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Modulações da Resistência

Introdução

Introdução
Os eventos vivenciados na segunda metade da década de 1990 e nesse
início de novo século vêm determinando uma necessária reorientação prática e
teórica, para que toda ação e toda idéia produzida a partir de então sejam, de
fato, efetivas. Há uma nova constituição do capital (Império), novos mecanismos de resistência (em rede) e novas dinâmicas constituintes.2 Portanto, o pensamento e a ação não podem ser mais os mesmos, se temos por objetivo uma intervenção efetiva no real.
Com a guerra do Iraque, uma nova forma de exercício do poder de polícia manifestou-se explicitamente: a 'doutrina Bush' e sua derivada imediata, a
'guerra preventiva', evidenciam que a ordem imperial também foi desafiada. A
guerra do Iraque pode ser considerada, inclusive, um golpe dentro do Império3.
O elemento monárquico da estrutura do Império (EUA) opôs-se frontalmente ao
Conselho de Segurança da ONU, um dos elementos aristocráticos que configuram a constituição híbrida imperial. Sem dúvida, desde o 11 de setembro, a crise
se aprofunda em todo o globo, e a guerra global permanente vem se afirmando
como um dos dispositivos de controle da imaginação da multidão. Diante do
vazio de possibilidades gerado por toda e qualquer crise, tem sido fundamental

Boa parte dos trabalhos reunidos nesse número especial referem-se ao seminário aberto "O
trabalho da multidão: Império, biopoder e resistência" de 2002. Trata-se da segunda
coletânea de artigos produzidos durante os debates ocorridos no Museu da República ao
longo do ano passado, período no qual se intensificou a discussão sobre os temas que orientaram o seminário.
2
Como parte do seminário aberto, o colóquio Resistências, realizado em novembro de 2002
no Cinema Odeon, discutiu essas novas formas de resistência, procurando pensar, durante os
debates e as intervenções que se estenderam por uma semana, qual poderia ser um novo
pensamento sobre a resistência, que a compreendesse como uma noção afirmativa.
3
A esse respeito, vale a pena observar o que Antonio Negri expôs em entrevista publicada
na Folha de São Paulo de 30 de março de 2003: "Os EUA não podem pagar a guerra. Não há
consenso internacional para ela. Os EUA estão se movendo fora da legitimidade imperial. E,
com toda a probabilidade, movem-se também fora de sua Constituição".
1
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difundir o medo e o pavor, intensamente, para bloquear o máximo possível a
potência constituinte. Seria a guerra global um radical dispositivo de controle?
Pode-se dizer que sim, caso se leve em consideração que "o capitalismo manteve
como constante a extrema miséria de três quartos da humanidade, pobres
demais para a dívida, numerosos demais para o confinamento" e que, conseqüentemente, "o controle não só terá que enfrentar a dissipação das fronteiras,
mas também dos guetos e das favelas"4. Em uma sociedade globalizada, em que
quatro bilhões de pessoas são postas à margem, o controle só pode ocorrer em
espaço aberto. Não é possível encarcerar, internar, hospitalizar, nem enviar ao
trabalho toda essa miséria. A instituição disciplinar perdeu as rédeas da situação.
A guerra total, da qual a guerra preventiva é uma das formas, é um dos
mecanismos para difundir, globalmente, o medo e conter a multidão5. Trata-se,
como já afirmado, do exercício de um poder de polícia em escala global, fazendo
circular este afeto, o medo, que já fora propalado por Hobbes e combatido por
Spinoza .6

Deleuze, Gilles. Conversações, Ed. 34, São Paulo, 2000, p. 224.
A multidão se apresenta como conjunto de singularidades híbridas e múltiplas que vem se
afirmar como sujeito político por excelência. Não é o povo, conjunto de cidadãos reconhecidos
pelo Estado enquanto tal, que é o sujeito político capaz de constituir um novo real. O povo é
efeito de um real já dado, aquele onde a soberania de Estado envolve e define as condições e
os limites da ação política. Já a multidão se compõe de singularidades que não são passíveis de
aprisionamento por parte das medidas constituídas pelos nichos de poder estabelecidos. "A
multidão não tem nada a ver com os indivíduos proprietários, pois ela é o fato de singularidades
não representáveis (...) Em seu sentido mais geral, a multidão recusa-se à representação, pois
ela é uma multiplicidade incomensurável. O povo é sempre representado como uma unidade ao
passo que a multidão não é representável. Em oposição ao conceito de povo, o conceito de multidão é o de uma multiplicidade singular, de um universal concreto" (Cocco, Giuseppe e Negri,
Antonio, "O trabalho da multidão e o êxodo constituinte", in O trabalho da multidão, Ed. Gryphus, Rio de Janeiro, 2002, p. 24).
6
O medo é afeto de tristeza e sempre teve nas formas de exercício do poder de polícia sua máxima expressão. Já no século XVII, a discussão política girava em torno do medo, seja como afeto de afirmação da paz para alguns - quando esse medo legitimava o poder do Estado para evitar a morte de seus súditos (Hobbes), seja como afeto absolutamente incompatível com a paz.
Spinoza dizia que a paz não significa somente a ausência de guerra, mas sim a ausência do
medo em sua dimensão coletiva. Ou seja, uma sociedade onde não há guerra, mas há medo, não
está em paz. Donde se pode concluir que uma sociedade onde há guerra para que se difunda o
medo e se controle a multidão, não está em paz por duas razões: porque há medo e porque há
guerra.
4

5
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A sociedade de controle indica uma nova forma de configuração do
poder para além da sociedade disciplinar e, consequentemente, uma crise. Sua
lógica estabelece contenções mediante redes de condicionamento, e não mais de
organização 7. E tais redes de condicionamento, que estabelecem controle em
espaço aberto, não dizem respeito às populações nacionais. A forma-Estado não
é suficiente para instaurar dispositivos eficientes de contenção da multidão,
razão pela qual a circulação mundial do medo, através da guerra global,
configura um dos mecanismos de controle. Essa crise da forma-Estado deriva,
na verdade, da própria potência constituinte da multidão. A partir do momento
em que as formas de resistência foram se modificando, impôs-se ao capital a
necessidade de reconfiguração para que perseverasse na existência (como diria
Spinoza). A crise, portanto, é fruto da superação, por parte da multidão, dos
bloqueios que lhe impostos ao longo do século XX.
A resistência é sempre anterior à sua contenção ou à sua captura. Já há
tempos o estatuto da resistência vem se transformando: de uma atitude reativa resistir contra - em uma atitude positiva - resistir para existir, re-existir. Em suas
diversas manifestações, a resistência é necessária à vida. Ou melhor, é forma de
expressão da própria vida. Tudo o que se pode dizer sobre Império, sobre poder,
sobre guerra não pode ser pensado sem as idéias de resistência, de insurreição e
de poder constituinte. Esses conceitos delineiam o contrapoder da multidão8 ,
caracterizado por resistências individuais, insurreições coletivas e dinâmicas
constituintes, produtoras de novas formas de vida e de novas subjetividades.
"Como (no pós-moderno) o conceito de 'resistência' mudou, como se
transformaram as suas práticas! Se tentássemos identificá-lo de acordo com as
categorias e as experiências do moderno, seríamos agora incapazes de compreendê-lo. No moderno, a resistência é um acúmulo de força contra a exploração, que se subjetiviza através da 'tomada de consciência'. No pós-moderno,
não é nada disso. A resistência se dá como difusão de comportamentos

7
Ver a diferença traçada por Deleuze e Guattari entre o imperador mágico e o rei jurista em Mil
Platôs, Vol. 5, Ed. 34, São Paulo, 1997, p. 112.
8
Ver Hardt, Michael e Negri, Antonio, "Globalização e democracia", in Vozes no milênio Para pensar a globalização, Ed. Gryphus, Rio de Janeiro, 2002, p. 28.
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resistentes singulares. Acumulando-se, acumula-se extensivamente, na circulação, na mobilidade, na fuga, no êxodo, na deserção - multidões que difusamente
resistem, que fogem das grades, cada vez mais estreitas, da miséria e do comando.
E não é necessária a tomada de consciência coletiva: o sentido da rebelião é
endêmico, atravessa cada consciência, tornando-a feroz"9 .
Essa força de resistência só pode efetivar-se no comum. Neste sentido,
o próprio movimento social, em todo o mundo, apresenta sua nova face, constituindo-se como movimento afirmativo, através de redes cooperativas de
produção que alcançam todo o globo. Seattle, Gênova, Porto Alegre, a manifestação mundial pela paz durante a guerra no Iraque (15/02/2003) são apenas
alguns exemplos dessa rede de movimentos. Talvez nunca tenha sido tão atual o
enunciado de Foucault, ao inverter o aforismo de Clausewitz: "A política é a
continuação da guerra por outros meios"10 .
Mais do que nunca, fazer política hoje é entrar em confronto imediato
com as estruturas de poder. No Império, a mediação realizada pelo Estado desapareceu; o mito do contrato social não é mais suficiente para garantir os núcleos
de mediação que são necessários à redução da intensidade do conflito entre
trabalho vivo e trabalho morto, entre potência da multidão e poder do capital. Se
as estruturas constituídas de poder superam as fronteiras estatais, é porque,
necessariamente, as lutas ultrapassam as bordas nacionais. "O movimento age
no terreno global, os seus tempos e as suas lutas se definem na globalização. Ele
é nômade, a sua estratégia é a do êxodo das prisões nacionais, é uma enorme
serpente que coliga em seu movimento, confunde e transforma os espaços e os
tempos da Terra"11. Nessa perspectiva, o desentendimento12 , constitutivo da
política, difunde-se de modo ilimitado.
Existe uma multidão que não tem voz, mas que vem exigindo sua
parcela, o que lhe é sistematicamente negado na constituição híbrida imperial.
Negri, Antonio, "Kayròs, Alma Venus, Multitudo: nove lições ensinadas a mim mesmo", Ed.
DP&A, Rio de Janeiro, 2003.
10
Ver Foucault, Michel. Em defesa da sociedade, Ed. Martins Fontes, São Paulo, 2002, p. 58 e p. 59.
11
Negri, Antonio, "Assim começou o fim do Império", in Giuseppe Cocco e Graciela Hopstein
As multidões e o império - entre globalização da guerra e universalização dos direitos", Ed.
DP&A, Rio de Janeiro, 2002, p. 103.
12
Ver Rancière, Jacques. O desentendimento - Política e filosofia, Ed. 34, São Paulo, 1996.
9
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Uma nova subjetividade (ou uma multiplicidade de subjetividades organizadas
em redes de redes) marca as lutas atuais. Para além do povo, surge um conjunto aberto de movimentos irrepresentáveis que se expressam sem nenhuma
instância que sirva de filtro à sua potência. A multidão é irredutível e só se concebe na imediatez da experiência de sua ação. Exatamente contra esse 'monstro',
opõe-se uma estrutura de poder nada permeável à participação (direta ou indireta) dos 'muitos'.
"Que se vayan todos, que no quede uno solo": o grito de guerra dos
acontecimentos ocorridos na Argentina em 19 e 20 de dezembro de 2001 poderia
ser ouvido em qualquer outro lugar. A representação está em crise, na medida
em que a multidão há muito já percebeu que a estrutura de poder nacional, fundada
no sistema representativo, não é mais eficaz, além de ser incapaz de representála. Ineficaz em que sentido? Os Estados deixaram de exercer qualquer função?
Certamente que não. A crise do sistema representativo (lembremos que na
maior potência bélica do globo governa um presidente que não foi escolhido
pela população, mas sim pelas altas instâncias do poder judiciário) não decorre
de falhas internas ao sistema, mas da contradição insuperável entre o discurso e
a ação estatal. Se a representação (ao menos no âmbito retórico) pretendia
configurar um canal de expressão dos desejos populares, quando se constitui
uma estrutura supranacional que sobredetermina as políticas públicas nacionais,
o sentido original da representação se dilui. Por isso, a exigência da população
argentina é dotada de impressionante coerência. Não se trata de dizer que o
Estado acabou, mas fundamentalmente que, dadas as estruturas de poder que
estão colocadas, a possibilidade de que sua atuação venha a convergir com os
interesses dos 'muitos' é ínfima. Nem mais a retórica da soberania popular
funciona. Já faz tempo que os Estados afirmam e reafirmam que não podem
superar, e tampouco afrontar, as ordens do mercado internacional, mesmo
quando tais ordem contrapõem-se aos desejos populares.
A crise do sistema representativo é apenas um sintoma daquilo que percorre o movimento dos movimentos: desejo de democracia. E democracia deve
ser compreendida como governo dos pobres, pois esse é seu sentido original. "O
demos, em Atenas, é constituído primeiramente pelos pobres. Mas 'pobres' não
é simplesmente uma categoria econômica, relacionada a um nível de recursos;

11
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é bem mais uma categoria simbólica (...) pobres são pessoas reles, as que não
possuem nada, nenhum título para governar"13. Os pobres constituem parte da
comunidade, mas nela não tomam parte. A multidão é constituída de pobres, de
pessoas sem importância, sem qualidades (no sentido do "Homem sem Qualidades").
Na democracia, essa multiplicidade 'muda' (ou barulhenta) de subjetividades 'desviantes' afirma-se como o todo da comunidade, em oposição ao
regime de organização dos corpos da representação, no qual a participação é
reduzida à mera passividade (ser parte, e não tomar parte). A dimensão política
do movimento dos movimentos é necessariamente democrática. O norte da
multidão é a constituição do sentido da democracia global, tendo em vista que a
atual forma de composição das forças no Império se baseia na lógica
oligárquica. Citamos, mais uma vez, o levante argentino de dezembro de 2001:
se a democracia representativa de cunho nacional não tem fundamento sequer
em sua dimensão retórica, "que se vayan todos"; ou que fiquem, desde que não
se perca a perspectiva de que não há salvacionismo possível, de que a representação é apenas uma das engrenagens de um organismo infinitamente mais
extenso - e também intenso, por quê não? - do que o Estado.
Mesmo assim é interessante perceber que, menos de um ano após a
multidão argentina sair às ruas, do Brasil, o fenômeno Lula reverberou por toda
a América Latina e por parte da própria Europa. Foi um acontecimento paradoxal, na medida em que organizações de esquerda para além do Brasil
animaram-se com as eleições brasileiras, mesmo que a representação venha
sendo posta em dúvida nos últimos anos. Muito já se disse sobre as diversas
significações da eleição presidencial brasileira do ano passado. E é praticamente consensual a percepção de que os governos nacionais, atualmente, não se
vinculam mais apenas ao território de seu Estado. Existe uma estrutura que
supera o aparato estatal, o Império, e que bloqueia, em certa medida, as iniciativas governamentais e indica os seus rumos. Como se desvencilhar de tais
amarras? É inevitável pensar que qualquer atuação, nas atuais circunstâncias,
tem que ser expressa duplamente, para dentro e para fora, até porque "o fora"
voltou-se para dentro. Não há ação estatal eficaz que não seja vinculada a uma
política internacional igualmente eficaz. Estaria, portanto, o governo Lula
seguindo o caminho adequado em seus primeiros meses de governo? As políticas
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traçadas pelo Planalto vinculam-se, ainda, à velha soberania de Estado ou já
alcançaram a devida compreensão de que as estratégias e táticas da ação política
envolvem uma outra forma de organização e de expressão do poder? São
questões em aberto, mas que circundam os temas debatidos ao longo do nosso
seminário e os artigos que constituem essa obra coletiva.
As noções e os conceitos tratados pelos textos aqui reunidos estão na
ordem do dia. Poder constituinte, resistência, Império, multidão, indicam algumas
idéias que pensamos ser necessárias para a construção de marcos teóricos
eficazes, orientados para uma prática também eficaz. Essa é uma das principais
características da discussão sobre esses termos: nenhum deles pode ser isolado
em abstrações, nenhum deles pretende estabelecer recortes no pensamento sem
que estes possuam alguma ingerência real e efetiva no mundo. Os conceitos são
abertos, indicando que seus contornos se compõem, ao mesmo tempo, prática e
teoricamente. Mais do que nunca, precisamos lembrar da posição de Spinoza,
ao derrubar qualquer hierarquia entre pensamento e extensão, entre mente e corpo:
a ordem e a conexão das idéias é a mesma que a ordem e a conexão das coisas.
O pensamento só é produtivo quando provoca modificações na organização dos
corpos, da mesma forma que a ação corpórea só é efetiva quando supera os
bloqueios para composição de novas mentes. Os artigos reunidos nesta
coletânea, se não realizam este projeto completamente, ao menos imbuem-se
dessa tentativa.

Alexandre do Nascimento
Francisco Guimaraens
Giuseppe Cocco
Tatiana Roque
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A Potência da Multidão1

L U G A R C O M U M No19-20, pp.15-26

Para uma definição ontológica da
Multidão 1
Antonio Negri *

1) Multidão é o nome de uma imanência. A multidão é um conjunto de
singularidades. A partir dessas premissas, podemos imediatamente começar a
esboçar a trama de uma definição ontológica do que resta da realidade, no
momento em que o conceito de povo é libertado da transcendência. A maneira
pela qual o conceito de povo foi delineado dentro da tradição hegemônica da
modernidade é de todos bem conhecida. Hobbes, Rousseau e Hegel produziram,
cada um a sua maneira e de diferentes modos, um conceito de povo assentado
na transcendência do soberano: nas cabeças desses autores, a multidão era considerada como caos e como guerra. Sobre esta base, o pensamento da modernidade opera de uma maneira bipolar: abstraindo, por um lado, a multiplicidade
das singularidades, unificando-a transcendentalmente no conceito de povo, e
dissolvendo, por outro lado, o conjunto de singularidades (que constitui a multidão), para formar uma massa de indivíduos. A teoria moderna do direito natural,
seja em suas raízes empíricas ou ideológicas, é sempre um pensamento da transcendência e da dissolução do plano de imanência. A teoria da multidão exige, ao
contrário, que os sujeitos falem por si mesmos: trata-se muito mais de singularidades não-representáveis que de indivíduos proprietários.
2) A multidão é um conceito de classe. Com efeito, a multidão é sempre
produtiva e está sempre em movimento. Considerada a partir de uma perspectiva
temporal, a multidão é explorada pela produção; de um ponto de vista espacial,
a multidão é ainda explorada, na medida em que constitui a sociedade produtiva,
a cooperação social para a produção.

Este artigo foi publicado pela primeira vez na revista Multitudes n.9, Ed. Exils, Paris com o
título "Pour une definition ontologique de la multitude", p. 36-48.
1
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O conceito de classe aplicado à multidão deve ser visto de um ângulo
diferente do conceito de classe trabalhadora. "Classe trabalhadora" é um conceito
limitado, tanto pelo aspecto da produção (já que necessariamente inclui
operários de fábrica), quanto pelo lado da cooperação social (uma vez que compreende apenas uma pequena parcela de trabalhadores que operam no conjunto
da produção social). A polêmica levantada por Rosa Luxemburgo contra o trabalhismo estreito da Segunda Internacional e contra a teoria da aristocracia trabalhista
foi uma antecipação do nome da multidão. Não por acaso a polêmica levantada
por Luxemburgo acerca das aristocracias do trabalho replica-se no ataque ao
nacionalismo emergente do movimento trabalhista da sua época.
Se postularmos a multidão como um conceito de classe, precisamos
redefinir a noção de exploração como exploração da cooperação: cooperação
não de indivíduos, mas de singularidades, exploração do conjunto de singularidades, das redes que compõem o conjunto e do conjunto que abarca estas redes
e assim por diante. Note-se que a "moderna" concepção de exploração (como
descrita por Marx) é adequada à idéia de produção em que os atores são os indivíduos. É somente porque existem indivíduos que atuam que o trabalho pode ser
medido pela lei do valor. Também o conceito de massa (como multiplicação
indefinida dos indivíduos) é um conceito de medida, e mais ainda, foi construído
pela política econômica do trabalho com esta finalidade. Nesse sentido, a massa é
o correlato do capital - assim como o povo é o correlato da soberania. Devo
acrescentar aqui que não por acaso o conceito de povo também é uma medida,
especialmente nas versões refinadas do keynesianismo e do welfare para a
economia política.
Por outro lado, a exploração da multidão é incomensurável; em outras
palavras, é um poder que se confronta com o poder de singularidades fora de
qualquer medida, singularidades que se encontram em cooperação para além do
mensurável.
Se definirmos essa mudança histórica como um salto "epocal", ontologicamente falando, então os critérios ou dispositivos de medida válidos para
uma época serão radicalmente colocados em questão. Estamos nesse momento
vivendo um desses saltos, e não está claro se novos critérios e dispositivos de
medida estão sendo propostos.

