradição é preciso distinguir o processo de
aquisição da nacionalidade - conjunto de requisitos jurídicos formais e qualidades
legais de pertença a um estado-nação - da noção de cidadania, entendida como
conjunto de direitos civis, políticos e sociais suscetíveis de serem adquiridos por
estes "nacionais".
Assim, as modernas leis de nacionalidade não puderam dar conta do
paradoxo entre universalismo e particularismo que emergiu com o surgimento
dos estados nacionais. Se, segundo os princípios da Revolução Francesa, o mundo moderno é formado por indivíduos "livres" e formalmente "iguais", por sua
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vez estes indivíduos foram remetidos a determinadas origens e, como tais, limitados no gozo dos direitos civis, políticos e sociais. Esta limitação atingiu também
as mulheres. Com efeito, as leis de nacionalidade introduziram desigualdades
formais que as afetaram de maneira especial. Ao mesmo tempo em que os princípios revolucionários afirmavam representar um cidadão universal e abstrato,
negavam de fato às mulheres e a outras "minorias" o usufruto de tais direitos:
A nova 'nação' excluiu das mulheres o gozo da liberdade em pé de igualdade com os homens, a partir da premissa de que elas, por sua própria
natureza, pertenciam à família, a qual era uma instituição natural e não
social, e, portanto carecia de autonomia. Ao depender dos homens, as
mulheres só poderiam ser “citoyennes passives”. A “paranóia reformista”
de Olympe de Gouges, seus veementes ataques feministas contra os revolucionários, em particular contra Robespierre acabaram por levá-la à guilhotina
em 1793, pouco depois que a Convenção Nacional declarou ilegais todos
os clube e associações de mulheres (Stolcke, 2000, p. 29).

Por outro lado, ao invés de permitir aos indivíduos uma liberdade progressivamente maior de movimentação entre os estados, os incipientes estados
nacionais dedicaram-se a codificar a nacionalidade traçando limites jurídicos e
condições para a aquisição dos direitos de cidadania. Os dois princípios traçados a
partir desta codificação foram 1) Jus Sanguinis, baseado no princípio conservador da "lei de sangue" e da descendência e 2) Jus Solis, que se fundamenta na lei
do solo ou lugar de nascimento. Pode-se articular o primeiro à constituição do
estado-nacional na Alemanha e o segundo à experiência francesa.
No entanto, o cosmopolitismo revolucionário francês foi, gradativamente, sendo deixado de lado. Desta maneira, o princípio da jus solis foi cedendo
lugar ao princípio da jus sanguinis. Até 1804, por exemplo, no contexto da
restauração monárquica, o Código Napoleônico estabelecia como regra para
aquisição da nacionalidade francesa o requisito de descender de um francês. O
primeiro código de nacionalidade propriamente dito foi elaborado em 1889, e
combinava regras de descendência com lugar de nascimento (jus sanguinis e jus
solis). Ainda que estas concepções fossem contraditórias em seus princípios
fundamentais, elas eram na prática intrínsecas à noção francesa do estado
nacional desde suas origens.
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Não é possível, entretanto, entender o processo de invenção da
nacionalidade sem vinculá-lo a outro esforço diretamente ligado à idéia de
nação: o da criação do "povo", ou seja, uma entidade supostamente homogênea
aos olhos do nascente estado-nação. Por esse motivo, de acordo com Verena
Stolcke, dos três elementos constitutivos do estado moderno - território, governo,
povo - o mais problemático de circunscrever seria o povo. Este processo foi
analisado mais detalhadamente por Etienne Balibar (1991) em termos do que
ele denomina "produção do povo". Com efeito, o povo não existe naturalmente,
é preciso produzi-lo, inventá-lo, uma vez que "... a produção histórica do povo é
também produção da 'individualidade nacional'", ou seja, uma personalidade
coletiva que se reconhece como tal em relação ao estado. Esta criação ou
invenção não seria possível sem uma certa ilusão retrospectiva. Dito de outra
maneira, a formação da nação (e com ela do "povo") se dá a partir da crença na
existência de um projeto planificado, unívoco e invariável e no mito nacional de
um destino linear. Projeto e destino são, de acordo com Balibar, "... duas figuras
simétricas da ilusão da identidade nacional" (op. cit., p. 86). No entanto, a instituição
desta forma ideológica que é a nação não seria possível senão com a intervenção de um conjunto de instituições que, repetindo a conhecida fórmula de
Louis Althusser, Balibar denomina "aparatos ideológicos do estado". Neste sentido,
a nação surge não espontaneamente, mas produzida e reproduzida por estes
aparatos. Balibar confere especial importância a dois deles: a escola e a família.
Estas duas instituições teriam um protagonismo central no momento de criar a etnicidade fictícia da qual se nutre o estado-nação. Ambas desempenhariam um papel
importante no processo de "nacionalização" do indivíduo. Desta maneira, uma
formação social só se reproduz como nação à medida que, através de uma rede
de aparatos e práticas cotidianas, o indivíduo é instituído como Homo Nacionalis.
Língua e "raça" são, historicamente, dois elementos recorrentes no
processo de produção da etnicidade que, por sua vez, também está envolvido no
processo de invenção da nação. A escola cria a possibilidade de uma comunidade lingüística homogênea e opera como princípio de exclusão aberto no
processo de etnicização das diferenças. Escola e família desempenham assim
um papel central na hora de reproduzir uma etnicidade fictícia que desembocaria
na "forma nação". Balibar se inspira aqui na noção de biopoder de Michel Foucault.
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De fato, intervêm nesta operação outros dispositivos tais como a elaboração e
conservação dos arquivos de filiação e alianças (por exemplo, através do Registro
Civil) que antes pertenciam ao âmbito familiar privado. Assim, a preocupação
privada com a genealogia torna-se uma preocupação pública, não só através das
políticas de imigração, mas também na monopolização do controle das genealogias
da nação por intermédio dos referidos dispositivos. Nesse caso, através de seus
porta-vozes, a nação pode ser imaginada em termos de uma "grande família",
uma das metáforas mais recorrentes entre os nacionalistas de diversos matizes.
Esta perspectiva evoca uma das tipologias de nação formulada por
Anthony D. Smith (1994), aquela que a concebe como uma comunidade etnogenealógica. Com efeito, o objeto deste nacionalismo étnico é a comunidade,
definida em termos de descendência e laços de sangue. A nação, portanto,
aparece como uma espécie de extensão política da etnia. Neste processo, um
elemento central é dado pela importância que se atribui à genealogia. A nação
torna-se assim uma "família de famílias", uma "super-família" constituída pela
comunidade. Ao mesmo tempo, este discurso etno-genealógico pode assumir a
forma de um nativismo e busca de autenticidade pela chancela de uma suposta
cultura popular. Neste processo, determinados elementos como a língua e uma
história (narrada sob a forma de acontecimentos heróicos e sacrifícios patrióticos)
constituem componentes centrais na constituição da própria mitologia nacional.
No entanto, a metáfora da nação como uma espécie de família ampliada
não nos autoriza a pensar em termos de relações de consangüinidade, já que, em
última instância, essas relações, da mesma maneira que as genealogias, são
"inventadas" ou, como declarou Walker Connor "... a maioria dos grupos que se
declaram nações possuem uma ascendência genética mista" (1998, p. 89). O
que vale aqui é, em todo caso, a força persuasiva da metáfora "família". Se,
como diz Connor, definir uma nação ou construir uma idéia do que seja nação é
tarefa quase impossível, "uma vez que sua essência é intangível", talvez o uso
das analogias possa constituir um bom recurso heurístico: pensar a nação "como
se fosse tal coisa". Benedict Anderson, em sua obra tantas vezes citada Comunidades
Imaginadas, percorre uma via semelhante quando sugere tratar o nacionalismo
"... dentro da mesma categoria que o 'parentesco'e a 'religião', e não nas do
'liberalismo' ou 'fascismo'" (1993, p. 23).
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Existe uma simplificação exagerada quando se atribui à "tradição
alemã" (Herder, Fichte) os princípios do nacionalismo etno-genealógico e à
"tradição francesa" os princípios do nacionalismo cívico-territorial. Ainda mais
se considerarmos as derivações etno-nacionalistas do tipo "a França para os
franceses" veiculadas pela Frente Nacional de Le Pen. De toda maneira, supondo
que a idéia cívico-territorial de nação tenha existido em estado "puro", sua
duração foi um tanto fugaz e precária (teve o apogeu na Revolução Francesa,
quando foi disseminando o princípio republicano da vontade nacional soberana).
Operando historicamente sob o jugo da cultura pública ou "religião civil" - que
estabelece uma língua comum e obriga a subsumir os particularismos etnoreligiosos no âmbito do privado - o nacionalismo civil foi acusado de invadir as
culturas étnicas das minorias nacionais, tal como aconteceu com o nacionalismo
civil britânico ou espanhol com relação aos galeses e escoceses, catalães e bascos,
respectivamente. Uma afirmação exacerbada e clara do princípio cívico-territorial
de nação - cujo objeto central é o "cidadão" - encontra-se bem traduzida na
declaração de Clermont-Tonnerre perante a Assembléia Nacional Francesa em
1789: "aos judeus enquanto nação não concedemos nada: aos judeus enquanto
indivíduos concedemos tudo" (apud Smith, 1994, p. 7).
Mais uma vez, a despeito dos esforços classificatórios e tipológicos, é
possível identificar, nas diversas experiências históricas, uma combinação
destes tipos de nacionalismo (cívico-territorial e etno-genealógico). No final do
século XIX, por exemplo, a França foi o palco de tensões entre uma identidade
nacional republicana cívica, por um lado, e "étnica" por outro, sobretudo
enquanto durou o caso Dreyfus.
Imigração e as ilusões da identidade nacional
Anthony Smith identifica também uma concepção pluralista de nação,
vinculada, sobretudo, a sociedades receptoras de imigrantes. Neste caso, o estado
nacional é visto como um conjunto de comunidades culturais diversas que poderiam se manter unidas graças à ação de uma "cultura pública". Esta teria sido a
experiência de sociedades tais como Estados Unidos e Canadá, primeiramente,
e mais tarde Austrália, Nova Zelândia e Argentina, que concederam num
primeiro momento que os imigrantes mantivessem por um tempo sua cultura de
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origem com a condição de que aceitassem a estrutura política e jurídica do estado
que os recebia. Gradativamente os imigrantes foram sendo incorporados pela
sociedade anfitriã de diferentes maneiras: pela assimilação, integração, fusão e
multiculturalismo. Cada uma destas opções coloca diferentes ênfases, seja na
manutenção dos particularismos culturais dos grupos em questão ou na
evanescência destes mesmos particularismos na sociedade receptora.
Hoje, cada uma destas "políticas da diversidade" deve-se atualizar
frente ao desafio de novas levas de imigrantes. Tal é o caso de países como Grã
Bretanha e França, cujos velhos mitos pedagógicos da identidade nacional já
não dão conta da totalidade da experiência da nação: são, como diz Smith, colocados a prova e transformados pela "atuação" diária de uma grande diversidade
de grupos de imigrantes, cada um com sua história, sua religião, sua língua etc.
Na França este desafio adquiriu dimensões importantes, sobretudo em função
da onda de imigração proveniente das ex-colônias. Um caso paradigmático
talvez seja o dos imigrantes oriundos da Argélia, que foi analisado detalhadamente
por Abdelmalek Sayad 4.
O ponto central da abordagem de Sayad consiste em tratar o par
imigração/emigração como processos que obrigam a refletir sobre a idéia de
nação. Segundo o sociólogo argelino, a ordem da migração coloca em jogo duas
ordens nacionais (a do país de imigração e a do país de emigração), sendo, portanto,
a migração o lugar onde se realiza o confronto entre o nacional e o não nacional.
Neste sentido, o imigrante põe a descoberto a própria ilusão de identidade
nacional. Como diz Sayad "... o imigrante ... não deve existir para que se realize
completamente a idéia de nação". Por esse motivo, a migração se torna, ao mesmo
tempo um problema político e um problema nacional, colocando em evidência
as duas ordens nacionais já referidas. Dito de outra forma:
O imigrante põe em "risco" a ordem nacional forçando a pensar o que é
impensável, a pensar o que não deve ser pensado ou o que não deve ser pensado
para poder existir; forçando-a a revelar a verdade de sua instituição e a expor
suas regras de funcionamento. Neste sentido, o imigrante (e com ele o emigrante)
4

Abdelmalek Sayad nasceu na Argélia, foi diretor de pesquisas do CNRS na França e
pesquisador do Centro de Sociologia da Educação e Cultura da École des Hautes Études en
Sciences Sociales.
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é um escândalo para toda ordem política, tanto para a ordem política que fez
dele um "imigrante" quanto para aquela que fala dele como seu emigrante
(Sayad, 1998, p. 274).

Para entender este triângulo indissolúvel proposto por Sayad - estado,
nação, imigração - é preciso deslindar a idéia de "dupla ausência". Com efeito,
como diz Sayad, sendo o político monopólio exclusivo do nacional, o imigrante
é, em sua condição de "não-nacional", excluído e auto-excluído do político. Tratase, neste caso, de uma exclusão de direito (exclusão da ordem nacional do país
receptor). Mas, ao mesmo tempo, enquanto "nacional" emigrado, ele é também
excluído de fato (excluído de sua própria ordem nacional). Esta dupla ausência
implica, ao mesmo tempo, uma dupla exclusão política: enquanto imigrante, se
exclui da ordem política do país que o recebe, exclusão que sabe, quase que
intuitivamente, que acontecerá; na condição de emigrante, se exclui ou é excluído
da ordem política do país do qual é proveniente. A arbitrariedade de ambas
ordens nacionais fica assim a descoberto, a partir da própria experiência do emigrante. Só assim é possível entender, no caso francês (que pode ser também aplicado a outras experiências nacionais) que ser imigrante e ser de nacionalidade
francesa não constitui necessariamente uma contradição. O fato de existir uma
categoria como "franceses muçulmanos" para referir-se aos "imigrantesnacionais franceses" é uma evidência de que nem todos os imigrantes são necessariamente estrangeiros (falando em termos nacionais). Somente em casos puros,
extremos, o imigrante - no sentido social do termo - coincide com estrangeiro,
no sentido jurídico. De acordo com este argumento, deveríamos concluir que o
"francês muçulmano" será um perpétuo "duplo ausente" e, como tal, põe ao
descoberto as ilusões assimilacionistas do republicanismo francês.
Neste contexto, é compreensível que o imigrante provoque, acima de
tudo, incômodo, embaraço, em sua condição de fronteiriço, liminar. Assim, sua
simples existência obriga a repensar a questão dos fundamentos da cidadania e
da relação entre o Estado e a Nação, tanto na sociedade receptora, quanto na
sociedade que o "expulsa". De certa forma, o imigrante se transforma em uma
espécie de delator das ilusões etno-genealógicas da nação.
Por outro lado, a lógica da migração, ao colocar em evidência de forma
decisiva a nação como substância construída, obriga o estado a revisar um dos
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pressupostos básicos que o sustentam: a noção de soberania. Como afirma
Saskia Sassen,
... os imigrantes e refugiados provocam uma tensão entre a proteção dos
direitos humanos e a proteção da soberania do estado. Esta tensão tornase particularmente aguda no caso dos imigrantes indocumentados, porque
sua mera existência significa uma erosão da soberania (1996, p. 60).