Antonio Negri

3) Multidão é o conceito de uma potência. Somente analisando a cooperação podemos, com efeito, descobrir que o todo de singularidades produz além
da medida. Esta potência não deseja apenas se expandir, mas, acima de tudo,
quer se corporificar: a carne da multidão quer se consubstanciar no corpo do
General Intellect. Podemos conceber esta passagem, ou melhor dizendo, esta
expressão de potência, orientada por três vetores de força:
a) A genealogia da multidão na transição do moderno para o pós-moderno (ou,
se preferirem, do Fordismo para o Pós-fordismo). Esta genealogia é constituída
pelas lutas da classe trabalhadora que dissolveram as formas de disciplina social
da "modernidade".
b) A tendência para o General Intellect. Esta tendência, constitutiva da multidão,
em direção a modos de expressão produtiva cada vez mais imateriais e intelectuais,
deseja se configurar como a reinscrição absoluta do General Intellect no trabalho
vivo.
c) A liberdade e a alegria (mas também a crise e a saturação) desta transição inovadora, que abarca em si tanto continuidade quanto descontinuidade, ou, em
outras palavras, algo assim como sístoles e diástoles da recomposição das singularidades.
Este monstro revolucionário chamado multidão
Faz-se necessário insistir um pouco sobre a diferença entre os conceitos
de multidão e povo. A multidão não pode ser apreendida ou explicada em termos
contratualistas (por contratualismo entendo menos uma experiência empírica do
que a filosofia transcendental da qual é tributária). Em um sentido mais geral, a
multidão desafia qualquer representação por se tratar de uma multiplicidade
incomensurável. O povo é sempre representado como unidade, ao passo que a
multidão não é representável, ela apresenta sua face monstruosa vis-à-vis os
racionalismos teleológicos e transcendentais da modernidade. Ao contrário do
conceito de povo, o conceito de multidão é de uma multiplicidade singular, um
universal concreto. O povo constitui um corpo social; a multidão não, porque a
multidão é a carne da vida. Se por um lado opusermos multidão a povo, devemos
também contrastá-la com as massas e a plebe. Massas e plebe são palavras que
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têm sido freqüentemente empregadas para nomear uma força social irracional e
passiva, violenta e perigosa que, justamente por isto, é facilmente manipulável.
Ao contrário, a multidão constitui um ator social ativo, uma multiplicidade que
age. Diferentemente de povo, a multidão não é uma unidade mas, em contraste
com as massas e a plebe, podemos vê-la como algo organizado. Trata-se, na
verdade, de um ator ativo da auto-organização. Uma das grandes vantagens do
conceito de multidão é assim o de neutralizar o conjunto de argumentos modernos
assentados sobre a premissa do "temor às massas" ou sobre a "tirania da maioria",
argumentos freqüentemente utilizados como uma forma de chantagem para nos
forçar a aceitar (e até mesmo reclamar) nossa própria servidão.
Do ponto de vista do poder, o que fazer da multidão? Efetivamente, não
tem nada que o poder possa realmente fazer dela, já que as categorias que
interessam ao poder - a unidade do sujeito (povo), a forma de sua composição
(contrato entre os indivíduos) e o regime de governo (monarquia, aristocracia e
democracia, em forma isolada ou combinada) - foram postas de lado. A transformação radical dos modos de produção advinda da hegemonia da força de
trabalho imaterial e do trabalho vivo cooperativo -revolução ontológica, produtiva e biopolítica no sentido pleno do termo - tudo isto inverteu completamente
os parâmetros do "bom governo", além de destruir a idéia moderna (desde sempre
acalentada pelos capitalistas) de uma comunidade que funciona para a acumulação capitalista.
O conceito de multidão nos conduz a um mundo inteiramente novo,
fazendo-nos mergulhar em um turbilhão de mudanças que se encontram em curso. No interior desta revolução, não podemos imaginar a nós mesmos senão
como monstros. No epicentro da revolução que construiu a modernidade,
Gargântua e Pantagruel despontam como gigantes emblemáticos, figuras
extremas da liberdade e da invenção: os gigantes rabelaisianos ultrapassam a
revolução propondo-nos a gigantesca tarefa de nos tornarmos livres. Precisamos
hoje de novos gigantes e novos monstros, capazes de articular natureza e
história, trabalho e política, arte e invenção, e de nos mostrar o novo poder que
o nascimento do General Intellect, a hegemonia do trabalho imaterial, as novas
paixões abstratas e a atividade da multidão proporcionam à humanidade.
Precisamos de um novo Rabelais ou, melhor dizendo, de muitos deles.
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Para concluir, voltamos a assinalar que a primeira matéria constitutiva
da multidão é a carne, ou seja, a substância da vida comum na qual corpo e
mente coincidem e são indistinguíveis. "A carne não é matéria, não é espírito,
não é substância" escreve Merleau-Ponty. "Para designá-la, precisaríamos
recorrer ao velho termo 'elemento', no sentido empregado para designar o ar, a
água, a terra e o fogo, ou seja, no sentido de uma coisa genérica - uma espécie
de princípio encarnado que faz emergir um estilo de vida onde só havia fragmento de vida. A carne é nesse sentido um 'elemento' do Ser".
Tal como a carne, a multidão é pura potência, ela é a força não formada
da vida, um elemento do ser. Como a carne, a multidão também se orienta para
a plenitude da vida. O monstro revolucionário chamado multidão que surge no
final da modernidade busca continuamente transformar nossa carne em novas
formas de vida.
Podemos explicar de um outro ponto de vista esse movimento da
multidão, que vai da carne às novas formas de vida. É um movimento interno à
virada ontológica, ao mesmo tempo em que a constitui. Quero dizer com isso
que a potência da multidão, vista a partir das singularidades que a compõem,
pode nos dar a medida da dinâmica de sua riqueza, de sua densidade e de sua
liberdade. Além de ser, globalmente, produção de mercadorias e reprodução da
sociedade, a produção de singularidades é igualmente a produção singular de
uma nova subjetividade. E torna-se, com efeito, bastante difícil hoje em dia,
dentro do modo de produção imaterial que caracteriza nossa época, distinguir
produção de mercadorias da reprodução social de subjetividades, porque não
podem existir novas mercadorias sem novas necessidades, nem reprodução de
vida sem o desejo singular.
Convém insistir aqui sobre a potência global do processo: na verdade,
a potência desliza entre globalidade e singularidades, seguindo um ritmo às
vezes sincrônico, feito de conexões mais ou menos intensas (rizomáticas, como
têm sido chamadas), às vezes diacrônico, feito de sístoles e diástoles, de
evolução e crises, de concentração e dissipação do fluxo. Em outras palavras, a
produção de subjetividade, a produção que o sujeito faz de si mesmo é, simultaneamente, produção da consistência da multidão - já que a multidão é um
conjunto de singularidades. Evidentemente alguém poderia insinuar que a mul-
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tidão é (essencialmente) um conceito insustentável, puramente metafórico, já
que só se pode conferir unidade à multiplicidade através de um procedimento
transcendente mais ou menos dialético (como a filosofia tem feito, de Platão a
Hegel, passando por Hobbes): ainda mais se a multidão (multiplicidade que se
recusa a ser representada na Aufhebung dialética) pretende igualmente ser
singular e subjetiva. Mas esta crítica não se sustenta: a Aufhebung dialética é
ineficaz aqui porque para a multidão a unidade no múltiplo constitui a própria
vida, e a vida dificilmente pode ser subsumida pela dialética. Além disso, o
dispositivo de produção de subjetividade que encontra na multidão sua figura
comum, se apresenta como prática coletiva, como uma atividade constantemente renovada de constituição do ser. O nome da "multidão" é, a um só tempo,
sujeito e produto da prática coletiva.
E a multidão é o nome de uma multidão de corpos
As origens do discurso sobre a multidão encontram-se presentes na
interpretação subversiva do pensamento de Spinoza. Nunca será demais insistir
na importância do pressuposto spinozista.Como temática inteiramente spinozista
temos, antes de qualquer outra, a do corpo, em particular o corpo poderoso.
"Não sabeis o quanto pode um corpo". E a multidão é o nome de uma multidão
de corpos. Já tratamos desta determinação quando insistimos na idéia de
"multidão como potência". O corpo é, portanto, primordial, tanto em termos de
genealogia quanto em termos de tendência, tanto nas fases como no resultado
final do processo de constituição da multidão. Mas isto só não basta. Será
necessário reconsiderar toda a discussão feita até aqui desde o ponto de vista do
corpo; ou seja, retornar aos pontos 1, 2 e 3 da seção anterior e completá-los a
partir desta nova perspectiva.
1. Lá onde o nome da multidão é definido em contraste ao conceito de povo,
onde se assinala que a multidão é um conjunto de singularidades, há que
renomear a multidão na perspectiva do corpo, ou seja, clarificar o dispositivo de
uma multidão de corpos. Quando prestamos atenção aos corpos percebemos
que não nos defrontamos simplesmente com uma multidão de corpos, mas que
todo corpo é uma multidão. Entrecruzando-se na multidão, cruzando multidão
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com multidão, os corpos se mesclam, mestiçam-se, hibridizam-se e se transformam; são como ondas do mar em perene movimento, em perpétua transformação recíproca. As metafísicas da individualidade (e/ou da pessoa) constituem
uma horrível mistificação da multidão de corpos. Não existe nenhuma possibilidade de um corpo estar só. Não podemos sequer imaginar tal coisa. Quando se
define um homem como indivíduo, quando ele é considerado fonte autônoma
de direitos e de propriedade, ele se torna só. Mas o si mesmo não pode existir
fora de uma relação com um outro. As metafísicas da individualidade, ao se
confrontarem com o corpo, negam a multidão que constitui o corpo para
poderem negar a multidão de corpos. A transcendência é a chave para toda
metafísica da individualidade, da mesma forma que para toda e qualquer
metafísica da soberania. Do ponto de vista do corpo, só há relação e processo.
O corpo é trabalho vivo, portanto expressão e cooperação, portanto construção
material do mundo e da história.
2. Ali onde se fala da multidão como conceito de classe e, conseqüentemente, da
multidão como sujeito de produção e objeto de exploração - torna-se então possível
introduzir a dimensão corporal, pois fica evidente que na produção, nos movimentos, no trabalho e nas migrações, são os corpos que estão em jogo. Em todas
as suas dimensões e em todas as suas determinações vitais. Na produção, a atividade dos corpos é sempre força produtiva e geralmente matéria prima. E por
outro lado, não há discurso possível sobre a exploração - quer trate-se da
produção de mercadorias ou, principalmente, da reprodução da vida - que não
se refira diretamente aos corpos. Quanto ao conceito de capital, ele deve também
ser considerado em termos realistas, através da análise dos sofrimentos que são
impostos aos corpos: corpos minados pela usura, mutilados ou feridos, sempre
reduzidos ao estado de matéria de produção. Matéria igual a mercadoria. E se
não se pode pensar que os corpos são reduzidos à condição de simples mercadorias na produção e reprodução da sociedade capitalista, deve-se insistir no
aspecto de reapropriação de bens e satisfação dos desejos, bem como as metamorfoses e o aumento da potência dos corpos determinados pela contínua luta
contra o capital. Uma vez reconhecida a ambivalência estrutural no seio do
processo histórico de acumulação, há que se colocar o problema de sua resolução
em termos da liberação dos corpos e de um projeto de luta para alcançar este
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objetivo. Em outras palavras, um dispositivo materialista da multidão só poderá
ter como ponto de partida prioritariamente o corpo e a luta contra sua exploração.
3. Uma vez que se fala da multidão como o nome de uma potência e partindo de
genealogia e de tendência, de crise e de transformação, o discurso dobra-se
sobre a metamorfose dos corpos. A multidão é multidão de corpos; expressa a
potência não somente como conjunto, mas também enquanto singularidade.
Cada período da história de desenvolvimento humano (do trabalho, do poder,
das necessidades e da vontade de transformação) implica metamorfoses singulares dos corpos. O materialismo histórico envolve também uma lei de
evolução: mas esta lei é tudo menos linear e unilateral: é uma lei de descontinuidades, dos saltos das sínteses inesperadas. É darwiniana, no bom sentido do
termo, como produto (por baixo) de uma confrontação heracliteana e de uma
teleologia aleatória. Pois a origem das metamorfoses que investem a multidão
como conjunto e as singularidades como multidão, nada mais é que as lutas, os
movimentos e os desejos de transformação.
Poder soberano e potência ontológica da multidão
Não queremos negar com isso que o poder soberano seja capaz de
produzir história e subjetividade. Mas o poder soberano é um poder de dupla
face: a produção do poder pode atuar sobre a relação, mas não pode suprimi-la.
Melhor dizendo, o poder soberano (como relação de forças) pode encontrar-se
confrontado, como problema, com um poder "externo" que se coloca como
obstáculo: isto na primeira vez. Na segunda vez, na própria relação que o
constitui e na necessidade de mantê-la, o poder soberano encontra seu limite.
Relação que se apresenta à soberania primeiramente como obstáculo (aí onde a
soberania atua na relação) e depois como limite (lá onde a soberania quer
suprimir a relação, mas não consegue). Ao contrário, a potência da multidão (de
singularidades que trabalham, agem e, às vezes, desobedecem) pode eliminar a
relação de soberania.
Temos aqui duas afirmações ("a produção do poder soberano remove o
obstáculo, mas não pode eliminar o limite que se constitui através da relação de
soberania"; "o poder da multidão pode, ao contrário, eliminar a relação de
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soberania, pois só a produção da multidão é constitutiva do ser") que podem se
abrir para uma ontologia da multidão. Uma ontologia que começará a ficar
exposta à medida que a constituição de ser atribuída à produção da multidão
puder ser determinada em termos práticos.
Parece-nos então possível, do ponto de vista teórico, empregar o
axioma da potência ontológica da multidão em pelo menos três terrenos. O
primeiro é o das teorias do trabalho, onde a relação de comando (no plano da
imanência) pode ser mostrada como uma relação inconsistente: o trabalho imaterial, intelectual, em suma o saber, não necessita nenhum comando para se
tornar cooperação e para ter, a partir daí, efeitos universais. Ao contrário: o
saber está sempre excedente em relação aos valores (de mercado) nos quais se
busca aprisioná-lo. Em segundo lugar, a demonstração poderá ser efetuada diretamente sobre o terreno ontológico, sobre a experiência do comum (que não
requer nem comando nem exploração), que se coloca como a base e como pressuposto da expressão humana produtiva e/ou reprodutiva. A linguagem é a forma
principal de constituição do comum; e quando o trabalho vivo e a linguagem se
cruzam e se definem como máquina ontológica, é então que a experiência fundante
do comum se verifica. Em terceiro lugar, a potência da multidão poderá ser
também aplicada sobre o terreno da política da pós-modernidade, quando
demonstramos que não há condição necessária de existência e reprodução de
uma sociedade livre sem a difusão do saber e a emergência do comum. A liberdade, com efeito - expressão de libertação do comando - só é materialmente
dada pelo desenvolvimento da multidão e por sua auto-constituição como corpo
social de singularidades.
Respondendo a algumas críticas
Aqui gostaria de rebater algumas críticas que têm sido levantadas contra
a concepção de multidão, com o objetivo de avançar um pouco mais na construção do conceito.
Um primeiro conjunto de críticas relaciona-se à interpretação de Foucault
e ao uso que se faz desta interpretação na definição de multidão. Esses críticos
insistem na homologia inadequada que teria sido estabelecida entre o conceito
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clássico de povo e o conceito de multidão. Tal homologia - insistem - não é
somente ideologicamente perigosa (ela "achata" a pós-modernidade sobre a
modernidade, como fazem, por exemplo, os defensores da Spät-modernitat, que
pensam a nossa época como decadência da modernidade), mas é perigosa
também do ponto de vista metafísico, porque coloca a multidão em oposição
dialética ao poder. Estou inteiramente de acordo no primeiro ponto: nossa época
não é a época de uma "modernidade tardia" - ela é, sobretudo, "pós-moderna",
no sentido de uma ruptura epocal que se efetivou. Entretanto, discordo da
segunda observação porque, não vejo como, referindo-se a Foucault,
poderíamos pensar que sua noção de poder exclui o antagonismo. Seu caminho
jamais foi circular; nunca na análise foucaultiana as determinações do poder
foram aprisionadas num jogo de neutralização. Não é verdade que as relações
entre micro-poderes se desenvolvam em todos os níveis da sociedade sem uma
ruptura institucional entre dominantes e dominados. Encontramos sempre em
Foucault determinações materiais, significações concretas: não há nele um
desenvolvimento que conduza tranqüilamente a um belo equilíbrio, não existe
portanto um esquema idealista de desenvolvimento histórico. Se é verdade que
cada conceito encontra-se bem fixado em uma arqueologia específica, ele é
sobretudo aberto a uma genealogia da qual não conhecemos o futuro. A
produção de subjetividade, em particular, apesar de produzida e determinada
pelo poder, promove sempre a abertura de resistências pela via de dispositivos
irresistíveis. As lutas determinam verdadeiramente o ser, elas o constituem - e
elas são sempre abertas: somente o biopoder visa a sua totalização. A teoria
foucaultiana apresenta-se na realidade como a análise de um sistema regional
de instituições de lutas, de enfrentamentos e confrontos; e essas lutas antagonísticas abrem-se a horizontes unilaterais. Isto vale tanto para a superfície das
relações de força quanto para uma ontologia do si mesmo. Não se trata, portanto,
de retornar a uma oposição (sobre a forma de pura exterioridade) entre o poder
e a multidão; trata-se sobretudo de permitir à multidão, através das redes
desmesuradas que a constituem e das infinitas determinações estratégicas que
ela produz, libertar-se do poder. Foucault nega a totalização do poder, mas não
recusa a possibilidade de os sujeitos insubordinados multiplicarem infinitamente os "focos de luta" e de produção do ser. Foucault é um pensador revolu-
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cionário; torna-se absolutamente impossível neste caso reduzir seu sistema a
uma mecânica hobbesiana e/ou sistêmica de relações de equivalência.
Um segundo grupo de críticas diz respeito ao conceito de multidão
enquanto potência e poder constituinte. Com a concepção de multidão como
potência teríamos visado manter a idéia vitalista do processo constituinte. De
acordo com esta crítica, a multidão como potência constituinte não se pode
contrapor ao conceito de povo como figura do poder constituído: tal oposição
transformaria a multidão em algo frágil e não consistente, torná-la-ia virtual ao
invés de real. Os críticos que adotam este ponto de vista sustentam que a multidão
- uma vez desligada do conceito de povo e identificada como pura potência corre o risco de se ver reduzida a uma figura ética (uma das duas fontes da
criatividade ética analisadas por Bergson). Ainda dentro do mesmo tema, mas
adotando, por assim dizer, uma perspectiva oposta, o conceito de multidão é
criticado por sua incapacidade de se tornar ontologicamente um "outro", por sua
incapacidade de apresentar uma crítica suficiente da soberania. Nesta perspectiva, a potência constituinte da multidão seria atraída pelo seu contrário: ela
não poderia, assim, ser tomada como expressão radical de inovação do real,
nem como signo emblemático de um povo livre que está por vir. Na medida em
que a multidão não expressa a radicalidade de um fundamento capaz de subtraí-la
de qualquer relação dialética com o poder, ela sempre correrá o risco - dizem
esses críticos - de ser formalmente incluída na tradição política da modernidade.
Estas duas críticas, devemos dizer, são inconsistentes. A multidão,
efetivamente, enquanto potência, não é uma figura homóloga e oposta ao poder
de exceção da soberania moderna. O poder constituinte da multidão é algo
diferente: não é apenas uma exceção política; é também uma exceção histórica:
é o produto de uma descontinuidade temporal, de uma descontinuidade radical,
uma metamorfose ontológica. A multidão se apresenta então como uma singularidade potente que não poderia ser reduzida à plana repetição bergsoniana de
uma eventual função vitalista, sempre igual a si mesma; da mesma forma
que não poderia ser atraída pelo seu oposto todo poderoso: a soberania,
porque a multidão dissolve concretamente o conceito pelo simples fato de
existir. Esta existência da multidão não busca seu fundamento fora de si
mesmo, mas somente dentro de sua própria genealogia. De fato, não há
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mais lugar para um fundamento puro ou nu, da mesma forma que não há um
fora: isto é tudo ilusão.
Um terceiro conjunto de críticas, de caráter mais sociológico do que
filosófico, ataca o conceito de multidão definindo-o como "deriva hipercrítica".
Deixaremos aos adivinhos a tarefa de decifrar o significado de "hipercrítica".
Quanto à palavra "deriva", consistiria essencialmente na instalação da multidão
em um lugar de recusa, de ruptura. Mas ela seria, nesse caso, incapaz de determinar a ação, destruindo a própria idéia de ação já que, a partir de um lugar de
absoluta recusa, a multidão seria por definição fechada a qualquer relação e/ou
mediação com outros atores sociais. A multidão terminaria por representar,
neste caso, um proletariado mítico ou uma (igualmente mítica) pura subjetividade atuante. Esta crítica vai obviamente na direção oposta à das duas
primeiras. Neste caso, igualmente, à guisa de resposta, só podemos relembrar
que a multidão não tem nada a ver com lógicas racionais tributárias do par
amigo/inimigo. A multidão é o nome ontológico do pleno versus o vazio, da
produção contra a sobrevivência parasitária. A multidão ignora a razão instrumental, tanto do exterior a ela mesma quanto para seu uso interno. E como um
conjunto de singularidades, ela é capaz de estabelecer o máximo de mediações
e soluções de compromisso consigo mesma, desde que sejam mediações
emblemáticas do comum (a multidão operando exatamente como a linguagem).
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Multidão e princípio
de individuação
Paolo Virno
As formas de vida contemporâneas testemunham a dissolução do
conceito de "povo" e da renovada pertinência do conceito de "multidão". Estrelas
fixas do grande debate do século XVII, e encontrando-se na origem de uma boa
parte do nosso léxico ético-político, estes dois conceitos situam-se nas antípodas
um do outro.
O "povo" é de natureza centrípeta, converge numa vontade geral, é a
interface ou o reflexo do Estado; a "multidão" é plural, foge da unidade política,
não firma pactos com o soberano, não porque não lhe relegue direitos, mas
porque é reativa à obediência, porque tem inclinação para certas formas de
democracia não-representativa.
Na multidão, Hobbes verá o maior perigo para o aparato do Estado
("Os cidadãos, quando se rebelam contra o Estado, representam a multidão
contra o povo", Hobbes, 1652: XI, I e XII, 8). Espinosa descobrirá precisamente
aí, na multidão, a raiz da liberdade. Desde o Século XVII, e quase sem exceções,
é o "povo" quem a obtém e gestiona. A existência política da multidão, enquanto a
multidão, foi afastada do horizonte da modernidade: não somente pelos teóricos do
Estado absolutista, mas também por Rousseau, pela tradição liberal e pelo
próprio movimento socialista.
No entanto, hoje, a multidão desforra-se, ao caracterizar todos os
aspectos da vida social: os hábitos e a mentalidade do trabalho pós-fordista, os
jogos de linguagem, as paixões e os afetos, as formas de conceber a ação coletiva.
Quando constatamos essa revanche, é necessário evitar ao menos duas
ou três tolices. Não é que a classe trabalhadora tenha se dissipado com entusiasmo para deixar lugar aos "múltiplos", mas bem mais -e a coisa resulta muito
mais complicada e muito mais interessante- que os trabalhadores de hoje em
dia, permanecendo trabalhadores, não têm a fisionomia do povo, mas são o
exemplo perfeito do modo de ser da multidão. Além do mais, afirmar que as
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multidões caracterizam as formas de vida contemporâneas não tem nada de
idílico: caracterizam-na tanto para o bem como para o mal, tanto no servilismo
como no conflito. Trata-se de um modo de ser, diferente do modo de ser
"popular", é certo, mas, em si, não desprovido de ambivalência, com uma dose
de venenos específicos.
A multidão não afasta com gesto brincalhão a questão do universal, do
que é comum, compartilhado: a questão do Uno; bem mais, a redefine por
completo.
Temos, para começar, uma inversão da ordem dos fatores: o povo tende
para o Uno, a multidão derivam-se do Uno. Para o povo, a universalidade é uma
promessa; para a multidão, é uma premissa. Muda também a própria definição
do que é comum, do que se compartilha. O Uno ao redor do qual gravita o povo
é o Estado, o soberano, a vontade geral; o Uno que a multidão tem atrás de si
é a linguagem, o intelecto como recurso público e interpsíquico, as faculdades
genéricas da espécie. Se a multidão foge da unidade do Estado, é somente
porque comunica com um Uno diferente, preliminar antes que concluído. E é
sobre essa correlação que há que se perguntar mais profundamente.
A contribuição de Gilbert Simondon, filósofo muito querido por
Deleuze, sobre esta questão, é muito importante. Sua reflexão trata dos processos
de individuação. A individuação, isto é, o passo da bagagem psicossomática
genérica do animal humano à configuração de uma singularidade única é, quem
sabe, a categoria que, mais do que qualquer outra, é inerente à multidão.
Se prestarmos atenção à categoria de povo, veremos que se refere a
uma miríade de indivíduos não individualizados, quer dizer, compreendidos
como substâncias simples ou átomos solipsistas. Justo porque constituem um
ponto de partida imediato, antes que o resultado último de um processo cheio de
imprevistos, tais indivíduos têm a necessidade da unidade/universalidade que a
estrutura do Estado proporciona. Ao contrário, se falamos da multidão, colocamos o acento precisamente na individuação, ou na derivação de cada um(a)
da multidão a partir de algo de unitário/universal.
Simondon, tal como, por outras razões, o psicólogo soviético Lev
Semenovitch Vigotski e o antropólogo italiano Ernesto de Martino, chamaram a
atenção sobre semelhante desvio. Para esses autores, a ontogênese, quer dizer,
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as fases de desenvolvimento do "eu" singular, é consciente de si mesma, é a
filosofia prima, única análise clara em tudo e para tudo com o "princípio de
individuação". A individuação permite modelar uma relação Uno/multidão
diferente da que se esboça um pouco antes (diferente da que identifica o Unocom o Estado). Trata-se, assim, de uma categoria que contribui para fundar a
noção ético-política de multidão.
Gaston Bachelard, epistemólogo entre os maiores do século XX,
escreveu que a física quântica é um "sujeito gramatical" em relação ao qual
parece oportuno empregar os mais heterogêneos predicados filosóficos: se a um
problema singular adapta-se bem um conceito filosófico, a um outro pode convir,
por que não, um plano da lógica hegeliana ou uma noção extraída da psicologia
gestaltista.
Da mesma maneira, o modo de ser da multidão há de qualificar-se com
atributos que se encontram em contextos muito deferentes, por vezes inclusive
excludentes entre eles: Reparemos por exemplo na antropologia filosófica de
Gehlen (indigência biológica do animal humano, falta de um "meio" ("medio";
"milieu") definido, pobreza dos instintos especializados); nas páginas de Ser e
Tempo consagradas à vida cotidiana (falatórios, curiosidade, equívoco, etc.); na
discussão dos diversos jogos de linguagem efetuados por Wittgenstein nas
Investigações Filosóficas. Exemplos todos discutíveis. Ao contrário, incontestavelmente, duas teses de Simondon são absolutamente importantes enquanto
que "predicados" do conceito de multidão:
1) o sujeito é uma individuação sempre parcial e incompleta, consistente bem mais nos traços cambiantes de aspectos pré-individuais e de aspectos
efetivamente singulares;
2) a experiência coletiva, longe de assinalar sua desintegração ou
eclipse, persegue e afina a individuação. Se esquecermos muitas outras considerações (incluída a questão, evidentemente central, de como se realiza a individuação,
segundo Simondon) vale a pena aqui se concentrar nestas teses, enquanto que
contrárias à intuição e inclusive escabrosas.
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Pré-individual
Voltemos ao começo. A multidão é uma rede de indivíduos. O termo
"multidão" indica um conjunto de singularidades contingentes. Estas singularidades não são, no entanto, uma circunstância sem nome, mas, ao contrário, o
resultado complexo de um processo de individuação. Resulta evidente que o ponto
de partida de toda verdadeira individuação é algo ainda não individual.
O que é único, não reprodutível, passageiro, provém, de fato, do que é
mais indiferenciado e genérico. As características particulares da individualidade
enraízam-se em um conjunto de paradigmas universais. Já falar de principium
individuationis significa postular uma inerência extremamente sólida entre o singular
e uma forma ou outra de potência anônima. O individual é tal, não porque se
sustenta no limite do que é potente, como um zumbi débil e rancoroso, mas
porque é potência individuada; e é potência individuada porque é tão somente
uma das individuações possíveis da potência.
Para estabelecer o que precedeu à individuação, Simondon emprega a
expressão, bem pouco crítica, de realidade pré-individual. A cada um(a) da
multidão, lhe é familiar esse plano antitético. Mas, o que é exatamente o préindividual?
Simondon escreve: "Poder-se-ia chamar natureza a esta realidade préindividual que o indivíduo leva consigo, tratando de encontrar na palavra
natureza o significado que lhe davam os filósofos pré-socráticos: os fisiólogos
(físicos, na tradição tradutória e filosófica brasileira) jônicos encontravam aí
aorigem de todas as espécies de ser, anterior à individuação: a natureza é realidade do possível que, sob as espécies do ápeiron de que fala Anaximandro, faz
surgir toda forma individuada; a Natureza não é o contrário do Homem, mas a
primeira fase do ser, sendo a segunda a oposição entre o individuo e o entorno (milieu)".
Natureza, ápeiron (indeterminado), realidade do possível, ser ainda
desprovido de fases; poderíamos continuar com diferentes variações sobre o
tema. No entanto, aqui parece oportuno propor uma definição autônoma do "préindividual", não contraditória a respeito da de Simondon, mas independente dela.
Não é difícil reconhecer que, sob a mesma etiqueta, existem contextos e níveis
muito diferentes.
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O pré-individual é, em primeiro lugar, a percepção sensorial, a motricidade, o fundo biológico da espécie. É Merleau-Ponty, em seu Fenomenologia da
Percepção, quem observa: "Eu não tenho mais consciência de ser o verdadeiro
sujeito de minha sensação que (a que tenho) de meu nascimento ou de minha
morte" (Merleau-Ponty, 1945, pág. 249). E também: "A visão, a audição, tocar,
com seus campos que são anteriores e permanecem estranhos à minha vida pessoal" (Merleau-Ponty, 1945, pág. 399).
A sensação escapa à descrição em primeira pessoa: quando percebo, não
é um indivíduo singular que percebe, mas a espécie como tal. À motricidade e à
sensibilidade se lhe acrescenta tão somente o pronome anônimo "se": vê-se,
ouve-se, experimenta-se prazer ou dor. É certo que a percepção tem às vezes uma
tonalidade auto-reflexiva: basta pensar em tocar, nesse tocar que é também
sempre ser tocada pelo objeto que se manipula. Quem percebe, percebe-se a si
mesma avançando para a coisa. Mas trata-se de uma auto-referência sem individuação. É a espécie que se autopercebe da conduta e não uma singularidade autoconsciente. Equivocamo-nos e identificamos, se vemos relação entre dois conceitos
independentes, se mantemos que aí onde há auto-reflexão podemos também
constatar uma individuação; ou, inversamente, que se não há individuação já não
podemos falar de auto-reflexão.
O pré-individual, no nível mais determinado, é a língua histórico-natural de sua própria comunidade de pertencimento. A língua é inerente a todos os
locutores da comunidade dada, como o é um "meio" (milieu) zoológico ou um
líquido amniótico, há um tempo envolvente e indiferenciado. A comunicação
lingüística é intersubjetiva e existe muito antes que se formem verdadeiros
"sujeitos" propriamente ditos: está em todas e em ninguém, também para ela
reina o anônimo "se": fala-se.
Foi sobretudo Vigotski quem assinalou o caráter pré-individual, o
imediatamente social, da locução humana: o uso da palavra, primeiramente é
interpsíquico, quer dizer, público, compartilhado, impessoal. Contrariamente ao
que pensava Piaget, não se trata de evadir-se de uma condição original autista
(quer dizer, hiperindividual) tomando a via de uma socialização progressiva; ao
contrário, o essencial da ontogênese consiste, para Vigotski, no passo de uma
sociabilidade completa à individuação do ser falante: "O movimento real do
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processo de desenvolvimento do pensamento da criança não se realiza do individual ao social, mas do social ao individual" (Vigotski, 1985
1.O reconhecimento do caráter pré-individual ("interpsíquico") da língua, possibilita que, de algum modo, Vigotski antecipe-se a Wittgenstein na refutação de "uma linguagem privada", do tipo que seja. Por outro lado, e é o que
mais importa, isso lhe permite inscrever-se na curta lista de pensadores que
trataram a questão do principium individuationis. Tanto para Vigotski como para
Simondon, a "individuação" (quer dizer, a construção do Eu consciente)
sobrevém no terreno lingüístico, e não no da percepção.
Em outros termos: enquanto que o pré-individual inerente à sensação
parece destinado a permanecer para sempre qual é, o pré-individual que corresponde à língua é suscetível de uma diferenciação interna que desemboca na individualidade. Não se trata, aqui, de examinar de maneira crítica o modo em que,
para Vigotski e para Simondon, realiza-se a singularização da falante; e menos
ainda de acrescentar hipótese suplementar alguma. O importante é unicamente
estabelecer a diferença entre o domínio perceptivo (bagagem biológica sem
individuação) e o domínio lingüístico (bagagem biológica como base da individuação).
Finalmente, o pré-individual é a relação de produção dominante. No
capitalismo desenvolvido, o processo de trabalho requer as qualidades de trabalho
mais universais: a percepção, a linguagem, a memória, os afetos. Papéis e
funções, no marco do pós-fordismo, coincidem profundamente com a "existência
genérica", com o Gattungswesen de que falam Feuerbach e o Marx dos Manuscritos Econômicos e Filosóficos, a propósito das faculdades mais elementares do
gênero humano.
O conjunto das forças produtivas é, certamente, pré-individual. No
entanto, o pensamento tem uma importância particular entre essas forças;
atenção: o pensamento objetivo, sem relação com tal ou tal "eu" psicológico, o
pensamento no qual a verdade não depende do assentimento dos seres singulares.
Com respeito a isso, Gottlob Frege utilizou uma fórmula quem sabe pouco hábil,
mas que não carece de eficácia: "pensamento sem suporte" (cf. Frege, 1918).
Ao contrário, Marx forjou a célebre e controvertida expressão do General
Intellect, intelecto geral: o General Intellect (quer dizer, o saber abstrato, a ciência,
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o conhecimento impessoal) é também o "pilar principal da produção de riqueza",
aí onde por riqueza devemos entender, aqui e agora, mais-valia absoluta e relativa.
O pensamento sem suporte ou General Intellect deixa sua marca no "processo
vital da própria sociedade" (Marx, 1857-1858), ao instaurar hierarquias e
relações de poder. Resumindo: é uma realidade pré-individual historicamente
qualificada. Sobre este ponto não vale a pena insistir mais.
Tão somente reter que ao pré-individual perceptivo e ao pré-individual
lingüístico é necessário acrescentar um pré-individual histórico.
Sujeito anfíbio
O sujeito não coincide com o indivíduo individuado, porém contém em
si, sempre, uma certa proporção irredutível de realidade pré-individual; é um
precipitado instável, algo composto. É esta a primeira das duas teses de Simondom
sobre a qual gostaria de chamar a atenção. "Existe nos seres individuados uma
certa carga de indeterminado, isto é, de realidade pré-individual, que passou
através da operação de individuação sem ser efetivamente individuada. Podemos
chamar natureza a esta 'carga de indeterminado.'" (Simondon, 1989, pág. 210).
É completamente falso reduzir o sujeito ao que é, nele, singular: "O
nome de indivíduo é abusivamente dado a uma realidade muito mais complexa, a
do sujeito completo, que comporta nele, além da realidade individuada um aspecto
inindividuado, pré-individual, natural." (Simondon, 1989, pág. 204). O pré-individual é percebido antes de tudo como uma espécie de passado não resolvido: a
realidade do possível, de onde surge a singularidade bem definida, persiste ainda
nos limites desta última: a diacronia não exclui a concomitância.
Por outro lado, o pré-individual, que é o tecido íntimo do sujeito, constitui
o meio (milieu) do indivíduo. O contexto (perceptivo, lingüístico ou histórico) no
qual inscreve-se a experiência do indivíduo singular é, com efeito, um componente intrínseco (se se quiser, interior) do sujeito. O sujeito não é um entorno. De
Locke a Fodor, os filósofos que desconsideram a realidade pré-individual do
sujeito, ignorando assim o que nele é meio, estão condenados a não encontrar via
de acesso entre "interior" e "exterior", entre o Eu e o mundo. Desse modo entregam-se ao erro que Simondon denuncia:assimilar o sujeito ao indivíduo individuado.
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A noção de subjetividade é anfíbia: o "Eu falo" co-habita com o "fala-se",
o que não podemos reproduzir está estreitamente mesclado com o recursivo e
com o serial. Mais precisamente: no tecido do sujeito encontram-se, como partes
integrantes, a tonalidade anônima do que é percebido (a sensação enquanto que
sensação da espécie), o caráter imediatamente interpsíquico ou "público" da língua
materna, a participação no General Intellect impessoal.
A coexistência do pré-individual e do individuado no seio do sujeito está
mediada pelos afetos; emoções e paixões assinalam a integração provisória dos
dois aspectos, mas também seu eventual desapego: não faltam crises, nem
recessões nem catástrofes. Há medo, pânico ou angústia quando não se sabe compor
os aspectos pré-individuais de sua própria experiência com os aspectos individuados:
"Na angústia, o sujeito sente-se existir como problema gasto por ele mesmo e
sente sua divisão em natureza pré-individual e em ser individuado.
O ser individuado é aqui e agora, e este aqui e este agora impedem a uma
infinidade de outros aqui e agora virem à luz; o sujeito toma consciência dele
mesmo como natureza, como indeterminado (ápeiron) que nunca poderá
atualizar-se hic et nunc, que não poderá jamais viver" (Simondon, 1989, pág. 111).
Há que constar aqui uma extraordinária coincidência objetiva entre a
análise de Simondon e o diagnóstico sobre os "apocalipses culturais" propostos
por Ernesto de Martino. O ponto crucial, tanto para de Martino como para
Simondon, reside no fato de que a ontogênese, quer dizer, a individuação, não
está garantida de uma vez por todas: pode regressar sobre seus passos, fragilizarse, explodir. O "Eu penso", além do fato de que possua uma gênese imprevisível
é parcialmente retráctil, está transbordado pelo que o supera.
Para de Martino, o pré-individual, parece, às vezes, inundar a singularidade: esta última é como aspirada no anonimato do "se". Outras vezes, de maneira
oposta e simétrica, força-nos em vão a reduzir todos os aspectos pré-individuais
de nossa experiência à singularidade pontual. As duas patologias -"catástrofes da
fronteira eu-mundo nas duas modalidades da irrupção do mundo no ser-aí e do
refluxo do ser-aí no mundo" (E. de Martino, 1977)- são os extremos de uma
oscilação que, sob formas mais contidas é, no entanto, constante e não suprimível.
Com demasiada freqüência o pensamento crítico do século XX
(pensamos em particular na Escola de Frankfurt) entoou uma cantilena
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melancólica acerca do suposto afastamento do indivíduo com respeito às forças
produtivas e sociais, assim como com respeito à potência inerente às faculdades
universais da espécie (linguagem, pensamento etc.). A desgraça do ser singular
foi atribuída precisamente a esse afastamento ou a essa separação. Uma idéia sugestiva, mas falsa.
As "paixões tristes", para dizê-lo com Espinoza, surgem bem mais da
máxima proximidade, e inclusive simbiose, entre o indivíduo individuado e o
pré-individual, aí onde essa simbiose apresenta-se como desequilíbrio e desgarramento. Para o bem e para o mal, a multidão mostra a mescla inextricável de
"eu" e de "se", singularidade não reprodutível e anônima da espécie, individuação
e realidade pré-individual. Para o bem: ao ter, cada um(a) das multidões, atrás de
si o universal, a modo de premissa ou de antecedente, não tem a necessidade desta
universalidade postiça que constitui o Estado. Para o mal: cada um(a) das multidões, enquanto que sujeito anfíbio, pode sempre distinguir uma ameaça em sua
própria realidade pré-individual, ou ao menos uma causa de insegurança. O conceito
ético-político de multidão funda-se tanto sobre o princípio de individuação como
sobre sua incompletude constitutiva.
O conceito de "indivíduo social"
Em uma passagem célebre dos Grundrisse (que intitula-se "Fragmento
sobre as máquinas"), Marx designa ao "indivíduo social", como o verdadeiro protagonista de qualquer transformação radical do estado de coisas presente (cf. Marx,
1857-1858). Em um primeiro momento, o "indivíduo social" parece-se a um oxímoro rebuscado (coqueto), à unidade desalinhada dos contrários; em suma, a um
maneirismo hegeliano. É possível, ao contrário, tomar esse conceito ao pé da
letra, até convertê-lo em um instrumento de precisão, para fazer que ressurjam
formas de ser, as inclinações e as formas de vida contemporâneas.
Mas isso é possível, em boa medida, justamente, graças à reflexão de
Simondon e de Vigotski sobre o princípio de individuação.
No adjetivo "social" há que reconhecer os traços desta realidade préindividual que, segundo Simondon, pertence a todos os sujeitos. Como no substantivo "indivíduo", reconhecemos a singularização advinda de cada componente
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da multidão atual. Quando Marx fala de "indivíduo social",refere-se ao emaranhado entre "existência genérica" (Gattungswesen) e experiência não reprodutível,
que é a marca da subjetividade.
Não é por acaso que o "indivíduo social" aparece nas mesmas páginas
dos Grundrisse nas quais introduz-se a noção de General Intellect, de um "intelecto geral" que constitui a premissa universal (ou pré-individual), assim como a
partitura comum universal para os trabalhos e os dias da multidão. A parte social
do "indivíduo social" é, sem nenhuma dúvida, o General Intellect, ou bem, com
Frege, o "pensamento sem suporte". No entanto, não só: consiste também no
caráter de conjunto interpsíquico, quer dizer, público, da comunicação humana,
posto em relevo muito claramente por Vigotski.
Além do mais, se traduzirmos corretamente "social" por "pré-individual",
teremos que reconhecer que o indivíduo individuado de que fala Marx perfila-se
também sobre um fundo de percepção sensorial anônimo.
Em sentido forte, são sociais tanto o conjunto das forças produtivas
historicamente definidas, como a bagagem biológica da espécie. Não se trata de
uma conjunção extrínseca, ou de uma simples superposição: o capitalismo plenamente desenvolvido implica a plena coincidência entre as forças produtivas e os
dois outros tipos de realidade pré-individual (o "se percebe" e o "se fala").
O conceito de força de trabalho permite ver esta fusão perfeita: enquanto
que capacidade física genérica e capacidade intelectual-lingüística de produzir, a
força de trabalho é, decididamente, uma determinação histórica, mas contém em
si mesma, completamente, esse ápeiron, essa natureza não individuada da qual
fala, assim como o caráter impessoal da língua que Vigotski ilustra em vários
lugares.
O "indivíduo social" marca a época na qual a co-habitação entre singular
e pré-individual deixa de ser uma hipótese heurística, ou um pressuposto oculto,
para devir fenômeno empírico, verdade lançada à superfície, estado de fato
pragmático. Poder-se-ia dizer: a antropogênese, isto é, a constituição mesma do
animal humano, chega a manifestar-se no plano histórico-social, devém finalmente visível, a descoberto, conhece uma sorte de revelação materialista.
O que se chamam "as condições transcendentais da experiência", em
lugar de permanecerem ocultas atrás da tela, apresentam-se em primeiro plano
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e, o que é mais importante, devêm, também elas, objetos de experiência imediata.
Uma última observação, aparentemente marginal.
O "indivíduo social" incorpora as forças produtivas universais, não
obstante decliná-las segundo modalidades diferenciadas e contingentes; ao
contrário, está efetivamente individuado justo porque lhes dá uma configuração
singular ao convertê-las em uma constelação muito especial de conhecimentos e
de afetos. É por isso que toda tentativa de circunscrever o indivíduo pela negativa
fracassa: não é a amplitude do que nele se exclui o que chega a caracterizá-lo,
mas a intensidade do que converge. E não se trata de uma positividade acidental,
desajustada e, finalmente, inefável (seja dito de passagem, nada é mais monótono
e menos individual que o inefável).
A individuação acompanha-se de especificação progressiva, assim como
pela especificação excêntrica de regras e paradigmas gerais: não é o agulheiro da
rede, mas o ponto em que as malhas estão mais apertadas. A propósito da singularidade não reprodutível, poder-se-ia falar de um sobre-valor de legislação. Para
dizê-lo com a fraseologia da epistemologia, as leis que qualificam o individual
não são nem "asserções universais" (quer dizer, válidas para todos os casos de um
conjunto homogêneo de fenômenos) nem "asserções existenciais" (relações de
dados empíricos fora de qualquer realidade ou de um esquema conectivo); tratase bem mais de verdadeiras leis singulares.
Leis, porque, dotadas de uma estrutura formal, compreendem virtualmente uma "espécie" inteira: singulares, enquanto regras de um só caso, não
generalizáveis. As leis singulares representam o individual com a precisão e a
transparência em princípio reservadas a uma classe "lógica"; mas atenção, uma
classe de um só indivíduo. Chamamos multidão ao conjunto dos "indivíduos
sociais". Há uma sorte de encadeamento semântico preciso entre existência
política da multidão enquanto mmultidão, a velha obsessão filosófica em torno
do principium individuationis e a noção marxiana de "indivíduo social"
(decifrada, com a ajuda de Simondon, como a mescla inextricável de singularidade contingente e de realidade pré-individual).
Esse encadeamento semântico permite redefinir, desde sua base, a
natureza e as funções da esfera pública e da ação coletiva. Uma redefinição que
põe abaixo o cânon ético-político baseado no "povo" e na soberania estática.
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Poder-se-ia dizer -com Marx, mas longe e em oposição a uma boa parte do
marxismo- que a "substância das coisas esperadas" encontra-se no fato de conceder o máximo de relevância e de valor à existência não reprodutível de cada
membro singular da espécie. Por paradoxal que isso possa parecer, a teoria de
Marx deveria, hoje em dia, compreender-se como uma teoria rigorosa, quer dizer,
realista e complexa, do indivíduo. Assim como uma teoria da individuação.
O coletivo da multidão
Examinemos agora a segunda tese de Simondon. Não tem precedente.
Vai contra a intuição, viola as convicções mais arraigadas do sentido comum
(como, quanto ao mais, é o caso de muitos outros "predicados" conceituais da
multidão).
Habitualmente, considera-se que o indivíduo, desde o momento em que
participa de um coletivo, deve desfazer-se de algumas de suas características
individuais, renunciando a certos signos distintivos que nele entremesclam-se e
que são impenetráveis. Parece que no coletivo a singularidade se dilui, que é
desvantagem, regressão. Pois bem, segundo Simondon, isso é uma superstição:
obtusa, desde o ponto de vista epistemológico, e equívoca, desde o ponto de vista
da ética. Uma superstição alimentada por quem, tratando com desenvoltura o
processus de individuação, supõe que o indivíduo é um ponto de partida imediato.
Se, ao contrário, admitimos que o indivíduo provém do seu oposto, quer
dizer, do universal indiferenciado, o problema coletivo toma outro aspecto. Para
Simondon, contrariamente ao que afirma um sentido comum disforme, a
vida de grupo é o momento de uma ulterior e mais complexa individuação. Longe
de ser regressiva, a singularidade burila-se e alcança seu apogeu no atuar conjuntamente, na pluralidade de vozes; em uma palavra, na esfera pública.
O coletivo não prejudica, não atenua a individuação, mas que a persegue,
aumentando desmesuradamente sua potência. Essa continuação, concerne à parte
da realidade pré-individual que o primeiro processo de individuação não havia
logrado resolver.
Simondon escreve: "Não devemos falar de tendências do indivíduo que
levam-no para o grupo, já que falar dessas tendências não é falar propriamente de
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tendências do indivíduo enquanto indivíduo: elas são a não-resolução dos potenciais que precederam a gênese do indivíduo. O ser que precede ao indivíduo não
foi individuado sem mais, não foi totalmente resolvido em indivíduo e meio; o
indivíduo conservou com ele o pré-individual, e todo o conjunto de indivíduos
tem também uma espécie de fundo não estruturado a partir do qual uma nova
individuação pode produzir-se" (Simondon, 1989, pág. 193). E mais adiante:
"Não é certo que enquanto indivíduos, os seres estejam atados uns aos outros no
coletivo, mas enquanto que sujeitos, quer dizer, enquanto que seres que contêm o
pré-individual." (Simondon, 1989, pág. 205).
O fundamento do grupo é o elemento pré-individual (se percebe, se fala etc.)
presente em cada sujeito. Mas no grupo, a realidade pré-individual, intrincada na
singularidade, individualiza-se, mostrando, por sua vez, uma particular fisionomia.
A instância do coletivo é ainda uma instância de individuação: o que está
em jogo é dar uma forma contingente e impossível de confundir com o ápeiron (o
indeterminado), quer dizer, com a "realidade do possível" que precede à singularidade; dar forma ao universo anônimo da percepção sensorial, ao "pensamento
sem suporte" ou General Intellect.
O pré-individual, inamovível no interior do sujeito isolado, pode
adquirir um aspecto singularizado nas ações e nas emoções da multidão: como
um violoncelista que, interatuando dentro de um quarteto com o restante dos
interpretes, encontra algo de sua partitura que justo aí lhe havia escapado.
Cada um(a) da multidão personaliza (parcial e provisoriamente) sua
própria componente impessoal através das vicissitudes características da experiência pública.
Expor-se à consideração das outras, à ação política sem garantias, à
familiaridade com o possível e com o imprevisto, à amizade e à inimizade, tudo
isso alerta ao indivíduo e lhe permite, em certa medida, apropriar-se deste
anônimo "se" do qual provém, para transformar o Gattungswesen, a "existência
genérica da espécie", em uma biografia absolutamente particular. Ao contrário
do que sustentava Heidegger, é somente na esfera pública que podemos passar
do "se" ao "si mesmo".
A individuação de segundo grau, que Simondon chama também a
"individuação coletiva" (um oxímoro próximo àquele que contém a locução
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"indivíduo social"), é uma peça importante para pensar de maneira adequada a
democracia não representativa. Posto que o coletivo é o teatro de uma singularização acentuada da experiência, constitui-o o lugar no qual pode finalmente
explicar-se o que, em uma vida humana, resulta incomensurável e impossível de
reproduzir; nada disso presta-se para ser explorado e, menos ainda, "delegado".
Mas cuidado: o coletivo da multidão, enquanto que individuação do
General Intellect e do fundo biológico da espécie, é exatamente o contrário de
qualquer anarquismo ingênuo.
Frente a ele, é bem mais o modelo da representação política, com sua
vontade geral e sua "soberania popular", o que se converte em intolerável (e às
vezes feroz) simplificação. O coletivo da multidão não delega direitos ao soberano,
não já que não pactue porque se trata de um coletivo de singularidades individuadas: para ele, repitamo-lo, o universal é uma premissa e não uma promessa.
Texto originalmente publicado na revista "Multitudes", n. 7
Tradução para o português feita por Leonardo Retamoso Palma, que agradece à
psicanalista Maria Luiza Furtado Kahl, pour suas sugestões
1 - Vigotski, L. S. "A Construção do Pensamento e da Linguagem". Trad. Paulo Bezerra;
São Paulo: Martins Fontes; 2000. Em 1989, a mesma editora publicou um resumo do livro de
Vigotski, sob o título "Pensamento e Linguagem", a partir da publicação preparada por E.
Hanfmann e G. Vakar para o inglês, que por muito tempo passou por ser correspondente ao texto
integral de Vigotski. Justamente o capítulo 2, onde Vigotski analisa a teoria de Piaget, apresenta-se insuficientemente transposto no resumo referido. O que é mais que lamentável é o
fato de que Piaget conheceu do pensamento de Vigotski apenas tal resumo, para o qual
escreveu o prefácio. Do principal livro de Piaget abordado por Vigotski, "A Linguagem e o
Pensamento da Criança", no Brasil só possuímos a tradução do primeiro volume (nota de L.
R. Palma).
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a modernidade foi apenas um movimento de ruptura com o medievo. Não se tratou,
somente, de desterritorialização, mas também houve instâncias de regulação e
de contenção da ruptura, da mutação do real, isto é, refluxos territorializantes,
que buscaram sempre demarcar até onde podia ir a ruptura.
Do mesmo modo que se pode perceber o alvorecer da modernidade no
Renascimento, onde as idéias de vida contemplativa e de destino inultrapassável
(um tempo fixo e predeterminado por desígnios externos ao mundo humano)
foram substituídas por práticas políticas e sociais ativas (autônomas), configuradas na figura inovadora das 'Cidades-República' 1, e por uma nova compreensão
do próprio tempo, que passa a ser marcado mediante processos contínuos de
produção de eventos modificativos do real, é possível também vislumbrar
mecanismos de controle do fluxo liberatório impulsionado pelo Renascimento.
Se, por um lado, a grande modificação moderna foi a fundação, teórica e prática,
da idéia de imanência, recusando-se qualquer determinação extrínseca do real,
por outro, também houve a estruturação de "autoridades" transcendentes cuja
função primordial era conter (ou ao menos 'orientar') o movimento ininterrupto
de alteração do estado de coisas2. Tal tensão, que, em última análise, cinde a
própria modernidade em duas alternativas inconciliáveis, se expressa por meio
do conflito permanente entre poder constituinte e poder constituído. O primeiro
se apresenta como movimento desejante de alteração do real, de produção de
novo(s) mundo(s), enquanto o segundo se configura enquanto resultado da
modificação que, por natureza, é resistente ao próprio movimento de modificação, pois tudo o que existe se esforça para perseverar na existência, como já
disse Spinoza. O Deus e a religião medievais foram transpostos, mas surgiram
em seu lugar outros dispositivos de controle. O que seriam o Estado hobbesiano,
"Um terceiro ponto importante está relacionado com as transformações ocorridas em função
da imagem que os humanistas tinham das cidades livres. Para eles, Florença, por exemplo, era
uma cidade livre por não depender de nenhuma outra, mas também por possuir um passado
independente" (Bignotto, Newton, "O humanismo cívico hoje", in Pensar a República, Ed.
UFMG, Belo Horizonte, 2000, p. 53). As Cidades-República se estruturaram como formas de
organização política que rompiam com o domínio exercido pela Igreja Católica, indicando
expressão de desestruturação de um dos principais dispositivos de sustentação do medievo. A
autonomia republicana (concebida sob a ótica da atividade) se dirigia contra a heteronomia
contemplativa vivenciada durante este tal período.
2
Ver Hardt, Michael e Negri, Antonio. Empire, Harvard University Press, Massachusetts,
2000, p.69.
1
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Por este motivo Maquiavel afirma que "é fraco meio de defesa o que não
depende de ti. E somente são bons, certos e duradouros os meios de defesa que
dependem de ti mesmo e do teu valor"3 . Deste modo, verifica-se a necessidade
de se resistir à transcendência, àquilo que é considerado externo à ação humana,
na medida em que tudo o que depende da fortuna é incerto e frágil, exatamente
porque não cabe possibilidade de ingerência em seus desígnios. A virtù se apresenta como movimento vital, de produção de vida, um esforço em perseverar no
ser, caso se pense em termos spinozanos. Trata-se de resistência por meio da
constituição de uma dinâmica de produção de vida, na medida em que, no que
se refere à fortuna, "o seu poder é manifesto onde não existe resistência organizada, dirigindo ela a sua violência só para onde não se fizeram diques e reparos
para contê-la"4. Maquiavel expulsa da virtù qualquer registro transcendente.
Trata-se de noção que opera apenas e tão-somente na imanência, até porque sua
força está exatamente na resistência e na superação de qualquer determinação
extrínseca aos mecanismos constitutivos construídos através da própria virtù.
Há de se ressaltar que a idéia de virtù detém dinâmica interna, associandose à idéia de modificação necessária e contínua. Se é certo que a virtù se relaciona
com a noção de conservação, isto é, esforço em perseverar no ser, tal conservação não pode ser entendida em outro registro senão no do movimento. Para
Maquiavel é da natureza das coisas estar sempre em transição5, em processo de
modificação. Assim, a fortuna se apresenta, continuamente, mediante diferentes
maneiras, de forma que a virtù somente é capaz de resistir aos desígnios externos
da sorte caso também se expresse através de sucessivas e ininterruptas modificações no real. Exatamente neste sentido se pronuncia Maquiavel quando afirma
que "as leis e instituições estabelecidas na origem de uma república, quando os
cidadãos eram virtuosos, se tornam insuficientes quando eles começam a se
corromper. E se os acontecimentos determinam alterações nas leis, como o mais
comum é que as instituições não se modifiquem, a legislação nova fica sem
O Príncipe, Capítulo XXIV.
Maquiavel, Niccoló. O Príncipe, Capítulo XXV.
5
"Há ocasiões em que devemos guiar-nos pela evidência; porque, como as coisas deste mundo
estão sempre em transição, ora as exaltamos, ora as rebaixamos" (Comentários sobre a
primeira década de Tito Lívio, Livro Segundo, Introdução).
3