Dessa maneira, a imigração é o espaço privilegiado para pensar o
processo de descentralização da soberania. Entretanto, a pergunta principal
deste problema pode ser formulada da seguinte maneira: como pode o estado
renunciar à soberania em algumas situações (como a da economia "globalizada") e
aferrar-se a ela em outras (exercendo controle sobre o fluxo de imigrantes)? De
fato, se a globalização econômica "desnacionaliza a economia", ao mesmo tempo
a imigração "renacionaliza a política".
Saskia Sassen tem sido particularmente persuasiva ao questionar os
critérios que orientam as políticas de imigração nos países desenvolvidos. Ela
parte, neste sentido, de duas constatações fundamentais: a ineficácia das políticas
de imigração naqueles países e a transnacionalização de critérios (por parte dos
países ocidentais) na elaboração das ditas políticas. Sua crítica aponta dois dos
princípios que os estados nacionais usam, com êxito duvidoso, para implementar
estas políticas: 1) a soberania nacional e o controle de fronteiras como epicentro
do esforço regulador; 2) a imigração vista como conseqüência de decisões individuais dos emigrantes (e nesse caso, o país receptor passa a ser considerado
como sujeito passivo).
O primeiro princípio evidencia uma insistência, por parte das políticas
de imigração, em manter o isomorfismo "território-soberania-povo" como atributo excludente do estado-nação. Efetivamente, a política de imigração continua
sendo caracterizada por seu isolamento formal de outros processos de primeira
ordem, como se fosse possível tratar a imigração como um fenômeno delimitado
e fechado. Por outro lado, a experiência histórica demonstra que o monopólio
que os estados possuem para vigiar suas fronteiras e permitir ou negar o acesso
a seus territórios não garante necessariamente a condição de "insularidade" do
estado (Sassen, 1996, p. 86). Por sua vez, o segundo ponto demonstra um certo
descaso por contextos mais globais e relacionais, por parte das ditas políticas,
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sobretudo porque "... devido à internacionalização econômica e à geopolítica
resultante de antigos padrões coloniais, a responsabilidade pela imigração pode
não ser exclusivamente dos imigrantes" (op. cit., p. 66-67).
Esse padrão implica a existência de uma relação entre o país emigrante
e o país receptor, cujos vínculos podem ser de três tipos: pós-coloniais ou neocoloniais; vínculos formados em conseqüência da internacionalização; ou ainda
produzidos pelo sistema transnacional de recrutamento de trabalhadores. A
migração geopolítica tem sido avalizada por alguns padrões de imigração que se
verificam na Europa. Por exemplo, 60% dos estrangeiros residentes no Reino
Unido vêm de países asiáticos ou africanos que foram colônias ou protetorados
britânicos. Os imigrantes europeus dentro da Grã Bretanha são relativamente
poucos, e quase 75% deles são provenientes da Irlanda, outra ex-colônia. O caso
da França também ratifica os laços referidos acima: quase todos os emigrantes
argelinos residem naquele país, da mesma maneira que 86% dos emigrantes
tunisianos e 61% dos marroquinos, todos ex-colônias.
Uma vez que existem processos mais amplos envolvidos no fenômeno
migratório, não é possível, portanto, entendê-lo em termos de decisões individuais,
assim como também não é possível fornecer respostas centradas exclusivamente
na questão do controle de fronteiras. Por esse motivo, por mais que os estados
insistam em tratar a imigração como o resultado conjunto de ações individuais,
... não podem escapar às conseqüências destas dinâmicas mais abrangentes.
Um estado pode ter o poder para redigir o texto de sua política de imigração,
mas é provável que esteja enfrentado complexos processos transnacionais,
que só podem ser parcialmente abordados ou regulados através de uma
política da maneira como é convencionalmente entendida (Sassen, 1996, p. 75).

Por isso mesmo Arjun Appadurai (1997) fala de uma crise do estadonação moderno, pelo menos na sua versão clássica. Em outras palavras, trata-se
da "crise" de um dispositivo que não consegue sustentar totalmente a ilusão de
uma certa homogeneidade e estabilidade étnica amparada, sem arestas, no controle
da soberania territorial. As migrações transnacionais constituem, sem dúvida,
um alerta para as ilusões etno-genealógicas da nação. Neste sentido, o chamado
multiculturalismo foi, em algum momento, uma resposta elaborada pelo estado
para poder lidar com os efeitos das novas configurações identitárias da nação.
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Desafios e limites da cidadania multicultural
Michel Wieviorka 5 afirmou há poucos anos que a discussão acerca do
multiculturalismo constitui um debate, se não de todo esgotado, pelo menos
datado. Esta preocupação por delimitar temporalmente o assunto parece neutralizar
qualquer tentativa de retomar o tema. No entanto, as problemáticas evocadas
pelo multiculturalismo não estão totalmente esquecidas e, inclusive, vêm
recebendo uma atenção renovada, especificamente no contexto latino-americano.6
Mas o debate torna-se ainda mais polêmico se recordamos o decisivo
ataque formulado por alguns críticos contra o jargão multicultural, suspeito,
neste caso, de veicular uma "astúcia da razão imperialista".7 Este repúdio à
linguagem do multiculturalismo, que parte, sobretudo, de alguns meios intelectuais
franceses, foi detectado, em algum momento, pelo próprio Michel Wieviorka.
Assim, uma presumível origem nacional (norte-americana ou canadense) do
multiculturalismo havia provocado uma previsível desconfiança, proveniente
dos defensores da tradição assimilacionista própria do republicanismo francês.8
O multiculturalismo, como resposta aos desafios da diversidade cultural
(surgidos, de modo geral, em conseqüência da aceleração dos processos
migratórios a partir da década de 70) assumiu diversas formas institucionais.
Alguns autores preferem distinguir entre um multiculturalismo "relativamente
integrado" e um multiculturalismo "fragmentado". O primeiro foi estimulado
5

Diretor de estudos na EHESS e colaborador de Alain Touraine, coordenou e publicou, dentre
outros trabalhos, Racisme et modernité, Éditions la Découverte: Paris, 1993.
6
No Brasil, este assunto foi publicamente discutido em 1996, quando o Ministério de Justiça
organizou em Brasília um seminário internacional denominado "Multiculturalismo e racismo:
o papel da ação afirmativa nos estados democráticos contemporâneos". No caso do México,
podem ser consultados os ensaios publicados por León Olivé em Multiculturalismo y pluralismo,
Paidós: México, 1999. Para uma avaliação das conclusões do seminário de Brasília, ver o artigo
de Mônica Grin (2001).
7
Tal é o caso da crítica formulada por Pierre Bourdieu e Loic Wacquant (1999).
8
Segundo Wieviorka, a estratégia de fazer acompanhar o substantivo multiculturalismo pelo
adjetivo "americano" é uma maneira muito comum em alguns ambientes intelectuais da França
de desqualificar uma idéia, uma corrente política ou uma abordagem, sugerindo que se baseia
em uma experiência concreta que não tem nada a ver com as relações sociais naquele país
(1998: 235). Para uma análise detalhada das vicissitudes do debate multicultural entre os intelectuais europeus, sugere-se consultar o artigo de John Rex (1995).
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por algumas experiências em países como Canadá, Austrália e Suécia. O
chamado multiculturalismo fragmentado, por sua vez, vem sendo associado aos
Estados Unidos, cuja auto-imagem nacional se alimentou, num primeiro
momento, do mito do melting pot e mais tarde da idéia de "mosaico cultural".
No Canadá, o ponto de partida foi o conflito surgido no Quebec de língua
francesa e a contrapartida anglófona. Desde 1965, o multiculturalismo aparece
no Canadá como um horizonte alcançável a partir das recomendações do
Informe da Comissão de Bilingüismo e Biculturalismo. Neste documento,
sugeria-se substituir a política bicultural por uma política que leve em consideração
a diversidade étnica de toda a sociedade canadense, e não apenas dos seus dois
principais grupos (o britânico e o francês). Portanto, o biculturalismo vai cedendo
lugar ao multiculturalismo, até que, em 1971, é adotado oficialmente e em 1982
incorporado à constituição.
Na Austrália, a adoção do multiculturalismo é menos formal, e não há
um equivalente á carta canadense. Existe, entretanto, um conjunto de medidas
adotadas pelas políticas oficiais e pelos serviços especializados, medidas procedentes de uma decisão de fazer do multiculturalismo uma política oficialmente
anunciada em 1978. Isto inclui um forte apoio em favor da manutenção das
tradições lingüísticas e culturais dos imigrantes. Em 1989 tem lugar uma
mudança importante na política multicultural australiana com a Agenda
Nacional para uma Austrália Multicultural, que, além de questões relativas à
identidade cultural e justiça social, passou a integrar em sua pauta o ideal de
uma maior eficácia econômica coletiva. A dimensão econômica se apoia, desde
então, na idéia de utilizar as competências lingüísticas e culturais dos emigrantes
para melhorar o comércio e as relações de investimento com outros países,
sobretudo os da Ásia. Dito de outra maneira, o multiculturalismo na Austrália
seria uma tentativa de articular o respeito às diferenças culturais, à igualdade
cívica e à solidariedade econômica.
Na Suécia a política do multiculturalismo foi adotada abertamente em
1975, e se baseia em três princípios fundamentais: 1) igualdade do nível de vida
dos grupos minoritários com relação à população restante; 2) liberdade de
escolha, para os imigrantes, entre sua "identidade étnica" ou uma identidade
cultural especificamente sueca; 3) idéia de "parceria", ou seja, um conceito
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segundo o qual as diversas minorias possam trabalhar juntas, a fim de que estas
relações de trabalho sejam mutuamente benéficas.
Estas três experiências nacionais do multiculturalismo como política
organicamente integrada em nível oficial têm em comum o fato de não separarem a "questão cultural" da "questão econômica". Por isso Michel Wieviorka
propõe falar, nestes casos, de um multiculturalismo integrado. Neste sentido, o
caso dos Estados Unidos apresenta a característica de estar dividido entre duas
lógicas distintas: uma mais social e econômica e outra de tipo cultural.
A primeira lógica remete ao que se convencionou denominar ação afirmativa, a qual consiste, como afirmava Pascal Noblet, na adoção de meios racialmente
orientados para fins anti-discriminatórios. Neste caso, o problema não é tanto de
reconhecimento cultural, e sim de uma ação contra as desigualdades sociais
baseadas ou reforçadas pela discriminação racial. Os movimentos pelos direitos
civis dos negros cumpriram, neste sentido, um papel fundamental para a instauração de políticas compensatórias. É por esse motivo que a ação afirmativa, pensada
e desejada em princípio para os afro-descendentes, foi-se estendendo rapidamente às mulheres, aos hispânicos, indígenas e outros grupos. As políticas de
ação afirmativa têm desempenhado, sem dúvida, um papel primordial na admissão
dos grupos minoritários nas universidades e no mundo do trabalho em geral.
A segunda lógica (ou seja, a outra face do multiculturalismo norteamericano) refere-se às políticas de reconhecimento cultural. Esta questão tem
sido, em geral, motivo de debate no campo da educação. Com efeito, o ensino
tradicional de história e de literatura deu origem a exigências de grupos historicamente relegados, em busca de um tratamento menos etnocêntrico dos conteúdos
curriculares. Estas reivindicações levaram, por exemplo, à modificações no
conteúdo de livros escolares, à adoção de determinada literatura (que valorize o
passado afro-americano, indígena etc.). Trata-se, basicamente, de uma recusa, por
parte destas políticas do reconhecimento, às pretensões universalistas da dominação
exercida pelos "ocidentais", brancos, do sexo masculino e de língua inglesa.
Obviamente, estas duas lógicas de reivindicação - a sócio-econômica e
a cultural - podem operar em conjunto. Com efeito, as minorias que exigem
acesso à Universidade em nome da ação afirmativa poderão, em seguida, exigir que
se atribua um lugar mais destacado e mais justo à história de seus antepassados, á sua
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língua e, junto ela, à sua literatura e outras realizações artísticas de um modo geral.
Talvez um dos aspectos mais notáveis do debate multicultural seja o
fato de que ele permitiu que noções como cultura, etnicidade, cidadania etc.,
emergissem das catacumbas dos especialistas e se instalassem na esfera pública.
Ao mesmo tempo, começa-se agora a sobrepor à idéia abstrata e republicana de
cidadania um marco de nova complexidade. Esta noção ampliada de cidadania
pode ser atribuída não somente à aparente porosidade das fronteiras nacionais,
mas, sobretudo, ao fato de que estes cidadãos são - em nível sem precedentes portadores desterritorializados de valores sócio-culturais concretos e diversos.
Entretanto, o multiculturalismo, ao criar para diversos grupos a possibilidade de uma cidadania poliétnica, necessita de uma clareza classificatória
em relação a quem são estes grupos e quais são seus respectivos atributos sócioculturais. O perigo aí reside no fato de que o multiculturalismo não consegue se
livrar de uma epistemologia de tipo essencialista e substancialista. Assim, a partir
desta operação, que dispara a necessidade de traçar fronteiras identitárias claras
e definidas, o multiculturalismo neutraliza a lógica do hibridismo cultural.
É difícil viabilizar uma cidadania multicultural sem avaliar os dispositivos
jurídicos que devem acompanhá-la. Por outro lado, esta avaliação não pode
permanecer indiferente ao funcionamento real de cada comunidade e à lógica
dos poderes locais e municipais que a orientam. Entretanto, estes dispositivos
não podem descuidar dos discursos sobre a alteridade que cada sociedade produz
e fomenta, já que as leis não se aplicam sobre substâncias culturalmente assépticas
ou unívocas. Quais são efetivamente as diversas representações e auto-imagens
que cada nação produz e inventa? Quem são os porta-vozes autorizados a falar
"em nome de" uma nação? É difícil separar a comunidade "real" da comunidade
pensada ou, para usar o termo de Benedict Anderson, imaginada. Por esse mesmo
motivo é impossível encontrar uma solução definitiva para a permanente tensão
entre o paradigma do hibridismo e o da pureza cultural.
Indubitavelmente, esta tensão não transita por mundos politicamente
neutros. O tom otimista do cosmopolitismo, fruto de mundos interconectados,
"híbridos", esbarra no recrudescimento das tendências de polarização orienteocidente. Este processo começou a preocupar alguns analistas, sobretudo depois
dos acontecimentos do 11 de setembro em Nova Iorque (Giddens, 2001, Mann,
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2001). Com efeito, a lógica dos "fluxos culturais" parece ter dado lugar a um
crescente policiamento das fronteiras e o conseqüente controle sobre a circulação
de pessoas (que assume, cada vez mais, a forma de um irreversível processo de
criminalização dos imigrantes, provenientes, sobretudo, dos países muçulmanos).
Claro está que, se uma parte do mundo permaneceu, durante tanto tempo,
ignorante a respeito da outra, esta ignorância é um sintoma de que a condição global
constitui um ideal, ainda não totalmente consumado. Por outro lado, esta espécie de
apartheid civilizatório proposto por Samuel Huntington (que, como se sabe, foi
assessor da política internacional americana em sua versão mais conservadora)
mostrou ter conseqüências nefastas. Com efeito, o mil vezes citado choque de civilizações assumiu a forma de uma profecia autocumprida. O efeito de sua teoria
sobre a prática neutralizou (ainda que não definitivamente) as expectativas idílicas
em torno à possibilidade de uma cidadania global e desterritorializada, autorizando,
ao mesmo tempo, o retorno a um patriotismo anacrônico9. Curiosamente, no contexto
especificamente americano, a bandeira que defende a pureza da civilização ocidental
foi também levantada pelos inimigos mais previsíveis do chamado multiculturalismo.
Por último, se o multiculturalismo enquanto engenharia social tem ainda
algo para oferecer, é de se esperar que não seja apenas em termos de "políticas
de reconhecimento", mas também na qualidade de mecanismos de benefícios
sociais e econômicos para os grupos que possam dele se beneficiar. Por isso, o
desafio que permanece é o de saber se poderão ser enfrentadas questões de
desigualdade social com a mesma eficácia com que se enfrentam assuntos de
diversidade cultural. De toda maneira, é possível que tal agenda de boas
intenções tenha-se esgotado. Um sintoma deste esgotamento é o fato de que, a
despeito de todos os esforços de implementação de suas políticas, o multiculturalismo não parece ter sido absolutamente bem sucedido no momento de
emancipar-se das ilusões etno-genealógicas da nação e do próprio quadro
estatal-nacional do qual emerge e no qual opera.

9

As teses de Samuel Huntington foram expostas, primeiramente em 1993 na revista Foreign
Affairs, sob o título "The clash of civilizations?" (n. 72, vol. 3). Pouco tempo depois, o artigo
assumiu a forma de livro e se transformou em um sucesso editorial.
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Identidade e língua nacional.
Comentários acerca da produção
de estrangeiros.
Andrea Berenblum
O presente texto pretende estabelecer algumas relações entre a experiência
do estrangeiro e certos aspectos dos fenômenos lingüísticos, especificamente o da
variação lingüística e o da legitimação das línguas nacionais. Para tal, é interessante
começar dizendo que o olho do estrangeiro permite observar esses fenômenos de
uma forma particularmente interligada e indissociável. Para qualquer estrangeiro,
os conceitos de "nós" e "os outros" e as fronteiras que os separam são difusas e nada
evidentes, fato que contribui para dar um rumo e um sentido à reflexão sobre essas
problemáticas. Assim, a situação de deparar-nos com um cotidiano falado, escrito
e pensado numa língua, ou variedade lingüística estranha, nos coloca, de alguma
maneira, como os nossos próprios sujeitos de estudo no campo das reflexões acerca
da linguagem. É nesse sentido que acredito que a condição de estrangeira pode
ser uma das mais produtivas para pensarmos acerca dos processos que levam às
pessoas a considerarem as línguas por elas faladas como superiores em relação
às outras e a lutarem para defendê-las, preservá-las e conservá-las puras e imutáveis.
É possível que nenhum traço físico possa nos diferenciar dos "locais" e
que a simples vista ninguém possa adivinhar a nossa condição de estrangeiros,
já que nada nos diferencia das pessoas que freqüentam os âmbitos que nós freqüentamos. Nada com exceção de uma coisa: o sotaque. O sotaque é a marca da
diferença, o elemento que destrói a aparente igualdade inicial e ativa no interlocutor todo um mecanismo de representações e associações acerca de quem é
esse outro, diferente, estranho, estrangeiro. O processo de construção da identidade
está sempre ligado a um outro, que pode servir tanto para com ele nos identificar
quanto para nos distinguir e nos separar. "Sou o que o outro não é; não sou o que
o outro é. Identidade e alteridade são, assim, processos inseparáveis" (Silva, 1999).
O texto aborda de forma sintética o papel das línguas nacionais e dos
sistemas nacionais de educação na construção simbólica da identidade nacional,
através da lente do estrangeiro.
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Língua, identidade nacional e sistema educativo
A língua é um símbolo de identidade (talvez o mais poderoso) que nos
permite reconhecer-nos como naturais de uma cidade, de uma região, de um
país e, ao mesmo tempo, identificar a quem não o é. Esse poder atribuído à língua
data de épocas imemoriais. A respeito, Jacob May (1988) analisa uma passagem
da bíblia que se refere à forma como os gileaditas impediram os efrainitas de
voltar para sua terra natal, depois de tê-los derrotado. Para tal fim colocaram
guardas na margem do rio Jordão, por onde inevitavelmente eles deveriam passar.
Os guardas foram instruídos a ordenar aos interessados em cruzar o rio, que
dissesem a palavra shibbollet. Os que não a pronunciassem corretamente,
dizendo em vez dela, sibbolet, eram mortos ali mesmo: um indubitável
exemplo da Rápida Justiça do oeste do Jordão (op. cit., p. 71).