4
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efeito, já que as instituições originais cedo as corrompem"6. Fica evidente,
portanto, ser necessário compreender a virtù de maneira sempre atual e,
conseqüentemente, sob uma ótica dinâmica. Somente é eficaz a sua atuação
caso seja adequada às condições materiais postas pela fortuna. Se a questão fundamental é resistir à fortuna, subordinando a mesma à virtù, há de se identificar
como fazê-lo da melhor maneira possível, sem se vincular a quaisquer modelos
transcendentes ideais. Prática concreta, ininterrupta e constitutiva, é disso que
se trata quando se pensa em virtù.
Em Maquiavel a concretude desta prática constitutiva se configura sob
a imagem da República, experiência vivenciada durante a Roma republicana e
também quando do surgimento das Cidades-República italianas. Tal experiência é
entendida como espaço comum onde o amor pela liberdade se afirma e no qual
se concebe a liberdade por intermédio da atividade, da participação nos negócios públicos. A realidade que cercava Maquiavel quando da estruturação de sua
obra evidenciava que o modo de ser republicano era um meio de resistência e de
afirmação de um novo projeto com relação às estruturas constituídas de poder.
Neste sentido, "transparece a dificuldade, ou mesmo a impossibilidade, de manter o governo republicano numa cidade corrompida, ou de ali estabelecê-lo"7 .
Há de se ressaltar que a noção de corrupção não aparece neste caso como signo
de compreensão moralista, isto é, segundo a perspectiva de um desvio de um
certo modelo transcendente ou transcendental. Na verdade, a corrupção existe
quando se esvai a virtù e os homens ficam sujeitos à sorte (fortuna), tornandose incapazes de resistir a seus desígnios. Portanto, a República só se mantém
caso a força de constituição contínua do real se afirme face às estruturas constituídas e inertes de poder. Deste modo, é possível perceber por que Maquiavel
indica a necessidade do movimento ininterrupto de modificação do real para
que se afirme de forma eficaz e permanente a virtù.
A República se configura também enquanto regime de igualdade e,
conseqüentemente, como modo de organização política tendente à exclusão de

6
7

Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio, Livro Primeiro, Capítulo décimo oitavo.
Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio, Livro Primeiro, Capítulo décimo oitavo.
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qualquer registro de privilégio 8 . Sob este ponto de vista é adequado determinar
que "um Estado cujo povo não tenha sido corrompido é fácil de governar; onde
existe a igualdade não se pode instituir a monarquia, e onde ela falta não se pode
fundar uma república"9 . Portanto, a ordem constituída do medievo, baseada no
estabelecimento de privilégios, é desfeita mediante a constituição de um novo
real, um real republicano e virtuoso. Em razão da idéia de igualdade se torna
possível afirmar que "o povo é mais sábio e constante do que o príncipe"10 , pois
"se o povo se deixa às vezes seduzir por propostas que demonstram coragem, ou
que parecem úteis, isto ocorre ainda mais freqüentemente com os príncipes, que
se deixam arrastar pelas suas paixões, mais numerosas e irresistíveis do que as
do povo"11. Isto é, não há qualquer fundamento em se afirmar a necessidade de
controle da multidão com base no argumento de que certas pessoas são mais
aptas para governar do que outras. Se em uma república todos são iguais, ou o
governo é de todos ou se trata de tirania. Em um regime de plena igualdade nada
justifica que uns dominem e outros sejam dominados. Nada legitima a operação
liberal, fundada na divisão social do trabalho, segundo a qual certos cidadãos
são mais aptos a 'representar' a vontade dos demais. Mesmo porque os indivíduos são mais suscetíveis à variação passional do que a própria multidão. A
virtù se expressa com muito mais vigor coletivamente do que individualmente.
"Os governos cuja sorte depende da sabedoria de um só homem têm curta
duração, porque sua virtude se extingue com a vida do príncipe; raramente seu
vigor se restabelece com o sucessor"12 .
É evidente que nas Cidades-República havia privilégios. Poucos eram considerados cidadãos,
isto é, pessoas que podiam participar ativamente dos assuntos públicos. Entretanto, o valor 'igualdade', conectado à idéia de liberdade ativa, se apresenta pela primeira vez nesse momento. A
República era considerada o espaço comum de atuação dos homens livres e (ou porque) iguais. A
questão fundamental é compreender que os privilégios não mais procediam de instâncias externas
às Cidades-República. Nisso se configura a autonomia. Até porque, mesmo após seis séculos
de história do pensamento republicano, ainda não se desconstruíram todos os privilégios. Vale, portanto, o movimento infinito de construção da igualdade. Talvez nesse aspecto consista a liberdade...
9
Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio, Livro Primeiro, Capítulo qüinquagésimo quinto,.
10
Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio, Livro Primeiro, Capítulo qüinquagésimo
oitavo.
11
Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio, Livro Primeiro, Capítulo qüinquagésimo
oitavo,.
12
Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio, Livro Primeiro, Capítulo décimo
primeiro.
8
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Todas essas passagens demonstram um outro Maquiavel, totalmente
distinto daquele que o senso comum ainda insiste em associar às razões de Estado,
ao Estado absoluto, à soberania. Este Maquiavel se apresenta determinado por
um espírito republicano e igualitário, radicalmente diferente da figura sombria
proposta pelo 'maquiavelianismo' 13 . Trata-se de pensador orientado, fundamentalmente, pelo amor à liberdade e por uma concepção ativa da experiência
humana. Por este motivo, inclusive, Maquiavel delineia importantes críticas à
moral tradicional que se funda em uma concepção contemplativa da vida
humana. Liberdade é agir, é afirmação de si. A atividade, portanto, é geradora de
prosperidade e riqueza, encontrando-se neste sentido o amor pela liberdade que
inspira o pensamento maquiaveliano. "Percebe-se facilmente de onde nasce o
amor à liberdade dos povos; a experiência nos mostra que as cidades crescem
em poder e em riqueza enquanto são livres. É maravilhoso, por exemplo, como
cresceu a grandeza de Atenas durante os cem anos que se sucederam à ditadura
de Pisístrato. Contudo, mais admirável ainda é a grandeza alcançada pela
república romana depois que foi libertada dos seus reis"14 . Na defesa da liberdade,
deve-se rejeitar qualquer desígnio externo, qualquer registro de transcendência.
Assim, evidencia-se um pensamento radicalmente materialista, que se recusa a
cair nas malhas da transcendência, afirmando a virtù enquanto atividade constitutiva de resistência, resistência esta que se expressa através da experiência
republicana. Amor à liberdade, valorização da expressão coletiva, exclusão de
qualquer privilégio e república: a equação maquiavelinana não admite que a
virtù se relacione dialeticamente com a fortuna. Trata-se de tensão irresolúvel
(NEGRI), tensão expressa entre aceleração e inércia, poder constituinte e poder
constituído, imanência e transcendência.
Maquiavel foi o primeiro autor a analisar o conceito de poder constituinte
a partir de seu núcleo fundamental, a tensão entre imanência e transcendência,
núcleo da própria modernidade 15. Em sua obra encontra-se a recusa de sublimação do poder constituinte por meio de mecanismos dialéticos erigidos para
Neste sentido ver Negri, Antonio. O poder constituinte - Ensaio sobre as alternativas da
modernidade, Ed. DP&A, Rio de Janeiro, 2002, pp.153 e 154.
14
Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio, Livro Segundo, Capítulo segundo.
15
Ver Hardt, Michael e Negri, Antonio. Labor of Dionysus - A critique of the State-Form, University of Minnesota Press, Mineapolis, 1994, p. 283.
13
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poder constituinte e, conseqüentemente, o próprio conceito é delineado sob ótica
materialista e imanente do real.
Spinoza: potência democrática contra poder despótico.
A tensão entre transcendência e imanência se reproduz, também, em
outro autor moderno: Spinoza. Do mesmo modo que Maquiavel, Spinoza se recusa
a conferir síntese a tal tensão, afirmando a imanência de forma absoluta. Se
Maquiavel expõe a crise através das noções de virtù e fortuna, Spinoza elabora uma
nova relação entre os conceitos de potência e poder, relação esta que deve ser
analisada neste momento.
Em Spinoza, potência e poder não se conciliam; o poder é visto como
capacidade abstrata de produzir as coisas e a potência como força que as produz
imediata e atualmente. Neste sentido, a potência é compreendida enquanto
"inerência, dinâmica e constitutiva, do uno e da multiplicidade, da inteligência
e do corpo, da liberdade e da necessidade - potência contra poder - lá onde o
poder se projeta como subordinação da multiplicidade, da inteligência, da liberdade, da potência"19. Potência é o dispositivo desmedido de constituição do real,
na medida em que, por ser sempre plena e atual, não se reduz a limitações
prévias e exteriores. Os limites são sempre seus, imanentes a si mesma e, por
isto, superáveis. Esta posição de Spinoza subverte toda a tradição política por
uma questão muito simples: tendo em vista não haver externalidade à potência,
o próprio poder é compreendido enquanto efeito da potência, subordinando-se
ao movimento de constituição do real impulsionado pela potência. Assim, não
há mais poder vitalício e indefinidamente legítimo. O poder é produto da
dinâmica constitutiva. "Poder, desse ponto de vista, só pode significar: 'potentia'
em direção à constituição - um reforço que o termo poder não representa, mas
apenas indica, pois a potência do ser o fixa ou o destrói, o coloca ou o ultrapassa,
dentro de um processo de constituição real"20. Isto é, só há poder porque há
potência. Aquele se subordina a esta, é-lhe interno e, portanto, superável.
Negri, Antonio. A anomalia selvagem - Poder e potência em Spinoza, Ed. 34, São Paulo,
1993, p. 248.
20
Negri, Antonio. A anomalia selvagem - Poder e potência em Spinoza, Ed. 34, São Paulo,
1993, p. 248.
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Esta linha de raciocínio adotada por Spinoza pode ser conectada com a
noção de direito natural que o autor delineia já em sua primeira obra de conteúdo
político, o Tratado Teológico-Político. Trata-se de uma compreensão de direito
natural desprovida de qualquer índice de transcendência. O direito natural é a
própria potência de cada um, o que se expressa pela fórmula 'tanto direito quanto
potência'21. O direito natural, deste modo, é expressão imediata da potência,
eliminando-se qualquer registro de idealismo transcendente que perpassa praticamente todas as compreensões jusnaturalistas. Deste modo, pode-se concluir
que não há direito que não se exerça, que toda pessoa e toda coletividade age o
tanto quanto pode agir e padece o tanto quanto puder também, nem mais, nem
menos 22. Spinoza se permite chegar a esta conclusão porque não considera o ser
humano um império em um império. Tendo em vista que o homem se insere na
ordem comum da natureza, não havendo qualquer cisão dualista entre homem e
natureza, pode ser conceituado o direito natural como força de afirmação na
existência, como potência, como conatus23. O direito natural não está fora da
ordem comum da natureza, tratando-se do esforço de perseverar na existência
realizado por cada um a cada instante.
"Os homens são mais conduzidos pelo desejo cego do que pela Razão,
e, por conseguinte, a capacidade natural dos homens, isto é, o seu direito natural,
deve ser definido não pela Razão, mas por todo o desejo que os determina a agir
e através da qual se esforçam por se conservar"24.Com afirmações desta

"For it is certain that nature, taken in the abstract, has sovereign right to do anything she can;
in other words, her right is co-extensive with her power. The power of nature is the power of
God, which has sovereign right over all things; and inasmuch as the power of nature is simply
the aggregate of the powers of all her individual components, it follows that every individual
has sovereign right to do all that he can; in other words, the rights of an individual extend to the
utmost limits of his power as it has been conditioned" (Spinoza, Baruch. A Theologico-Political
Treatise, Capítulo XVI, Dover Publications, Nova Iorque, 1951, p. 200).
22
"Es por ello que un cuerpo siempre va tan lejos como puede, tanto en pasión como en acción;
y aquello que puede es su derecho. La teoría del derecho natural implica la doble identidad del
poder y de su ejercicio, de ese ejercicio y del derecho (...) La palabra ley no tiene otro sentido:
la ley de la naturaleza jamás es una regla de deberes, sino que la norma de un poder, la unidad
del derecho, del poder y de su efectuación" (Deleuze, Gilles. Spinoza y el problema de la
expresión, Muchnik Editores, Barcelona, 1999, p. 250).
23
Sobre o conceito de conatus, ver Spinoza, Baruch. Ética, Parte III, Proposição VII.
24
Spinoza, Baruch. Tratado político, Capítulo II, § 5.
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natureza Spinoza instaura concepção política absolutamente diversa daquelas
fundadas na transcendência. O pensamento da soberania transcendente de Estado
não encontra fundamentos em Spinoza, que recusa as soluções conciliadoras e
unificadoras da modernidade regulatória. Por isto é possível afirmar que a teoria
política spinozana não é capaz de assimilar a possibilidade de transferência plena
de direitos, como ocorre em Hobbes. O estado civil hobbesiano é constituído
através de um pacto mediante o qual os indivíduos transferem todos os seus
direitos e poderes para um terceiro a quem se submetem com o intuito de preservação da vida de cada um. Em Spinoza não faz sentido a tese da transferência,
como ocorre em Hobbes. Transferir o conatus, o direito natural, é absolutamente
impossível; ninguém pode deixar a cargo de outrem o esforço em perseverar na
existência 25 . Alienar o conatus é, antes de mais nada, uma impossibilidade física e
lógica. Não há, portanto, alienação de direitos, admitindo-se, a qualquer
momento, a possibilidade de a potência resistir aos desígnios do poder. Isto
ocorre porque "quem tem poder para romper os seus compromissos de modo
algum alienou seus direitos, pois aqueles eram apenas verbais"26. A contrario
sensu, pode-se afirmar que, se alienar de forma plena direitos é impossível, sempre
há a possibilidade de resistir. Não há, em Spinoza, contrato de transferência e,
conseqüentemente, mecanismo de consolidação insuperável do poder constituído,
até porque, como já visto anteriormente, este é subordinado ao poder constituinte,
à potência. Spinoza nega qualquer registro da tradição transcendente do jusnaturalismo e do contratualismo, pois, ao associar o direito à potência, indica não
existir direito que não se exerça, pois toda potência é, necessariamente, plena e
atual. Não há transferência plena de direitos, pois direito e exercício atual do
mesmo são correspondentes. Direito alienado não é mais direito, traduzindo-se
em obrigação política. Da mesma maneira, não há um conjunto abstrato de direitos
a ser declarado ou enunciado, como faz acreditar o jusnaturalismo. Qualquer
direito somente existe em concreto, materialmente atrelado a seu exercício e à
sua efetivação.
"La raison de cet écart, c'est que celui qui transfére son droit ne peut le transférer tout entier,
à peine de cesser d'être un homme. Il est évident qu'il ne s'agit pas ici d'une exigence de dignité
humaine, mais d'une pure impossibilité physique" (Moreau, Pierre François. Spinoza - L'expérience et l'éternité, PUF, Paris, 1994, p. 418).
26
Spinoza, Baruch. Tratado Político, Capítulo II, § 12.
25
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Apesar destas oposições à modernidade da transcendência, o que até
agora se abordou sobre o pensamento político de Spinoza não é suficiente para
afastá-lo de uma compreensão individualista da vida política. A todo momento
as referências feitas têm sido dirigidas à potência de cada indivíduo. Entretanto,
lançando mão de uma análise de certos trechos da parte IV da Ética e do
Tratado Político, esta idéia é, de imediato, desfeita. Segundo Spinoza, "nenhuma
coisa pode ser má pelo que tem de comum com a nossa natureza, mas é má para
nós na medida em que nos é contrária"27 . Enfim, o que é comum gera afetos de
alegria, sendo necessariamente bom, na medida em que amplia o grau da potência
de agir. Todavia, o comum não é previamente dado, mas necessita de ser constituído, o que somente pode ocorrer em um registro coletivo. Se o bem está no
comum, quanto mais espaços comuns forem constituídos concretamente, maior
a alegria vivenciada. Em Spinoza não é o medo da morte que impulsiona a constituição da sociedade, mas sim o desejo de viver bem, que somente se faz possível em comunidade. Por este motivo, considera-se que "nada mais útil ao
homem que o homem"28. Não é o cálculo racional hobbesiano, fundado no medo
da morte, mas sim o desejo positivo de expansão da potência, através da
formação de uma comunidade, que se expressa por intermédio do poder constituinte. Os homens se socializam para expandir seus horizontes, para ir além dos
limites individuais determinados pelas condições materiais que encontram ao
longo de suas vidas, e não para evitar a morte. A associação humana se orienta
para produzir o útil comum, pois tudo "o que conduz à sociedade comum dos
homens, ou seja, o que faz que os homens vivam de acordo, é útil, e, inversamente, é mau o que traz a discórdia à cidade"29. O termo cidade, neste caso, deve
ser entendido como espaço comum produzido pelas singularidades. Spinoza
congrega o individual e o coletivo, indicando que o útil individual só faz sentido
caso se oriente pelo que de comum se produziu. Não se dissociam o âmbito individual e o coletivo, até porque o processo de subjetivação de cada singularidade
envolve, necessariamente, a afetação da mesma pelo espaço comum no qual ela