Mesmo que naquela época a questão da língua não estivesse ainda
associada à nacionalidade - para que isso viesse a acontecer deveriam transcorrer
vários séculos - a pronúncia já constituía um elemento fundamental na distinção
étnica dos indivíduos (idem). Ou, segundo a interpretação de Hobsbawn (1988)
a passagem citada demonstra até que ponto a pronúncia correta pode transformar
o "amigo" em "inimigo" ou vice-versa. Acredito que essa imagem é muito instigante
no sentido de que nos estimula a pensar como o outro pode se tornar rapidamente
um inimigo e quantos outros são silenciados em nome da defesa da pronúncia
correta e da língua considerada correta. Nesse sentido, todo estrangeiro é um
pouco inimigo, a vivência de ser estrangeiro ajuda-nos a considerar a existência
de múltiplas formas de ser estrangeiro, mesmo entre aqueles que nunca emigraram.
O estudo acerca dos processos históricos a partir dos quais vão se construindo as identidades, as línguas e as variedades lingüísticas é uma forma de
compreender que nossa identidade, em constante construção, tem uma origem,
certamente complexa e conflituosa. Que o fato de termos nascido aqui ou lá,
falar uma língua nacional qualquer, compartilhar certos traços culturais com
outros, são os resultados de longos e complicados processos históricos de
construção e não, contrariamente, as causas que explicam o sentimento de pertencer
a determinadas formações nacionais e de possuir certas características comuns
e distintivas, que permitem identificar-nos.
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Uma pergunta permite orientar o estudo acerca da construção simbólica
da identidade nacional e a reflexão sobre o papel que desempenharam as línguas
nacionais e os sistemas nacionais de educação nessa construção. Por que, apesar
da grande e evidente diversidade e heterogeneidade (social, cultural, étnica,
lingüística) que existe no interior das nações, prevalece um forte sentimento de
defesa da identidade nacional? Como se existisse um sentimento "superior" que
unificasse essa diversidade e, o que claramente eu percebi, era que esse sentimento
se expressava na defesa de uma língua nacional, considerada "a melhor", "a
mais bonita", "a mais complexa".
As línguas nacionais tiveram historicamente uma importante função
política, assim como os discursos que, em sua defesa, se pronunciaram e se
pronunciam na atualidade. De fato, em seu nome desenvolveram-se e sucederam-se
intermináveis conflitos que parecem não ter solução. E isto é assim porque, simbolicamente, ela, entre outros fatores, representa a comunhão dos cidadãos;
identificamo-nos como "irmãos" naturais de uma nação através dela e, exaltamos
suas virtudes e valores, em relação às outras línguas. No entanto, esse sentimento
de identidade através da língua, associado à idéia de nacionalidade que hoje nos
parece tão "natural" é produto da combinação de diversos processos históricos
que têm sua origem já bem começada a modernidade. É a partir da constituição
dos Estados Nacionais que se torna necessária a unificação lingüística planejada,
e com ela a imposição de uma língua oficial - ou variedade de língua - processo que destitui as outras línguas ou variedades e as torna dialetos ou línguas não
oficiais, marginais. Quando se constituem os Estados Nacionais, a questão
lingüística torna-se um elemento de cidadania (Guimarães e Orlandi, 1996).
Isto porque, com a fusão de Estado e Nação, constroem-se as bases para a unificação lingüística e cultural num território particular. A Nação necessita de
unidade e essa unidade - cultural e lingüística - possibilita a identificação dos
indivíduos como cidadãos.
Ao final do século XVIII e início do XIX difunde-se, na Europa Ocidental,
a nação como organização sócio-política, sendo o Estado quem exerce a função
de manter uma cultura e uma língua comuns, homogêneas. Para a realização
desta tarefa o sistema educacional tem um papel fundamental de reforçador dos
usos oficiais da língua nacional e na consolidação dessa cultura comum. Através
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do sistema nacional de educação, com padrões de alfabetização universais, o
sistema educacional, baseado numa única língua comum, contribui para a
afirmação da identidade nacional.
A cultura nacional, segundo Hall (1997), está constituída não apenas
por instituições, mas por símbolos e representações. Atua ao mesmo tempo
como uma fonte de significados (criando sentidos sobre a nação), um foco de
identificação e um sistema de representação. A cultura nacional representa uma
idéia de nação que é partilhada pelos cidadãos, ela produz sentidos com os quais
é possível identificar-se. Dessa forma, a nação é uma "comunidade simbólica",
cujos sentidos produzem-se historicamente a partir das culturas nacionais.
Paulatinamente, a língua vai se tornando um elemento central à
definição da nacionalidade. Isto porque os grupos que dominavam a variedade
lingüística nacional - no início uma minoria - eram grupos que detinham um
peso político enorme. Esse processo adquiriu características próprias em cada
nação mas, em linhas gerais, podemos afirmar que será precisamente essa língua
cultural das elites dominantes que se transformará na língua oficial dos Estados
modernos, principalmente a partir da generalização dos sistemas educacionais
nacionais.
A imagem de nação como comunidade imaginada elaborada por Benedict
Anderson (1993) é muito interessante porque inclui, na nossa interpretação, em
si mesma a idéia do "esquecimento", da perda de memória, central para a
compreensão dos mecanismos através dos quais certos valores são considerados
verdadeiramente nacionais e únicos e se legitimam; e, ao se legitimarem, narram
determinadas histórias nacionais. As línguas desempenharam um importantíssimo
papel nas transformações que deram origem ao surgimento dessas invenções e
do sentimento nacional com elas relacionado. As línguas são peças essenciais na
engrenagem que constitui a nacionalidade. Elas não apenas tornaram possível a
instauração, através do seu uso generalizado, de mecanismos tendentes à homogeneização e padronização, necessárias para o surgimento da nação e do sentimento de nacionalidade, mas funcionaram - e funcionam - como fatores de
unidade e poderosos símbolos de identidade. Todas as nações se "inventaram" a
partir da heterogeneidade, mas só foi possível construí-las à medida que a diversidade inicial fosse progressivamente se unificando. Quando me refiro às línguas
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nacionais não considero apenas as línguas adotadas pelas nações como suas línguas
oficiais (o português, o castelhano, o japonês), mas também ao uso oficial que
se faz dessas línguas. Ou seja, não estou me referindo à língua ideal, descrita nas
gramáticas escolares, mas à variedade lingüística utilizada pelos setores médios
urbanos, valorada, transmitida e reforçada, principalmente através da mídia e do
sistema escolar. No processo de unificação da diversidade, os sistemas
nacionais de educação assumiram a difícil porém necessária tarefa de difundir
uma imagem de nação particular, que permitisse o surgimento e a consolidação
do sentimento de adesão e lealdade nacionais. Essa imagem de nação tinha que
ser expressa e materializada numa determinada língua ou variedade lingüística.
Assim, línguas nacionais e sistemas nacionais de educação foram dois elementos
centrais e complementares no complexo processo de construção da nacionalidade
e do sentimento nacional com ela relacionada. No entanto, sendo a heterogeneidade
uma característica inerente a todas as línguas, os processos de imposição generalizada da língua nacional de uma nação particular significaram, na realidade, a
ascensão de uma determinada variedade lingüística que funcionara como norma
de referência e fator de correção. Enquanto esses usos, associados a determinados
setores, iam-se consagrando, as demais variedades lingüísticas se desprestigiavam, tornando-se paulatinamente dialetos. O conceito de dialeto, no sentido
que o entendemos hoje, existe exclusivamente na sua relação (e comparação)
com a variedade padrão das línguas nacionais, considerada a língua "legítima"
e "correta". Nesse sentido, o esquecimento é essencial aos processos de construção
das nações: padecemos de uma certa amnésia de gênese - como afirmou Bourdieu
- que nos permite supor que certos usos das línguas nacionais são estrutural e
naturalmente superiores e mais corretos. O mesmo mecanismo contribui para
que concebamos a nossa nacionalidade como um sentimento inquestionavelmente
natural. A perda de memória, ou melhor, a produção da amnésia, essencial para
a construção das nações, parece haver prosperado. Ela possibilitou a difusão de
uma forma particular de "inventar" e de narrar a nossa história, que só foi possível
à medida que se iam estabelecendo mecanismos que permitiram que se diluísse
a diversidade cultural e lingüística existentes em nossas sociedades. O aparato
escolar e as línguas nacionais foram, assim, peças chaves para a implementação
com êxito do projeto da modernidade. Nesse sentido, os processos de generalização
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e imposição das línguas nacionais implicam, necessariamente, silenciamento e
exclusão dos "outros", imigrantes ou não, usuários de outras línguas ou variedades lingüísticas.
A escola e as línguas dos "outros"
Hoje, novos ares atravessam nossas sociedades e essa tendência para a
homogeneização que caracteriza a modernidade está sendo questionada. A
diversidade e a diferença começam a ser consideradas com o surgimento de
novas identidades. As distâncias e as fronteiras entre as nações encurtam-se, as
pessoas migram e se deslocam, se misturam, as comunicações se agilizam, as
identidades nacionais se ressignificam. Vivemos momentos de mudança, de
confusão, de redefinição de conceitos, de novas perspectivas e abordagens para
problemáticas antigas. As formas tradicionais de definir os estados, as nações,
as identidades e as relações entre eles modificam-se, imprimindo-lhes novos
significados. Tempos alentadores de mudança, porém, de aprofundamento de
antigos males que ferem os direitos humanos mais básicos de grandes contingentes
de pessoas e do ressurgimento dos fundamentalismos. Época caótica e, ao mesmo
tempo, fecunda, que produz movimentos de integração e homogeneização e,
concomitantemente, movimentos que tendem para a diferenciação e a fragmentação. Nesse aparente caos, as identidades nacionais e as línguas nacionais
adquirem novos significados, ao mesmo tempo em que se reeditam antigas disputas
e discussões. As identidades nacionais necessariamente convivem com outras
identidades e o poder das línguas nacionais é "ameaçado" pelo avanço das
chamadas línguas globais.
Talvez essa nova conjuntura planetária nos ajude a refletir acerca de
quem são os estrangeiros nas nossas sociedades e as formas particulares que
adquiriram os processos de silenciamento e negação de múltiplas identidades.
Há outra história por contar - a história silenciada dos "perdedores", dos "outros".
A história dos povos e nações indígenas e suas línguas, da diversidade de grupos
que falam as variedades lingüísticas que, num momento histórico determinado,
tornaram-se dialetos. A escola pode desempenhar uma importante função na
construção de uma nova narrativa dessa história apagada. Sabemos que as
diversas línguas e variedades lingüísticas são produzidas, complexas e

Andrea Berenblum

heterogêneas. Esse reconhecimento constitui um grande desafio para a escola e
para todos aqueles que, de alguma maneira, acreditam na sua transformação
como âmbito plural e, ao mesmo tempo, crítico das desigualdades historicamente construídas. Apostamos que a escola possa se constituir num espaço
privilegiado de "recuperação da memória" silenciada ao longo desses anos
todos. Pode contribuir para tornar visíveis as relações de poder que constituem
as diferenças e o fenômeno da variação lingüística. A escola tem a possibilidade
e, por que não, a responsabilidade, de reconstruir os processos históricos de
invenção das nações, a partir dos quais uma determinada imagem acerca de nossa
identidade é construída e transmitida. Pode, e é desejável que assim seja, se
transformar num importante âmbito de questionamento e crítica das relações
desiguais que historicamente se associam às diferenças. É possível a criação de
novas formas de narrar a historia que contribuam para "desnaturalizar" e "politizar"
os fenômenos lingüísticos, abordando historicamente os processos a partir dos
quais as línguas e variedades lingüísticas se estabelecem, se valorizam e se
estandardizam. Os espaços para que um debate amplo acerca das formas como
essas transformações se materializam em práticas educacionais concretas e
viáveis ainda devem ser criados.
O presente texto teve, como modesto objetivo, refletir acerca das possíveis
relações entre a experiência estrangeira e os fenômenos lingüísticos, principalmente
a produção e legitimação das línguas nacionais e o papel do sistema educacional
nesses processos. Acredito que essa experiência permite transcender as fronteiras
da nacionalidade para conceber o estrangeiro como o "não visto", o "silenciado",
o sem direitos, o negado. Nesse sentido, Julia Kristeva afirma que somente
poderemos aceitar novas formas de alteridade quando formos capazes de nos
assumir como estrangeiros. O estrangeiro habita em todos nós, "nós" podemos
ser os "outros". Talvez isto constitua um primeiro passo na conquista daquilo
que imaginava Gianni Rodari, "o uso total da palavra para todos", "não para que
todos sejam artistas, mas para que ninguém seja escravo".
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De Pedro Pedreiro ao Barão da Raléo trabalhador e o malandro na música
de Chico Buarque de Holanda1
Isabel Travancas
"Sou apenas o pai do Chico"
Sérgio Buarque de Holanda

Discutir o processo da construção da identidade nacional foi objeto de
algumas obras fundamentais das ciências sociais no Brasil. Casa Grande &
Senzala de Gilberto Freyre e Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda são
dois marcos na história da reflexão sobre a plasticidade brasileira. Malandro, trabalhador, vagabundo, operário, "macunaíma", pícaro. Qual a representação do
homem brasileiro presente na música popular, particularmente nas canções de
Chico Buarque?
Escolhi investigar estas categorias na música popular brasileira porque
acredito que ela é um locus privilegiado de expressão de valores, ideologias e
sentimentos nacionais. Além disso, penso que a música tem um papel fundamental na cultura brasileira. Não é à toa que o escritor e crítico literário Silviano
Santiago afirmava em uma entrevista (Travancas, 2001) que o Brasil é um país
musical e a sua música tem uma função importante na construção da identidade
da nação, semelhante ao que acontece com a literatura na França. Ela faz parte
da vida social brasileira, está presente nos mais diversos momentos e, ao lado do
futebol e das belezas naturais, serve de cartão de visita do país para os estrangeiros.
E dentro do universo da música popular brasileira recente, pós-anos 60,
creio que o compositor Chico Buarque de Holanda ocupa um lugar privilegiado
e de destaque, junto à crítica e ao público. Não apenas a sua pessoa conseguiu
notoriedade como sua obra virou emblemática e tornou-se, em muitos momentos,
principalmente durante a ditadura militar, uma voz que falava por muitas outras.
1

Este artigo foi elaborado inicialmente como trabalho de final de curso da disciplina Estrutura
Social do Brasil, ministrada pelo Prof. Gilberto Velho, no PPGAS do Museu Nacional em 1999.
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A obra musical do artista possibilita inúmeros caminhos distintos para
análise. Suas canções já foram estudadas através da vertente feminina e da
dimensão que a mulher ocupa em sua obra (Fontes,1999; Bezerra de Meneses,
2000). Suas músicas de protesto já mereceram igualmente pesquisas e comparações
(Carvalho, 1982; César, 1991) desde o ponto de vista de sua poesia até enquanto
expressão da sociedade civil.
O que busco com este ensaio é perceber como se desenha ao longo de
sua trajetória musical a figura masculina e, em particular, as categorias do
trabalhador e do malandro, sejam elas apresentadas na primeira pessoa, por uma
mulher ou por um narrador.
A criação artística de Chico Buarque reúne 33 discos, quatro peças
teatrais, dois romances, uma novela, um livro para crianças e centenas de músicas.
Este estudo se concentrará "apenas" em suas canções. O compositor é visto
como um trabalhador intelectual inserido em um contexto específico - o Brasil
pós anos 60 - e do qual é fruto e expressão. Ou seja, não acredito ser possível
pensar em texto e contexto como categorias estanques, tanto de análise quanto
de compreensão, nos termos de Antonio Cândido (1987). O crítico literário ao
enfocar a literatura ressalta que é perigoso se estabelecer uma relação determinista
entre os fatos históricos e a literatura. Entretanto, é fundamental entender como
estes se relacionam.
Chico Buarque - Tempo e Artista
Falar de Chico Buarque é falar da tal "unanimidade nacional" como
salientou Millôr Fernandes. Aclamado pela crítica, idealizado pelo público, adorado pelas mulheres, Chico tornou-se um mito em vida. Nascido em 1944, no
Rio de Janeiro, membro da classe média brasileira, filho do historiador Sérgio
Buarque de Holanda e Maria Amélia Cesário Alvim, Chico cresceu em ambiente
intelectual e musical. Leu os clássicos 2 na adolescência, ouviu muito rádio na
infância e músicos e artistas que freqüentavam sua casa. Começou a cursar em
1963 Arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, abandonada
2

Estimulado por seu pai, Sérgio Buarque de Holanda, Chico leu na adolescência Balzac,
Camus, Stendhal, Flaubert, Gide, Sartre, Tolstói e Dostoievski (Holanda: 1989, p.19).
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em 1965 para seguir a carreira musical. Era a época da Bossa Nova, do Cinema
Novo, dos CPCs, do Teatro de Arena. Período de grande efervescência cultural
e no qual Chico Buarque se inseriu. Sua primeira canção Tem mais samba 3 é de
1964. Ela abre uma fase na música do compositor que vou denominar ingênuaromântica, e inclui músicas como Pedro pedreiro, Rita, Meu refrão, A banda,
Olê Olá, Noite dos Mascarados, Com açúcar com afeto, músicas para Morte e
Vida Severina de João Cabral de Melo Neto, Carolina, Januária e Roda Viva.
Esta última, de 1967, é um marco em sua carreira e simboliza o momento de
ruptura. Ela dá título à peça teatral de sua autoria que causou muito impacto,
tanto pela agressividade do texto, quanto pela direção ousada de Zé Celso Martinez
Correa. O enredo apresentava a desmistificação de um ídolo popular e tinha o
mesmo efeito sobre seu autor. Chico deixava de ser visto como o "bom menino"
de A banda e Carolina.
A partir de 1969 sua carreira e vida pessoal entram em nova fase. A
banda alcança enorme sucesso e depois de participar de festivais e programas
de TV, o compositor embarca para a Itália, onde reside um ano em um exílio
voluntário 4. É dessa segunda fase - que dura até 1975 - outra de suas músicas
emblemáticas: Construção. Também são deste período: Apesar de você, Quando
o carnaval chegar, Agora falando sério, Partido alto, Sem açúcar, Vai trabalhar
vagabundo e as músicas da peça censurada Calabar. Várias destas músicas
apresentam uma mudança em seu estilo musical e poético da primeira fase. O
Brasil vive o período da ditadura militar com a censura atuando intensamente e
a repressão fortalecendo sua luta contra a oposição, da qual Chico fazia parte,
ainda que nunca tenha se filiado a nenhum partido político. É dentro deste contexto
que o artista cria a figura de Julinho da Adelaide, pseudônimo do compositor
que servirá de tática para driblar a censura.

3

Esta música não foi sua primeira criação musical, há outras anteriores a Tem mais samba. Mas
o compositor escolheu esta como marco zero de sua obra por ter sido a primeira gravada em
disco (Holanda, 1989, p.11).
4
Entendo aqui exílio voluntário como uma atitude política de saída do país em um momento
crítico de grande repressão política e cultural, quando diversos políticos e artistas foram obrigados
a se exilar. Chico não foi obrigado a sair do país, mas optou por se "exilar voluntariamente" na
Itália de janeiro de 1969 a março de 1970.
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De 1976 a 1989 Chico Buarque "abandona" uma linguagem mais
agressiva e/ou de protesto e entra em uma fase mais poética em que as mulheres
serão tema de inúmeras músicas. São dessa época: O que será, Mulheres de Atenas
(música da peça Gota d'Água), Angélica, as músicas de Os Saltimbancos, as
músicas para a Ópera do Malandro, para o balé O grande circo místico, o sambaenredo Vai passar, Bancarrota Blues, Linha de montagem, A volta do malandro,
entre outras. Chico torna-se um compositor consagrado nacional e internacionalmente, seus discos alcançam enormes vendagens e seus shows atraem um
grande público. Seu último show As cidades, por exemplo, ao final de sua
excursão pelo país em 2000 tinha sido visto por mais de 120 mil pessoas.
A última fase, que começa em 1989 com o disco Chico Buarque, traz
um compositor mais maduro e mais lírico, privilegiando em suas canções o
poeta, o compositor e a própria música. A canção Paratodos que dá título ao CD
lançado em 1993 expressa muito bem esta idéia: "Vou na estrada há muitos
anos, sou um artista brasileiro". Suas letras apontam para uma maior interiorização e preocupação com as questões da arte e do artista, muitas vezes através
de uma dimensão metafísica como em Tempo e Artista.
Ainda que possa parecer um tanto esquemático, penso que essa divisão
da obra do artista em quatro fases ilustra um percurso realizado por Chico Buarque,
onde há predominâncias e ênfases maiores em determinados momentos, algumas
vezes em função do contexto social brasileiro e, em outras, conseqüência de sua
própria trajetória pessoal.
Para fins de análise, selecionei dez músicas que privilegiam o trabalhador
ou o malandro. Vale salientar que estou focando minha questão nas letras das
canções, sem esquecer, entretanto, que elas foram escritas para serem acompanhadas
de uma melodia, e, portanto, para serem cantadas e ouvidas. Vou tratar dessas
músicas como produção literária, como poesia, ainda que não pretenda aqui estabelecer nenhum juízo de valor entre letra de música e literatura, nem entrar na discussão
de se estas canções podem ou não ter um status poético. A obra de Chico Buarque
apresenta uma riqueza poética, um refinado trabalho com a palavra que expressa
a visão de mundo de um artista não apenas sensível como antenado com seu tempo.
As músicas de Chico Buarque possuem algumas características. De um
lado, uma vertente lírica e poética e, de outro, uma de crítica social. Sua
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preocupação central é a de revalorizar a palavra, como um artesão da linguagem.
Outra marca do compositor é a importância da narrativa. Suas canções contam,
em geral, histórias ou descrevem cenas do cotidiano onde se desfiam sentimentos.
A rima faz parte de sua poesia, assim como os trocadilhos e expressões freqüentes
na linguagem coloquial.
Pedro Pedreiro na Construção
Selecionei cinco canções de Chico Buarque que têm como tema o
homem trabalhador. São elas: Pedro Pedreiro (1965), Com açúcar com afeto
(1966), Construção (1971), Cotidiano (1971) e Linha de montagem (1980).
Com exceção de Linha de montagem, todas as outras contam histórias de um ou
mais personagens, mas todas os apresentam com suas características internas,
emoções e crenças. Tal como destacou Roberto da Matta (1981) em sua análise
de Pedro Malasartes.
Noto que os pobres e os fracos sempre são definidos por suas características
internas, (...) O poder dos fracos é um poder que se atualiza por meio de
qualidades intrínsecas, irremovível dos seus portadores e concebido
como sendo natural, dado pelo nascimento através do caráter (op. cit., p.230)

É o caso de Pedro Pedreiro que está "esperando o trem/ manhã, parece,
carece de esperar também/ para o bem de quem tem bem/ de quem não tem vintém";
do homem de Construção que "beijou sua mulher como se fosse a última/ e
cada filho seu como se fosse o único" e dos personagens anônimos de Linha de
montagem cujo poder não só é destacado como valorizado pelo compositor. "As
cabeças levantadas/ máquinas paradas/ dia de pescar/ pois quem toca o trem
pra frente/ também de repente/ pode o trem parar" em uma clara alusão não só
às greves do ABC, mas ao poder dos operários daquelas cidades do Estado de
São Paulo e sua influência política nos destinos do país. Essa letra expressa
particularmente o movimento também destacado por Da Matta que ocorre em
Pedro Malasartes: a passagem "de pessoa (quando o trabalhador é visto como
'gente', com 'consideração' pelo prisma moral e pessoal) para o indivíduo (quando
ele é visto como um indivíduo e uma peça na engrenagem econômica do lucro
e do capital) ".
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Chico Buarque lança um olhar de compaixão para estes trabalhadores
sofridos e explorados. Em Pedro Pedreiro o tom da canção ainda traz algum
resquício de esperança, esperança esta do próprio personagem. Já em Construção
ele leva o drama, a tragédia para sua obra. É a história do operário que não vê
solução nem saída para sua vida dura de trabalho.
Visão bastante semelhante à do historiador Sérgio Buarque de Holanda
expressa em Trabalho & Aventura (1984). Sérgio Buarque ao apresentar os dois
tipos sociais presentes no Brasil colonial vai buscar na tipologia de Max Weber
(1974) sua inspiração. Weber, ao definir o que chama de "tipos ideais" não está
preocupado com o sentido lógico do termo, nem com a noção de algo que deva
ser seguido como modelo exemplar, mas sim com o conceito a ser utilizado
como ferramenta metodológica para entender as relações entre os homens e
suas ações.
Voltando a Sérgio Buarque, ele define o trabalhador como
aquele que enxerga primeiro a dificuldade a vencer, não o triunfo a alcançar.
O esforçolento, pouco compensador e persistente, que, no entanto, mede
todas as possibilidades de esperdício e sabe tirar o máximo proveito do
insignificante, tem sentido bem nítido para ele. Seu campo visual é naturalmente restrito. A parte maior do que o todo (1984, p.13).

Ao analisar a letra de Cotidiano, por exemplo, em que o marido
trabalhador é o narrador que descreve a sua rotina, repetitiva e desgastante, ao
mesmo tempo em que pontua seu dia-a-dia com a presença de sua mulher;
pode-se notar seu desejo de abandonar esta "vida dura de trabalho". Entretanto,
ele resiste à idéia. "Todo dia eu só penso em poder parar/ meio-dia eu só penso
em dizer não/ depois penso na vida pra levar/ e me calo com a boca de feijão".
O que remete novamente à categoria social do trabalhador de Sérgio
Buarque de Holanda (1984) e, principalmente, à sua ética.
Existe uma ética do trabalho, como existe uma ética da aventura. Assim, o
indivíduo do tipo trabalhador só atribuirá valor moral, positivo às ações as
que sente ânimo de praticar e, inversamente, terá por imorais e detestáveis
as qualidades próprias do aventureiro - audácia, imprevidência, irresponsabilidade, instabilidade,vagabundagem - tudo, enfim, quanto se relacione com
a concepção espaçosa do mundo, característica desse tipo (op. cit., p.13)
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É exatamente a divisão entre estas duas éticas que é explicitada em
Com açúcar, com afeto. A canção narra a rotina do marido sob o ponto de vista
da mulher: "você diz que é um operário/ vai em busca do salário/ pra poder me
sustentar". Entretanto não é a ética do trabalho que ele segue. "Qual o quê/ no
caminho da oficina/ há um bar em cada esquina/ pra você comemorar/ sei lá o quê."
Tanto as músicas de Chico Buarque quanto o ensaio de Sérgio Buarque
sobre as raízes da nossa construção social apresentam uma perspectiva crítica
em relação à sociedade brasileira. Se Sérgio Buarque vai buscar em nosso passado
colonial predatório de marcas arcaicas como uma sociedade patriarcal e personalista
que privilegia a esfera privada em detrimento da esfera pública, Chico Buarque
traça um retrato da atualidade brasileira em que os valores individualistas da
sociedade capitalista terão grande influência no país, ao mesmo tempo em que
o exercício da cidadania em seu sentido mais completo será raro e fugidio.
Ambos estão reforçando na música e nas ciências sociais a idéia de
ausência de uma ética do trabalho. Se por um lado esta ausência pode produzir
o aventureiro e o malandro - tipos sociais mais próximos da lógica do prazer e
da busca de felicidade -; por outro, aponta também para uma ojeriza ao trabalho,
no que este tem de exploração de mão de obra e, portanto, uma recusa de ser
"engolido" pelo sistema, que lhe oferece uma vida sacrificada e miserável,
resquícios de uma sociedade escravista.
O Malandro na praça
Escolhi cinco letras do compositor que trazem o malandro e/ou
vagabundo como tema. Malandro quando morre (1965), Partido alto (1972),
Vai trabalhar vagabundo (1975), Homenagem ao malandro (1977) e A volta do
malandro (1985). Um dado interessante a ressaltar é o fato de que tanto o
trabalhador quanto o malandro não merecerem música alguma na quarta fase,
posterior a 1989. Outro ponto a salientar é como Chico Buarque dá um tratamento
semelhante ao malandro e ao vagabundo, que aparecem como sinônimos, quando
não o são. Segundo o Aurélio (1986), vagabundo significa vadio, desocupado e
ocioso, enquanto que malandro é o indivíduo esperto, vivo, astuto, que não
trabalha e abusa da confiança dos outros.
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Todas as cinco canções contam histórias de figuras masculinas sob
ângulos distintos. As três que trazem a palavra malandro no título permitem que
se trace uma trajetória do malandro "buarquiano" de 1965 a 1985. Em Malandro
quando morre o compositor busca humanizar este personagem, descrevendo a
cena de sua morte com o pai e a namorada/mulher chorando, apontando para o
universo "relacional" brasileiro nos termos de Da Matta (1987). Este malandro
não é anônimo, sem laços afetivos ou sem espaço físico e social. "Velho chorando/
malandro do morro era seu filho/(...) Moça chorando/ que o verdadeiro amor
sempre é o que morre". Não são narrados para o ouvinte os "feitos" ou atos deste
malandro, não há construção de um personagem, apenas de sua morte. E aqui
entra o compositor trazendo a sua arte como resposta para a morte, dizendo no
desfecho "malandro quando morre/ vira samba".
Em Homenagem ao malandro o artista assume a sua idealização desse
tipo, cumprindo o prometido mais de 10 anos antes de transformar o malandro
em samba. E ele vai buscar na Lapa o que já não existe mais. O tempo passou e
o "verdadeiro malandro" desapareceu da cena urbana. Ao mesmo tempo em
que, com uma fina ironia, afirma que o malandro sumiu, pulverizou-se na vida
social, estando presente nos locais mais inusitados. "O que dá de malandro regular,
profissional/ malandro com aparato de malandro oficial/ malandro candidato a
malandro federal/ malandro com retrato na coluna social". É como se a "tal
malandragem" tivesse se disseminado por toda a sociedade, no que esta teria de
positivo, que Chico Buarque chama de "nata da malandragem" e no que apresentaria
de negativo. Ele termina ironizando os tempos atuais em que o malandro trabalha
e anda de trem na Central.
Pode-se perceber nessa canção as nuances da categoria malandro e seus
tipos mais próximos, como o aventureiro e o pícaro. O malandro caracteriza-se
não só pela recusa ao trabalho, como por "uma invencível repulsa, que sempre
lhe inspirou toda moral fundada no culto do trabalho" como salientou Sérgio
Buarque. Para o compositor, o malandro transformou-se e foi incorporado pelo
sistema, demonstrando uma visão mais ambígua da própria noção de trabalho e
também chamando a atenção para a capacidade do malandro de se inserir na
sociedade, chegando até a trabalhar "malandramente". Vale lembrar, como afirmou
Schwarcz (1995) que há duas imagens contraditórias do malandro mestiço. A
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primeira associa o malandro à ociosidade, à falta de trabalho levando-o à
vagabundagem e à criminalidade. É o malandro visto como marginal, sem controle,
ameaçador da ordem social e perigoso para a esfera pública que preza o trabalho como
valor estruturante. A outra imagem relaciona o malandro ao indivíduo bem humorado, ligado ao futebol e ao samba, o instaurador do "jeitinho" brasileiro. Gostaria
de lembrar ainda como os próprios músicos - e os sambistas, em particular - estiveram
muito associados a este modelo de malandragem, com sua vida boêmia e desregrada.
A terceira letra, A volta do malandro, é uma resposta às anteriores, que
ressaltavam a morte e o desaparecimento do malandro. O personagem ressurge
no seu ambiente "entre deusas e bofetões/ entre dados e coronéis/ entre
parangolés e patrões" e com seus atos característicos "caminhando na ponta
dos pés/ como quem pisa nos corações". É o malandro que Da Matta (1981)
identifica em Pedro Malasartes.
E o malandro é um ser deslocado das regras formais da estrutura social,
fatalmente excluído do mercado de trabalho, aliás, definido por nós como
totalmente avesso ao trabalho e altamente individualizado, seja pelo modo
de andar, falar ou vestir-se (op. cit, p.204).