27
28
29

Ética, Parte IV, Proposição XXX.
Ética, Parte IV, Proposição XVII, Escólio.
Ética, Parte IV, Proposição XL.
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certos indivíduos detêm privilégios. A razão de tal afirmação é simples: qualquer distinção arbitrária e sem fundamentos existente em uma dada sociedade,
tende à desintegração da própria, na medida em que gera paixões tristes por
demasia (ódio, inveja, tristeza e todos os demais tipos de má consciência). Qualquer
privilégio tende a separar o privilegiado do não agraciado, distinguindo seus
espaços, indicando diferenças quanto às suas 'naturezas'. Não havendo nada em
comum entre a 'natureza' de tais indivíduos, nenhum afeto de alegria subsiste,
mas apenas o ressentimento31. A alegria socialmente compartilhada reside no
que é comum, e não no que é privilégio, distinção de caráter discriminatório.
Esta noção, aliada àquela exposta anteriormente, traduzida na fórmula 'tanto
direito quanto potência', permite chegar a uma das mais sólidas conclusões de
Spinoza: a de que a democracia é a forma mais natural de governo, aquela mais
compatível com a liberdade. Em um governo radicalmente democrático, não há
desigualdade e, conseqüentemente, nenhuma pessoa transfere direitos de tal modo
que não possa deter ingerência nos assuntos do governo. Todos mantêm o direito
de interferir no rumo da gestão da coisa pública.32 É na democracia que se adota
a Razão como princípio prático de organização social33. Tal afirmação se comprova
ao se perceber que a exclusão absoluta dos privilégios somente ocorre em um
regime democrático, onde se conferem condições adequadas para formação de
bons encontros, isto é, de encontros que gerem afetos de alegria34. Apenas em um

"As estátuas, os cortejos triunfais e outras incitações à virtude são mais sinais de servidão do
que de liberdade. É aos escravos, não aos homens livres, que se dá recompensa pela sua boa
conduta (...) Enfim, para não falar do resto é evidente que a igualdade, cuja perda provoca
necessariamente a ruína da liberdade comum, não pode ser mantida caso sejam concedidas por
uma lei do Estado honras extraordinárias a um homem que se distingue pelo seu mérito" (Spinoza,
Baruch. Tratado Político, Capítulo X, § 8).
32
"I think I have now shown sufficiently clearly the basis of a democracy: I have especially
desired to do so, for I believe it to be of all forms of government the most natural, and the most
consonant with individual liberty. In it no one transfers his natural right so absolutely that he
has no further voice in affairs, he only hands it over to the majority of a society, whereof he is
a unit. Thus all men remain, as they were in the state of nature, equals" (Spinoza, Baruch. Theological-Political Treatise, Capítulo XVI, p. 207).
33
"Mais c'est la démocratie qui met em évidence le ressort de tout pacte: la 'misse en commun'
des puissances individuelles ou le "transfert integral" dont resulte l'obéissance civique. Et c'est
elle qui fait de la raison um principe pratique" (Balibar, Étienne. Spinoza et la politique, 2ª
edição, PUF, Paris, 1990, p. 45).
31
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regime de igualdade, como ocorre na democracia, é possível evitar, de maneira
mais eficaz, o esgarçamento do tecido social decorrente das paixões tristes.
Pode-se construir uma nova fórmula, à maneira de Spinoza, a partir dessas
idéias: "tanto mais alegria quanto mais democracia", na medida em que "tanto
mais comunidade quanto mais igualdade". É na democracia que se encontram presentes, em maior grau, as condições necessárias para a expansão máxima da
potência de agir, conseqüentemente.
A democracia é a forma de governo que admite a possibilidade do
múltiplo simultâneo 35, isto é, de múltiplas experiências imediatas e simultâneas,
pois, tendo em vista a tendência de expansão dos espaços comuns existentes em
uma democracia, os cidadãos podem formar tanto mais encontros adequados
quanto mais comunidade for constituída. É interessante perceber que, apesar da
tendência de expansão da expressão coletiva em uma democracia, em nenhum
momento as singularidades são suprimidas, o que permite pensar ser possível
afirmar a igualdade sem extinguir aquelas. Caso se vislumbre a igualdade sob a
lógica do movimento de constituição do comum, não há qualquer perigo às singularidades, que permanecem existindo dentro do espaço comum.
Assim, por democracia compreende-se o movimento prático e
ininterrupto de produção de novos registros comuns de realidade. Trata-se de
forma de governo na qual a potência de agir pode-se manifestar com maior grau
de efetividade e onde a potência constitutiva da multidão reduz ao máximo
qualquer índice de poder constituído. Somente em uma democracia é possível
vivenciar a formação de espaços comuns e universais; a impessoalidade apenas
se faz efetiva em um regime democrático. Para compreender esta posição de Spinoza
é preciso demonstrar a oposição do autor com relação às teses contratualistas.
Vale lembrar que, em Spinoza, a razão não reprime os afetos, mas busca selecionar os
encontros, de modo que sempre se produzam afetos de alegria através dos encontros formados.
É neste sentido, portanto, que se pode afirmar que a democracia é mais racional do que qualquer outra forma de governo. Ao reduzir continuamente os privilégios e determinar espaços
comuns de convivência, formam-se as condições necessárias para produção coletiva de bons
encontros, isto é, encontros de alegria.
35
"Aquilo que dispõe o corpo humano de tal maneira que possa ser afetado de diversos modos ou
que o torna apto a afetar os corpos externos de um número maior de modos, é útil ao homem;
e é-lhe tanto mais útil quanto o corpo se torna por essa coisa mais apto a ser afetado de mais
maneiras ou a afetar os outros corpos" (Ética, Parte IV, Proposição XXXVIII).
34
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A compreensão política de Spinoza não afasta do estado civil a força e
a dinâmica conflitual entre múltiplas singularidades, como ocorre no contratualismo. As tensões existentes no estado de natureza não cessam com a formação
da sociedade civil. Para os teóricos do contrato social, após a realização do
contrato, a força dá lugar ao direito, que abandona sua forma 'natural' em favor
do direito 'civil' (da cidade). Esta passagem envolve a abolição da utilização da
força e do conflito de forças, que são sublimados no direito posto pelo Estado.
No contratualismo, afirma-se a superação da crise constitutiva da modernidade
(imanência contra transcendência) por intermédio do direito e do Estado, indicando-se a existência de uma ordem pré-constituída que é objeto de análise do
jusnaturalismo. O contrato social, portanto, é instrumento de afirmação de uma
ordem anterior à próprio sociedade civil, ordem esta que define os direitos naturais.
Nada disso é adequado para Spinoza. O direito natural não se extingue após a
formação do contrato e, conseqüentemente, não se substitui a força pelo direito
(civil) após a formação de uma certa sociedade. Há relação de forças (e necessariamente tensão entre as mesmas) onde existe política. O conflito é constitutivo
da mesma, de modo a não se sublimar a política mediante o direito. A tensão, o
conflito de forças nunca se extingue, seja no estado de natureza, seja no estado
civil. Os dois se diferem não neste quesito, mas sim no fato de que no estado de
natureza os afetos são vivenciados apenas individualmente, enquanto no estado
civil há um processo de coletivização dos afetos. Estas afirmações levam Spinoza
a considerar que "um estado civil que não suprimiu as causas de sedição e onde
a guerra é constantemente de recear, onde as leis são freqüentemente violadas,
não difere muito do estado natural, em que cada um, com maior perigo para a
sua vida, age segundo a própria compleição"36. Deste modo, um estado civil
onde o medo é permanente não é distinto do estado de natureza. Mas em que
circunstâncias é possível afastar o terror e afirmar a paz?
Antes de responder a tal pergunta, é preciso fixar a distinção
entre paz e guerra. O trecho seguinte é bastante ilustrativo para traçar tal diferença:
"se numa cidade os súditos não tomam as armas porque estão dominados pelo
terror, deve-se dizer, não que aí reina a paz, mas, antes, que a guerra aí não reina.
36

Tratado Político, Capítulo V, § 2.
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A paz, com efeito, não é a simples ausência de guerra, é uma virtude que tem a
sua origem na força da alma, pois que a obediência é uma vontade constante de
fazer o que, segundo o direito comum da cidade, deve ser feito. Uma cidade, é
preciso dizê-lo ainda, em que a paz é efeito da inércia dos súditos conduzidos
como um rebanho e formados na servidão, merece mais o nome de solidão que
o de cidade"37. Trata-se, portanto, de eliminar as causas do terror, do medo, dos
afetos de tristeza que tendem à redução da potência de agir de uma determinada
coletividade. A paz, nessa perspectiva, não é ausência de conflitos, inércia coletiva, harmonia plena. Essas noções só podem se concretizar mediante a ameaça,
o medo e a solidão. Paz é comunidade, espaço comum, direitos exercidos de
forma concreta, constitutiva e coletivamente. Somente em um regime radicalmente democrático se faz admissível a construção de espaços comuns; espaços
estes a serem constituídos de maneira comum, no exercício do poder constituinte.
Havendo espaços comuns, subsiste o principal traço da democracia, a não-submissão de cada um ao desejo particular de outrem, mas apenas ao desejo
comum de liberdade. Tal desejo é a causa de um corpo político democrático, o
que torna a democracia o regime político mais forte, isto é, aquele onde a potência
de uma dada coletividade é elevada ao seu máximo grau, pois não há a possibilidade de prevalência da vontade particular de qualquer dos membros que a
constituem. "É ela o mais forte dos regimes políticos, porque nascida do desejo
de liberdade e porque organizada de modo a mantê-lo, criando instituições que
impeçam que qualquer particular (indivíduos ou grupos de indivíduos) tome o
poder e se identifique com ele"38 .
A causa que instaura um corpo político democrático é o desejo de liberdade, que se reproduzirá em todos os registros de produção do comum, na
medida em que se trata de causa imanente. A democracia, portanto, não é o
regime da ausência de conflito, mas sim o regime da paz, da concórdia.39 "Se a
paz tem de possuir o nome de servidão, barbárie e solidão, nada há mais lamentável para o homem do que a paz (...) É, pois, a servidão, e não a paz, que requer

37
38
40

Tratado Político, Capítulo V, § 4.
Chauí, Marilena, "Público, privado, despotismo", in Ética, p. 363.
Spinoza, Baruch. Tratado Político, Capítulo VI, § 4.
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que todo o poder esteja nas mãos de um só; tal como já dissemos, a paz não consiste
na ausência de guerra, mas na união das almas, isto é, na concórdia". Tal concórdia
deriva da constituição do comum, não significando ausência de conflitos. Concordar,
convir é participar de um regime comum de produção, ressaltando-se que, necessariamente, tal produção implica em conflitos internos ao movimento constitutivo40.
Este movimento constitutivo que funda um corpo político democrático
é, necessariamente, dispositivo de uma constante prática de liberação e de
superação dos limites existentes. Neste momento, pode-se retornar à máxima de
Spinoza segundo a qual "ninguém sabe o que pode um corpo". A idéia de que a
política é uma prática coletiva que encontra na democracia sua máxima
expressão e suas mais variadas possibilidades pode ser conectada com as noções
de Spinoza a respeito do corpo. Trata-se do meio através do qual os corpos se
lançam em direção à superação dos limites materialmente existentes e que
envolve, portanto, a contínua superação dos obstáculos constituídos 41. O poder
constituinte se apresenta na forma de dispositivo prático de superação do negativo, do "não-ser", dos limites determinados ao regime de constituição do real.
Tudo isto somente é possível em decorrência da imanência. Na medida em que
não há fora no plano imanente em que se constitui o real, nada sobredetermina
a expressão do poder constituinte. Na imanência, nenhum signo que, porventura,
venha a bloquear a constituição ininterrupta do comum, fundando nichos pessoais
e não-universais na comunidade, é intransponível. O poder constituído é interno
ao poder constituinte e, conseqüentemente, subordinado ao movimento de constituição do real. Na medida em que é interno, pode ser perfeitamente transposto.
"Prática constitutiva, no pensamento spinozista, é subordinação do limite à acumulação, à constituição. O limite fica dentro da prática constitutiva: por isto ela é
aberta. O limite não a condiciona, não é transcendente a ela, não tem um espaço
exterior no qual se assente"42. Deste modo, toda e qualquer ordem não tem
É exatamente isto o que determina Negri quando afirma que, um dos elementos do Tratado
Político de Spinoza indica "uma concepção da constituição, ou seja, da organização constitucional,
necessariamente movida pelo antagonismo dos sujeitos" (A anomalia selvagem, p. 258/259).
41
"La praxis humaine, en ce qu'elle a de destinal, ne peut être représentée comme ce que est
constitué: elle est au contraire constituante, c'est-à-dire qu'elle constitue un contexte toujours plus
commun" (Negri, Antonio. Kairòs, Alma Venus et multitude, Ed. Calmann-Lévy, Paris, 2001, p. 78).
42
Negri, Antonio. A anomalia selvagem, p. 234.
40
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caráter definitivo, apresentando-se sempre subordinada ao desejo de superação
e instauração de espaços cada vez mais comuns e que, assim, permitam a potência
da multidão se expressar cada vez em maiores e mais inovadores graus de força.
A prática constituinte se apresenta de maneira expansiva, derrubando
barreiras e permitindo a ampliação da atividade comum da multidão. Enfim,
ninguém sabe o que pode o corpo político constituído dinâmica e incessantemente pela multidão, tendo em vista que a prática constituinte subordina ao seu
movimento o poder constituído. Esta conclusão é evidente quando se pensa na
relação entre poder e potência. Se a potência é a força plena e atual que constitui
materialmente as coisas e o poder capacidade abstrata para agir e produzir as
coisas, necessariamente é constituído pela potência, não podendo superá-la ou
mesmo a igualar. Se a potência constituinte da multidão instaura o real, não há
como considerar que o real constituído supere em força o movimento constitutivo.
O poder constituído, neste sentido, é conformado pelo poder constituinte, isto é,
as suas bordas são determinadas pelo último. Qualquer bloqueio do movimento
expansivo da potência constituinte que seja proveniente das estruturas constituídas de poder pode ser superado por tal movimento, exatamente pelo fato de
se considerar o poder constituído interno ao constituinte. Assim, quanto mais
intensa a expressão constituinte, menos força tem o poder constituído. Neste
ponto se situa a abertura ontológico-política de Spinoza. O movimento constituinte subordina a si mesmo os limites, permitindo que a inovação se processe a
todo instante e de forma ininterrupta.
Spinoza, ao negar "por princípio toda possibilidade de regulação do
mercado entre os homens por elementos transcendentes, introduz o ateísmo em
política. O homem não tem outro mestre senão ele mesmo. Recusa de toda
alienação: da concepção reacionária de Hobbes à idéia utópica de vontade geral"43 .
Assim, é possível pensar o poder constituinte na forma de movimento de superação
dos obstáculos instaurados pelo poder constituído em direção à constituição de
cada vez mais amplos registros de espaços comuns. Rejeita-se qualquer transcendência e se afirma a prática humana como instância fundamental de instauração

43

"Spinosa, Baruch - Tratado Político", in Dicionário de obras políticas, p. 1135.
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concreta do real. Trata-se, portanto, de compreensão absolutamente democrática
da política, na medida em que ela é definida sob a ótica do processo contínuo de
expansão da potência da multidão que é impulsionado pelo desejo de liberdade
e pelo amor de comunidade.
Devir democrático contra dever despótico: eis mais uma tensão que
perpassa o conceito de poder constituinte em Spinoza.
Recusa à regulação transcendente.
Spinoza e Maquiavel são dos poucos autores modernos que pensaram a
política sob o ponto de vista do poder constituinte, e não do poder constituído.
Deste modo, o conceito de política de ambos não compreende a afirmação de
qualquer instância transcendente de regulação. Seja através dos pares 'virtùfortuna' e 'poder-potência', seja mediante as formas de governo republicana e
democrática, o poder constituído é pensado no interior do movimento constitutivo. Por isso, todo e qualquer mecanismo de regulação das singularidades que
constituem um corpo político se situa em regime de subordinação ao poder
constituinte da multidão. Maquiavel e Spinoza recusam a ficção contratualista,
inicialmente, e constitucionalista, posteriormente, que autonomiza o Estado e o
direito e, conseqüentemente, o poder constituído com relação ao poder constituinte.
Poder constituinte e poder constituído não se situam em um registro de exterioridades que se tangenciam em momentos extraordinários, mas o último se apresenta como efeito subordinado ao movimento de constituição do real.
Não se deve pensar que em Maquiavel e em Spinoza regulação não há.
O poder constituído existe, mas não se trata de algo rígido, fora do alcance do
poder constituinte. Toda e qualquer regulação tem caráter imanente, sendo
possível sua transposição, sua modificação a qualquer instante. É da natureza do
real modificar-se; por que o poder constituído não seguiria também a ordem
comum da natureza? Há limite? Sem dúvida, mas todo limite é superável; e é
neste movimento constituinte infinito e permeado de conflitos que se situa a
liberdade.
Francisco de Guimaraens é mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela
PUC-Rio.
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forma que o direito da resistência vai assumir no mundo contemporâneo é bem
distinta daquela que lhe deu origem no período moderno. Liberta de sua matriz
liberal, a resistência vai ser pensada pelos teóricos contemporâneos sob a ótica
de diferentes abordagens analíticas.
Assim é que, o que a teoria moderna chamou de direito de resistência,
o pensamento contemporâneo vai chamar de desobediência civil.1 A mudança
do nome de um conceito que permanece em sua essência quase o mesmo se
justifica em um mundo no qual aqueles que desobedecem não são mais súditos
e sim cidadãos. A ausência da palavra "direito" no conceito contemporâneo também
pode ser justificada pelo fato de que, como veremos neste artigo, a desobediência
civil não é pensada apenas como um direito subjetivo, mas também como um
dever dos cidadãos.
Apesar da essência dos dois conceitos ser, como afirmamos acima,
praticamente a mesma, eles diferem em relação a algumas de suas características.
A primeira delas - que pode também ser mais uma explicação para a mudança
do nome do conceito - consiste no fato de que a resistência dos modernos justificava-se tão somente pelos seus fins, enquanto que os autores contemporâneos
voltam a sua atenção principalmente para os meios da resistência. Vale dizer,
não se trata mais de discutir o 'porquê' da resistência e em quais situações ela se
justifica, mas sim em 'como' ela se realiza.
E como o próprio nome que o novo conceito recebeu indica, a desobediência deve, contemporaneamente, se dar no plano da civilidade. E isto nos
remete a outra característica que faz a desobediência civil diferir do direito de
resistência: a não-violência. A resistência pacífica, embora não necessariamente
passiva, que consubstancia a desobediência civil, tornou-se consagrada nos atos
de Gandhi em oposição ao domínio britânico na Índia. Outro ativista que divulgou
o método da não-violência e fez de sua militância um caso de desobediência
civil foi Martin Luther King. A partir da referência destes dois acontecimentos
concretos, a grande maioria dos teóricos tende a identificar a desobediência civil
Na verdade, o primeiro uso do termo "desobediência civil" foi feito em 1866, quando da
republicação de um ensaio de Henry David Thoreau inicialmente intitulado "Resistance to Civil
Government". A segunda edição recebeu o título "Civil Disobedience" e foi a partir daí que se
tornou conhecida.
1
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como uma forma de resistência não-violenta. Um destes autores é Hannah
Arendt, que se vale desta idéia para diferenciar a desobediência civil da revolução, a qual para ela envolve necessariamente a violência.2
A saída de cena da versão liberal do direito de resistência levou consigo
o caráter individualista da resistência. Com efeito, a desobediência civil apresenta como uma de suas características distintivas o fato de ser uma atividade
que envolve um grupo. Esta dimensão coletiva que a resistência assume no
mundo contemporâneo explica o sucesso de seus efeitos, bem como explica
também o uso freqüente da desobediência civil por parte de grupos minoritários
ao longo do século XX. Como afirma Hannah Arendt, o desobediente civil
"nunca existe como um único indivíduo; ele só pode funcionar e sobreviver
como membro de um grupo"3.
Outro aspecto estrutural que define a desobediência civil é o seu caráter
público. A publicidade dos atos de desobediência está diretamente relacionada
aos efeitos que esta prática objetiva. Os resultados esperados com a desobediência afetam, na maior parte dos casos, uma pluralidade de pessoas e não um
único indivíduo. Assim é o caso da desobediência a leis tidas como injustas: não
se espera de sua violação apenas a isenção de uma obrigação para aquele que a
desobedece, mas sim a sua alteração. E para que a desobediência civil possa
implicar, neste caso, na alteração do ordenamento jurídico, é preciso que a sua
prática seja pública, pois só assim ela possibilitará que a injustiça ou a ilegitimidade que contesta sejam conhecidos e, então, revistos. O caráter público da
desobediência civil também serve, como nos lembra Hannah Arendt, para
diferenciar os desobedientes civis dos criminosos comuns.4 Enquanto que estes
últimos precisam, para ter sucesso, evitar que se descubra que violaram uma lei,
a eficácia da atividade dos desobedientes civis depende justamente da notoriedade da sua transgressão.

2
3
4

Cf. "Desobediência Civil" in Crises da República, p. 70.
Idem, p. 54 e 55.
Ibis, p. 69.
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Além de insistir em seu caráter não-violento, coletivo e público, alguns
autores sustentam ainda que a desobediência civil deve ser sempre uma prática
justificada e também consciente.5 Com efeito, os argumentos até aqui discutidos
parecem ser suficientes para distinguir a desobediência civil do direito de
resistência, mas não para indicar as diferentes formas que ela assume na teoria
política contemporânea.
O objetivo deste ensaio, portanto, consiste em examinar a idéia de
resistência a partir da perspectiva de autores que se vinculam a algumas das
principais correntes da teoria política contemporânea. Assim, serão objeto de
análise nas próximas páginas as teorias da desobediência formuladas por
Michael Walzer, Ronald Dworkin, Roberto Mangabeira Unger e Philip Pettit.
Não queremos e não podemos afirmar, todavia, que a defesa da desobediência
por parte destes autores implica em posturas das escolas de pensamento às quais
eles se filiam. O que iremos expor a seguir, portanto, consiste apenas na análise
das teorias da desobediência de um autor comunitarista, um liberal, um críticojurídico e um republicano, respectivamente.
2. Michael Walzer e o dever de desobedecer
A crítica ao liberalismo que marca invariavelmente os escritos de
Michael Walzer levam-no a definir a desobediência em contraposição direta à
teoria liberal: a desobediência é um dever, e não um direito. Todavia, a teoria
contratualista dos liberais e a teoria do consenso que dela decorre, são apropriadas
por Walzer como a melhor explicação para as obrigações que decorrem da
formação de grupos.
Com efeito, os traços comunitaristas indissociáveis da obra de Walzer
fazem a sua preocupação com a desobediência convergir não sobre o indivíduo,
mas sobre pequenos grupos nos quais valores comuns são compartilhados.
Walzer acredita que o consenso e a intencionalidade são mais fortes em grupos
pequenos, de modo que as obrigações que deles derivam são maiores que aquelas

É o caso de Michael Walzer em seu livro Das Obrigações e de Norberto Bobbio no verbete
"desobediência civil" do seu Dicionário de Política.
5
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existentes em grupos maiores, tal como o Estado. Isto se explica pelo fato de
que a participação em grupos pequenos representa freqüentemente um ato voluntário de escolha, enquanto que a nacionalidade e, em muitos casos, a religião,
consistem em uma espécie de título herdado6.
O dever de desobedecer surge para Walzer, portanto, quando as obrigações assumidas em um grupo pequeno entram em conflito com obrigações
adquiridas em um grupo maior, geralmente o Estado. Esta desobediência afasta-se da idéia de revolução e é civil na precisa medida em que não desafia a
existência do Estado e não deseja substituir o poder soberano. Seu objetivo é
questionar a autoridade estatal apenas em algumas situações específicas. Assim
é que Walzer define a desobediência civil como "uma expressão por meio da
ação de uma reivindicação parcial contra o Estado"7.
São dois os tipos de "reivindicações parciais" que os grupos podem
apresentar ao Estado. A primeira consiste na afirmação de que o Estado não
pode fazer determinado tipo de exigências a ninguém. A segunda se traduz na
afirmação de que os membros dos grupos pequenos estão isentos de determinadas obrigações em relação ao Estado.8 Walzer não especifica o conteúdo
destas exigências e obrigações, mas seus dois exemplos de formas de desobediência que analisaremos a seguir nos dão algumas pistas.
A preocupação de Walzer com grupos minoritários corrobora a sua
classificação da desobediência civil enquanto um ato coletivo. A desobediência,
explica ele, é justificada pelos valores do grupo e pelos compromissos compartilhados por seus membros. Assim é que em muitos casos os membros de grupos
são, por um lado, obrigados a obedecer em virtude de sua qualidade de membro
de uma sociedade maior e, por outro, obrigados a desobedecer em função de sua
qualidade de membro de uma sociedade menor.
São, portanto, os esforços comuns dos participantes que sustentam os
atos de desobediência, e não seus direitos individuais. Walzer acredita que a
cooperação é um incentivo para o engajamento em atos de desobediência, pois,

6
7
8

Das Obrigações Políticas. Ensaios sobre Desobediência, Guerra e Cidadania. pp. 14 e 15.
Idem. p. 17.
Ibis.
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além do medo da morte, os indivíduos que se rebelam têm também geralmente
medo da solidão. Isto explica ainda outro pressuposto que Walzer atribui à desobediência civil: a necessidade de conscientização contínua dos indivíduos que
dela vão participar.9
Outra característica que Walzer confere à desobediência civil é a publicidade de seus atos. Trata-se de uma reivindicação pública contra o Estado,
publicamente expressa em ação. Este aspecto demonstra ainda, segundo Walzer, a
seriedade moral dos compromissos assumidos pelo grupo, pois que a disposição de
agir em público e oferecer explicações a terceiros sugere uma propensão por parte
do grupo de preocupar-se com os efeitos de sua ação sobre o público como um todo.10
A publicidade inerente aos atos de desobediência não exclui, segundo
Walzer, a necessidade de justificá-los. Os cidadãos que permanecem obedientes
são os primeiros a quem esta justificação é devida. Os membros dos grupos que
engajam em ações de desobediência às vezes recebem justificações de seus
colegas em situações exatamente opostas, isto é, quando estes obedecem ao
Estado.11
A definição de desobediência civil de Walzer não exclui, de forma
absoluta, a violência. Walzer afirma que a resistência não-violenta é preferível,
mas irrealista. Há situações em que é politicamente impossível excluir o uso da
força, ou ainda, há momentos em que esta é moralmente exigível. Definições de
desobediência civil que insistem em não-violência são enganosas, diz Walzer,
porque ignoram o efeito poderoso da desobediência sobre observadores
inocentes, e ignoram a violência real que os atos de desobediência provocam
especialmente da parte da polícia. 12
Esclarecido o conceito de desobediência civil de Walzer, bem como
suas características, passemos agora a examinar os dois casos apresentados pelo
autor como ilustrações de sua teoria da desobediência. O primeiro caso refere-se
à possibilidade de desobediência a autoridades corporativas e o segundo disserta
sobre o dever que as minorias oprimidas têm de desobedecer. Ambos os casos,
Das Obrigações Políticas, pp. 24 e 25.
Idem. pp. 23 e 24.
11
Ibis. p. 20.
12
Das Obrigações Políticas, pp. 26 e 27.
9
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como veremos, confirmam os aspectos até aqui mencionados acerca de sua
definição de desobediência civil.
A possibilidade de desobediência às autoridades corporativas aventada
por Walzer tem por base as greves dos funcionários da empresa General Motors
ocorridas nos Estados Unidos entre 1936 e 1937. Naquela época o direito de
greve, bem como os direitos dos grevistas, ainda não eram juridicamente protegidos.
Walzer compara a situação dos empregados de grandes corporações com aquela
de cidadãos em estados não-democráticos. Além de não oferecer benefícios, tais
corporações usualmente submetem seus prepostos a regras opressivas. No
entanto, esclarece Walzer, a condição de membro de corporações não retira de
ninguém o status de cidadão. Assim, os direitos conferidos pelo Estado podem
ser usados contra a opressão corporativa. Entre esses direitos está a desobediência
civil e o direito de revolução. Com efeito, a situação descrita por Walzer parece
caracterizar um estado revolucionário no interior das corporações - onde o uso
da força parece ser mais facilmente justificado - e, externa e simultaneamente,
a desobediência civil frente ao Estado. Isto ocorre porque, uma vez deflagrados os primeiros atos de resistência à corporação opressora, os funcionários
rebelados esperam o apoio da polícia em proteção de seus direitos e, quando
isso não ocorre, a resistência se desloca também para a esfera estatal. Não
podemos nos conformar, afirma Walzer, que a polícia oponha a sua força contra os funcionários amotinados com vistas a preservar o direito de propriedade
da corporação, e não assegure os direitos destes indivíduos enquanto
cidadãos. A intervenção direta e sistemática das forças policiais pode fazer
com que a atitude inicialmente passiva dos empregados insurretos se transmude em resistência ativa. No entanto, mesmo esta forma ativa de desobediência só se tornará propriamente um ataque direto às leis e ao Estado quando os agentes estatais apoiarem incessantemente a corporação em detrimento
dos trabalhadores. Assim, o uso da violência apenas se justifica quando os
policiais interferem no processo revolucionário que os funcionários levam a
cabo internamente na corpo-ração opressora, pois neste caso a opressão se
alastra também para o plano estatal. Também quando as autoridades corporativas tendem a funcionar como se auto-ridades estatais fossem e a desobediência às primeiras é encarada como violação da ordem estatal, a
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manutenção da civilidade por parte dos trabalhadores rebelados torna-se
praticamente impossível.13
Walzer, portanto, define a resistência às autoridades corporativas em
uma dupla dimensão: revolução no âmbito corporativo e desobediência civil no
plano estatal. Esta desobediência simultânea, possível apenas no mundo corporativo moderno, justifica, inclusive, o uso da força contra agentes estatais. O
conceito de desobediência civil de Walzer, portanto, é amplo o bastante para
abranger a violência e, ao mesmo tempo, insistir em sua civilidade. O segundo
caso de desobediência que analisaremos a seguir, no entanto, afastará qualquer
tentação de situar Walzer em relação à tradição liberal do direito de resistência.
O dever de desobediência das minorias oprimidas é formulado por
Walzer em torno da seguinte questão: o que ocorre se um determinado grupo
minoritário for separado da sociedade política e seus membros, oprimidos? A
mesma questão vale para os casos nos quais a separação e a opressão não sejam
absolutamente reais, mas que expressem a avaliação ou sensação destes grupos.
O que está por trás desta reflexão é um fato concreto: a situação dos negros
norte-americanos. Walzer indaga acerca das obrigações que estes têm para com
o Estado tendo em vista que sofrem o que ele denomina de "opressão popular".
Esta decorre do fato de que a democracia norte-americana, segundo Walzer,
apenas pode ser considerada do ponto de vista formal. Assim, a uma maioria
branca cujos membros são substantivamente livres e iguais, contrapõe-se uma
minoria negra destituída de direitos e relegada tão-somente a uma proteção
formal. Sobre os casos em que a opressão é absoluta, de forma que os membros
da minoria não gozam nem mesmo de direitos formalmente assegurados, Walzer
afirma que não há de se falar em quaisquer obrigações das pessoas oprimidas
para com o Estado. No entanto, a análise de Walzer se detém sobre um caso um
tanto mais complexo, qual seja, o das minorias oprimidas em Estados supostamente democráticos que as reconhecem formalmente como cidadãs. A superação desta situação só pode se dar, afirma Walzer, através de uma luta política
aberta, empreendida de forma direta pelos próprios oprimidos, e não através de