É possível visualizar o andar do malandro de Chico Buarque, assim
como é possível associá-lo ao submundo dos jogos e cabarés. E ao afirmar que
"o malandro é o barão da ralé" ele reúne aristocracia e marginalidade em um
mesmo tipo social. Ralé significando a camada mais baixa da sociedade, a escória.
Esse malandro remete diretamente ao aventureiro de que fala Sérgio
Buarque de Holanda (1984) um tipo social distinto do trabalhador.
Para uns, o objeto final, a mira de todo esforço, o ponto de chegada, assume
relevância tão capital, que chega a dispensar, por secundários, quase supérfluos, todos os processos intermediários. Seu ideal será colher o fruto sem
plantar a árvore (op. cit., p.13).

A mentalidade expressa é a do indivíduo que só se preocupa com os
fins e não se interessa pelo trabalho que gastará para realizá-lo. Embora o
historiador esteja se referindo aos povos ibéricos no período da colonização e a
forma como foram sendo influenciados e formando o que ele denominou
"plasticidade social", pode-se prosseguir neste fio condutor para chegar ao
Brasil atual onde ainda há espaço para o aventureiro.
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Em 1972 Chico Buarque compôs Partido alto, música bastante irreverente, que utiliza uma linguagem extremamente coloquial, na qual alguns termos
foram censurados e onde ironiza a identidade nacional, ridicularizando-a ao
exagero. Creio que esta letra aponta para duas referências. De um lado, o personagem Leonardo de Memórias de um sargento de milícias e de outro para
Macunaíma.
Como o protagonista do romance de Manuel Antônio de Almeida, este
"brasileiro" age de acordo com seus impulsos ao sabor do vento e do destino.
"Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio/ dou pernada a três por quatro
e nem me despenteio". Ou seja, ele reage aos laços afetivos, não está imune aos
sentimentos, e pressente um destino. É Antonio Cândido (1993) quem salienta
este aspecto do romance em seu texto Dialética da malandragem:
Ele é espontâneo nos atos e estreitamente aderente aos fatos que o vão
rolando pela vida. Isto o submete, como a eles, a uma espécie de causalidade
externa, de motivação que vem das circunstâncias e torna o personagem um
títere, esvaziado de lastro psicológico e caracterizado apenas pelos solavancos
do enredo (op. cit., p.23).

Ainda que o personagem da música de Chico Buarque não seja tão
esvaziado psicologicamente, ele está submetido a um destino, mesmo que
contrariado e infeliz com este. E o mentor deste destino é Deus a quem ele se
refere do início ao fim da canção, inquirindo-o por tal escolha, no caso, a de ser
brasileiro. "Deus é um cara gozador, adora brincadeira/ pois pra me jogar no
mundo, tinha o mundo inteiro/ mas achou muito engraçado me botar cabreiro/
na barriga da miséria, eu nasci brasileiro".
Surgem também na canção alguns elementos destacados por Antonio
Candido (ibidem, p.47) no romance de Manuel Antonio de Almeida, como a
subversão da ordem e a ausência de culpa que "criam um universo que parece
liberto do peso do erro e do pecado. Um universo sem culpabilidade e mesmo
sem repressão, a não ser a repressão exterior". E o compositor dá voz ao protagonista: "Deus me deu mão de veludo pra fazer carícia/ Deus me deu muita
saudade e muita preguiça/ Deus me deu pernas compridas e muita malícia/ Pra
correr atrás de bola e fugir da polícia/ Um dia ainda sou notícia". Aos poucos,
ao longo da estrofe, Chico Buarque vai misturando os ingredientes reconhecidos
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da nossa identidade como a saudade, a preguiça, a malícia característica do
malandro, o amor pelo futebol e o desprezo pela lei. Isso tudo somado ao objetivo
de ganhar fama e notoriedade, fugindo do anonimato. Aqui parece inevitável
uma associação, ainda que rápida, com a obra clássica de Mário de Andrade:
Macunaíma (1981). A meu ver, há muito do personagem do escritor paulista em
Partido alto. O personagem da música se descreve afirmando: "Deus me fez um
cara fraco, desdentado e feio/ pele e osso simplesmente quase sem recheio". Em
outra fala que poderia ser atribuída ao anti-herói Macunaíma: "Jesus Cristo
inda me paga, um dia ainda me explica/ como é que pôs no mundo esta pobre titica".
A última música selecionada - Vai trabalhar vagabundo - traz uma
ordem imperativa em seu título, como se mandasse o indivíduo sair dessa vida
vadia e ociosa e buscasse trabalho, ao mesmo tempo em que no desenrolar da
narrativa ironiza com esta opção. Ridiculariza o trabalho e a rotina do trabalhador
que tem necessidade de documentos, de economizar, de enfrentar a fila da previdência, tudo o que irá sufocá-lo. E o obrigam a largar os prazeres: o jogo e as
mulheres. "Prepara o teu documento/ carimba o teu coração/ não perde nem um
momento/ perde a razão/ pode esquecer a mulata/ pode esquecer o bilhar/ pode
apertar a gravata/ vai te enforcar."
Chico Buarque trava um diálogo interno com o personagem e seus
dilemas. Deixar a vida de vagabundo e optar pela rotina do trabalhador sofrida
e massacrante, ou permanecer na malandragem? Novamente vem à mente o
ensaio de Sérgio Buarque de Holanda (1984) que expressa a visão do aventureiro
em relação ao trabalhador.
Por outro lado, as energias e esforços que se dirigem a uma recompensa
imediata são enaltecidos pelos aventureiros; as energias que visam à estabilidade, à paz, à segurança pessoal e os esforços sem perspectiva de rápido
proveito material passam, ao contrário, por viciosos e desprezíveis para eles.
Nada lhes parece mais estúpido e mesquinho do que o ideal do trabalhador
(op. cit., p.13)

Assim como o trabalhador repudia o malandro, este o despreza, valorizando a esperteza e astúcia para garantir sua sobrevivência. Vale ressaltar que as
letras e também as melodias acompanham as características dos tipos sociais.
As letras que têm o trabalhador como tema são mais tristes, angustiadas e até
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agressivas, enfatizando a monotonia e repetição em seu ritmo. Ao contrário do
que acontece com as que tratam do malandro que possuem um ritmo mais rápido,
uma melodia mais alegre, onde a ironia tem destaque.
Creio que a música de Chico Buarque expressa o jogo dialético presente
na própria sociedade brasileira que oscila entre esses dois modelos - que ora
aparecem como idéias, ora como indesejáveis - mas que não são excludentes.
Como destacou Ianni (2001) são muitos os tipos enraizados na formação sóciocultural e político-econômica do Brasil. Não há apenas o malandro e o trabalhador,
mas "macunaíma" e o próprio "homem cordial" de Sergio Buarque de Holanda.
Entretanto, mais do que se transformarem em mitos, eles devem ser vistos como
metáforas que ajudam a compreender a sociedade brasileira em suas múltiplas
perspectivas.
Considerações finais
Creio que, com este trabalho, algumas questões tornaram-se mais
claras. Uma delas é a apontada por Da Matta (1893, p.62) quando afirma que "a
música popular, em particular a 'música de carnaval', seriam 'leituras' específicas
da sociedade brasileira por ela mesma. São manifestações concretas da
sociedade brasileira". Chico Buarque apresenta em suas canções estes dois tipos
sociais com toda carga de poesia e "brasilidade". Ele não está falando de um
trabalhador qualquer, nem de um malandro apátrida, ainda que ambos estejam
presentes em inúmeras sociedades. Há uma preocupação em sua obra de
localizar este homem e o próprio artista: "Vou na estrada há muitos anos/ Sou
um artista brasileiro."
Neste sentido, é possível aproximar duas obras de áreas distintas como
a história e a música por oferecerem, cada uma delas, a sua leitura do homem
brasileiro. O próprio Sérgio Buarque de Holanda (1984) salienta um aspecto
relevante em relação à construção dessas representações.
Entre estes dois tipos não há, tanto uma oposição absoluta como uma
incompreensão radical. Ambos participam em maior ou menor grau, de
múltiplas combinações e é claro que, em estado puro, nem o aventureiro,
nem o trabalhador, possuem existência real fora do mundo das idéias. Mas
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também não há dúvida que os dois conceitos nos ajudam a situar e a melhor
ordenar nosso conhecimento dos homens e dos conjuntos sociais
(op. cit., p.13).

Portanto, não importa buscar o contexto em sentido estrito, nem saber
se existe um malandro à brasileira como é descrito em suas canções, mas perceber
o quanto elas iluminam a realidade.
Penso que a música de Chico Buarque traz em sua poesia inúmeras
representações do malandro e do trabalhador. Não há uma oposição rígida entre
os dois tipos. Há alguma coisa de malandro no trabalhador, assim como o
malandro pode começar a trabalhar. O malandro do compositor é um personagem
sedutor e até simpático. Chico não desvaloriza este tipo social, ao contrário sua
música mistura o sonho e a fantasia com a dura realidade da vida. Em alguns
momentos é como se ele, ao descrever a vida sacrificada e sem esperança do
operário de Construção ou mesmo de Pedro Pedreiro cansado de esperar o
músico compreendesse a opção pela malandragem. Malandragem que se mostra
com muitos tons e nuances.
Antônio Cândido em seu prefácio a Raízes do Brasil (1984), ressalta
como marco importante na obra de Sérgio Buarque o "Jogo dialético". Os tipos
sociais que ele define têm movimento e se completam, não são estáticos, nem
devem ser compreendidos como modelos ou estereótipos do brasileiro. O que
também pode ser dito sobre os vagabundos, os operários, os malandros e os
pedreiros de Chico Buarque. Há um movimento em sua música que se apropria
destes tipos para dar a eles uma nova feição. Como bem afirmou Lilia Schwarcz
(1995) em seu artigo sobre mestiçagem e identidade nacional. Ao se referir ao
malandro de Chico Buarque a antropóloga afirma que "é a estrutura que carrega
singularidades, mas se altera no e em contexto; que se atualiza sem perder certas
persistências" (op. cit. p.60). É o malandro na praça outra vez.
O malandro protagonista de Memórias de um sargento de milícias que
A. Cândido (1993) elege como marco da brasilidade - elogiando essa brasilidade
e seu caráter nacional - é idealizado, sem dúvida. "Na limpidez transparente do
seu universo sem culpa, entrevemos o contorno de uma terra sem males definitivos
ou irremediáveis, regida por uma encantadora neutralidade moral" (op. cit., p. 53).
Perspectiva esta bem diversa da de Sérgio Buarque que considera a influência
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do aventureiro, do gosto pela aventura responsável pelas nossas fraquezas, pela
cultura da personalidade, pela "tibieza de nossas formas de organização", pela
repulsa ao trabalho e ausência de hierarquia. O historiador está interessado em
analisar quais as conseqüências da presença e influência do aventureiro. A seu
ver, ele deixou marcas profundas na sociedade brasileira que vai se constituir
dando ênfase na idéia de integração e com o predomínio de uma cultura personalista, na qual o espaço público não é valorizado e a ética do trabalho é
desprezada. Produzindo uma pátria formada por malandros, pedreiros, barões
da ralé, vagabundos e operários cuja originalidade e dinâmica cultural precisam
continuar a ser discutidas. E cantadas... "A nossa pátria mãe tão distraída/ Sem
perceber que era subtraída/ Em tenebrosas transações / Seus filhos erravam
cegos pelo continente / Levavam pedras feito penitentes / Erguendo catedrais/".
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Krzysztof Wodiczko
Arte crítica e espaço urbano no
capitalismo tardio
Cláudio Roberto Cordovil Oliveira
Neste artigo, procuramos responder às seguintes perguntas: "É possível a
concepção de uma arte crítica no capitalismo tardio? Em caso afirmativo, que
critérios estéticos e concepções culturais deveriam norteá-la? Qual o lugar das
teorias críticas do espaço urbano na produção de uma estética mais engajada e
consentânea com os desafios de nosso tempo? Como iluminar as contradições
culturais do capitalismo através da arte nestes tempos em que "tudo é cultura"
e que a política parece esmaecer?
Uma das características mais notáveis da terceira fase do capitalismo,
que sucedeu a etapa do capitalismo de mercado e do imperialismo, denominada
"capitalismo tardio", na classificação de Ernest Mandel, foi a dispersão da
noção de cultura por todos os domínios da vida social. De esfera semi-autônoma
da organização social, como queria Marcuse, a cultura, especialmente nos últimos
20 anos, assumiu hegemonicamente a forma de mercadoria. "Cultura-mercadoria"
como quer Guattari, guindada à instância de produto, fonte de lucro, domesticada.
Na inócua celebração de "identidades" e de elogio das comunidades em um
multiculturalismo soft com colorações de quermesse cosmopolita e gabinete de
curiosidades, bandeira a unir ativistas de esquerda, tecnocratas urbanos e terceiro
setor, a cultura perdeu muito de seu punch crítico, subsumida que foi ao
domínio instrumental do capital.
Diante de tal guinada cultural, Jameson, em seu seminal estudo sobre o
pós-modernismo, lançava uma questão pertinente, a partir da sugestão de que,
diante desta nova quadra histórica do capitalismo, nossas mais veneráveis políticas
culturais poderiam estar fora de moda: que forma deveria assumir uma arte crítica
digna deste nome no pós-modernismo, aqui entendido como a lógica cultural do
capitalismo tardio? Questão atualíssima, dado o fato de "as manifestações culturais
terem passado a ser veículo para um novo tipo de hegemonia ideológica, a que é
funcional para o novo estágio do capital globalizado" (Jameson, 1991, p.7).
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Nove anos antes do lançamento do clássico de Jameson, Guattari sustentara que "o conceito de cultura era profundamente reacionário", ao separar
atividades semióticas que seriam capitalizadas para o modo de semiotização
dominante, "ou seja, simplesmente cortadas de suas realidades políticas". Para
ele, se o capital se ocupava da sujeição econômica, a cultura cuidava da sujeição
subjetiva, estando o lucro capitalista não só ligado à mais-valia econômica, mas
também à tomada de poder da subjetividade através da cultura.
Jameson e Guattari tentaram definir o que poderia ser uma arte crítica
no capitalismo tardio. Para ambos, a reflexão sobre o espaço é crucial nesse sentido.
Jameson propõe a fundação de uma estética de mapeamento cognitivo, que
"teria nos problemas do espaço sua questão organizativa fundamental". Para
Guattari, "a redefinição das relações entre os espaços construídos e os territórios existenciais da humanidade (...) tornar-se-á uma das principais questões da
repola-rização política, que sucederá o desmoronamento do eixo esquerda-direita entre conservadores e progressistas" (Guattari, 1992, p.164).
Na visão de Guattari, o "Capitalismo Mundial Integrado" seria uma
imensa máquina produtiva de uma subjetividade industrializada e nivelada em
escala mundial, mas que apresentava pontos de ruptura, brechas, que eram focos
de resistência política possível, que atacavam a raiz do sistema. A arte, ou as
"máquinas estéticas", poderiam suscitar a reapropriação da subjetividade,
recompor singularizações que frustrariam os mecanismos de introjeção dos valores
capitalísticos. Melhor dizendo, recusariam a subjetivação capitalística. "É nas
trincheiras da arte que se encontram núcleos de resistência dos mais conseqüentes
ao rolo compressor da subjetividade capitalística, a da unidimensionalidade, do
equivaler generalizado, da segregação, da surdez para a verdadeira alteridade"
(Guattari, 1992, p 115).
Os "Veículos Críticos"
Nesse sentido, trataremos de analisar brevemente a arte pública crítica
de Krzysztof Wodiczko que a nosso ver atende aos critérios de Jameson,
Deleuze e Guattari para a realização de uma arte oposicionista em tempos de
pensamento único e fabricação de consensos. Através de seus "veículos críticos",
Wodiczko, que se autodefine como um nômade, vem ao longo dos últimos 30
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anos, desenvolvendo "máquinas de guerra" para nômades urbanos (migrantes e
homeless) que interpelam frontalmente a subjetividade capitalística dos espaços
construídos. Evidenciam-se assim as contradições do capitalismo que a arquitetura,
a arte pública e o urbanismo buscam dissimular. Suas projeções em prédios
públicos iluminam as ambivalências camufladas do espaço urbano de forma
inovadora e crítica, expondo feridas que os regimes de signos capitalísticos
hegemônicos insistem em ocultar. Este estudo visa delinear as características da
arte de Wodiczko, que a tornam modelo de resistência na contemporaneidade,
em contraponto a uma arte pública cosmética, celebratória da cidade apolítica,
funcional e estéril.
Notadamente na década de 90, o que se observa é a utilização instrumental da cultura como um dos mais poderosos meios de controle urbano no
atual momento de reestruturação do capitalismo mundial1. Tal constatação
endossa a tese de Guattari sobre a importância da sujeição subjetiva através da
cultura na busca do lucro capitalista.
Entre estes usos estratégicos se encontram a manipulação de linguagens
simbólicas de habilitação e exclusão, através do emprego de certo tipo de
mobiliário urbano e de peças de arte pública, por exemplo. Atuariam assim
como signposts que sinalizariam quem é bem-vindo e quem é intruso nas
world-class cities. Haveria que se destacar também, neste sentido, o trabalho
dos "ideólogos do lugar", com a manipulação simbólica de idéias de crescimento,
com conseqüente promessa de aporte de empregos e negócios. Em outra camada,
na tipologia esboçada por Otília Arantes, se concentraria o conluio entre executivos
de grandes corporações e os "advogados da cidade" que juntos integram o
denominado Terceiro Setor, empenhado na construção de novos museus, parques
colossais e complexos arquitetônicos.
De fato, o "culturalismo de mercado" invadiu os discursos sobre a
gestão do espaço urbano, domínio agora sobrevalorizado como fonte de especulação econômica em nosso capitalismo hodierno. A restauração de velhos centros
urbanos, a onda da arquitetura dos novos museus, a criação de centros culturais
subsidiados por grandes corporações, a restauração de monumentos públicos, a
1

Arantes et al, 2000, p.33.
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valorização de uma certa concepção de vida comunitária, o prestígio da arte
pública são indicadores do endemismo das intervenções culturais nos discursos
sobre as grandes cidades, que, aspirando a se tornarem globais, transformam-se
em entidades espectrais bem retratadas por Virilio em Espaço crítico, meros
entrepostos de fluxos desregulados de bens e capitais em escala planetária. Pontos
nodais de circuitos integrados de trocas globais que aniquilam as oposições
entre público e privado, transformando as grandes cidades em entidades fantasmáticas onde núcleos de opulência são contíguos a zonas de pobreza e abandono.
Com a globalização e o avanço das tecnologias comunicacionais e a
radical mudança na divisão social de trabalho, a organização espacial converteu
o antigo "espaço de lugares" de nossas passadas vivências em um "espaço de
fluxos". Como nos lembra Castells, "a cidade global não é um lugar, mas um
processo". Dessa forma "centros produtivos e de consumo de serviços avançados
e suas sociedades auxiliares locais estão conectadas em uma rede global, embora,
ao mesmo tempo, diminua a importância das conexões com suas hinterlândias"
(Castells, 1999, p.406).
Desindustrialização, desinvestimento de áreas urbanas significativas,
terceirização crescente, precarização da mão-de-obra, aumento da população de
rua e a presença de indesejáveis, inscritos na informalidade, a povoar os espaços
urbanos, e que precisam ser afastados do campo visual dos investidores e transeuntes com poder de compra, a todo custo, são algumas das características desta
nova etapa do capitalismo.
Se entendemos o espaço como expressão da sociedade, é natural que,
mudado o modelo de desenvolvimento do capitalismo, não mais centrado na
indústria, e alterada a demanda necessária de mão-de-obra, que agora valoriza
profissionais qualificados notadamente dos setores tecnológico e bancário, a cidade
tenha que mudar. Ela também irá se transformar em mercadoria. Primeiro para
abrigar os profissionais recrutados pela "nova economia", bons consumidores, e
depois para atrair investimentos de capitais estrangeiros que, minguantes, são
disputados à tapa pelos dirigentes de potenciais candidatas a cidades globais.
Assim, prefeitos e planejadores urbanos assemelham-se a administradores de empresas nas cidades agora convertidas em unidades de gestão e
negócio, a cidade sendo a invenção recente de um urbanismo que é bem verdade,

Cláudio Roberto Cordovil Oliveira

desde Haussmann, sempre se esmerou em transportar para a cidade os preceitos
tayloristas de racionalização da produção. O receituário da cidade bem-sucedida,
na visão da doxa urbanística e arquitetônica contemporânea, está contido na cartilha
do planejamento estratégico urbano, correlato para a cidade dos planejamentos
em administração de empresas concebidos em Harvard e popularizados
mundialmente pela experiência de Barcelona. "Este projeto de cidade implica a
direta e imediata apropriação da cidade por interesses empresariais globalizados
e depende, em grande medida, do banimento da política e da eliminação do
conflito e das condições de exercício da cidadania" (Arantes et al., 2000, p.78).
Forçoso será, assim, que a cidade se transforme em vitrine asséptica,
tendo sua 'vida nervosa', tão bem diagnosticada por analistas de primeira hora,
como Benjamin e Simmel, neutralizada ou deformada em posturas municipais,
estetizações do poder, manobras de produção de subjetividade capitalística e em
recomendações do mercado. Para isso sempre se poderá contar com o auxílio
luxuoso de arquitetos, artistas plásticos, urbanistas e planejadores urbanos
regiamente pagos.
Aqui talvez fosse interessante distinguir, nas palavras do próprio
artista, dois tipos de arte pública, aquela meramente estetizante, alienante, e a
outra, crítica, da qual Wodiczko é destacado representante.
Antes de intentar caracterizar sinteticamente as estratégias da arte pública
atual à luz das práticas públicas da vanguarda do passado, quero expressar
o meu distanciamento crítico em relação ao que se costuma chamar genericamente "arte em lugares públicos". Esta forma de burocracia estética de
legitimação pública pode induzir a idéia de arte pública como prática social,
mas, na realidade, tem muito pouco que ver com ela. Um "movimento"
desses pretende proteger, em primeiro lugar, a autonomia da arte (o esteticismo burocrático), isolando a prática artística dos temas públicos críticos,
impondo, de imediato, a sua purificada execução no domínio público
(exibicionismo burocrático) como prova do seu próprio valor. Uma obra
deste gênero funciona, no melhor dos casos, como decoração urbana liberal
(Wodiczko, 1998, p.27 ).

Na contra-mão da doxa, Guattari convoca a todos para a restauração da
cidade subjetiva e a modificação da programação dos espaços construídos. Faz
um chamamento ético a arquitetos e urbanistas. "Eles devem assumir uma
posição, se engajar (...) quanto ao gênero de subjetividade que ajudam a engendrar"

151

152

KRYSZTOF WODICZKO - ARTE CRÍTICA E ESPAÇO URBANO NO CAPITALISMO BRASILEIRO

(Guattari, 1992, p. 163). Enquanto isso não acontece, Wodiczko, que também é
designer industrial, realiza interferências políticas sobre o espaço urbano que
resgatam a visão da dinâmica polarizadora do capitalismo desde sua gênese. De
forma didática e pedagógica, como a da arte que Jameson quer ver recomposta
como reação à dominação capitalista contemporânea, relembra que todo documento
de civilização, tal como acreditava Benjamin, é também um documento de barbárie.
Para Wodiczko, a arquitetura é o espetáculo de exclusão, no rastro de
reflexões recentes de Rosalyn Deutsche, que irão revelar o caráter predatório
dos reordenamentos urbanos em voga. Eles se deteriam em fornecer condições
de habitabilidade e conforto para a força de trabalho necessária a esta última
fase de reestruturação do capitalismo, relegando largos contingentes populacionais, que agora serão convertidos em supérfluos a partir dos novos ditames,
a uma vida de miséria, estigma e desabrigo.
O "Teatro Épico Arquitetônico"
Nascido em 1943, em Varsóvia, tendo depois emigrado para os Estados
Unidos e o Canadá, e residido temporariamente na Austrália e França, Krzysztof
Wodiczko (KW) se autodefine como um nômade desde que seja feita a seguinte
ressalva: "Contrariamente à opinião popular, nômades não são desconectados
do terreno, mas, de fato, tentam continuamente se afixar a ele, e devem
conhecer bem as suas características de forma a conseguir este intento. Em
muitas situações, eles o conhecem melhor que os residentes nativos"
(Wodiczko, 1998, p. xi).
Há mais de 30 anos, KW dedica-se à produção de "veículos críticos"
que atuam como "meios de representação do caráter opressivo de uma máquina
psicossocial", desconhecida daqueles que são seus componentes ativos. Podem
assumir a feição de dispositivos de comunicação, projeções públicas ou meios
de locomoção. "Meu trabalho tenta tratar a letargia que ameaça a saúde do
processo democrático, ao pinçá-la e desmontá-la, despertá-la e inserir ali uma
voz, experiências e a presença daqueles outros que têm sido silenciados, alienados
e marginalizados" (Wodiczko, 1998, p. xiii).
Mais especificamente entre os anos de 1980 e 1987, a obra de KW
consistirá de projeções monumentais de imagens sobre prédios públicos numa
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tentativa de interpelar a arquitetura sobre as verdades que silencia. Com analogias
explícitas à démarche brechtiana, KW irá descrever estas interferências como
um "teatro épico arquitetônico". Nessas criações, francamente influenciadas pelas
colagens dadaístas de John Heartfield, pelas pinturas surrealistas e pelas intervenções
dos situacionistas franceses, três ingredientes serão fundamentais para a expressão
de seus comentários sócio-políticos veiculados de forma original difundidos por
este "sofista nômade da pólis contemporânea" (Wodiczko, 1998, p.192).
O primeiro deles é o timing. Tais intervenções ocorrem no calor da hora
de debates políticos específicos. O segundo é a escolha do local sobre o qual
deverão incidir as imagens. Deve possuir relevância histórica ou estar ligado a
importantes fatos políticos contemporâneos. E, finalmente, o terceiro ingrediente é
o uso de imagens de corpo humano ou de partes dele associados a elementos
que compõem a cultura material da mídia ou a indústria bélica.
Exemplar de suas intervenções foi a projeção de uma cruz suástica na
Casa da África do Sul, em Londres, durante uma manifestação anti-apartheid na
Trafalgar Square. Autoridades sul-africanas chamaram a polícia para que suspendessem as projeções e processaram Wodiczko. Esta operação de transformação
de prédios em símbolos de poder e lembretes das forças que nos governam foi
emblemática no trabalho de Wodiczko durante a década de 80. Mais recentemente,
tem se dedicado à criação de dispositivos comunicacionais para migrantes.
Em seu primeiro texto que define o ideário de suas projeções públicas
e seu poder de interrogação sobre os conjuntos arquitetônicos, datado de 1983,
Wodiczko afirma: "O ataque deve ser inesperado, frontal, e deve vir com a noite
quando o prédio, imperturbado pelas suas funções diárias, repousa e sonha sonhos
de si mesmo. Este será um ataque simbólico, uma sessão espírita, psicanalítica,
de comunicação com os mortos, desmascarando e revelando o inconsciente da
edificação, seu corpo, meio de poder". (Wodiczko, 1998, p.47)
Sua produção anti-arquitetônica mais radical é contemporânea das
reflexões originais de Rosalyn Deutsche sobre o caráter perverso do embelezamento das cidades embalados pelo discurso da "revitalização".
O aumento expressivo de homeless é o mais visível sintoma das novas
políticas de desenvolvimento urbano. Esta análise contrapõe-se à idéia de
que os novos espaços públicos e o problema da mendicância sejam dois
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fenômenos descontínuos, o que faz os indivíduos sem casa aparecerem
como fonte de conflitualidade no espaço público. Em vez disso, proponho
uma ligação integral entre os homeless e o espaço público, produtos dos
conflitos econômicos e espaciais que se geram no seio da reordenação
urbana contemporânea (Deutsche, 1996, p. xv).

Wodiczko quer que "nossa relação hipnótica com a arquitetura seja
desafiada por um discurso público crítico" em embates frontais com as construções.
Já em 1985, KW irá se dedicar a projeções em monumentos públicos.
Seu The Homeless Projection: A proposal for the city of New York, que pretendemos analisar em maior detalhe, é datado de 1986. Exibida pela primeira vez
na galeria 49th Parallel, em Nova Iorque, The Homeless Projection consistia de
projeções monumentais de imagens de homeless e seus apetrechos, cuidadosamente superpostas às estátuas de George Washington, Abraham Lincoln e
Lafayette, dentre outros, na Union Square. Naquele momento, este local passava
por um agressivo programa de "revitalização urbana", com as características já
anteriormente esboçadas.
Sobre The Homeless Projection, Rosalyn Deutsche assim se pronunciou:
A apropriação temporária das estátuas por Wodiczko despertou a consciência
do papel que estes monumentos já desempenhavam na "revitalização" de
Nova Iorque. Evocando memórias distintas daquelas que os planejadores
urbanos esperavam despertar, The Homeless Projection penetrou nos menos
enfatizados propósitos que subjazem aos atos reverenciais de preservação
fidedigna. Esculturas uma vez dispostas ao ar livre na esperança de pacificar moradores foram manipuladas por Wodiczko para construir e mobilizar um público, restaurando o espaço como local de debate público e crítica.
(Deutsche, 1996, p. 34).

No catálogo da referida exposição, KW nos advertia para o fato de que
a arquitetura hoje não deveria ser mais vista como uma coleção de prédios estéticos, mas como um sistema social em que a imobilidade de suas construções pretende inocentá-las das injustiças de nosso tempo. "O que tem sido definido
como arquitetura é realmente um sistema imobiliário impiedoso, incorporado
em um contínuo e assustador evento de proporções gigantescas, sendo suas mais
perturbadoras operações o terror econômico, os despejos e o êxodo dos mais pobres
moradores da cidade do interior de seus lares para as ruas" (Wodiczko, 1998, p. 55).
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Para Wodiczko, os homeless são os verdadeiros monumentos móveis da
cidade, ainda que condenados à verdadeira imobilidade, visto não serem beneficiários de programas de "revitalização" de qualquer espécie.
Novos trabalhos sobre a temática dos homeless seriam apresentados ao
público em 1988. Desta vez, a galeria Clocktower, no Lower Manhattan sediaria a
exposição Homeless Vehicle Project que, configurada como se fosse uma
apresentação de planejadores urbanos e arquitetos a divulgarem seus projetos
para o grande público, destacava como atração principal um veículo multitarefa
para homeless, combinando as virtudes de abrigo e local de trabalho, com compartimentos para necessidades fisiológicas, repouso e armazenamento de latas de
alumínio, garrafas e papel. Para além de seu aspecto utilitário, o carro, que
mesclava a funcionalidade do design da Bauhaus com a contundência de uma
"máquina de guerra", era um dispositivo transicional que viabilizava uma interação
dos moradores de rua com a população local, a partir de diálogos sobre o veículo
inusitado. Além disso, o dispositivo elevava o grau de visibilidade urbana dado
a estes homens e mulheres normalmente relegados aos campos de quase-invisibilidade urbana, "dramatizando o direito do pobre a não ser excluído".
Mais uma vez, Wodiczko subverte a idéia da cidade funcional, esta em
que vivemos, que pressupõe que o sentido do espaço urbano e das construções
arquitetônicas são definidos a priori por tecnocratas e não objeto de construção
social e negociação entre seus habitantes. Através de seu veículo, os homeless
ganham uma visibilidade inaudita, passo fundamental na futura luta pela
asserção de direitos, e dispõem de um objeto significante que sinaliza seu lugar
na cidade para todos. Um tapa na cara dos que nos vendem a ideologia da cidade
bem ordenada, imagem proveitosa para fins de lucro e controle, mas bem distante
da realidade de todos os dias.
Mapeamentos cognitivos versus esteticismos burocráticos
Em Nosso século XXI: Notas sobre arte, técnicas e poderes, Janice
Caiafa nos convida a lançar mão de um otimismo crítico de forma a desenvolver
"uma crítica intransigente do capitalismo" e fruir as novidades de nosso tempo
sem que a dádiva da criação nos seja furtada. Irá nos recordar também que o
capitalismo não se expande sem oferecer perigo para si mesmo (p. 61).
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Acreditamos que a obra de KW é emblemática de uma arte oposicionista e crítica adequada aos novos tempos, caracterizados "pelo primado da
imagem e da transformação do real em uma série de pseudoeventos", como bem
definiu Jameson (op. cit, p. 74). Lançando mão desta mesma sintaxe a governar
nossa atualidade, mas de forma contra-ofensiva, KW resgata com sua "política
estética" as virtudes da construção de uma história crítica, como queria Walter
Benjamin. Aquela que potencializa o instante de opressão recalcado, mas que
pode ser sempre relido na própria comemoração. Esta é uma das motivações de
sua interpelação dos monumentos públicos e dos reordenamentos urbanos
através de projeções, estes últimos aqui entendidos como a celebração espacial
festiva das reestruturações do capitalismo que se quer sempre triunfante.
Mutações subjetivas fundamentais para se solapar a monumental
estrutura capitalística ocorrem quando segmentos semióticos começam a secretar
novos campos de referência. Nestes momentos, segundo Caiafa (op.cit., p. 66),
"há uma ruptura com um campo significacional dominante, desencadeando-se
um processo de singularização". Sem aspirações autorais de maior magnitude,
características destes tempos de elogio vazio das celebridades, Wodiczko quer
ver despontar a obra, verdadeiro aríete contra os poderes constituídos.
Jameson já nos havia alertado para o fato de que uma arte oposicionista
digna deste nome no pós-modernismo não poderia se inspirar nos valores do
alto modernismo e seu culto do gênio criador. Mas se o Modernismo celebrava
a autonomia da arte, que KW classificará de esteticismo burocrático, a nova arte
crítica deverá abraçar novamente uma das suas mais antigas funções - a
pedagógica e didática, com um ingrediente a mais: a plotagem precisa de nosso
lugar no espaço geográfico. Tomando de empréstimo lições de Kevin Lynch
sobre a cidade alienada - "um espaço onde as pessoas são incapazes de mapear
em suas mentes sua própria posição ou a totalidade urbana na qual se encontram" -, Jameson irá propor "uma cultura política e pedagógica que busque
dotar o sujeito individual de um sentido mais aguçado de seu lugar no sistema
global". Para ele, a nova arte política deve se concentrar no objeto fundamental
do pós-modernismo: o espaço mundial do capital multinacional (Jameson,
1991, p.79). Neste sentido, KW pode se habilitar a compor os quadros daqueles
poucos artistas que nos ajudam a resistir em tempos de alienação entronizada.