13

Idem. pp. 26 a 45.
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terceiros que tomam para si a causa minoritária. E, para alcançar a emancipação, os oprimidos "têm de explorar as simulações democráticas da maioria.
Devem conspirar, sempre que a lei o permitir, visando à agitação pública e ação
em larga escala. E devem infringir a lei, sempre que necessário, apenas para
aumentar as suas chances".14 A medida da resistência das minorias oprimidas
deve ser proporcional à opressão que sofreram, o que justifica também neste
caso o uso da violência que Walzer classifica de "defensiva". Este segundo caso
de desobediência civil retratado por Walzer também não exclui, portanto, o uso
da força. Mais do que isso, o autor chega a afirmar que, ao lado da violência, a
opressão em Estados formalmente democráticos pode justificar também atos de
terrorismo por parte das minorias oprimidas. Este seria o caso, principalmente,
das minorias separatistas e daquelas que vivem dispersas.15
Os "cidadãos" oprimidos em Estados democráticos possuem, portanto,
o dever inalienável de resistir à opressão estatal. Este é o único dever que
possuem, uma vez que a opressão que sofrem justifica a ausência total de obrigações para com o Estado. Como diz Walzer, "enquanto persistir a opressão
homens e mulheres oprimidos mantêm o direito não de destruir o Estado
democrático nem de entrar em guerra contra ele, mas de negar-lhe o que têm a
dar: lealdade, serviço e obediência".16
3. Ronald Dworkin e a legalidade da desobediência civil
A abordagem de Dworkin acerca da desobediência civil centra-se não
em sua justificação moral - como o faz a grande maioria dos autores que trata do
assunto - mas, em sua justificação jurídica. Com efeito, esta opção metodológica
torna a análise de Dworkin bastante original, uma vez que, ao invés de preocupar-se em apresentar um conceito próprio de desobediência civil, como faz
Walzer, por exemplo, Dworkin volta a sua atenção para os aspectos e efeitos
jurídicos da desobediência enquanto ato transgressor da ordem legal.

14
15
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Ibis. p. 56.
Das Obrigações Políticas, pp. 46 a 66.
Idem. p. 65.
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A questão principal que permeia os ensaios de Dworkin relativos à
desobediência consiste em saber se o desrespeito às leis do Estado deve ou não
ensejar um processo criminal em face do cidadão desobediente. Neste sentido,
Dworkin vai se contrapor à posição sustentada majoritariamente pelos advogados
e professores de direito de seu país, qual seja, a de que seria injusto e impraticável não punir os indivíduos desobedientes como criminosos comuns que
simplesmente violaram a lei.
Dworkin acredita que há prima facie boas razões para não punir os
indivíduos que transgridem a lei ao engajarem-se em atos de desobediência civil.
Para sustentar este argumento, Dworkin baseia-se em um fato concreto comum
em seu país, o recrutamento militar obrigatório. A convocação compulsória de
jovens norte-americanos para lutar na Guerra do Vietnã representa, segundo
Dworkin, um caso exemplar para retratar o entrelaçamento de questões morais
e jurídicas em questões de desobediência civil.17
A principal razão que Dworkin encontra para pleitear a inimputabilidade daqueles que praticam civilmente atos de desobediência é a mesma que
usa para defender o instituto da desobediência civil enquanto um direito individual: Há determinadas leis que são, em sua essência, incertas, duvidosas. E a
existência deste tipo de lei é, em si mesma, encorajadora para a prática da
desobediência, vale dizer, Dworkin acredita que boa parte das leis as quais um
número considerável de pessoas se sinta tentada por razões morais a desobedecer
são leis duvidosas.18
Dworkin acredita que esta incerteza que afeta determinadas leis não é
sentida apenas no nível da consciência moral dos cidadãos, mas consiste em um
forte indicador de que estas leis sejam duvidosas também do ponto de vista
constitucional. Ora, se a constitucionalidade de certas leis é incerta, sua validade também é dúbia. E, se leis inconstitucionais - que são afinal inválidas - são
violadas, não há qualquer motivo para que se puna o seu transgressor.
Dworkin pensa, portanto, que não há como se punir um indivíduo que
viola uma lei justamente por acreditar, em sua consciência, que ela é
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"Civil Disobedience" in Taking Rights Seriously, p. 208.
Idem.
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inconstitucional. A dúvida que qualquer indivíduo pode ter, em face de seus
próprios valores enquanto cidadão, acerca da constitucionalidade de uma lei
pode justamente incentivá-lo a desobedecer esta lei. E esta desobediência,
segundo Dworkin, é legítima. Tão legítima que ele chega até a sustentar que
nem mesmo uma decisão da Corte Constitucional, confirmando a constitucionalidade da lei antes duvidosa, pode pôr fim à desobediência civil dos
cidadãos.19
A tese acima se justifica, explica Dworkin, porque é muito comum que
a Corte Constitucional norte-americana reveja as suas próprias decisões em
matéria de direitos políticos e individuais. Assim, o cidadão que acreditar em
sua própria consciência que está agindo legalmente, mesmo após uma decisão
judicial confirmativa da constitucionalidade da lei que ele acredita duvidosa,
não pode ser processado criminalmente. Afinal, em uma questão de tempo a
Suprema Corte pode chegar à conclusão de que aquela lei era realmente inconstitucional. E um dos motivos que pode encorajar esta nova decisão é justamente
o fato de tal lei ter sido reiteradamente objeto de desobediência civil por parte
dos cidadãos.
Esta recusa em aceitar determinadas decisões da Suprema Corte como
conclusivas é, segundo Dworkin, um direito social dos indivíduos. É preciso
que se separe o caso do cidadão que viola a sua própria consciência quando ele
sabe que a lei requer que ele faça isso, do caso do cidadão que é obrigado a
desrespeitar a sua consciência mesmo acreditando que a lei não lhe exige isso.
Esta última hipótese implicaria em retirar dos cidadãos uma das únicas chances
que eles têm de mostrar para a sociedade que determinada lei é, para eles,
inconstitucional.20
Este direito de desobedecer às leis e de desobedecer às decisões judiciais
Dworkin fundamenta na própria prática jurídica de seus país. Não se trata de
buscar, portanto, os fundamentos da desobediência civil no direito natural ou
em qualquer instância metafísica, mas de identificá-los no seio do processo
legal.21
Ibis, p. 211.
Taking Rights Seriously, p. 214 e 215.
21
Idem. p. 216.
19
20
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Dworkin, no entanto, estabelece uma hipótese que excepciona a sua
defesa da inimputabilidade dos desobedientes civis. Trata-se dos casos em que
a prática da desobediência envolve atos de violência ou violação de direitos de
outros cidadãos. Nestes casos, afirma Dworkin, existem argumentos fortes que
justificam a punição criminal dos envolvidos.22
Ao passo que a Suprema Corte deve rever suas decisões em casos de
desobediência civil, o Congresso também tem sua responsabilidade nestes
casos, afirma Dworkin. As leis desobedecidas devem ser revistas de forma a se
ajustarem ao dissenso que provocam. As políticas envolvidas nestas leis devem
ser sopesadas possibilitando que novos compromissos sejam por elas implementados 23.
Os tribunais que receberem casos de desobediência civil para julgamento devem também fazer a sua parte. Em primeiro lugar, devem tentar
inocentar os acusados com a justificativa de que não se podem provar os fatos
indicadores da ilicitude de sua atividade. Outra justificativa que Dworkin aponta é
que, antes do julgamento condenatório final, há boas razões para se acreditar
que a lei violada era mesmo duvidosa. Se, no entanto, estes julgamentos individuais se passam após a decisão da Suprema Corte afirmando a validade da lei
em questão, então a inocência dos acusados não pode ser defendida do mesmo
modo. Quanto a estes casos, Dworkin clama que os juízes decretem em suas
sentenças as menores penas possíveis, em respeito ao posicionamento dos desobedientes.24
Ao determinar que o Congresso ajuste suas leis aos atos de desobediência e que os tribunais tornem adequadas suas sentenças aos desobedientes,
Dworkin realiza uma defesa bastante original da desobediência civil. A moralidade da desobediência sempre se constituiu em objeto de preocupação filosófica,
mas a juridicidade e a legalidade deste tipo de conduta não parece ser tratada
por muitos autores, mesmo os que provêm do campo do direito. Afinal, não se
trata apenas de conferir estatuto legal à desobediência e conclamá-la como um
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Ibis, p. 219.
Taking Rights Seriously, p. 220.
Idem, p. 221 e 222.
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direito; é preciso também pensar na licitude de seus efeitos e nas conseqüências
que podem sofrer aqueles que nela se engajam. O liberalismo de Dworkin não
permite que ele tenha a desobediência civil como um dever; esta é para ele um
direito, não há duvidas disso. No entanto, não há como dissociar a atitude que
ele pleiteia às instituições do Estado para com a desobediência, de uma idéia de
dever.
4. Mangabeira Unger e o direito de desestabilização
O direito de desestabilização encontra-se no cerne da proposta normativa
de Mangabeira Unger para o direito e para a política. A teoria social construtivista que ele visa a desenvolver ao longo de seus vários livros apresenta uma
especial atenção, sem dúvida, à questão do direito. A crítica ao formalismo e ao
objetivismo preponderantes no positivismo e em outras doutrinas jurídicas dele
derivadas, leva Mangabeira Unger a constituir uma tradição de estudos críticos
do direito (critical legal studies) que se distingue por fazer de sua crítica uma
proposta construtiva de reforma do direito e da sociedade.
Esta proposta se constitui no que Unger denomina de "doutrina desviacionista". Esta teoria traz em si uma concepção própria de democracia e tem a
função de implementar, simultaneamente, reformas no âmbito do governo, da
economia e do direito. No plano jurídico, a doutrina desviacionista propõe uma
versão própria do sistema de direitos composta por quatro categorias legais,
quais sejam: os direitos de mercado, os direitos de imunidade, os direitos de
solidariedade e os direitos de desestabilização.
Neste artigo interessa-nos apenas o direito de desestabilização, que
aqui queremos sustentar enquanto uma forma contemporânea de resistência à
opressão análoga a desobediência civil. Como verificaremos a seguir, os atributos
peculiares da desestabilização não impedem, todavia, que esta modalidade de
resistência se encaixe nas características inicialmente identificadas em torno da
desobediência civil enquanto sucessora contemporânea do direito de resistência
moderno.
A idéia central do direito de desestabilização é a de prover uma reivindicação em face do poder governamental tendo em vista o rompimento das formas
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de divisão e de hierarquia que, contrariamente ao espírito da constituição,
conseguem alcançar estabilidade através do distanciamento dos conflitos transformativos que poderiam supostamente incomodá-las.25 Vale dizer, o direito de
desestabilização protege o interesse do cidadão em descortinar grandes organizações ou grandes áreas da prática social que permanecem fechadas aos efeitos
desestabilizadores do conflito ordinário e, portanto, sustentam hierarquias insuladas de poder e de vantagens.26
Segundo Mangabeira Unger, o direito de desestabilização tem o
condão de conectar o interesse coletivo de garantir que todas as instituições e
práticas possam ser criticadas e revisadas e o direito individual de evitar a
opressão.27 Trata-se, afinal, de uma fórmula que combina o tradicional direito de
resistência à opressão com a possibilidade de questionamento e revisão permanentes das instituições e práticas sociais que se mostram, ao longo do tempo,
fechadas e imunes ao conflito da política ordinária.
O direito de desestabilização possui dois tipos de uso, um positivo e
outro negativo. O uso negativo se traduz no objetivo que tem o direito de desestabilização de tentar negar proteção para instituições e arranjos não-institucionais contra conflitos desestabilizadores, sempre que esta aparente imunidade
a conflitos pareça gerar laços estáveis de dominação e dependência. Já o uso
positivo do direito de desestabilização consiste no direito que têm os cidadãos
de prevenir que qualquer facção da sociedade predomine sobre os meios de criação do futuro social.28 Ou seja, o uso negativo do direito de desestabilização
visa a impedir que as instituições sociais se fechem em redes estáveis de dominação, através da negação de uma suposta proteção que poderia possibilitar que
elas se tornassem imunes ao conflito da política. O uso positivo por sua vez,
implica em uma intervenção direta dos cidadãos no âmbito destas instituições
com a finalidade de desfazer e desconstruir as redes estáveis de dominação e
dependência que nelas tenham se instalado. Estes dois usos do direito de desestabilização, certamente, sobrepõem-se reciprocamente.
25
26
27
28

The Critical Legal Studies Movement, p. 53.
Politics: The Central Texts, p. 387.
Idem.
Ibis, p. 388.

Thamy Pobrebinschi

Associada aos usos positivo e negativo encontra-se outra classificação
que Mangabeira Unger atribui ao direito de desestabilização. Trata-se de mais
uma divisão entre suas distintas formas de operação. A primeira delas consiste
na aplicação do direito de desestabilização com o fim de invalidar leis estabelecidas. Isto acontece quando determinadas leis, direta ou indiretamente,
ameaçam a imunidade dos indivíduos. Nestes casos, o direito de desestabilização
pode se constituir no melhor recurso para aqueles que não conseguem protegerse por si mesmos. Já a segunda forma através da qual o direito de desestabilização
pode operar resume-se na ruptura de ordens de poder em instituições particulares ou em áreas localizadas da prática social. As ordens de poder a serem
rompidas são aquelas que se tornaram efetivamente insuladas do controle do
conflito democrático.29
Estas duas formas do direito de desestabilização, explica Mangabeira
Unger, devem se tornar vinculantes por obra das próprias instituições estatais.
Assim, a invalidação de leis deve ser colocada em prática por uma instituição
similar ao poder judiciário das democracias contemporâneas. Já a ruptura das
ordens de poder institucionais deve ser promovida por uma agência pública que
possua grandes recursos à sua disposição e que esteja sujeita a formas de
responsabilidade governamental mais diretas.30
À margem da aplicação específica das duas formas do direito de desestabilização acima descritas, Mangabeira Unger afirma que os poderes legislativo e
judiciário não comportam, de uma forma geral, a elaboração e a aplicação deste
direito.31 Ele defende assim, a institucionalização de um quarto poder do Estado
que serviria de instância promotora e garantidora do direito de desestabilização.32
Este novo poder seria responsável por receber recursos dos cidadãos que desejem
se valer do seu direito de desestabilização para intervir e mudar determinada
instituição ou prática social. A autoridade estatal em questão, portanto, teria a
tarefa de estabelecer as condições mínimas de controle ou contestação, e assim

The Critical Legal Studies Movement, pp. 54 e 55.
Idem, p. 55.
31
Politics: The Central Texts, p. 389.
32
A Alternativa Transformadora, p. 337.
29
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abrandar as relações de dominação e dependência que porventura tenham se
estabelecido nestes locais.33
Toda esta abstração que envolve o conceito de direito de desestabilização
encontra finalmente um exemplo concreto. Mangabeira Unger refere-se a uma
prática dos juízes federais norte-americanos que pode ilustrar o direito de desestabilização em atividade. Trata-se de injunções que estes juízes expedem e que
permitem que o poder judiciário reorganize a estrutura interna de diversas instituições. Segundo ele, escolas, hospitais e presídios são exemplos de instituições que já sofreram este tipo de intervenção judicial nos Estados Unidos.34
Com efeito, Mangabeira Unger explica que há duas maneiras através
das quais o ideal abstrato que permeia e teoria do direito de desestabilização
pode ganhar concretude e então produzir conseqüências práticas. A primeira
delas consiste na promoção da idéia abstrata de abertura ao criticismo e ao
desafio em torno de uma crescente concretização. Complementar a esta, a
segunda maneira pela qual o direito de desestabilização pode se fazer específico é
tratando a auto-revisão não como um ideal que deve ser mais concreto em
função de uma série de definições contextuais, mas como um objetivo a ser
promovido através dos meios adequados.35
Uma questão interessante sobre o direito de desestabilização é que a
sua origem não consiste em um acordo de vontades (consenso) e nem em uma
imposição de dever unilateral do Estado, mas sim na correlação entre um compromisso básico do plano constitucional e as práticas emergentes que colocam este
compromisso em perigo. 36 Vale dizer, não é o consenso que está na origem do
direito de desestabilização, portanto seu fundamento difere daquele do direito
de resistência ou da desobediência civil. A pergunta a se fazer então é: o que
instaura o direito de desestabilização? O desequilíbrio entre o compromisso
constitucional e as práticas que o ameaçam? A sobreposição destas práticas em
detrimento daquele compromisso?

34
35
36
37

Idem, p. 338.
Ibis.
Politics: The Central Texts, p. 390.
Idem, p. 391.

Thamy Pobrebinschi

Outro fato interessante é que a definição do direito de desestabilização
deve sempre se dar através de um processo composto por dois estágios. O
primeiro consiste na definição legislativa inicial. Já o segundo consiste na
complementação desta definição através de um elemento de especificação que
vai dar concretude ao direito de desestabilização no exato momento ou circunstância em que o seu exercício for reivindicado.37
O direito de desestabilização tem também uma função especial na
democracia norte-americana. Trata-se de se contrapor ao modelo da igualdade
formal (equal protection), o qual Mangabeira identifica como "uma tentativa de
escapar da obrigação de julgar e revisar formas específicas e contestáveis da
vida social, os arranjos insti-tucionais que as definem e as visões de identidade
e associação humanas que elas expressam".38
O direito de desestabilização é, efetivamente, uma proposta normativa.
Seu desenvolvimento completo, reconhece Mangabeira Unger, pressuporia
grandes mudanças na organização institucional do Estado e da sociedade e
também das idéias políticas e jurídicas.39 Com efeito, os aspectos peculiares
deste direito que aqui apresentamos como uma forma contemporânea de
resistência são muitos. O principal deles talvez seja o fato de que a opressão a
que o direito de desestabilização quer pôr fim não está no Estado. Os alvos dele
são instituições e práticas sociais que, sabemos, em grande parte dos casos têm
origem privada. Trata-se então não apenas de um direito que visa a proteger os
cidadãos do poder do Estado, mas sim do poder dos próprios indivíduos
enquanto membros de instituições ou práticas dominadoras. Não se trata de um
direito que surge a partir da instauração do dissenso entre os governados, mas
de um direito de instaurar o conflito em áreas que se mostrem imunes a ele. O
direito de desestabilização se assenta em premissas e fundamentos diferentes
daquelas do direito de resistência e da desobediência civil, porém ele se mostra
perfeitamente compatível com a ampla necessidade que o homem contemporâneo
tem de encontrar meios que instrumentalizem a sua emancipação.

37
38
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Ibis.
The Critical Legal Studies Movement, p. 48.
Idem, p. 55.
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5. Philip Pettit e o direito de contestação
A idéia de contestação encontra-se na base do ideal republicano e
democrático de Pettit, bem como de seu conceito de liberdade como não-dominação. Pettit rompe com a idéia de que a legitimidade e a não-arbitrariedade do
poder estatal derivam do consenso. Para ele, o que realmente confere legitimidade ao governo é a possibilidade efetiva de contestá-lo. Vale dizer, enquanto
for possível para os cidadãos contestar os interesses e as idéias que guiam o seu
governo, alterando-os quando eles não refletirem o ideal aspirado pela
sociedade, não há de se falar em poder arbitrário ou ilegítimo.
Pettit afirma de antemão que a idéia de contestabilidade se encaixa
naturalmente com o direito de resistência. Segundo ele, a elaboração que deu
Locke a este direito é uma antecipação republicana do ideal de democracia
contestatória que ele quer defender.40 Ele afirma ainda que, tanto a teoria do direito
de resistência como o direito de contestação, servem para indicar o verdadeiro
lugar no qual reside a soberania popular: na capacidade de resistência à opressão.
Contestar é, portanto, uma forma de resistir. O direito de contestação
visa a responder ao problema do excesso e da arbitrariedade do poder decisório
das instituições democráticas. Vale dizer, ele quer constituir-se em um limite à
arbitrariedade dos legisladores, juízes e administradores do estado. As decisões
destes serão sempre legítimas na medida em que os cidadãos resguardarem o
direito de contestá-las quando as mesmas não corresponderem aos seus interesses
e idéias. Assim, para Pettit, a não-arbitrariedade das decisões públicas decorre,
não de um processo originário consensual, mas da condição de que sempre que
elas conflitarem com os interesses e idéias predominantes entre os cidadãos,
eles possam contestá-las.
A possibilidade permanente de contestação das decisões do governo é,
então, o que torna um governo democrático. São três as pré-condições a serem
preenchidas para garantir que o processo público decisório seja passível de
contestação. A primeira consiste em assegurar que a tomada de decisões seja
conduzida de uma forma que possibilite uma base potencial de contestação. A
40

Republicanism, p. 202.
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segunda pré-condição por sua vez, visa a garantir um canal ou uma voz sempre
disponível através dos quais as decisões governamentais possam ser contestadas. E, por fim, a terceira condição exige a existência de um fórum adequado
para que as contestações sejam ouvidas e respondidas.41
Para que exista uma base potencial de contestação é preciso um modelo
deliberativo de república, no qual existem duas formas possíveis que podem ser
assumidas pela tomada pública de decisões. Uma forma de decisão se baseia em
um processo de barganha e a outra em um processo de discussão. A tomada de
decisões baseada em barganha consiste em um procedimento através do qual
grupos de interesse diversos tentam garantir um acordo mutuamente benéfico e
que demande, ao mesmo tempo, o mínimo de concessão por parte de cada um.
Já as decisões tomadas com base em discussões ocorrem quando partes diferentes
tentam concordar com um arranjo que melhor responda às considerações que
elas reconheçam como relevantes. As bases para a contestação que cada uma
destas formas de tomada de decisão oferecem são diferentes. A base de contestação do processo de tomada de decisão através de barganhas são as decisões
públicas que não correspondam ao resultado das barganhas entre os grupos de
interesse. Já as decisões públicas que não se baseiam em considerações adequadas ou relevantes formam a base de contestação das tomadas de decisão
através de processos de debate.42
Um processo decisório público que tenha por base debates, discussões,
e não barganhas, corresponde ao ideal republicano de Pettit. E para que este
processo seja suscetível de ser contestado, é preciso que cada instância governamental de decisão - isso inclui as esferas dos poderes legislativo, executivo e
judiciário - coloque em funcionamento procedimentos que permitam que os
cidadãos levantem questões e julguem se as decisões debatidas são apropriadas
ou não aos seus interesses e idéias.43
A garantia de um canal ou voz sempre disponível para que as decisões
públicas possam ser contestadas requer um modelo inclusivo de república. E
este modelo requer por sua vez, que sempre que uma decisão pública ofenda os
41
42
43

Idem, p. 186 e 187.
Ibis, p. 187.
Republicanism, p. 188.
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interesses ou idéias de um cidadão, existam meios que garantam que ele seja
ouvido e respondido. Estes canais devem estar presentes também nas três
esferas estatais. No poder legislativo, deve-se assegurar não apenas a presença
de representantes que dêem credibilidade às reivindicações de todos os grupos
sociais, mas também a presença direta e concreta de membros destes grupos.44
No âmbito dos poderes executivo e judiciário, deve-se garantir que não haja
uma concentração de funcionários provenientes de uma mesma etnia, religião,
sexo ou raça. A composição destes órgãos deve se dar, portanto, de forma
estatística.45
O que importa ao direito de contestação é garantir que sempre haja
espaço para que os cidadãos que sintam os seus interesses e idéias ofendidos
possam contestar e obter respostas daqueles responsáveis pela tomada de
decisões públicas. E todos os canais identificáveis para que este direito possa
ser exercido são válidos. Os meios usuais de contestação nas democracias
contemporâneas também são incluídos por Pettit: protestos, demonstrações
públicas, envio de cartas aos representantes, recursos judiciais a diferentes
instâncias etc..
Pettit ressalta ainda a importância que desempenham os movimentos
sociais no seu modelo de democracia contestatória. Segundo ele, estes grupos
representam instâncias para as quais os cidadãos podem apresentar em primeira
mão suas contestações. A capacidade de pressão dos movimentos sociais é
usualmente maior do que a de cidadãos separados, de forma que eles podem
potencializar as contestações individuais. Pettit acredita que os canais de contestação serão sempre mais efetivos na presença e na atuação de movimentos
sociais.46
A existência de um fórum adequado para que as contestações sejam
ouvidas e respondidas, terceira pré-condição para garantir que o processo
decisório público seja passível de contestação, exige um modelo responsivo de
república. E este modelo requer não apenas que se garanta que as pessoas tenham
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Idem, p. 191.
Ibis, p. 193.
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suas contestações devidamente ouvidas, mas também que elas sejam satisfatoriamente respondidas. Assim, devem ser previstos no âmbito do judiciário e do
executivo, procedimentos que permitam que as mais rotineiras e simples contestações sejam expressas pelos cidadãos. Na esfera do poder legislativo, as
contestações devem ser ouvidas não apenas sob a usual forma de audiências
públicas, mas também em comissões internas que permitam uma exposição
mais privada das contestações dos cidadãos.47
As respostas às contestações dos cidadãos serão sempre satisfatórias na
medida em que conduzam a instituição pública contestada a alterar a sua
decisão e, em alguns casos, a prover ao contestador algum tipo de compensação.48 O direito de contestação, como vimos, age de forma diversa do direito
de resistência e da desobediência civil. Isto porque o direito de contestação não
precisa esperar que uma ordem estatal ilegítima seja dada ou que uma lei injusta
seja promulgada, para então ser exercido. O exercício do direito de contestação
se dá ao longo do processo de tomada de decisões públicas. Ele controla a elaboração da lei, a sua execução ou o juízo que se faz dela no momento destes atos.
Vale dizer, o direito de contestação, ao agir durante os procedimentos que levam
às decisões, impede que atos e decisões ilegítimas se concretizem. Portanto,
podemos pensar, em alguma medida, que o direito de contestação previne um
possível ato de desobediência posterior. Trata-se, talvez, de uma forma de
controle preventivo da legitimidade dos atos dos governos. Se os canais de
expressão do direito de contestação sempre se fizerem presentes e abertos e se
os cidadãos sempre fizerem uso desta sua faculdade, não haveria de se falar em
opressão. Afinal, qualquer decisão ou ato opressivo poderia ser corrigido antes
mesmo que se tornasse um ato concreto e consumado. Haveria, portanto, apenas
uma ameaça de opressão, a qual os cidadãos poderiam sanar fazendo uso apenas
de seu direito de contestação.