Cláudio Roberto Cordovil Oliveira
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COCCO, Giuseppe; PACHECO,
Annelise; VAZ, Paulo (orgs.)
O Trabalho da Multidão:
Império e Resistências
Rio de Janeiro: Gryphus, Museu da República, 2002

Ana Kiffer
Ler O Trabalho da Multidão:
Império e Resistências é, antes de tudo, se
deparar com a própria insuficiência da leitura.
Pois não se trata somente de discorrer sobre
os campos conflitivos ou sobre os combates
presentes no mundo contemporâneo, senão
que de verter sobre a própria experiência da
leitura e da escrita a palavra da vida que quer
viver, ou, como nos indica o Trabalho, re-existir
é resistir.
O convite já é desafio, e não apenas
pela multiplicidade de sujeitos abordados,
que nos lançam desde a crise Argentina
(Negri & Cocco) ao movimento de software
livre (Malini), mas e, sobretudo, por estarmos
diante de um Trabalho realizado em conjunto
no decorrer do ano de 2002 cujos encontros
sediados no Museu da República apontam
inexoravelmente para uma nova e inusitada
tensão entre o discurso e a prática, melhor
ainda, entre a palavra e a vida. Nova, posto
que não se trata de encerrar o discurso na verticalidade da erudição acadêmica, tampouco
destinar à prática o lugar demarcado do engajamento político. O convite se faz, portanto, a
novas práticas discursivas aonde o livro vem
a ser apenas um dos efeitos possíveis. Nessa

tensão cria-se um novo espaço interventivo
que conjuga os anseios do pensamento-ação
em torno da proposta de uma Universidade
Nômade.
Valeria frisar que a experiência do
Trabalho verte sobre as perguntas que
afligem e insuflam o contemporâneo - "a
crise do estado-nação é irreversível?", "o que
é a política em face da emergência de uma
soberania supra-nacional?" - mas não para
trazer à tona a face agoniada da crise, senão a
sua intensa potência de abertura; como dizem
ainda os organizadores do livro (COCCO,
PACHECO e VAZ) em seu prefácio: "onde
está a potência dentro das novas configurações de um poder de controle que envolve a
vida, os corpos e os afetos como um todo?",
"quais as novas formas de luta?", "a resistência
é sempre reativa ou chega ela a produzir a
própria existência?".
Desse modo o leitor é convocado
não somente para um agudo exercício crítico,
mas para o difícil trabalho da abertura, onde o
re-fazer se encontra com o re-existir não para
que se opere apenas a potência incessante do
mesmo, mas sim aquela que convoca o diferente,
o lado de fora: "A condição do movimento de
dentro pra fora, (ex)sistência, de um mundo
ao outro, está indissoluvelmente associada a
um terceiro: o fora, o que chamamos de exterioridade. É ao impossível de todo possível,
ao indeterminado de toda determinação que
precisamos recorrer (...)", como nos alerta
Roque em seu artigo. A resistência assim
pensada exige outro estatuto para a própria
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existência, estatuto este que descentra o
sujeito bem assentado no solo psicológico,
unificado ou interiorizado. Da mesma
maneira, Pelbart nos diz: "A multidão é um
nome que tenta expressar exatamente isso, o
comum e o singular, a multiplicidade e a
variação, (...). Como se vê, nessa acepção o
comum nada tem a ver com a unidade, a
medida, a soberania no sentido clássico (...)".
Atentos não somente à crítica, mas
também ao gesto (este sendo sempre preciso), é
que os autores podem ver ao mesmo tempo
as potências de abertura no quadro de
fechamento provocado pelas crises, como
aponta Rolnik: "Se o capitalismo contemporâneo atiçou a força de invenção, ao fazê-la
trabalhar a serviço da acumulação de maisvalia, em seu avesso, a mobilização dessa
força no conjunto da vida social criou as
condições para um poder de afirmação da
vida (...)" ou ainda, na urgência da crise
Argentina, como escreve Hopstein, "As
novas formas de protesto emergentes na
Argentina de hoje não estão sujeitas
necessária e exclusivamente à obtenção de
planos sociais, (...). O que é exigido, de modo
geral, é uma profunda transformação do sistema
político (...)". Nesse exercício de reflexão que
tangencia os limites ou as brechas deixadas
pelo sistema é que os autores podem indicar
as fragilidades do próprio sistema no qual
estamos todos imersos, ou nas palavras de
Vaz: "Experimentamos a formação de uma
sociedade de controle ou da fragilidade". A
agudeza da crítica se veste da sutileza do
próprio objeto a ser considerado. Os objetos
se propagam e assumem a materialidade das
vozes nos territórios das rádios-comunitárias
desbravadas por Mauro Sá, ou ainda o trabalho
imaterial pensado por Malini, assim como o
percorrido histórico crítico do ensino da
filosofia nas escolas brasileiras feito por

Rocha, ou mesmo na própria conceituação da
resistência no interior do pensamento da
diferença, como no artigo de Sobral.
Desse modo é que o Trabalho da
Multidão não vem somente falar sobre
Império ou Resistências senão que ele mesmo
enquanto Trabalho abraça a Multidão e
provoca a necessidade de resistir e de re-existir.

Ana Kiffer é doutora em Letras,
Literatura Comparada.

TIROS EM COLUMBINE/Écio Salles

MOORE, Michael
Tiros em Columbine
2002, Metro-Goldwyn Mayer Distributing

Tiros que acertam além do alvo
Écio Salles

O sujeito entra num banco para
abrir uma conta e, como brinde, leva pra casa
um rifle novinho. A cena dá início ao documentário de Michael Moore, vencedor do
Oscar na categoria este ano, "Tiros em
Columbine" ("Bowling for Columbine").
Investigando a obsessão estadunidense por
armas de fogo, o diretor, que é também narrador
do filme, viaja por algumas pequenas cidades
nos Estados Unidos em busca de respostas
para o fenômeno. Nesse trajeto, Moore chega
a Littleton, no Colorado, cidade que sedia o
Colégio Columbine, onde os adolescentes Dylan
Klebold e Eric Harris, utilizando armas dos
seus pais, mataram quatorze estudantes e
um professor, suicidando-se em seguida.
O filme não é inatacável: Na
Ilustrada, da Folha de São Paulo, o colunista
Álvaro Pereira Júnior, denunciou que a tal
cena no banco foi armada - o que não afasta a
hipótese de também essa informação ter sido
manipulada. De qualquer forma, vale a pena
assisti-lo. Administrando doses certeiras de
denúncia, preocupação social, humor e ironia,
Moore não apenas massacra a neurose armamentista dos estadunidenses, como questiona
uma série de valores de sua sociedade. Ao
mirar esse alvo, o diretor acerta na própria
estrutura da globalização sob a hegemonia
dos EUA, uma vez que põe em questão o seu
valor como sociedade ideal.
Um dos motes do filme está na
pergunta: por que onze mil pessoas são assas-

sinadas por arma de fogo nos Estados
Unidos, enquanto em outros países, como
Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, esse
índice é muito menor? As respostas mais
fáceis - os EUA têm uma história mais violenta;
a facilidade para o comércio de armas nesse
país ou a influência de videogames violentos
sobre os jovens estadunidenses - são derrubadas uma a uma por Moore. Uma história
violenta não é privilégio de nenhuma dessas
nações (pensemos na história da Alemanha lá
pela metade do século XX, por exemplo),
tampouco o fascínio por jogos violentos de
computador. E a venda de armas é igualmente
facilitada no Canadá, onde, segundo nos
mostra o documentário, as pessoas não trancam
as portas de casa e as taxas de homicídio
beiram o irrisório.
Na comparação entre Estados
Unidos e Canadá, Moore ressalta ainda um
outro aspecto: o fato de os negros estadunidenses que atravessam a ponte para a terra
do rapper Muzion sentirem-se menos
"ameaçados" do que em sua própria cidade, o
que mostra que o tema do racismo é também
um ingrediente definidor das violentas
relações sociais na terra de Tupac Shakur e
Notorius Big.
O crítico de O Globo, Arnaldo
Bloch, percebeu bem que, em "Tiros em
Columbine", "o espectador descobre a
América hipócrita, demente, ignorante, sádica
e irracional, mas também a América frágil,
temerosa, nascida do medo e da desconfiança".
E essa questão da fragilidade e do medo é
uma chave importante para compreender o
porquê de na "América" a violência por arma
de fogo ter-se tornado algo tão presente no
cotidiano de seus cidadãos. Moore intui que
os veículos da mídia nos Estados Unidos
trabalham no sentido de inocular o medo em
seu público, originando, ou pelo menos
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fortalecendo, a paranóia e o "sentimento de
defesa" que leva incontáveis "pessoas de
bem" a portar armas ou, no mínimo, guardálas em casa.
De resto há no filme momentos
muito interessantes, surpreendentes até. Por
exemplo, quando Moore, acompanhado de
dois sobreviventes do massacre de Columbine
que ainda tinham balas alojadas no corpo,
compradas numa rede famosa, a K-Mart,
consegue comprometer essa empresa no sentido de abolir o comércio de munição em suas
lojas. No final, o diretor visita a casa do ator
e presidente da famigerada Associação
Nacional do Rifle, Charlton Heston. Lá, na
cova do leão, Moore coloca em xeque os
valores e as razões que sustentam precariamente a cultura da arma nos Estados Unidos.
Há muitos pontos de contato possíveis entre a
realidade mostrada no filme e a nossa, aqui
no Brasil. Vale conferir, mesmo que seja apenas
para começar a refletir sobre o mundo em que
vivemos, um mundo onde armas de fogo, às
vezes de grosso calibre (em "Tiros em
Columbine" aparece gente que mantém até
rifles M-16 em casa), estão-se tornando tão
banais quanto o efeito último que elas provocam.

VARELA, Francisco
Sobre a competência ética
Lisboa: Edições 70, 1992

Micromundos, fragmentação
e virtualidade
Leonora Corsini
"Existe um self, um para-si, em toda parte em que
há vida (e isto f ica claro depois de Aristóteles,
Kant, Hegel). Para-si: auto-f inalidade relativa e
mundo próprio - apresentação, representação e
relacionamento de elementos formando um mundo
em relação aos quais a unidade viva age, reage,
tende para etc. Tudo o que se apresenta
nesse mundo próprio recebe um signo
de valor (positivo, negativo, nulo).
E o ser vivo sempre possui um comportamento uma intenção que pode traduzir-se em ação."
Cornelius Castoriadis, Para Si e Subjetividade
"Pero la ética en el sentido en que podían
entenderla los griegos, el ethos,
era la manera de ser y de conducirse."
Michel Foucault, Hermenéutica del sujeto

Se podemos dizer que a subjetividade, enquanto produzida por instâncias
individuais, coletivas e institucionais se apresenta como paradigma para a compreensão
das ações e relações humanas (Guattari,
1998)1, implicitamente estamos tratando da
questão da ética. Agimos eticamente no exercício de nossas atividades profissionais, em
nossos relacionamentos cotidianos, quando
decidimos, por exemplo, dar ou não dinheiro
para a criança do sinal. Maneira de ser ou de
se conduzir, na visão de Foucault2, muitas
1
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vezes confundida com código de conduta e
com a moral, a ética, na distinção feita por
Francisco Varela, aproxima-se mais da
sabedoria do que da razão, está mais próxima
da compreensão de que coisa deve ser o bem
do que da formulação de princípios corretos.
Algumas das idéias propostas por
Varela em Sobre a Competência Ética (1992)
foram destacadas e usadas como fio condutor
da presente leitura. A primeira delas, o corpo
como máquina ontológica ou autopoiética "máquina, por apontar para mecanismo e
processo; ontológica, por assinalar uma
dimensão metafísica e de constituição da
realidade" (p. 8) - se entrelaça com o conceito
de enação 3, ou seja, a disposição para a ação
que se materializa no plano biológico, que se
corporifica através da história de acoplamentos
da intenção, da vontade, com o aparato
biológico dos seres vivos (ou do espírito com
a matéria).
Essa corporificação da ação ética
que está implicada na prontidão para agir em
função do que é justo e virtuoso, pode ser
relacionada ao processo do conhecimento.
Mas um conhecimento que não é o simples
reflexo da realidade externa, e sim "um
processo de construção da realidade mediante

3

Enação (enaction, em inglês) ou cognição
enativa é um neologismo criado por Varela
que designa, nos processos cognitivos, a permanente troca entre sistemas de informação já
constituídos e um meio ainda não estruturado,
cuja principal propriedade é trazer à superfície,
fazer emergir o novo. (cf. MATURANA;
VARELA. De Máquinas e Seres Vivos e
VARELA, F. L'inscription corporelle de
l'esprit).

a realização de regularidades perceptivomotoras, uma dinâmica na contínua gênese
do significado" (p. 63-64).
Daí emerge a idéia de competência
como "know how", saber-fazer. Varela pensa
a ética como habilidade de responder imediatamente (savoir-faire, know-how), em contraste
com know-what, conhecimento intencional
que supõe um juízo racional. Ela adquire
assim uma dimensão social, porque é uma
ação que envolve uma escolha, uma eleição,
de uma subjetividade em sua interação com o
mundo, e também um estatuto de conhecimento.
Finalmente, a presteza para a ação,
o saber-fazer a cada perturbação ou confronto
com os acontecimentos do cotidiano, é
denominada micro-identidade ou micromundo.
A seqüência e o encadeamento de micromundos
(que se encontram ao alcance da mão, sem
que precisemos refletir sobre eles) vai-se
sucedendo na ação social humana, e será corporificada, encarnada como competência ética.
Um conhecimento se converte em saber-fazer
(ou em micromundo) através da repetição e
da proposição de novos problemas (e não na
sua solução, como às vezes se supõe). Nosso
repertório de micromundos é historicamente
constituído, vai sendo construído no suceder
dos acontecimentos, no nosso estar no mundo,
ao mesmo tempo que estrutura nossas identidades (p. 20).
Sintetizando, existe uma diferença
entre as ações verdadeiramente virtuosas
daquelas que parecem virtuosas mas são precedidas de reflexão e análise. O filósofo
Meng Tzu da tradição budista, de maneira
análoga, distingue o homem de virtude do
honesto homem da aldeia - aquele que
aparenta virtude mas procura se comportar de
modo a agradar aos outros, motivado pelo
desejo de lucro, agindo por hábito, ou seguindo
regras (regras que vêm do exterior).
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A escolha de ações apropriadas
e o conhecimento
A ação ética recebe um tratamento
de conhecimento corporificado, vivido, contextualizado, uma visão do conhecimento que se
alinha com a concepção piagetiana de cognição,
fundada na atividade concreta de todo o
organismo, isto é, na conexão sensório-motora
(p. 18). Existe, portanto, uma base biológica
na compreensão do ato cognitivo, que se
confunde, na visão de Varela, com o próprio
ato de existir. Conhecer para Varela é existir;
cada ato ou experiência cognitiva consistindo
num processo de múltiplas e concomitantes
conexões neuronais disparadas a partir das
interações do organismo com seu ambiente.
Essas múltiplas conexões ou paralelismo
neuronal são como fragmentos que carregam
em si possibilidades, que podem ou não ser
efetivadas, a cada experiência. Por isso Varela
diz que saber de si implica necessariamente
saber desta condição de fragmentação e virtualidade.
Voltemos à questão da escolha, da
seleção das ações apropriadas a cada situação
de perturbação. Esta escolha é feita sem obedecer à deliberação prévia, a uma reflexão
feita de antemão, mas é parcialmente
aleatória, uma vez que a perturbação do
ambiente não determina o que acontecerá ao
ser vivo; é a sua estrutura que determinará o
repertório de mudanças que poderão ocorrer
como resposta, e também implica necessariamente uma responsabilidade. É nesse sentido
que Maturana e Varela 4 afirmam não existir
possibilidade de interação instrutiva entre os
seres vivos, o que coincide com o pensamento
de Aristóteles quanto às regras de conduta e
4