6. Considerações Finais
47
48

Republicanism, p. 195 e 196.
Idem, p. 197.
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A CIDADE POLICÊNTRICA E O TRABALHO DA MULTIDÃO

Analisamos ao longo deste ensaio quatro formas diferentes que o antigo
direito de resistência adquiriu na teoria política contemporânea. As duas
primeiras versões em exame, pertencentes respectivamente a Michael Walzer e
Ronald Dworkin, tratam a resistência sob a forma da desobediência civil - que
é, sem dúvida, o modelo mais comum entre os autores que escrevem sobre a
resistência no mundo contemporâneo. A elaboração de Walzer é bastante real
para aqueles que conheceram o século XX. A opressão que exercem as grandes
corporações em trabalhadores assalariados e a opressão a que os Estados submetem
os pequenos grupos minoritários são fatos já bem conhecidos e que precisam,
certamente, ser sanados. De grande relevância é ainda a contribuição de Walzer
ao teorizar que a desobediência é um dever, e não meramente um direito. Além
disso, Walzer corrobora nossas afirmações iniciais no sentido de identificar a
desobediência civil como um ato coletivo, não-violento e público. Dworkin, por
sua vez, nos apresenta também uma contribuição bastante útil ao dirigir-se não
apenas aos aspectos morais que afetam a desobediência civil, mas também seus
aspectos jurídicos. Neste sentido, a legalidade da desobediência foi defendida e
aclamada. Como vimos, Dworkin confere responsabilidades aos poderes
estatais em relação ao desobediente civil, de forma a permitir não só a continuidade como também a ampliação desta atividade.
Os autores que examinamos em seguida, Mangabeira Unger e
Philipp Pettit, não apresentam uma elaboração própria acerca da desobediência civil, porém, abordam a questão da resistência de outro modo.
Mangabeira Unger defende através do direito de desestabilização não uma
hipótese de desobediência, mas a possibilidade de intervenção em instituições e práticas sociais que, pelo seu fechamento, se mostrem opressoras. O
Estado não é, portanto, nesta teoria o agente opressor. Ao contrário, o Estado
tem o papel de canalizar o direito de desestabilização e empreender a intervenção e a revisão quando elas se fizerem necessárias. Por fim, vimos com
Pettit que a opressão pode ser sanada enquanto ainda é uma iminência e
assim, prevenida de se consumar concretamente. Pelo exercício do direito de
contestação, os cidadãos podem realizar um controle preventivo dos atos e
decisões dos poderes públicos, impedindo que eles se tornem arbitrários e
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L U G A R C O M U M No19-20, pp. 85-105

R e p r e s e n t a ç õ e s d o p o d e r,
expressões de potência
Barbara Szaniecki

Em Império, Michael Hardt e Antonio Negri assim descrevem os primórdios da moder-

nidade: “tudo começou com uma revolução. Na Europa, entre 1200 e 1600, cobrindo

Como a crise moderna entre poder transcendistâncias que só mercadores e exércitos poderiam viajar e que só a invenção da

dente e potência imanente se traduz hoje no
imprensa mais tarde reduziria, algo extraordineario aconteceu. Seres humanos se

campo das artes e mais especificamente no
declararam donos da própria vida, produtores de cidades e de história e inventores de

cartaz político numa assepção ampla?
céus. Herdaram uma consciência dualista, uma visão hierárquica da sociedade, uma

Na contemporaneidade, os cartazes políticos
idéia metafísica de ciência; mas passaram adiante, para as gerações futuras, uma

produzidos diretamente no campo social
idéia experimental de ciência, uma concepção constituinte de história e de cidades, e

diferem ou não daqueles construídos pelo
propuseram o ser como terreno imanente de conhecimento e de ação. O pensamento

poder transcendente?
desse período inicial, nascido simultaneamente na política, na ciência, na arte, na

filosofia e na teologia, demonstra a radicalidade das forças em ação na modernidade.”
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Representações
Observemos algumas representações modernas do poder:
Nas representações da monarquia na modernidade, percebemos a transcendência – divina ou mitológica – como meio de legitimação do poder.
À esquerda, Luís XIV em suas vestes de sagração onde o blau estampado de
flores de lis de ouro representa o divino numa pintura de Hyacinthe Rigaud,
1700.
À direita, Luís XIV como Apolo – deus da beleza, da luz e das ar tes – numa
gravura de Joseph Werner, 1664.

1

2

Barbara Szaniecki
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do poder
A transcendência permanece nas representações alegóricas – figuras
dotadas de atributos simbólicos – do poder republicano.
Vemos a liberdade guiando o povo numa pintura de Eugène Delacroix de
1830.
Colocamos esses exemplos para ilustrar como o poder se construiu e se
legitimou através da imagem, na monarquia e na república, ao longo da
modernidade.
Vamos agora fazer um salto grande e mostrar como esses formas foram subvertidas na contemporaneidade embora permaneçam como modelos estéticos
legitimadores do poder.

3
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Expressões de
Temos pesquisado as formas estéticas geradas diretamente no campo
social, com destaque para a intensa produção de imagens contra a guerra do
Iraque no início de 2003.
Entendemos por “representações potentes” apropriações das formas de
representação do poder. São formas ainda muito ligadas às representações
anteriores mas que se revestem de uma potência ao participarem dos processos
de desconstrução do poder.

herói ou vilão

4

5

Tatiana Roque
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potência
9

Representações potentes do poder
Encontramos nessas imagens, apropriações das representações
modernas do poder, onde o divino ou mitológico clássico é substituído pela mitologia hollywoodiana, mas com efeito oposto, pois
torna-se representação deslegitimadora (impotente), expressão
de potência.
Vemos o poder irônicamente representado como herói (caubói,
James Bond,...) ou vilão (psicopata, ditador, ladrão,...).

6

8

7
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RESISTIR A QUÊ? OU MELHOR, RESISTIR O QUÊ?

Barbara Szaniecki

Tio Sam
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11 e 12

Encontramos também apropriações do famoso car taz da primeira guerra
mundial (James Montgomery, 1917) onde a chamada coercitiva para o alistamento militar transfor ma-se em acusação dos motivos econômicos
(petrolíferos entre outros) que geraram a guerra no Iraque.
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Deparamo-nos por último com apropriações carnavalescas das representações do poder. Essas formas nos
interessam par ticularmente pois o
carnaval foi, ao longo da história, uma
festa subversiva.

15

Carnaval
As manifestações globais são formas carnavalescas potentes da contemporaneidade.

16

17

Barbara Szaniecki
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18

Bakhtin
“Ao contrário da festa oficial, o carnaval era o triunfo de uma espécie de liberação temporária da verdade dominante e do regime vigente, de abolição provisória de todas as relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus”.

19

20

94

REPRESENTAÇÕES DO PODER, EXPRESSÕES DE POTÊNCIA

Para além dessas representações potentes, encontramos

manifestações de potência
Entendemos por “manifestações de potência”, imagens que se afastam das
representações modernas do poder.
Para apresentá-las, precisamos introduzir mesmo que de forma sucinta, o
conceito de multidão, pois é ela o sujeito dessa produção.

21

22

23

Barbara Szaniecki

24

25

26

Multidão como sujeito político
Para Negri, o povo é produzido pelo Estado a par tir da expropriação das
singularidades enquanto a multidão define-se por um conjunto de singularidades não representáveis. Povo tende ao uno enquanto o conceito de multidão parte do uno.
Nas manifestações globais vemos muitos povos e suas bandeiras. E vemos
também apropriações – críticas ou mesmo destrutivas – desse símbolo
nacional.
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Mas além da “apropriação” da bandeira
americana pela multidão, assistimos a
um fato novo: a criação de uma bandeira
29

da multidão.

O povo tem sua bandeira, a multidão
também. Mas como, se a multidão é um
conjunto de singularidades não representáveis?
30

A multidão não “cabe” num emblema.

Ora, percebemos o arco-íris não como a
soma de todas as cores representando
todos os povos do mundo. Pois do ponto
de vista ótico, com a soma das cores
31

obteríamos uma bandeira branca e do
ponto de vista semântico, uma bandeira
multinacional.

Percebemos o arco-íris como uma superação de todas as bandeiras em nome
das quais os povos vão à guerra, a partir
32

da criação de uma imagem que cria um
comum sem neutralizar as singularidades.
O arco-íris não representa o nacional mas
manifesta o transnacional, o que vai
além do nacional.
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Multidão como ator social
A multidão é constituída por uma força de trabalho cada vez mais imaterial,
intelectual, comunicativa. A multidão é o sujeito de uma produção social
baseada na cooperação horizontal, a par tir das redes sociais e redes tecnológicas.
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As imagens aqui apresentadas constituem manifestações visuais da cooperação social, expressões livres da vontade comum, expressões de potência em
busca de novas formas de organização social, política e estética para
além da representação.
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A cooperação social é visível em apropriações que não se limitam às superfícies tradicionais das representações do poder, mas se estendem no tempo e
no espaço, gerando evento.

Diante da farsa em torno queda da estátua de Sadam – 07/04/03 – “apropriada” na manifestação na forma de queda da estátua de Bush – Londres
20/11/03 –, perguntamo-nos:

Qual é o fato? Qual é o espetáculo?
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Multidão numa definição ontológica
Negri nos fala da multidão como a “carne” da vida. A carne seria – como a
água, a terra, o vento e o fogo – uma das matérias da vida, o que temos de

comum.

Barbara Szaniecki

Sendo a linguagem um dos meios de
constituição do comum, nada mais natural do que encontrar inscrito na carne –
a matéria de que somos todos feitos,
sem distinção de sexo, etnia ou idade –
a comunicação do desejo comum de

paz.
48 a 52
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Em seu ensaio A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica Walter
Benjamim afirma que, à estetização da política realizada pelo fascismo, o
comunismo responde politizando a ar te. Em A ideologia da estética, Terr y
Eagleton comenta que Benjamim não está recomendando a substituição da
arte pela política, “instrumentalizando” a arte como o fizeram Mao ou Stalin.
Ao contrário, prossegue Eagleton, “a própria política revolucionária de Benjamim é de muitos modos estética - (...) na substituição do discurso pela
imagem, na restauração da linguagem do corpo e na celebração da mímesis
como relação não dominadora da humanidade com o mundo.”
Podemos falar hoje de estetização da política, não no sentido negativo que
lhe atribui Benjamim de uma instrumentalização das massas através da estética como ocorreu no fascismo, mas no sentido de afirmação de expressões de
potência para além das representação do poder, a partir da apropriação pela
multidão pós-moderna do cartaz político instrumental?
Essa produção estética, sempre em movimento e sempre constituinte, não
parece ser a expressão de uma “razão”, mas sim de um “desejo”: o desejo
de comunicação – no sentido de criação do “comum”. Um comum de singularidades expressivas onde a liberdade não se reduz a uma alegoria em forma de estátua.

53 a 55

Barbara Szaniecki

Iconografia
www.stopwar.org.uk, 6 e 7; 15 e 18 (Simon Grossy); 44 (Neil White).
www.azzip.net/photos/nowar5/ 16, 17 e 19
www.adamnieman.co.uk 14
www. 3d-manufaktur.de/bilder.html 4, 5 e 13
www.BloodForOil.org/ 10
www.anti-war.us/mission/index.php 29, 30, 32 e 33.
war.miniaturegigantic.com/ 8, 9, 12 e 31.
Jornal O Globo 35, 39 e 50 em 18.03.03; 24 em 20.03.03; 21, 26, 47 e 55
em 22.03.03; 51 e 52 em 23.03.03; 53 em 27.03.03; 20 e 22 em 31.03.03; 42
e 48 em 02.04.03; 27 em 05.04.03; 25 e 41 em 11.04.03.
Jornal Folha de São Paulo 36 e 46 em 21.03.03.
Jornal Corriere della Sera 28 e 34 em 16.02.03.
Revista Global Itália 37, 38 e 40.

Bibliografia

BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. Brasília: Ed. Universidade
de Brasília, 1999.
COSTA LIMA, Luiz, Teoria da Cultura de massa. Rio de Janeiro: Ed,
Paz e Terra, 1978, p. 240.
EAGLETON, Terry Eagleton. A ideologia da estética. Rio de Janeiro:
Ed. Jorge Zahar, 1993.
HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Rio de Janeiro: Ed.
Record, 2001, p. 89.
Barbara Szaniecki é designer e mestranda no Departamento de Artes e Design da
PUC-RJ.

105

106

TRABALHO E PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE

O Capitalismo e a
produção de subjetividade

L U G A R C O M U M No19-20, pp. 107-124

Trabalho e produção de subjetividade1
Thiago Drummond

Um dia desses um colega do curso de psicologia chamou-me para
realizar, junto com ele, um trabalho muito interessante. Tratava-se da produção
de um vídeo sobre um assunto que desperta interesse de boa parte das pessoas.
Em seu convite inicial, chamou-me para uma conversa descompromissada
sobre a idéia que tivera. Mas esta idéia foi ganhando, a partir dos nossos encontros,
contornos mais precisos e começou a tomar ares de projeto. Vimos, pois, que
não seria muito difícil transformar esse projeto em produto, pois tínhamos à
mão a arma principal: nosso conhecimento sobre o assunto e nossa capacidade
de apreendê-lo e demonstrá-lo através da produção de um vídeo. Em função de
vivermos em uma realidade fortemente influenciada pela mídia, o acesso a bons
serviços e a bons aparelhos de produção de imagens não seria obstáculo,
restando a nós a tarefa única de articular devidamente esses serviços. Concluímos,
então, que produzir um vídeo seria um ótimo trabalho a ser realizado.
Passado algum tempo, ao refletir mais atentamente sobre a natureza
dessa atividade produtiva que faria com meu amigo e implicado na leitura sobre
as transformações no universo produtivo contemporâneo, deparei-me com uma
constatação: será tão simples assim analisar essa experiência de "produzir um
vídeo", não tão incomum, diante das transformações do capitalismo atual?
Quais teorias sociais melhor servem para interpretá-la? Quais a sua relação com
as nas novas dinâmicas econômicas, produtivas, sociais e de poder? Qual a
relevância ou irrelevância de uma simples atividade como "produzir um vídeo"
em um sistema sócio-político que está em profunda reviravolta e que, constantemente, apresenta sinais de crises e de sucessos? Como interpretar essa atividade
diante de movimentos crescentes que se agrupam sob o nome de antiglobalização?

Esse artigo é baseado na dissertação Tempo-espaço e produção de subjetividade: o trabalho
na sociedade de controle, orientada pela Profª. Drª. Maria Lívia do Nascimento.
1
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De fato, embora as transformações no mundo do trabalho capitalista
envolvendo a reestruturação produtiva venham se tornando condição sine qua
non para a sobrevivência das empresas em um mercado cada vez mais integrado
e competitivo, no Brasil as teorias e propostas políticas capazes de apreender
em profundidade acontecimentos simples como esse, de se "produzir um
vídeo", ainda não apresentaram alterações correlatas. Se, por um lado, as
discussões de parte da sociologia, economia e administração já apontam para as
novas tendências produtivas da contemporaneidade, por outro lado, as interpretações dessas transformações sociais como parte de uma determinada dinâmica
do poder e de novas relações social ainda são muito incipientes nos debates
nacionais. Assim, não compreendemos ao certo qual a dimensão do novo universo
produtivo, quem e o que são as novas figuras do trabalho, quais as dinâmicas
políticas e produções de subjetividades aí implicadas e quais os sentidos, caminhos
e reivindicações sociais disparadas nesse sistema produtivo e, fundamentalmente, quais as particularidades desse novo cenário no Brasil.
Na verdade, não podemos ignorar o esforço de alguns teóricos
brasileiros que buscam apresentar dados e analisar algumas tendências dessas
transformações. Uma abordagem muito destacada entre eles toma como eixo
central de análise as inovações do modo de produção industrial e uma conseqüente reorganização política-econômica mundial denominada por vários
autores como neoliberalismo. Disparada a partir das discussões sobre o
surpreendente sucesso produtivo e social do Japão durante a década de 70, essa
leitura toma como foco a idéia de que as alterações do universo de trabalho
centralizam-se em torno das transformações da indústria, seja em sua cadeia
produtiva, seja através da sua nova relação com o consumo e com os trabalhadores. Para essas análises, nas transformações nos modos de produção dos anos
70 e 80 se observa a inauguração de um modelo produtivo bastante flexível e apto
a atender de imediato às pressões de um mercado consumidor, cada vez mais
exigente e diversificado. Somam-se a isso as discussões sobre o esforço dos
capitalistas na tentativa de reagir às sucessivas conquistas dos trabalhadores ao
longo da década de 60 nos países centrais.
Todavia, se quisermos analisar a natureza do trabalho de "produção de
um vídeo", as relações produtivas subjacentes a ele e os mecanismos de
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controle e as estratégias envolvidas na produção de mais-valia que se exercem
sobre esse trabalho, logo ficamos cientes de que não podemos utilizar aqui as
clássicas interpretações sobre o modo de produção industrial como mecanismo
central nas relações entre capital, trabalho e produção de subjetividade. A atividade "produção de um vídeo" e as relações sociais, de trabalho e de poder nela
envolvidas não se esgotam nas teorias do trabalho que tomam o toyotismo e as
recentes revoluções no sistema produtivo industrial e político-administrativo
como fenômeno central das dinâmicas produtivas, econômicas e sociais no
mundo contemporâneo.
Apenas afirmar esse fato - que pode parecer óbvio para muitos- não é
de todo suficiente. Isto porque sempre existiram, ao longo das diversas transformações do capital, atividades que não podiam ser realizadas dentro das indústrias.
Seguindo essa idéia, a atividade que não se enquadra nas linhas de montagem
das indústrias serve como apoio estratégico à lógica produtiva industrial,
operando nos nichos sociais específicos, atendendo às demandas particulares e
cada vez mais complexas da contemporaneidade. Mas, para essas teorias, a
produção de bens de consumo não industrializados é, de uma forma geral, um
pouco mais que fenômenos periféricos que enriquecem as ofertas de produtos
aos consumidores. A produção pós-industrial não será, nunca, um substituto da
centralidade da indústria e do trabalho industrial e assalariado.
Contrários a essas análises e apoiados nas discussões dos teóricos
operaístas, podemos interpretar as características singulares da atividade de
"produção de um vídeo" como parte de um conjunto de fenômenos centrais na
configuração das novas dinâmicas sociais e de poder do capitalismo contemporâneo.
Esses fenômenos podem ser aglutinados, por um lado, sob o conceito de trabalho
imaterial - no tocante às suas particularidades produtivas e sua centralidade dentro
das novas dinâmicas do capital. Por outro lado, revela outros mecanismos e
diagramas de poder que se conceituam sob o nome de sociedade de controle.
Através de uma experiência pessoal de produção de produtos imateriais,
consegui apreender mais atentamente a profundidade e conseqüências desse
sistema produtivo e da extensão do conceito de trabalho imaterial. Utilizo
nesse texto essa experiência para ilustrar e discutir alguns elementos que giram
em torno do trabalho imaterial como um sistema produtivo que vem assumindo
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proporções cada vez mais centrais na paisagem sócio-econômica da contemporaneidade.
Experiências produtivas, relações de trabalho e relações
sociais singulares
O trabalho em questão é a produção de um vídeo de entrevistas sobre um assunto
específico muito comum na vida das pessoas que eu e meu amigo estamos
empreendendo. Para iniciar a discussão cabe apontar aqui que a própria
natureza do trabalho de produzir um vídeo, bem como sua matéria-prima e seu
principal instrumento de trabalho se diferenciam amplamente das tradicionais
linhas de produção industrial. De uma forma geral, mais importante que produzir
zilhões de cópias da fita para serem distribuídas ao mercado - e rezar para que o
mercado as absorva - ou produzi-las de acordo com o aumento da sua demanda
ou a partir de pesquisas exploratórias e gostos, o que queremos através do nosso
trabalho é realizar um bom conteúdo para essa mídia que, pela sua qualidade e
eficácia, será capaz de disparar a produção e vendagem das fitas. Ou seja, a venda
em grande escala do produto será conseqüência de uma devida operação no
processo de produção de imagens, sons e conhecimento, linguagem, afetos.
Ora, se o modo de produção taylorista tinha como meta a produção máxima de
"seja quantos 'fusquinhas' forem" para vender a um custo barato e popular, no
nosso caso o que mais queremos é disparar interesses, desejos, discussões que
se articulam com a própria produção de subjetividade. E, contrário ao toyotismo
que tenta adequar a produção ao gosto do consumidor, o que queremos, em última
instância, é produzir esse consumidor.
Lazzarato e Negri (2001) bem o afirmam:
"A 'matéria-prima' do trabalho imaterial é a subjetividade e o 'ambiente ideológico' no qual esta subjetividade vive e se reproduz. A produção da subjetividade cessa,
então, de ser somente um instrumento de controle social (pela reprodução das relações mercantis) e torna-se diretamente produtiva, porque em nossa sociedade pós-industrial o seu objetivo é construir o consumidor/comunicador" (Lazzarato e Negri, 2001:46-47).
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Vamos ilustrar isso melhor. Devemos articular, antes de tudo, a
emergência do trabalho imaterial com as novas formas de produção e, em especial,
com a importância que vem adquirindo o setor de serviços. Hardt e Negri
(2001) concebem os serviços como um amplo leque de atividades que
englobam desde os cuidados com a saúde, a educação, as finanças, transportes,
até as indústrias de entretenimento, publicidade e informação. O que caracteriza
este setor é, sobretudo, o "papel central desempenhado pelo conhecimento,
informação, afeto e comunicação. Neste sentido, muitos consideram a economia
pós-moderna como uma economia informacional" (Hardt e Negri, 2001:306).
Se lembrarmos a posição estratégica que o consumo adquire na pósmodernidade, veremos que a articulação produção/consumo tem como pilar
estratégico a gestão da informação, pois através dela a indústria se acomoda às
variações do consumo transformando essas variações em informações instrumentais, permitindo à linha de montagem modificar adequadamente a forma do
produto final. Ora, Lazzarato e Negri (2001) argumentam que é exatamente o
trabalho imaterial que articula essa nova relação do consumo/produção, já que
"o trabalho imaterial se encontra no cruzamento (é a interface) desta nova relação
produção/consumo. É o trabalho imaterial que ativa e organiza a relação produção/consumo...através do processo comunicativo ...[que] dá forma e materializa as necessidades, o imaginário e os gostos do consumidor. E estes produtos devem, por sua vez, ser potentes produtores
de necessidades, do imagi-nário, de gostos. A particularidade da mercadoria produzida
pelo trabalho imaterial ... está no fato de que ela nãose destrói no ato do consumo, mas alarga,
transforma, cria o ambiente ideológico e cultural do consumidor. Ela não reproduz a capacidade
física da força de trabalho, mas transformar o seu utilizador" (p. 45-46).

E isso se dá porque o trabalho imaterial, através da comunicação, permite produzir consumidores, desejos, necessidades.
Vejamos como isso acontece no nosso caso em questão. Através dos
encontros entre eu e meu amigo, produziram-se muitas coisas importantes. Em
primeiro lugar, este é um investimento psíquico-afetivo calcado, em última
instância, na cooperação entre colegas. Em função da nossa história semelhante,
nossa cultura parecida, nosso percurso social e profissional muito aproximado,
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a garantia de que o que planejamos realizar se efetive em produto está calcado
em um sentimento: desejo. É, pois, um investimento produtivo calcado mais na
amizade, no companheirismo, na troca imediata de idéias, de ação, de significado
e de colaboração do que no dinheiro. A cooperação e a solidariedade se tornam,
então, os eixos principais da produção. Além disso, a idéia inicial surgida na
cabeça do meu amigo estava fadada a perecer se nela ficasse por algum tempo
a mais. No entanto, ele apostou na esfera do coletivo, na troca de experiência e
sua idéia foi se firmando, ganhando ares de precisão, de realidade. A idéia
passou pelo terreno da linguagem, pelo crivo do social, pela força da criação e
se tornou produto. A cooperação e a solidariedade se tornaram, em nosso caso,
os eixos principais da produção do qual garantimos a autonomia de produzir
sem necessitar, de antemão, de qualquer outro instrumento de trabalho além da
nossa relação social e de nossos cérebros. Produziu-se, enfim, agenciamento e
subjetividade.
Nenhum robô seria capaz de substituir-nos, visto que é esse trabalho
"humano" - imediatamente social, lingüístico, afetivo e comum - que garante a
produção imaterial e emerge como eixo central na produção de qualquer indústria
e, ainda mais marcadamente, na produção pós-industrial. Daí verificar-se que o
que importa atualmente como instrumento da produção é a capacidade de organizar, orientar, articular os diversos elementos da sociedade para desencadear
um produto final capaz de ser absorvido com prontidão pelo mercado. E isso só
se efetiva através da comunicação e das relações sociais e afetivas.
Todavia, a informatização é apenas uma das faces do trabalho imaterial,
face essa que inclui, como dito, aspectos fundamentais da cooperação e da
socialização da mecânica produtiva. Mas existe também uma outra face fundamental do trabalho imaterial que é, inclusive, o aporte principal da nova dinâmica
do poder na sociedade de controle2: trata-se do trabalho afetivo. É, pois, pelo
disparar de sentimentos e emoções, pelo cuidado da saúde, pela importância
dada aos sentimentos na atualidade, que vemos emergir um estratégico investimento
na esfera dos afetos. As indústrias de entretenimento trabalhando as emoções, as
propagandas vinculando marcas e imagens atreladas a fortes sentimentos pessoais
2