MATURANA, Humberto R.; VARELA,
Francisco. A árvore do conhecimento.
Campinas: Editorial Psy, 1995.

moral: elas funcionam como mera orientação
- o que torna as pessoas genuinamente éticas
e virtuosas é o exercício da virtude.
E aqui se apresentam algumas
questões: o que faz com que decidamos
seguir uma determinada conduta e não outra?
Em nossa prontidão para a ação, o que
encaminha a ação ética? O que faz emergir,
da "miríade de subprocessos concorrentes
que nos sobrevêm", no momento em que se
dá, concomitantemente, sua negociação e
implementação, a ação ética? Utilizando a
interessante metáfora da improvisação do jazz,
Varela propõe que o ambiente, impregnado de
um excesso de signi-ficação, fornece o pretexto, o mote, para a improvisação neuronal,
improvisação feita com base nos constantes
acoplamentos e regularidades que dele
emergem. Depois que um determinado modo
de acoplamento se torna regular e repetitivo,
o incorporamos como um saber-fazer imediato,
que se torna transparente em nossas ações no
cotidiano.
O mundo que conhecemos não é
pré-definido, mas sim efetivado (enacted)
mediante a nossa história de acoplamentos
estruturais (p. 28). Podemos concluir que, nos
momentos em que não somos capazes de
responder "enativamente", em que somos
levados a refletir e analisar a situação, não
estamos sendo competentes, não agimos
como especialistas. "A esta luz, então, um
especialista ético é apenas, sem tirar nem pôr,
um participante a título inteiro numa comunidade: todos somos peritos enquanto pertencemos a uma tradição amplamente articulada,
na qual nos movemos com comodidade" (p. 32).
A virtualidade de Si mesmo
A subjetividade do Si mesmo para
Varela adquire a dimensão de um conhecimento
progressivo da própria condição de fragmen-
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tação do sujeito diante de um mundo impregnado de significados. A cada ação, as conexões
neuronais lançam os fragmentos de um Si
ainda em estado virtual em um turbilhão, um
redemoinho, que promove um novo arranjo,
uma unificação daquilo que se encontrava
fragmentado. O vácuo deste turbilhão (o olho
do furacão) representa a consciência de Si.
Essa condição de fragmentação é
relativa ao estar-no-mundo, na medida da
interação do ser humano com seu ambiente.
Então, adquirimos a capacidade de agir eticamente da mesma maneira que adquirimos
todos os outros conhecimentos, num processo
de aprendizagem circular: "aprendemos,
através da imitação social o que supostamente nós somos para nos aceitarem" (idem,
p. 32). Se dependemos desta troca com o
meio, vamos progredir em nossa capacidade
de agir eticamente a partir de disposições
naturais e de condições favoráveis de desenvolvimento, o que coincide com a visão do
filósofo Meng Tzu. "Existem capacidades de
base que, educadas de modo a não impedir o
seu desenvolvimento, geram as qualidades
que alguém procura" (p. 34). Citando o exemplo
do homem da aldeia que vê uma criança
prestes a cair no poço e corre em seu auxílio
para evitar que algum mal lhe aconteça, não
porque queira auferir vantagens para si, ou
por não desejar ser importunado pelo choro
da criança, mas por agir eticamente, Meng
Tzu afirma que as situações simples das
quais todos sabemos nos desvencilhar vão se
expandindo, se ampliando, através da aprendizagem, da experiência, a um raio de ação
mais amplo (p. 34). "Alargar os sentimentos é
ver que uma situação se assemelha a outra, é
fazê-los irromper numa nova situação" (p.
36). Podemos concluir que a aquisição da
competência para a ação ética depende de um
"treino", de um desenvolvimento de nossas

disposições naturais através das ações e
interações com o meio, ou, em outras
palavras, um caminho pragmático para a
competência ética (p. 39).
Para Varela, nenhum princípio
moral é em si mesmo realizável - somos
condenados a nunca nos satisfazermos com
esperanças e expectativas, por mais racionais
que possam nos parecer. E conclui que a competência ética se dá à medida que o sujeito, o Si,
se dá conta (em primeira mão, sem ter que
lançar mão da reflexão) de sua própria
condição de virtualidade, de possibilidade.
* * *
Estamos habituados a pensar na
ação ética de uma maneira linear, do tipo
causa e efeito, input - output. Nossa percepção
do que seja a ética está ancorada neste tipo de
causalidade, fazendo com que ética e moral
muitas vezes se confundam. No texto de
Varela, a ética não é o simples reflexo de
regras para uma conduta desejável que já se
encontram prontas no meio social e que serão
internalizadas a partir das relações e interações entre pessoas, e sim um exercitar de
condutas virtuosas, uma prontidão para fazer
o que é justo e apropriado a cada situação que
se nos apresenta, no encadeamento de micromundos que fazem parte do nosso viver cotidiano. A prontidão para fazer o que é justo se
constitui a partir de disposições naturais e
individuais e toda uma história de acoplamentos que vão se sucedendo com regularidade
e se materializando, corporificando na conduta
ética. A história de acoplamentos dá conta do
paradoxo de sermos sistemas ao mesmo tempo
fechados em nós mesmos e abertos para o
mundo. De igual modo, a ética vai sendo
estruturada pela ação, pelo estar-aí para os
acontecimentos, ao mesmo tempo que é

165

166

MICROMUNDOS,FRAGMENTAÇÃO E VIRTUALIDADE/Leonora Corsini

estruturante de nossa percepção de nós mesmos
e dos outros em nossa condição de fragmentação e virtualidade.

LARROSA, Jorge; KOHAN, Walter
(coord.)
Coleção de Filosofia da Educação
Série Educação, Experiência
e Sentido
Belo Horizonte: Autêntica, 2002-2003

Graciela Hopstein e Walter Kohan
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Como ela mesma se apresenta, a
série Educação: Experiência e Sentido
propõe-se a testemunhar experiências de
escrever a educação, de educar na escritura.
Essa coleção não é animada por qualquer
propósito revelador, convertedor ou doutrinário. Nada a revelar, ninguém a converter,
nenhuma doutrina a transmitir. Trata-se de
apresentar uma escritura que nos permita
liberar-nos de certa verdade na qual educamos. Talvez possamos assim ampliar nossa
liberdade de pensar a educação. Algum leitor
poderá estar pensando que se a filosofia é um
gesto que afirma sem concessões a liberdade
do pensar, então esta é uma coleção de
filosofia da educação. Quem sabe os sentidos
que povoam a leitura dos livros que compõem
Educação: Experiência e Sentido poderão
testemunhá-lo".
O início da série parece confirmar
esta presunção. Em 2002 foram lançados os
dois primeiros volumes, O Mestre Ignorante
de Jacques Rancière e Os enigmas da educação
de Lílian do Valle. Em março de 2003 será
lançado um terceiro volume, A infância entre
a educação e a filosofia (Walter Kohan) e,
logo depois, o volume 4 de Pedagogia Profana
II (Jorge Larrosa).
O Mestre Ignorante, publicado
originalmente por Jacques Rancière em 1987
- única obra do autor sobre educação - conta a
história de um professor emancipador, Joseph
Jacotot, que, em 1818, enfrenta uma situação
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que rompe as condições básicas de qualquer
ato de ensinar. Nascido em 1770, Jacotot,
professor de literatura francesa, serve no
exército, ensina retórica, ocupa cargos públicos
e é eleito deputado em 1815. O retorno dos
"Borbones" o obriga a ir para o exílio, nesse
momento Jacotot recebe um convite para dar
aulas na Universidade de Louvain, nos Países
Baixos. Ali, lhe espera uma surpresa: seus
alunos falam uma língua que ele desconhece
(flamenco) e eles desconhecem a língua que
ele fala (francês). O ato comunicacional, base
de todo ensino, se quebra: o professor não
pode se comunicar com seus alunos.
No entanto, Jacotot encontra algo
em comum com eles: uma edição bilíngüe do
Télémaque de Fénelon, que cai por acaso em
suas mãos. Através de um intérprete, solicita
a seus alunos que aprendam o texto em
francês. Os alunos aprendem por si mesmos.
Por etapas, Jacotot pergunta o que os alunos
têm aprendido e verifica que fazem seu trabalho com atenção. Ao final, consegue que seus
alunos aprendam a falar, ler e escrever em
francês. Aprenderam por si mesmos, sem um
professor que lhes ensine um conteúdo,
porém não sem professor.
A partir desta experiência, Jacotot
intui que é possível ensinar sem explicar, o
que se ignora. Passa a ensinar matérias que
ignora (pintura, piano), sem explicar nada e
os alunos aprendem. Mais ainda: lotam suas
aulas. Em todos estes casos os alunos aprendem
seguindo seus próprios métodos, elegendo
caminhos que eles mesmos decidem.
A partir desta experiência, JacototRancière irrompem com um pensamento que
questiona as bases da sociedade pedagogizada
e os educadores progressistas: toda ela se
afirma sobre a paixão não igualitária, ainda
aqueles que dizem procurar a igualdade: a
igualdade é princípio, ponto de partida,

axioma a ser verificado; quem procura a
igualdade acaba alimentando a desigualdade
da qual parte.
Assim, uma educação é libertadora,
emancipadora, à medida que não dá aos outros
a chave do saber, senão a consciência do que
pode uma inteligência quando considera
todas as inteligências iguais. O ato de ensinar
é libertador quando permite ao aprendiz
perceber a potência não inferior de sua
inteligência. A partir do princípio da igualdade
das inteligências, ensinar (e aprender) tornamse possíveis.
Se pensarmos, ao contrário, que
ensinar tem a ver com explicar, então estamos
embrutecendo e embrutecendo-nos; submetemos aos outros as nossas explicações e nos
submetemos a um diálogo com quem, pressupomos, não tem nossa mesma inteligência.
Não é a falta de inteligência dos outros o que
embrutece, se não nossa crença na incapacidade
de sua inteligência. Ensinar deverá começar
por um ato libertador: admitir que, quanto ao
pensar, somos todos iguais.
A emancipação intelectual não é
institucionalizável, não pode estar a serviço
da formação de um tipo específico de atores
sociais. Não é um método para formar
cidadãos. É incompatível com as instituições
porque seus princípios são opostos: entretanto
ele se origina na igualdade, estas representam
a falta de igualdade. Disse Rancière: "jamais
um partido, um governo, um exército, uma
escola ou uma instituição emanciparão a
alguém" (2002: 142).
A emancipação intelectual não
pode instituir-se, mas sim ser aplicada. Pode
também anunciar-se para que outros apliquem
a boa nova. Como a liberdade, a emancipação
é algo que não se dá senão que se pega. É,
sobretudo, o método dos pobres, dos excluídos
do sistema educacional dominante, as crianças,
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as mulheres, os negros, aqueles sobre os que
mais pesa o prejuízo da não igualdade das
inteligências. Porém não é um método exclusivo de pobres ou excluídos; é de todas as
pessoas que buscam, por si mesmas, seu
próprio caminho.
Jacotot-Rancière não buscam fundar
uma nova proposta pedagógica nem sentar as
bases de um novo método. Não é um novo
modismo educativo nem algo que vá resolver
nossos problemas pedagógicos. Ao contrário,
talvez os complique. Porque se trata, sobretudo,
de problematizar os valores que afirmamos
quando dizemos que ensinamos.
A emancipação é também um
princípio político para outra educação e outra
sociedade. Alguém poderia pensar as repercussões desta aventura intelectual em uma
sociedade cheia de excluídos e analfabetos
como a nossa, em uma sociedade que explode
de desigualdades? Alguém poderia valorar as
implicações de sair a declarar por aí que
qualquer um pode ensinar a qualquer um, que
não é necessário saber o que se ensina e,
sobretudo, que somos todos iguais em
inteligência?
Os Enigmas da Educação é a tese
apresentada por Lílian do Valle para o concurso
de professor titular de Filosofia da Educação
da UERJ em 2001 e reúne três paixões da
autora: os Gregos e Castoriadis para interrogar
juntos a educação que é a nossa. Como o do
Rancière, a afirmação dos paradoxos da educação, a partir dos quais ensinar e aprender
ainda podem fazer algum sentido.
A estrutura do livro se apresenta
em três capítulos que oferecem a leitura de
outras tantos Diálogos de Platão: a) os enigmas
da aprendizagem, em companhia do Ménon;
b) os enigmas do mestre, junto ao Górgias e
c) os enigmas da educação democrática,
leitura do Protágoras. Nas conclusões, a autora

vincula os enigmas emergidos da educação
dos gregos até os labirintos da educação
pública de nossos dias, no Brasil.
Exercício infatigável de leitura e
interrogação, Os Enigmas da Educação faz
jus ao título e seu explicativo: A paidéia
democrática de Platão a Castoriadis. Na
forma de uma pergunta só que se expressa de
formas diversas: em que medida o telão dos
gregos se levanta para pôr em cena uma interrogação que é a nossa sobre as exigências contemporâneas de uma educação "democrática"?
Como passar da perspectiva individual à
perspectiva coletiva? Quais exigências, quais
reflexões, quais condições deve seguir
hoje uma educação auto-concebida como
democrática?
A resposta não está dada senão
numa certa forma de focalizar a pergunta.
Como o enigma, que embora não possa ser
respondido, exige ser enfrentado. Porque
mesmo na impossibilidade da resposta,
encontra sentido pensar os enigmas que são
também os da formação ética na escola pública.
Como afirma a autora:
"É possível a educação sem a ética?
Toda a herança da modernidade, todo o testemunho da atualidade parecem conspirar para
esta certeza. E, no entanto, "A vida sem exame
não vale a pena ser vivida". Vale a pena escrever
um livro, ainda. Para falar do exame. Para
falar da filosofia e da educação" (p. 12). Ainda
vale a pena ler este livro. Para pensar exame.
Para pensar a filosofia e a educação.
A Infância entre a Educação e a
Filosofia, terceiro volume da série, busca
problematizar os modos clássicos de se
relacionar a infância com a educação e a
filosofia. O livro tem duas partes e um epílogo.
Na primeira parte, se reconstitui um certo
conceito da infância, num primeiro capítulo
nos Diálogos de Platão, num segundo capítulo
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na modernidade inventada por Philippe Ariès
e M. Foucault e, num terceiro capítulo se
discute a idéia da infância que está subjacente no programa "Filosofia para Crianças"
de Matthew Lipman. Na segunda parte,
inverte-se a relação: a filosofia não estuda mais
a infância, mas esta àquela. O que pode dar
olhar a velha filosofia com olhos novos
(infantis)? São propostos quatro exercícios,
com quatro temas-filósofos: o tempo (Heráclito), o filósofo (Sócrates), o ensinar e o aprender
(J. Rancière) e o pensar (G. Deleuze). No
epílogo se explicita o conceito de infância
que atravessa essa segunda parte do livro.
Para aqueles que se preocupam
com a pedagogização da infância e da filosofia,
este livro pode ser uma leitura companheira.
Ou para aqueles que pensam que não se pode
prescindir da educação e que também não se
pode prescindir da política. E que se pode
pensar em uma educação e uma política
filosóficas, abertas, problematizadoras, não
totalizantes. Uma educação e uma política
infantis.
Por último, por vir, Pedagogia
Profana II. Estudos sobre Linguagem,
Diferença e Educação, de Jorge Larrosa. Se
este segundo volume dá a ler e profana uma
mínima parte do que a primeira Pedagogia
Profana deu e profanou, terá ganho o céu, ou
como queiramos chamar, aquela parte da
biblioteca que sempre dá vontade de voltar a
visitar. E ler.

Graciela Hopstein é mestre em
Educação pela UFF e doutoranda da Escola
de Serviço Social da UFRJ. Pesquisadora
associada do LABTeC UFRJ, é membro da
Rede Universidade Nômade.
Walter Kohan é coordenador, junto
com Jorge Larrosa, da Coleção de Filosofia
da Educação.
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