Calcada no biopoder. Sobre o assunto ver Hardt e Negri (2001).
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e toda a problemática da educação e da saúde na contemporaneidade são exemplos
que ilustram como a produção de subjetividades, de consumidores e de desejos
são, em última instância, produções de afetos, sensações ou vertigens. Essas
sensações e afecções são também calcadas em operações sobre as dinâmicas
sociais da multidão.
Articulando a linguagem, o afeto e a comunicação produzidos pelo
trabalho vivo da multidão, o trabalhador imaterial cria novos sujeitos consumidores, insaciáveis em suas necessidades e capazes de demandar produtos que
satisfaçam prazeres produzidos por um imaginário colonizado pelo capital em
uma época de subsunção real. É, também, pelo trabalho imaterial que se garante
que os gostos e criações da multidão se transformem em identidades comercializáveis e produtivas para o capital. Daí, num duplo esforço de captar/explorar a
produção da multidão, oferecendo-se a ela identidades/modelos comercializáveis, segmentando e estratificando a multidão em uma miríade de identidades
consumidoras, o trabalho imaterial garante que o universo do consumo dispare
a produção industrial, comercial e pós-industrial a partir do seu desejo. Usa as
subjetividades da multidão como matéria-prima para produzir desejo e subjetividade capitalizáveis. Desejo esse que se torna o produto estratégico do capital,
adequadamente trabalhado através de atividades intelectuais, afetivas e imateriais.
Esse processo de usurpação e exploração dos movimentos culturais,
políticos e sociais é estruturado por redes de pequenas empresas capazes de
inventar produtos, oferecer serviços e criar identidades que agradam aos diversos
segmentos do mercado. Através dessa rede de produção de linguagem e identidades, as pessoas sentem e se sentem, afetam e se afetam, consomem e se
consomem através de formas de ser bem específicas e delineadas. Essas formas
de ser são múltiplas e cambiáveis e se espera que cada um continue com seu
gosto particular, experimentando e vivendo em um terreno supostamente
democrático e relativamente tolerante. O problema do poder se exerce aqui em
sua mais sutil capacidade de atuação, já que "o que o trabalho afetivo produz são
redes, formas comunitárias, biopoder" (Hardt e Negri, 2001:314). Voltaremos a
isso em breve.
Antes um resumo: no trabalho imaterial o desejo é o seu produto, a subjetividade sua matéria-prima, enquanto a comunicação se transforma no meio funda-
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mental de intervir e desencadear esse sistema produtivo, ou seja, o instrumento
de trabalho.
As redes de produção de relações sociais: a centralidade do
trabalho vivo
Tudo o que eu e meu amigo fizemos até então não envolveu qualquer
forma de pré-formatação produtiva ou determinado percurso a seguir. Não há
modelo prévio. Apenas ação e contatos sociais que se estabelecem durante o
próprio fazer. O que produzimos, além das idéias - fizemos inúmeros contatos
com prestadores de serviço e empresários da área de produção de imagens,
financiadores possíveis para a confecção do produto, contato com os possíveis
entrevistados, etc. - tudo isso se refere, fundamentalmente, a uma articulação
das forças sociais que estão colocadas no momento na cidade em que residimos.
Trata-se, pois, de uma operação de assuntos, elementos, dados imediatamente
sociais, territoriais, temporais e, sobretudo, imateriais. Um trabalho de operação
das forças sociais que, nessa articulação, permitirá a obtenção de dinheiro para
nós e produzirá mudanças imediatas naquilo em que estamos operando.
Forças produtivas - de produtos, de subjetividade e de vida - nos
atravessam, ligando-nos à construção de um novo olhar sobre o mundo, sobre
as relações sociais e que nos empurra na busca de socialização desse olhar. A
confecção do vídeo, atravessado por essas forças sociais, é uma reinvenção da
realidade através de uma singular articulação das forças sociais que aí estão. A
essas forças que humanizam o homem, tornando-o animais históricos e sociais
dotados da capacidade singular de transformar e criar o seu mundo, Marx
denomina trabalho vivo. A produção desse vídeo está imersa, portanto, nesse
universo singular do homem, nessa sua atividade diferenciadora e heterogenética:
a invenção/diferenciação do mundo e de si. Eis aqui um outro pilar do trabalho
imaterial: tomar o trabalho vivo como seu eixo central.
Ao confeccionar o vídeo estamos apenas operando o social e o fazemos
vivendo. Em cada momento do meu dia-a-dia eu tenho insights que me
auxiliarão na produção do material final. E é apenas através de minha vida
social que esse material receberá contornos precisos e concretos. A minha
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autonomia, por um lado, é quase total, pois só poderei produzir o vídeo se estiver
fazendo aquilo que quero e que posso fazer, garantindo que as coisas fluam de
uma maneira positiva para a produção final.
Por outro lado, essa atividade de produção do vídeo, como veremos
adiante, estará sujeita a uma série de restrições e usufrutos das grandes empresas,
fundamentalmente no tocante à venda e divulgação do produto. Isso significa
dizer que, se por um lado não foi senão através da participação estratégica do
trabalho imaterial na nova dinâmica produtiva da sociedade capitalista que o
trabalho vivo pode ser alçado ao centro da sua produção, por outro lado, o
capitalismo vem conseguindo usurpar o trabalho vivo da multidão através do
esforço em capturar o trabalho da multidão num movimento de capitalização e
comercialização de subjetividade. É, então, pela paradoxal figura do trabalho
imaterial que o trabalho vivo se lança ao centro da produção garantindo ao
capital sua usurpação e exploração a posteriori, bem como um relativo controle
lucrativo sobre ele.
Mas vejamos um outro aspecto. Ao produzir conhecimento, sentidos e
afetos através do contato que as pessoas terão com o conteúdo do vídeo, supomos
que elas estarão sujeitas a transformações na maneira que se relacionam com o
mundo. Assim, ao trabalhar com o layout do vídeo, com a edição, formatação e
divulgação, o que estaremos realizando será apenas uma parte de todo o resto do
trabalho que será operado pelas próprias pessoas ao adquirirem o material. As
pessoas utilizarão o que lhe ofertemos da maneira que bem lhes convir, procedendo como for possível e a partir de seus interesses individuais. Sabemos, pois,
que os efeitos dessa operação de consumo e usufruto do vídeo serão relacionados
às pessoas e somente a elas e às suas potências criativas. Não temos controle do
efeito do nosso produto. O que se dará nesse encontro vídeo-pessoas será efeito
de um trabalho vivo, histórico e político. Essa parte do trabalho que compete
somente às pessoas será tão importante quanto a parte por nós realizada. Na
verdade, até mais, visto que nosso vídeo ficará entregue às moscas caso ele não
"cole", conseqüentemente não gerando renda para nós. Por outro lado, caso esse
encontro vídeo-pessoas se torne "acontecimento", produzir-se-á aqui nada mais
que renda e subjetividade: desejo, valor, afeto, significado. Tudo isso será
disparado, inevitavelmente, por uma única e imediata realidade social que está
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aí; efeitos e produtos da vida, dos encontros, da realidade. Uma imanente força
social calcada em seu aspecto comum: a vida, o afeto, o desejo. Esse nosso
trabalho é, pois, um trabalho inevitavelmente social.
Estratégias de controle sobre o trabalho imaterial:
novo diagrama de poder
Todavia, no caso da produção do vídeo temos dois grandes problemas
a enfrentar. O primeiro concerne ao aspecto financeiro. Como obteremos dinheiro
para editá-lo e confeccioná-lo, gravar as entrevistas, etc.? Somos apenas dois
recém-formados cidadãos que, além de nossa disposição, não temos muito cash
para investir em um trabalho tão arriscado. Sabemos que existem algumas
fontes de renda. Nosso Estado concede algumas verbas para projetos culturais
realizados por cidadãos aqui residentes que tenham interesse em produzir cultura
pelo Estado e para o Estado. Trata-se, nesse caso, de ter acesso a bens mais ou
menos públicos para realizar um produto mais ou menos público. Não foi, de
fato, senão através do acesso a bens públicos que as redes produtivas de pequenas
empresas na Itália conseguiu se estabelecer. O acesso a investimentos públicos
e a repartição da acumulação é, portanto, um elemento fundamental para a
estruturação da produção pós-industrial. Mas existem também outras vias.
Em nossa cidade algumas universidades privadas terão, provavelmente, interesse em atrelar os seus nomes ao conteúdo da fita. Pediremos a elas
um auxílio para a produção do material. Todavia, sabemos que esse caminho de
investimento impõe-nos a condição de vincular nosso produto à marca da instituição financiadora através de propagandas na edição, vendagem etc. Essa troca de
"favores" entre nós e os financiadores traz algumas conseqüências curiosas:
tentaremos não atrelar o conteúdo do vídeo à marca, porém a fita, como produto,
será patrocinada pelos investidores. Assim, embora venhamos a manter certa
autonomia sobre o conteúdo, os investidores provavelmente irão querer ver este
conteúdo antes de permitir a distribuição final do produto com a marca deles.
Isso é, na verdade, um relativo controle que, a princípio, não desejávamos para
o nosso produto.
O que querem as instituições privadas é, na verdade, vincular suas marcas
a produtos, eventos e relações sociais. Um trabalho de marketing que se dá na
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exploração do trabalho vivo da multidão. Esse mecanismo publicitário é um sistema
muito interessante através do qual se atrela a marca da instituição a assuntos
sociais numa aposta de que, ao pensar nessa marca, as pessoas possam lembrar,
também, das suas realizações. Uma maneira muito inteligente e confortável de
se aproveitarem da vida social a posteriori. Uma estratégia de controle e
acumulação sobre o que se produz fora da organização institucional. Uma
garantia de que as coisas que acontecem "por aí" no mundo seja aproveitadas
para produção de renda. Criar mais-valia a partir das relações e fluxos sociais.
A marca, produto de um trabalho imaterial, é também um instrumento imaterial
de capitalização da produção do trabalho vivo da multidão e mecanismo de
controle sobre o trabalho vivo da multidão.
O outro problema por nós enfrentados gira em torno de um aspecto
mais estratégico: como faremos para vender o produto? Aqui nos encontramos
numa encruzilhada: se, por um lado, gostaríamos de ter completa autonomia
sobre a venda do produto, por outro lado, sabemos que só conseguiremos vender em
quantidade - e com isso obter a divulgação desejada - se buscarmos o apoio de distribuidores especializados no conteúdo contemplado pela fita. Para isso, entraremos
em contato com revistas especializadas no assunto do vídeo. Essa necessidade de
divulgação retirará ainda mais o aspecto autônomo da produção, já que o elemento
final (a venda) será garantido por uma marca famosa de revista que trabalhou bastante
sua inserção no mercado explorando justamente aquilo que fazemos: a nossa
capacidade de produzir nas relações sociais, aproveitando e operando o nosso
encontro com o mundo através de desejo, afeto, comunicação, cooperação e solidariedade. Uma exploração de nosso trabalho que garante não só a nossa renda,
mas também a mais-valia de um produto que nasceu na própria sociedade sem que
eles (o grupo que controla a revista) tivessem sequer interesse ou idéia em criar tal
produto. Assim, numa paradoxal investida social, teremos um máximo de
autonomia para a produção e um máximo de extração de mais-valia pelos capitalistas
sem que estes venham a sequer intervir na produção, bastando nos dar algum dinheiro
e colar no produto as suas marcas. Um máximo de autonomia e um máximo de
usurpação, parasitismo. Capital só para divulgar? Como se desatrelar da marca?
Essa nova articulação do capital em torno da produção de mais-valia
através da sua absorção direta e a posteriori sobre o trabalho vivo da multidão
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configura um novo diagrama de poder no qual a reestruturação produtiva e a
produção pós-industrial é apenas parte do processo. De fato, não é senão a partir
da produção de novas subjetividades e novas relações sociais que a sociedade
de controle se produz e se atualiza. E não se pode ignorar aqui o papel empreendido pelas resistências no engendramento desse cenário. Entretanto, basta-nos
compreender por hora que o trabalho imaterial indica uma outra lógica de
relação espaço-temporal em que os instrumentos e mecanismos de poder se
coadunam mais com a lógica da sociedade de controle que da sociedade disciplinar.
Novo modo de produção, nova lógica do poder. Vida e subjetividade inseridas
na cadeia produtiva e nos mecanismos de controle: trabalho imaterial e
biopoder.
A sociedade de controle é, pois, um diagrama de poder que pressupõe a
produção de homens para além dos corpos dóceis da sociedade disciplinar. As
energias mecânicas dos homens máquinas dos séculos XVIII e XIX já não são
suficientes para fazer a máquina capitalista proliferar. Autonomia e auto-investimento dos homens empreendedores e cibernéticos do século XX e XXI permitem
o usufruto de muito mais energia por parte do capital. E essa fonte parece inesgotável. O paradoxal controle sobre a autonomia de nossa contemporaneidade
se imiscui à paradoxal liberdade vigiada da disciplina. Um filme de Hollywood
nos ilustra isso muito bem.
Matrix: extração de energia e controle
Recentemente um filme hollywoodiano, nas esteiras do dark high tech,
impressionou multidões de telespectadores. Matrix, com seu linguajar pósmodernista, surpreendeu o público ao "brincar" sobre as certezas do real. Seu
enredo, calcado em intrigantes delírios acerca da realidade virtual, leva ao
extremo o trânsito dos personagens entre a realidade virtual e a realidade "real".
Em nenhum desses planos há primazia sobre o funcionamento biológico ou
psíquico das pessoas: a dor, o prazer, o sentimento em um plano de realidade é
sentido com toda intensidade pelo corpo no outro plano - podendo-se até mesmo matar o corpo real matando-se o corpo virtual correspondente.
Esse filme, mesmo que com um enredo central bastante "americanóide" - a eterna figura do galã-herói, do bandido poderoso e da princesa
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apaixonada -, deixou muitos atônitos em função de sua riqueza cinematográfica,
sua estética radicalmente gótica, seu inovador jogo de câmeras, seus brilhantes
efeitos especiais, uma original reinvenção da estética do tempo e do espaço e
também pelo seu roteiro original. Mas o filme também pode nos servir como
uma interessante ilustração sobre o que se passa na contemporaneidade.
A história do filme é baseada numa nada original guerra entre homens
e máquinas, que seria travada em um período vindouro da humanidade, produto
de um desenvolvimento irrefreável da inteligência artificial. Num certo momento
da história, essas máquinas inteligentes assumiram autonomia sobre seu próprio
funcionamento e começaram a implementar seu próprio mundo. A construção
desse mundo desencadeou uma guerra contra a humanidade e a conseqüente
escravidão dos homens. Contudo não se tratava de uma escravidão qualquer, e
aqui reside a originalidade do filme. O interesse que as máquinas tinham pelos
homens era simplesmente em função da energia biológica que estes produziam.
É, pois, dela que as máquinas se alimentavam e conseguiam "viver". Para conseguir,
"espontaneamente" a doação dessas energias, as máquinas começaram a, literalmente, produzir seres humanos em série. Foram criadas infindáveis "plantações" de
homens.
Nessas plantações, os humanos eram mantidos em estado corporal
letárgico dentro de bolhas biologicamente controladas - a temperatura, alimentação e estímulos musculares necessários eram devidamente controlados.
Permaneciam nessas bolhas durante toda sua vida, sempre conectados a uma
Matriz - um programa de computador central - que interligava todos os homens,
fazendo-os viver na realidade "virtual" aquilo que seus corpos não poderiam
viver "realmente". Todavia, todas as sensações "virtuais" eram sentidas e manifestadas também pelos corpos reais que, através delas, produziam energias que
seriam canalizadas, extraídas dos corpos e enviadas para a alimentação das
máquinas.
Nessa matriz, os seres humanos viviam como vivemos agora, trabalhando,
transando, comendo, cantando, drogando-se, roubando, nascendo, matando,
indignando-se, inventando... Cada homem vivia a sua vida, tudo era possível,
não existia um determinado plano a ser seguido. A matriz não produzia robôs e
vidas seriadas. A vida era a experiência de cada um; não se intervinha, em geral,
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nesse processo. Mas, para controlar os possíveis desvios que eclodiam e impediam a "livre" experiência dos "vegeta-humanos", existiam guardiões virtuais da
Matriz que intervinham quando precisasse, eliminando o foco de rebeldia. Esses focos de rebeldia buscavam, literalmente, acordar os homens de seus estados
letárgicos, colocando-os para funcionar não mais ligados à matriz, mas dandolhes autonomia para tomarem de assalto e se apossarem de suas próprias experiências pessoais. O filme se desenrola nesse embate controle-libertação.
Talvez com um certo exagero, parece que vivemos situações paralelas
atualmente. Estamos, de certa forma, imersos em uma matriz - um programa
central "virtual" - de redes e formas de subjetividades e poderes que nos faz
falar e ser, e de onde extraímos nossa realidade. Nessa matriz realizamos
conexões as mais variadas possíveis donde produzimos as energias fundamentais
para "viver": o desejo. Somos, também, produzidos em séries como no filme.
Várias desses programas-subjetividade atravessam nossos corpos e nos fazem
sentir, experimentar e criar realidades e relações que chamamos de vida, de real.
No entanto, parte dessas "matrizes", as subjetividades, são criadas pelo encontro
dos corpos com máquinas, quase como aqueles encontros simbióticos, invasivos e intracorpóreos que o filme retrata. Em alguns desses momentos sentimos
que se extraem as nossas energias tal qual ocorre no filme e chegamos mesmo a
sentir que nos tornamos escravos de máquinas e instituições - o mundo do
trabalho capitalista é um bom exemplo desses momentos. Estes fazem-nos
produzir, pura e simplesmente, para que da nossa vida, de nosso esforço, extraiam
o poço de energia que as sustentam, mantendo-nos, para isso, produzindo certos
tipos de mundos, de vidas, de relações e de experiências sociais as mais diversas.
Produzir um vídeo, uma "escolha livre" entre "tantas possíveis" que eu e meu
amigo fizemos, será sempre muito bem vinda a uma "matriz"/capital-virtual
ávida de energia e poder.
Por outro lado, há uma série de "programas", ou instituições de controle
em nossa "matriz" central. Essas instituições são forjadas não apenas para vigiar
o funcionamento e o encontro dos nossos corpos, mas também para nos fazer
funcionar de determinada maneira e não de outra. São aparelhos que operam
não só pela força, mas também pela construção de formas de ser, e agem assim
que percebem que o movimento dos homens está atrapalhando a "livre circu-

Thiago Drummond

lação" de mercadorias, idéias, comportamentos, atitudes. São, portanto, instituições
diversas que gerenciam essas séries através de mecanismos não só disciplinares,
mas fundamentalmente biopolíticos, produzindo formas de ser, gerenciando a
vida e dando sentido capitalista ao que é produzido pela multidão. Essas instituições se tornam tão sutis quanto mais sutis se tornam as forças produtivas do
capital, o que implica em dizer, por exemplo, que sobre a produção "independente"
do vídeo se sobrepõem instituições privadas financiadoras que controlam esta
produção, vinculando-a a marcas prévias e intervindo ou selecionando o conteúdo
em função daquilo que é "economicamente viável", "socialmente válido",
"politicamente correto" etc. Não se discutem, pois, os poderes em torno do sentido
de "economicamente viável" ou de "politicamente correto", mas sentem-se seus
efeitos como instituições reais de controle sobre a produção autônoma da multidão.
Assim, como se dizia acima, é possível que sobre a autonomia de nosso vídeo
talvez se sobreponham modelos sutis - produzidos pelas "tendências" muito
bem trabalhadas do mercado e do consumo - que conformam em parte a nossa
produção e influem em nossas decisões.
Voltando ao filme, vemos que as máquinas plantavam homens em
série. Mas não era desse arranjo que conseguiam extrair as energias necessárias
para funcionarem. Sua eficácia se dava em saber sugar, com o máximo de
destreza, as energias das próprias criações mentais do homem. Para isso, bastava-lhes fornecer uma matriz. Assim como no filme, a nossa "Matriz-capital
contemporânea" não cria histórias seriadas de antemão tão fortemente como
fazia outrora. Se as histórias se repetem - homens trabalham, pessoas casam etc.
-, isso não é tanto a intenção principal das "máquinas" extratoras de energia. O
mais importante é fazer os corpos sentirem, viverem e criarem, sem monotonia
ou depressão. É disso que se extrai as energias para o sistema e não apenas fazer os
homens agirem de uma maneira específica. Assim opera o controle em nossa
sociedade. O capitalismo produz homens e subjetividades em série e agora mais
do que nunca. Mas não é daí que ele tira o princípio de sua força.
O capitalismo aprendeu a extrair, sempre que possível, sua força da
produção dos próprios homens. Agora ao estarmos vivos, criando, atualizando e
reinventando a vida - como venho fazendo com meu amigo na produção do
vídeo -, estamos permitindo que o capital se mantenha. Sua força se dá pelo
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controle sobre a vida, seu poder se imiscui na vida, sua força é, agora, um
biopoder. Como nas máquinas do filme Matrix, o capitalismo extrai sua força da
nossa energia vital, das nossas artimanhas, das nossas dores e aspirações. Como
nas máquinas do filme, as revistas e as universidades provadas saberão usurpar
do encontro produtivo entre eu e meu amigo para sustentar a sua máquina de
capital. Como no filme, as nossas vidas, os nossos desejos, os nossos encontros
estão sendo seguidos o mais intensamente possível para que nada seja desperdiçado pela máquina capitalista. Para esta máquina, tal qual as máquinas do
filme Matrix, energia é atividade, trabalho, desejo. Controlar essa energia é
exercer poder. Diagrama de controle sutil, virtual, intensivo e extensivo que se
exerce tanto sobre a produção de um simples vídeo, quanto sobre a minha vida,
sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Um poder que se estende não apenas sobre
aquilo que organiza de antemão - tal qual a sociedade disciplinar e seu espaçotempo institucional, cerrado, "entre-muros". Mas que privilegia e se exerce também
como um controle a posteriori sobre a vida que é, a priori, autônoma e comum.
Este filme nos introduz ao mundo do controle. Um mundo de uma nova organização das forças sociais. Um cenário onde as subjetividades são produzidas em
uma escala diferente, por técnicas diversas das disciplinares, vigiadas por outros
aparelhos e tornadas produtivas a partir de princípios outros que aqueles tradicionais princípios da disciplina. Uma série de mudanças sociais vem sendo
empreendida para que as técnicas de controle mantenham sob o manejo lucrativo do capital as novas formas de produção do mundo e de subjetividades.
Há que se apontar aqui, por outro lado, que esse filme não deixa de
retratar uma série de movimentos de luta que se dão justamente através desses
mesmos processos de produção de subjetividade. As lutas contra as máquinas se
dão exatamente no interior dela. Não basta mais inventar uma realidade para
além da Matriz, os homens devem ser acordados e mudarem "de dentro" dela.
Reinventá-la, reconstruí-la é a maneira mais eficaz de mostrar os seus limites e
apontar as suas violências. Nossa realidade "democrática e serena", apresentada
como modelo único e final numa falsa sensação de autonomia e prazer, é
desmontada através de focos de libertação intensos e constantes que se dão
através de figuras as mais diversas e sem nenhum "partido" ou movimento
homogeneizador. Ilustrar a multiplicidade de formas do mundo e a violência
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implícita que se esconde sobre o lema da "liberdade" é o que buscam esses
"rebeldes".
Diante disso, devemos manter sempre em mente o sentido da complexidade das novas lutas do universo produtivo. Devemos estar sintonizados também
com os grandes exercícios de poder de uma sociedade que se torna sociedade de
controle e que dá as mãos com os discursos libertários e liberais. Por outro lado,
a partir das discussões em torno do trabalho imaterial, poderemos melhor
compreender que movimentos são esses que emergem em países em que o
trabalho imaterial é a configuração mais desterritorializada do capital, bem
como que espaços de luta devem ser inaugurados diante de nós. Um empenho
na construção e apropriação total do trabalho vivo pela multidão deve garantir a
liberdade e a autonomia a todos, seja pela recusa da exploração e corrupção do
trabalho imaterial, seja pelo investimento completo na idéia e no fazer público
e comum do trabalho. Proceder dessa maneira nos sinaliza ao fato de que as
subjetividades produzidas pelo trabalho imaterial vêm se reunindo num esforço
sincero de superar a exploração, a insegurança e o poder sutil empregado pelo
capitalismo imaterial. E disso, uma evidência: a vida é a afirmação do homem
produtor de caminhos que criam e burlam qualquer sujeição. Encontrar a vida é,
pois, produzir criação e resistência, sempre através da ação, coletiva e afetiva.
Um resumo, então, do trabalho imaterial. Valor social e afetivo mais do
que valor sobre tempo de trabalho. Exploração por intensidade mais do que
sobretrabalho não-remunerado. Produto social mais do que individual. Instrumento
de trabalho inevitavelmente coletivo - o cérebro - mais do que propriedade individual dos meios de trabalho.
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A clínica como prática política
Jô Gondar
Certa vez, numa sessao de análise de grupo - prática comum durante os
anos 70 e 80 - uma senhora muito distinta expressou ao psicanalista Hélio Pellegrino a sua preocupaçao com a fome do Nordeste, demonstrando pesar com o
descaso da classe política brasileira diante do problema. Conhecido por seus
artigos e ações contra a ditadura militar, Pellegrino interrompeu a paciente,
taxativo: "Nao estou interessado nas suas opiniões sobre o Nordeste. Quero
saber é do seu Nordeste interior".
Haveria neste comentário uma separaçao entre a clínica e política?
Estaria ele indicando que a atividade política só poderia se exercer fora da clínica,
devendo esta se restringir à resoluçao de conflitos individuais? Para o senso
comum, e talvez para alguns psicanalistas, é justamente deste modo que as
coisas se passam: de um lado teríamos os sofrimentos individuais, tratados pela
psicanálise; por outro os sofrimentos coletivos, demandando a ação política.
Ou, o que é mais grave: se crê que a prática psicanalítica tenderia a reforçar a
divisão, ou reduzindo a vontade política a figuras edipianas, ou extrapolando
para a esfera social problemas da intimidade familiar - baseando-se, por exemplo,
na idéia de que os sujeitos revolucionários estariam atuando um conflito com o pai.
Reduzir o social ao Édipo ou engordar o Édipo fazendo-o abranger o
campo social são procedimentos semelhantes. Mas o trabalho purificador, aquele
que separa o sofrimento individual do coletivo ou o espaço clínico do sóciopolítico, segue os mesmos princípios. Em todos esses casos, parte-se de uma
cisão entre a economia desejante e a economia política. Ora, a intervenção de
Pellegrino age justamente contra essa cisão: ela convoca uma paciente que se
ocupa de questões políticas, mantendo incólumes as questões do seu desejo, a se
confrontar com um terceiro mundo íntimo, a não separar o desejo da política. A
fome e a pobreza não são assuntos de salão, nem temas exteriores à subjetividade. Trata-se sempre de uma mesma economia, na qual o desejo é político e
toda revolta é desejante.
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Há um primeiro vetor que faz da clínica psicanalítica uma prática
política: o seu compromisso com o desejo. Este é o eixo da psicanálise, e nao o
Édipo ou o significante. O desejo não é algo que se busque lá atrás, na história
de vida familiar, nem algo que se expresse unicamente através da palavra. Não
é algo que esteja pronto, aguardando a descoberta, mas um Rubicão a ser
atravessado, um espaço social e político a conquistar. Kafka escreve de forma
revolucionária, segundo Deleuze e Guattari, porque é capaz de "encontrar seu
próprio ponto de subdesenvolvimento, seu próprio patoá, seu próprio terceiro
mundo, seu próprio deserto".1 Desterritorialização e criação se conjugam na
obra de Kafka, mas poderíamos dizer que também se conjugam, com mais ou
com menos pujança inventiva, em qualquer processo desejante, individual ou
coletivo. O que está em questão é a possibilidade de desejar a partir do próprio
desapossamento. Não porque falte algo ao desejo, mas porque ao afirmá-lo
somos lançados num jogo sem o suporte de qualquer regra prévia. Por este motivo,
tentamos nos esquivar de uma afirmação desejante de maneiras diversas - às vezes
sob a forma de uma preocupaçao política sem investimento libidinal, como num
chá de senhoras. É porque lançar-se e afirmar o seu lance, sem a garantia dos
códigos que protegem pela sujeição, desestabiliza os jogos de poder e as regras
que os sustentam. Nesse sentido, as questões com as quais a clínica psicanalítica
se defronta são inevitavelmente políticas, mesmo quando surgem no seio de
uma família, numa escola ou numa relação amorosa: trata-se sempre do quanto
e do como o desejo pode se produzir e se expressar diante das injunções de
assujeitamento.
Mas a clínica também é uma prática política a partir de um segundo
vetor. É que orientada pelo desejo, ela visa uma mudança. Um modo de ação e
relação que pretende transformar a condiçao dos homens - eis uma definição
que serve, ao mesmo tempo, para a clínica e para a política. É verdade que o
exercício clínico ocupa uma pequena parte dos jogos de poder. Entretanto também
é verdade que esses jogos se realizam, a cada instante, através de pequenas
partidas. Neste sentido, pode se dizer mais rigorosamente que a prática clínica
se realiza num plano micropolítico.
1

Deleuze, G. e Guattari, F. Kafka. Por une littérature mineure. Paris: Minuit, 1975, p.32.
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Etimologicamente, a palavra clínica remete ao ato de inclinar-se sobre
o leito de quem sofre. Porém quem se inclina pretende curar, e uma cura, a
despeito da diversidade de sentidos que lhe sejam atribuídos, jamais pode ser
realizada de modo desinteressado ou neutro. Como nos lembra o etnopsiquiatra
Tobie Nathan, "curar é um ato de pura violência contra a ordem do universo. E
nenhuma terapêutica é mais violenta do que aquela que se dedica a curar a
alma."2 De fato, quando o sofrimento reside na alma, na subjetividade, aquele
que se inclina não o faz simplesmente para despojar alguém de suas dores, mas,
principalmente, das estratégias de existência associadas a essas dores, engajando
todo o ser daquele que sofre. Deste modo, uma cura é algo muito diverso de uma
decupagem: para além da eliminação do sintoma ou do sofrimento, está em
questão um novo modo de subjetivar-se.
Tomar parte na fabricação de uma outra maneira de viver não é desvelar
verdades estabelecidas no passado. Bem mais que isso, trata-se de combater o
sistema de crenças sobre as quais essas verdades se erigiram, para que outras
crenças e outras escolhas se tornem possíveis. Muitas vezes, é preciso propiciar
o surgimento do próprio registro da crença, da possibilidade de acreditar, principalmente quando o clínico se depara com indivíduos cuja estratégia existencial
consiste em tomar a situação dada, presente ou passada, como uma fatalidade
diante da qual ele nada pode fazer - uma estratégia da impossibilidade de escolha,
ou, melhor dizendo, um modo de vida no qual o indivíduo escolheu não escolher.
Investir em mudanças no campo subjetivo é combater práticas de assujeitamento
que fecham ou esgotam o campo de possíveis, propiciando a criaçao de outros
possíveis ou mesmo do próprio possível, quando o campo parece esgotado.3
É claro que este combate e esta abertura não se travam no plano individual. Um indivíduo solitário não produz por si mesmo uma mutaçao subjetiva,
seja qual for o espaço em que isso se dê. No espaço clínico, esta mutação se
processa num encontro, num entre-dois - não entre um indivíduo e outro, mas
numa terra de ninguém - ou, em termos propriamente psicanalíticos, numa

Nathan, T. L´influence qui guérit. Paris: Odile Jacob, 1994, p.13.
A idéia é de Deleuze. Ver, por exemplo, L´épuisé, que se segue a Quad et autres piéces pour
la télévision, de Samuel Beckett. Paris: Minuit, 1992.
2
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relação transferencial. Relação entendida como um campo de experimentações
subjetivas, de acolhimento e combate, onde se violenta a ordem do mundo para
criar, dentro deste mundo, um modo singular de existência. A transferência não
implicaria simplesmente uma suposiçao de saber, nem tampouco atualizaria
uma realidade inconsciente pré-existente; ela trabalharia para criá-la e extrair o
máximo de consequências possíveis dessa criação, favorecendo, neste sentido,
a reapropriaçao dos modos de produção da subjetividade.
Desejo e controle
Evidentemente, nem toda clínica, e nem mesmo toda clínica psicanalítica, é exercida ou, pelo menos, norteada desta maneira. Afirmá-la como
prática política nao significa dizer que ela é sempre revolucionária, e sim que
ela é necessariamente comprometida. Hoje, mais do que nunca, o biopoder e a
produção padronizada da subjetividade são as formas pelas quais o capitalismo
globalizado busca se espraiar e se perpetuar. O trabalho sobre o qual ele se
assenta é cada vez mais imaterial: agora a força de trabalho é extraída da alma,
o que faz do capitalismo um modo de produção de subjetividade. A vida
humana em sua dimensão mais íntima - saúde, sexualidade, reprodução, mas
também afetos, percepções, sensibilidade - tornou-se um foco privilegiado das
estratégias e dos cálculos do poder. Justamente por isso, as mudanças subjetivas
que implicam, de fato, uma singularização - e nao uma diferença rapidamente
fagocitada pela lógica do mercado - aparecem como eixo de mudança e como
núcleo de resistência política. Neste momento, as profissões que se interessam
pelo discurso do outro e os lugares de experimentação subjetiva encontram-se,
como escreve Guattari, "numa encruzilhada política e micropolítica fundamental.
Ou vão fazer o jogo dessa reprodução de modelos que nao nos permitem criar
saídas para os processos de singularizaçao, ou, ao, contrário, vão estar trabalhando
para o funcionamento desses processos na medida de suas possibilidades e dos
agenciamentos que consigam pôr para funcionar."4

4

Guattari, F. e Rolnik, S. Micropolítica. Cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes, 1986, p.36.
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De uma maneira ou de outra, todos nós, clínicos ou nao, estamos
implicados em processos de produção subjetiva. A questão está em inventar
modalidades clínicas de enfrentamento dos problemas políticos com os quais
hoje nos deparamos, construindo saídas para a singularização num momento em
que o socius trabalha, mais fortemente do que nunca, para esvaziar o potencial
desejante das subjetividades, o seu potencial de crítica e de revolta. O mercado
mundial demanda indivíduos maleáveis, fluidos, rapidamente adaptáveis às
mudanças, para que não se criem obstáculos ao rolo compressor da nova ordem.
Negri e Hardt falam do Império como um poderoso vórtice, "uma espécie de
espaço liso pelo qual deslizam subjetividades sem resistência ou conflito
substanciais." 5
Num primeiro olhar, o que a clínica contemporânea nos oferece são
mostras incisivas deste alisamento: os indivíduos padecem sem fazer de suas
dores uma questão sobre si próprios ou o que os cerca, sofrem com a invasão de
sensações e sentimentos que não sabem nomear nem detectar porquê e de onde
vêm, dificilmente afirmam um desejo ou o endereçam a algo, e muitas vezes
respondem à invasão de afetos com passagens ao ato sem mediações ou intervalos
de elaboração. O existir é por eles experimentado como solidão e desamparo
diante de uma fatalidade inexorável, com a qual se confrontam sem qualquer
mediação: "é assim, e não há nada a fazer." Como então exercer hoje uma clínica
combativa, comprometida com o desejo, quando justamente o desejo parece ter
saído do combate?
Contudo, um sintoma ou um sofrimento subjetivo não deixam de ser
uma denúncia de que a produção de uma subjetividade padronizada falhou em
algum lugar. A máquina emperra, vaza, ou se desgoverna. Sem dúvida, a nova
ordem se alimenta dos desequilíbrios, modulando-os e controlando-os para se
reequilibrar, como um funâmbulo numa corda bamba - e a sofisticação crescente da indústria de medicamentos e das classificaçoes psiquiátricas que a
legitimam são um exemplo de sua capacidade de inclusão do desgoverno. Mas,
Negri, A. e Hardt, M. Império. Rio de Janeiro/Sao Paulo: Record, 2001, p.218. Cabe acrescentar que Negri e Hardt assim descrevem um primeiro momento do controle imperial, o da
incorporação das diferenças. Num segundo momento, o Império afirma as diferenças aceitas
em seu domínio para, em seguida, administrá-las e hierarquizá-las.
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e o desejo? Nenhuma DSM o considera, e sobretudo na última - DSM IV 6 mesmo a dignidade do sofrimento desaparece em funçao de um porte dessubjetivado de transtornos: para a American Psychiatric Association, ninguém mais
sofre de neurose obsessiva; ao invés disso, torna-se um portador de TOC
(transtorno obsessivo-compulsivo), categoria bem mais fluida e descomprometida, já que quem o porta pode facilmente, com a medicação adequada,
deixar de portá-lo. A psiquiatria medicamentosa não visa a cura, e sim a eliminação do transtorno.
Todavia, um sintoma não é um transtorno, não é um problema; é, de
fato, uma tentativa de solução, uma estratégia de existência diante de problemas
colocados para um sujeito que pôde, de algum modo, percebê-los, mas que
talvez não tenha encontrado palavras ou ações mais afirmativas para enfrentálos. Nesse sentido, um sintoma ou um modo de sofrimento podem ser vistos
como tentativas de traçar linhas de fuga, como formas particulares de criar
derivas ante os imperativos universais ou, em suma, como uma possibilidade de
resistência aos projetos homogeneizadores. A partir dessas brechas, desses
intervalos de liberdade que o sofrimento instaura, pode-se exercer, na clínica,
um trabalho de subjetivação.
Mas essas brechas se modificam. Não se sofre nem se resiste hoje
como no início do século, quando a psicanálise surgiu. Freud tomou como
paradigma dois modos de subjetivação - a histeria e a neurose obsessiva - cuja
produção sintomática se pautava no desafio (histeria) e na transgressao (neurose
obsessiva) endereçados às instâncias de poder. O sofrimento ganhava então a
forma de um conflito psíquico - entre eu e inconsciente, eu e outro, lei e transgressão, desejo e imperativos morais. Uma lógica que, segundo Eherenberg,
seria tributária das sociedades disciplinares: "O homem do conflito relacionavase com um fora que lhe era superior, estava submetido a uma lei e a uma hierarquia
fortes, seu corpo docilizado pelas disciplinas".7 Este modo subjetivo ainda
6
A DSM é um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais elaborado pela American
Psychiatric Association em 1952, tornando-se desde então a referência para a classificação dos
distúrbios mentais no campo da psiquiatria. Este manual sofreu revisoes em 1968 (DSM-II),
1980 (DSM-III) e 1994 (DSM-IV).
7
Ehrenberg, A. La fatigue d´être soi. Dépression et societé. Paris: Odile Jacob, 1998, p.234.
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existe, mas tem perdido terreno para outras estratégias existenciais. Para haver
conflito, é preciso delimitar os lugares e circunscrever a seara do inimigo - seja
um patrão ou uma classe, uma autoridade simbólica ou uma instância psíquica
recalcante.
Isso não ocorre nos modos de padecimento cada vez mais presentes na
atualidade. Nas compulsões, no pânico, nas disposiçoes depressivas e nos fenômenos
psicossomáticos os fluxos afetivos deslizam de um ponto a outro desconhecendo
fronteiras que os organizem em oposições; o funcionamento subjetivo se fragmenta e dispersa, e a economia psíquica não mais se regula por instâncias
limitadoras ou intervalos de elaboração. O que nos leva de volta à questao
colocada mais acima: que outras formas de resistência se forjam nestes novos
modos de sofrer? Neste controle a céu aberto, onde encontrar brechas para
exercer um trabalho clínico? Por onde passaria o desejo?
Tomemos como exemplo as compulsões - por comida, drogas, álcool,
etc. Estes indivíduos não ingerem por prazer ou desejo; eles obedecem a um
comando imperioso que os impele sofregamente a agir, sem que se interponha,
entre a ordem e o ato, um intervalo de tempo, uma zona de indeterminação, um
momento de escolha. Este comando é um imperativo categórico, no sentido
kantiano: a ordem se impõe de maneira totalizante, desconsiderando as inclinaçoes subjetivas particulares, os prazeres ou as posições de desejo. É preciso
agir a qualquer preço, para além de toda escolha singular que poderia fornecer
a esse ato uma consistência desejante. Neste caso, não estamos mais diante de
um imperativo disciplinar, visando o adestramento do excesso ou a regulação
do desejo, mas de um imperativo de controle que incita e se alimenta da desterritorializaçao permanente. A transgressão aqui se torna impossível, já que todo
desregramento termina por nutrir a instância ordenadora. Acossado por este carrasco
íntimo que não lhe deixa brechas ou possíveis, o indivíduo é conduzido a práticas
auto-destrutivas.
À primeira vista, os funcionamentos compulsivos parecem uma
produção direta do poder, exemplos máximos do acachapamento de singularidades ao qual nos encontramos todos expostos. Os compulsivos seriam indivíduos
impossibilitados de escolher ou, de outro modo, indivíduos que não conseguem
contrair possíveis. Há, contudo, uma escolha que por eles foi feita: a escolha de
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um modo de padecer, com sua parcela de protesto e de denúncia. A cada época
e a cada sociedade correspondem formas de sujeição e formas de resistir ao
assujeitamento. Elas não podem ser separadas, assim como a flanerie de Baudelaire é impensável sem os aglomerados urbanos da modernidade. Da mesma
maneira - ou melhor, de maneira diferente - as compulsões são tentativas de
singularização, ainda que sob uma forma inusitada...
Agir a qualquer preço é um imperativo de controle que não se impõe
apenas aos compulsivos. Estamos imersos numa cultura da iniciativa, na qual os
indivíduos são maciçamente convocados a distinguir-se por seus atos individuais
sem que o socius lhes forneça tempo ou referenciais subjetivos para fazê-lo.
Instado a agir de qualquer maneira, por sua própria conta e a partir de um território existencial precário, o indivíduo jamais se sente à altura do que lhe é
exigido. Ora, o que fazem os compulsivos é exibir o potencial suicida da
proposta, estendendo sua implementaçao ao último grau da lógica. Vivemos
numa economia do excesso? Os compulsivos estão sempre dispostos a esticar
a corda um pouco mais. Estamos submetidos a um imperativo impossível de ser
cumprido? Os compulsivos fazem dele o motor do seu movimento. Exacerbam
um dispositivo para constituir sua estratégia de resistência, como se uma transformação só pudesse se dar pela extremidade da forma. De fato, esses indivíduos
fazem mais do que obedecer cegamente a um imperativo de controle; é justamente por levá-lo às últimas consequências que eles se tornam incontroláveis.
Resistem às injunções amplificando a sua lógica e instaurando uma hiperbológica,
para utilizar a expressao de Lacoue-Labarthe: "a lógica da troca indefinida entre
o excesso de presença e o excesso de perda, a alternância da apropriação e da
desapropriação".8 Buscam assim extrair, da própria violência de uma ordem, o
seu momento de virada.
Qual a política na clínica, hoje?
Não se trata aqui de fazer o elogio de uma linha de fuga suicidária. Se
o compromisso da psicanálise é com o desejo, não há como compactuar com a
Lacoue-Labarthe, P. A imitação dos modernos. Ensaios sobre arte e filosofia. Sao Paulo: Paz
e Terra, 2000, p.203.
8
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auto-destruição presente nesta forma de deriva. Entretanto, uma linha de
fuga, qualquer que ela seja, é sempre uma tentativa de singularização. A
questão não seria a de combater a linha de fuga em si mesma, impondo limites
ao que se encontra desgovernado, tentando, talvez, fazê-lo recuperar o governo
pelo retraimento da deriva. A questão tampouco seria a de produzir um recalcamento ou um conflito onde ele não ocorre, ou, em suma, a de estabelecer
marcações ou fronteiras num espaço liso, visando transformá-lo num espaço
estriado. Seria inútil, no plano clínico e político, buscar o retorno de um
modo contemporâneo de subjetivação às suas formas modernas, como se
pudéssemos, através da reinstauração da disciplina, combater imperativos de
controle.
Neste ponto, é importante precisar o adversário: a luta é contra os
imperativos, e não contra as linhas de fuga que dele tentam se esquivar. Se
nos contrapomos a estas, fechamos a única possibilidade de escape vislumbrada por aquele que sofre. A acolhida do sofrimento é, assim, concomitante
ao esvaziamento dos imperativos. Combatê-los implica criar um campo de
possíveis no sufocamento a céu aberto que os pacientes vivenciam, seguindo
mais adiante pelas pistas que seu próprio sofrimento indica.
Mas o que quer dizer, nesse caso, ir mais adiante? Significa fornecer
uma escuta e um olhar atentos para que a tentativa de singularização expressa
numa modalidade de sofrimento - mesmo se auto-destrutiva - possa transformar-se numa alternativa consistente. Com efeito, ao hiperbolizar a lógica
vigente, o compulsivo age nas possibilidades que lhe são dadas, mas não cria
outras possibilidades. Ele resiste levando às últimas consequências os possíveis existentes, sem, contudo, inventar um possível para si mesmo. Desse
modo, seu intento de traçar uma linha de fuga se mantém no plano do
protesto e da denúncia, porém não chega à criação de um modo de vida: a
resistência às injunções se faz por um vetor agressivo que retorna sobre o
próprio indivíduo.
E contudo há aí uma escolha - por um modo de sofrer e resistir, ainda
que não exitoso. Aliás, aqueles que lidam com compulsivos não deixam de
notar a enorme potência vital que esses indivíduos dispõem: é preciso ter
muita energia para escolher passagens ao ato como estratégia existencial.
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Esta escolha é um sinal de vida, sem dúvida aflito e aturdido, mas mesmo assim
um índice de que a condição desejante se mantém, a despeito da violência dos
imperativos. Nesse caso, o acolhimento e as intervenções do psicanalista precisariam
ir além da mera escuta de palavras ou da produção de interpretações. Os
pacientes contemporâneos expressam uma revolta que ainda não encontrou suas
palavras,9 motivo pelo qual as interpretações que buscam desconstruir significados
tornam-se inócuas, quando não perigosas. As intervenções desterritorializantes e o
encurtamento do tempo das sessões trabalhariam, de fato, a favor do fortalecimento
dos imperativos de controle. Ao invés disso, seria preciso apostar nas chamas de vida,
nos lampejos desejantes que muitas vezes brotam em pequenos gestos, mudanças
na tonalidade do olhar e da voz, agindo mais diretamente no campo pulsional.
Trata-se de construir um território a partir do qual o indivíduo possa
experimentar sua capacidade de crer - não apenas em alguém, mas em si mesmo,
na legitimidade de suas percepções sobre si e o entorno, e naquilo que o singulariza. Esse território se constrói no encontro transferencial. Em sua dupla vertente
de acolhimento e combate, a transferência se torna um campo de experimentação
de signos e afetos, de discriminação de sensações e, sobretudo, de espera. É
preciso haver tempo para que os ínfimos lampejos desejantes possam encontrar
uma chance de expressão, articulação e reconhecimento. São essas fagulhas que
o trabalho clínico procura reverberar e fazer persistir, permitindo que o desejo
ganhe mais densidade e consistência. Nenhuma montagem a priori sustenta este
trabalho; ele é tático, processual, exercido no próprio movimento, abrigando e
aproveitando as menores oportunidades de ativação do desejo.
O que significa curar, hoje? Nao significa, evidentemente, combater a
estratégia de resistência de quem sofre, pois esta estratégia lhe permite manter-se
desejante. Curar é seguir adiante nessa possibilidade mesma, dando-lhe um
pouco mais de ar, para que uma vida que resiste pelo sofrimento possa inventar,
no mundo e contra o mundo, o seu próprio modo de ser.
Ver Kristeva, J. Sentido e contra-senso da revolta: poderes e limites da psicanálise. Rio de
Janeiro: Rocco, 2000.
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Pensando o contemporâneo
no fio da navalha:
entrelaces entre desejo e capital
Claudia E. Abbês Baeta Neves
Foucault, em um dos seus últimos trabalhos1, cita uma frase de Baudelaire
dirigida aos pintores da modernidade no século XlX : "vocês não têm o direito
de desprezar o presente". Ele usa essa frase, inspirando-nos e convocando-nos a
pensar o contemporâneo como quem busca fazer uma experimentação crítica
nos interstícios dos acontecimentos. Nessa experimentação, o contemporâneo é
marcado e afirmado em sua incompletude e em sua vibrátil potencialidade;
afirmado como esse meio em que experimentamos o devir outro que nos constitui,
seja quando pensamos ou quando fazemos isto ou aquilo. Não desprezar o
presente requer a ativação permanente de uma atitude crítica de nosso ser
histórico não para uma descoberta de si-mesmo, mas para a "invenção de si".
Fazer uma história do nosso presente é tomá-lo em sua incompletude,
desvencilhá-lo do que o esgota em sua teia de causalidade e nos constitui como
"figuras da história"2. Esta incompletude se constitui como "o fora" dos
extratos, ou seja, como condições que possibilitam a experimentação do que
escapa da arregimentação da história nos interstícios dos dispositivos de saber,
poder e subjetivação que nos constituem e constituímos, no entre da história e
do devir. E é neste entre que é preciso fazer a história do presente - perpassado
pelo que foi e pelo que será - lá onde "as forças perseguem seu devir mutante"
e nos possibilitam fazer história para, nela e dela, desviar produzindo diferença.
O contemporâneo é aqui tomado como atualidade, como o friso que
dobra o que se passa em torno de nós e o que acontece em nós. Enquanto tal, é
Foucault, M. Qu' est-ce que les lumières? In: Dits et Écrits. Paris: Éditions Gallimard .Vol IV,
1994a. p. 562-578.
2
Benevides, Regina.; Passos, Eduardo. Clínica e biopolítica na experiência do contemporâneo.
In: Foucault 40 anos da história da loucura. Revista de Psicologia Clínica 13.1 RJ: Companhia
de Freud / PUC-Rio, 2001.p.89

1

135

PENSANDO O CONTEMPORÂNEO NO FIO DA NAVALHA

136

uma experimentação que nos convoca a andanças no fio da navalha, em meio
aos riscos de seus cortes e pontos cegos.
Nas trilhas de Foucault, perguntamos: não seria o modo de produção
capitalista, dentre os diferentes acontecimentos que inauguram o presente e
constituem nossa atualidade, uma das nervuras do que está em torno de nós,
acontece em nós e nos constitui do ponto de vista da produção social da existência?
O funcionamento do capitalismo no contemporâneo
Dentre as muitas enunciações produzidas pelo modo de funcionamento
do capitalismo no contemporâneo, em suas formas híbridas de dominação
política e subjetiva, as que mais nos chamam atenção são as que comprometem
nossa mobilidade de antemão. Tal comprometimento se expressa na apresentação de um quadro geral - "tá dominado, tá tudo dominado"3 , "o capitalismo
engoliu o exterior"4 - que configura um novo totalitarismo. Sob o slogan da
liberalização converte as lutas e, mais especificamente, a vida em reféns das
vicissitudes ondulatórias e libertinas da "serpente"5 denominada capital financeiro. Este, em suas estratégias de modulação operatória, é imanente aos processos

Slogan de uma balada funk que anuncia o domínio, seja de uma nova forma de fazer música
de protesto retratando a vida dos marginalizados, seja para anunciar que o tráfico, como poder
paralelo, tem o domínio sobre a população..Aqui nos interessa chamar atenção para os muitos
sentidos que este slogan ganha com referência " ao fim da história", ao "adeus ao trabalho". O
debate sobre o funcionamento do capital mundializado tem se pautado em argumentos que
apontam que o capital nunca foi tão forte e que o colapso do socialismo real marcou a irreversibilidade do capitalismo alçando as relações capitalistas à condição de eternas. A este
respeito ver Frigotto, G. A nova e a velha face da crise do capital e o labirinto dos referenciais
teóricos. In Frigotto,G. ; Ciavatta, M.(Orgs) Teoria e Educação no Labirinto do Capital.
Petrópolis: Vozes, 2001.
4
Mostrando que "o capitalismo atual invadiu as esferas mais privadas e íntimas da vida
humana, desde a fé ao corpo biológico, não há mais exterior para o capital. [...] e, conforme a
observação de Fréderic Jameson, os últimos enclaves que ainda lhe resistiam, como o Inconsciente e a Natureza, capitularam de vez." In Pélbart, P.P. A vertigem por um fio - Políticas da
subjetividade contemporânea, São Paulo: Iluminuras, 2000. p.26.
5
Deleuze usa a imagem da serpente para caracterizar as atuais modulações do capitalismo no
contemporâneo. Deleuze, G. Conversações. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992. p. 222-223.
3
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de produção e reprodução social da existência, tentando neutralizar as lutas, que
tenham como critério ético-político a produção da existência como problematização do presente e do porvir 6.
Para além e aquém da simples adesão ou recusa destas enunciações,
interessa-nos aqui problematizá-las e pensá-las em seus efeitos, nos agenciamentos que produzem e atualizam, expressos nas "diferentes formas de se estar
nos verbos da vida".
Foucault e Deleuze mostram-nos que a produção social da existência é
tecida, assim como a existência, em meio à complexidade das combinações
entre forças presentes ou atuantes no homem (como pensar, dizer, sentir etc.) e
forças do fora. Na leitura delezeana de Foucault, as forças do fora são as do finito
ilimitado, ou seja, as da manipulação de conjuntos finitos de elementos para
combinações em número ilimitado. E isso diz respeito a qualquer conjunto finito
de elementos, seja qual for a ordem: vida e materialidades.
As forças do fora podem ser compreendidas como o plano das forças,
do entre; linhas de diferença em ação em meio as quais o próprio humano
encontra as condições de sua variável constituição, desse modo, o fora não é o
exterior ou uma projeção fantasmática e imaginária. É sempre a partir do fora,
diz Deleuze, que uma força é afetada por outras e se apresenta sempre como
"abertura de um porvir, com o qual nada finda, pois que nada começou, mas
tudo se metamorfoseia"7.
As combinações que se constituem de forças no homem e de forças do
fora produzem uma forma hegemônica em cada configuração histórica. Cada
configuração histórica exibe suas dominâncias imbricadas nos entrelaces dos
processos de saber, poder e subjetivação8.

6
Porvir, aqui, entendido como dimensão de futuro que não se reduz a um tempo cronológico
que sucederia o presente, e sim, como ruptura e condição possível no presente afirmada pela
desterritorialização operada pelas linhas de fuga.
7
Deleuze, G. Foucault. Lisboa: Vega, 1987. p.121.
8
A este respeito ver o texto Orlandi, L.B.L. Que estamos ajudando a fazer de nós mesmos? Cf.
Rago, Orlandi e Veiga-Neto (Orgs.), Imagens de Foucault e Deleuze, RJ, DP&A, 2002, pp.
217-238.
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A configuração histórica de nosso contemporâneo vem se afirmando,
dentre outras, na intensificação de um funcionamento paradoxal da estratégia de
produção capitalista no que se refere à produção social da existência, da vida,
em sua materialidade e imaterialidade. Este funcionamento paradoxal se evidencia
da seguinte forma: uma estratégia de produção que se apropria de uma potência
de ilimitação contrariando esta potência da qual ela se apropria.
Explicitando melhor o paradoxo, podemos dizer que o modo de produção
capitalista se apropria, em sua estratégia atual de produção, de uma potência de
ilimitação expressa na capacidade de levar um conjunto finito de elementos a
um número ilimitado de combinações entre forças presentes ou atuantes no
homem e as mais variadas composições de seu ambiente vital, potência que a
vida, a ciência e as tecnologias evidenciam. Mas, como ele o faz cada vez mais
em prol da acumulação do seu cada vez mais incontrolável e improdutivo componente denominado capital financeiro, ele contraria a própria potência de
ilimitação que ele ajudou a promover, e da qual continua se apropriando,
através de controles auto-modulantes e fluidos que visam, ao mesmo tempo,
extrair "mais" potência e gerir as forças produtivas e a vida em todas as suas
expressões. Essa estratégia de produção funciona como modulação operatória
que, serpenteando em meio a liberações e controles, é imanente nos processos
nos quais estas combinações se efetuam.
Primeira vertente do paradoxo:
apropriação de uma potência de ilimitação
A primeira vertente do paradoxo, expressa na afirmação da apropriação de uma potência de ilimitação, pode ser pensada, numa configuração
molar, em suas articulações com as produções de máquinas técnicas e suas inovações no campo da biotecnologia, da robótica, da engenharia genética e o
mapeamento do código genético, da comunicação em sua abertura para uma
interatividade global e um acesso rápido à informação. Produções, estas, que
intervêem para prolongar a existência ou para geri-la, expandindo seus limites e
"intensificando" sua potência inventiva. 9
Rolnik mostrando a subsunção da vida, como potência de invenção, pelo capitalismo mundial
integrado, mostra que a força de invenção e a tensão mobilizada como próprias da vida em sua
9
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Neste regime a dinâmica ocorre pela reorganização, pela flexibilização
do capital produtivo e pela liberação dos fluxos do capital improdutivo
(financeiro). Tal dinâmica se expressa na internacionalização do sistema
financeiro, na desterritorialização da mão-de-obra e da produção, num consumo
cada vez mais incentivado de mercadorias, de informações, de imagens de si,
descartáveis ao sabor das novas necessidades produzidas para fruição da
acumulação capitalista.
Foucault10 chamava atenção para a emergência, desde o século XIX, de
uma nova tecnologia de poder que funciona tomando "posse da vida desde o
orgânico ao biológico". Ele a denomina de biopolítica e mostra que ela se
exerce tomando a população. Já não toma mais o corpo para individualizar,
docilizar e disciplinar, mas o toma para operar uma individualização que recoloca
os corpos nos "processos biológicos de conjunto", como fenômenos coletivos
que só ganham pertinência no nível das massas. Apesar de funcionar de modo
inverso às antigas tecnologias de poder da soberania, - expressas na vontade e
no direito do soberano de "fazer morrer e deixar viver", - e da disciplina, - que
rege a multiplicidade dos homens para torná-los individualidades a serem
controladas, treinadas e vigiadas, o biopoder não as apaga. Ele as conjuga,
"penetrando-as, perpassando-as e modificando-as" e, em seu exercício de "fazer
viver e deixar morrer" toma a vida do homem como ser vivo, como espécie.
Do ponto de vista biopolítico, estes processos de intensificação da vida
estão incondicionalmente conjugados aos processos de ativação das forças produtivas e de sua reprodução, pois o modo de produção capitalista, hoje, materializa-se

potência de variação nos processos constitutivos de individuação, nutrem o capital e são capturadas por ele " o capital não apenas se nutre dessa tensão agravada e dessa força de invenção
turbinada, mas ambas constituem sua principal fonte de valor, seu mais rentável investimento.
[...] A força de invenção turbinada, o capital a captura a serviço da criação de esferas de mercado:
territórios-padrão cuja formação é dissociada do processo, substrato vital que havia convocado
aquela força e passa a ter como princípio organizador a produção de mais-valia, que sobrecodifica o processo. Essa é base do aparelho de homogeneização que tem o nome de "consenso",
necessário para fazer funcionar o mercado. Rolnik, Sueli . "A vida na berlinda" in Revista
Trópicos 2002. Capturado na internet em 24/07/02.
10
Foucault, M. Aula de 17 de março de 1976. In Fouault, M. Em defesa da sociedade. São
Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 285-315. Foucault, M. A governamentalidade. In Microfísica
do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. p. 277-293.

139

PENSANDO O CONTEMPORÂNEO NO FIO DA NAVALHA

140

não só em toda a sociedade e em todas as relações sociais, mas também, e, primordialmente, no governo da "natureza humana" e da vida em sua virtualidade. Os
afetos, o conhecimento, o desejo são fortemente incorporados ao atual regime
de acumulação capitalista.
Deleuze e Guattari chamam atenção em todo o Anti-Édipo11 e mais
tarde em Mil Platôs 12 para a coextensividade da produção desejante e da
produção social, mostrando que o socius não é um todo autônomo mas um campo
de variações entre uma instância de agregação (máquinas molares - técnicas e
sociais) e uma superfície de errância (máquinas desejantes) como regimes diferentes
de uma mesma produção imanente. Contrariando a tradição que ligava o desejo
à falta de objeto e a economia política que reduz as relações entre forças à
dimensão capital e trabalho 13 , afirmam que a economia do desejo e a economia
política são uma só: economia de fluxos. Homem e natureza estão imersos
numa "universal produção primária", produtividade de fluxos e cortes de fluxos
da produção desejante, que se caracteriza pelo produzir sempre o produzir, pelo
injetar produzir no produto, pela produção de produção.
Tal afirmação implica, por um lado, à desnaturalização das análises que
inscrevem o campo social numa dicotomia totalizante e excludente entre molar
(macropolítica) e molecular (micropolítica), seja numa perspectiva de escala
Deleuze, Gilles; GuattariI, Felix. O anti-édipo: capitalismo e esquizofrenia. Tradução
Georges Lamazière. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
12
Deleuze, Gilles; Guattari, Felix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. v. 5. Tradução Peter
Pál Pelbart e Janice Caiafa. São Paulo: Ed. 34, 1997. 235 p.
13
A este respeito, ver a discussão de Maurício Lazzarato (2001) "Le gouvernement par l'individualisation". In: Multitudes, Paris: Exils, n.4,.mars 2001, p.153-162. Lazzarato, partindo da
proposta de "refundação social" anunciada pelo Medef (movimento de empresas na França),
mostra que esta proposição expressa a determinação patronal de "gerir a vida" do ponto de
vista da lógica do lucro. Chama atenção para o fato de que esta prerrogativa biopolítica, de incitação, de controle, de vigilância e de individualização, antes atribuída às funções do Estado como
forma de controle no governo da sociedade é reivindicada pelo patronato como forma de atrelamento das forças sociais às forças do capital e do trabalho. Em suas análises, mostra uma
reincidência da análise da economia política (realizada tanto por sindicatos, quanto pelos intelectuais orgânicos), que Foucault já criticava, inclusive em certas análises marxistas, quando
reduzem a relação entre forças, que marcam a heterogeneidade do campo social, a forças do
capital e do trabalho.Diz Lazzarato: "Aqui o marxismo e, em geral, a cultura do trabalho tocam
seus limites "não ultrapassáveis", porque eles assumem apenas uma função das empresas, a
exploração econômica, sem integrar os outros: o governo pela individualização e as relações de
biopoder" (tradução nossa). p.161.
11
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(maior/menor) ou numa perspectiva de sobredeterminação (do macro sobre o
micro). Por outro lado, convoca à uma mudança de lógica fazendo-nos transitar
num plano de processualidades onde a variação é contínua e as relações são
produzidas por conexões de fluxos intensivos e heterogêneos, "tudo é político
mas toda política é ao mesmo tempo macro e micropolítica".
Donzelot ,14 comentando o Anti-Édipo e as subversões que este livro
opera, tanto na psicanálise quanto no marxismo, afirma que o lugar que ocupa o
conceito de produção na obra faz "do emprendimento de Deleuze e Guattari um
hiper-marxismo" e se o desejo é produção, "toda a produção é confrontável com
a produção desejante; [...] O desejo alcança assim lugar no conjunto marxista
das forças produtivas. Ele só é refreado, regulado, por aquilo que regula qualquer
produção".
Deleuze, em uma de suas conferências sobre o Anti édipo 15 , relativa ao
modo de funcionamento do capitalismo, afirma que o que passa sobre o corpo
de uma sociedade são sempre fluxos. Os fluxos, numa formação social, falam
dos caracteres dos investimentos sociais, coletivos, e dos investimentos inconscientes no próprio campo social.
O socius, como dispositivo historicamente produzido, é pensado em
seu funcionamento maquínico que se define por fluxos heterogêneos, independentes e irredutíveis, geradores de infinitas formas de semiotização. Desse
modo, ele não se constitui por objetos e sujeitos que o preexistem, mas se produz, ao mesmo tempo, num mesmo plano, como efeito do encontro dos corpos
que os fluxos estabelecem entre si. O ser vivo é, assim, um corte no fluxo. Os
fluxos são o corpo primeiro do "socius"; sempre acontecem e vão sendo
definidos a partir das especificidades dos encontros.
O encontro dos corpos, onde fluxos se conectam, é presidido por uma
operação maquínica. As máquinas 16 são, assim, fluxo e corte de fluxo. Elas não
Donzelot, J. Uma anti-sociologia. In Carilho, Manuel Maria (Org.). Capitalismo e
esquizofrenia: dossier Anti-Édipo. Tradução José Afonso Furtado. Lisboa: Assírio & Alvim,
1976. p.167.
15
Deleuze, G. Cours à propos du Anti Oedipe, 16/11/71. Disponível em: <http://www.webdeleuze.com> Acesso em: 20 jun. 2000.
16
O conceito de máquina é um conceito central nas obras de Deleuze e Guattari. Ele
é utilizado por Guattari, já em 1969 para fazer uma diferenciação da idéia de estru-

14

141

142

PENSANDO O CONTEMPORÂNEO NO FIO DA NAVALHA

querem dizer nada, apenas funcionam por desarranjo, fragmentação, acoplamento e, quando agenciadas, produzem territórios, outras máquinas, fluxos e
universos existenciais. Esta noção de máquinas (técnicas, sociais, desejantes),
presente desde as primeiras páginas do Anti-édipo e posteriormente reunidas em
Mil Platôs sob o nome de máquina abstrata, aponta para a construção de um
plano de maquinação e conexão permanentes, no qual só há linhas, processos,
intensidades, objetos incorporais e variações. Este plano é o plano de imanência
cujo processo é de co-produção e acoplamento: nele não há sujeito ou unidades
pré-formadas, mas multiplicidades. O funcionamento das máquinas, em seus
arranjos e aparelhos, produz o mundo juntamente com os sujeitos e os objetos
que o constituem.
Toda sociedade, diz Deleuze, só tem medo de uma coisa: dos fluxos
não codificáveis. O drama de toda sociedade, à exceção da nossa, é o medo do
que foge dos seus esquemas de codificação e territorialização, daquilo que
desliza sobre seu corpo social e não se sabe o que é, o que pode produzir.
Deleuze e Guattari, ao afirmarem que, onde há produção e reprodução
sociais, há produção desejante, sinalizam que as formas de produção social
implicam, elas também, um elemento de anti-produção acoplado ao processo de
produção. Um corpo pleno denominado como socius (corpo da terra, corpo do
déspota ou capital) que, funcionando como superfície de registro, se rebate
sobre as forças produtivas e apropria-se delas desarranjando-as.
No caso do capitalismo, o capital se constitui como o corpo sem órgãos
do processo capitalista, inserindo-se entre o produto e o produzir como fluxo de
poder mutante que toma para si a deriva da força de trabalho e os limites de sua
própria fruição. Desse modo, o capital não é somente a substância fluida e petrificada do dinheiro, mas confere à esterilidade do dinheiro a forma sob a qual
este produz dinheiro e uma mais-valia "como substância motora de si própria".

tura visando, a partir desta diferenciação, explicar o funcionamento dos grupos que
vinha desenvolvendo em La Borde. Mas é especialmente no Anti-Édipo (1972) que
as diferenças entre máquina e mecanismo se fortalecem na construção do conceito de
máquina como sistema de cortes-fluxos que incidem sobre um "fluxo material contínuo".
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O corpo pleno transformado no do capital-dinheiro suprime a distinção
da produção e da anti-produção; ele mistura em todo lugar a anti-produção às
forças produtivas, na reprodução imanente de seus próprios limites sempre
alargados (axiomática).
A máquina capitalista só está plenamente montada quando o capital se
apropria diretamente da produção e se apresenta como superfície de registro,
operando relações diferenciais 17 (de determinação recíproca) entre os fluxos da
produção sob a forma de capital dinheiro (fluxos monetários sob a forma de fortuna
de mercado advindo das formas iniciais do capital comercial e bancário) e os
fluxos descodificados do trabalho sob a forma de trabalhador livre (fluxo de
trabalhadores sob a forma de expropriação /desterritorialização dos servos e
pequenos agricultores quando transformados em "livres" possuidores de sua força
de trabalho) e a descodificação dos fluxos inconscientes (fluxos intensivos do desejo).
As relações diferenciais instauram relações formais entre quantidades
flutuantes e formam a axiomática capitalista que conjura, controla e compensa
a multiplicidade crescente das combinatórias advinda dos processos de desterritorialização e descodificação. Por um lado, ela converte os limites exteriores em
limites interiores, definidos pelo funcionamento do próprio capital, que ela
reproduz em uma escala sempre maior. Substitui os limites anteriores, recriando-os
em novas combinatórias e reproduzindo-os na mesma escala, não cessando de
produzir reterritorializações (subjetivas, propriedade privada). Estes processos
caracterizam o funcionamento imanente da máquina capitalista, pois é, numa
mesma operação, que o capitalismo desterritorializa e descodifica os fluxos e
substitui uma axiomática aos códigos em ruína. Ao contrário das máquinas sociais

As três formas de relações diferenciais se dão entre fluxos descodificados e correspondem às
três formas do capital. No capital industrial, ela se dá entre potências diferentes e independentes de determinação recíproca: o fluxo de capital e o fluxo de trabalho que ficam virtualizados.
No capital financeiro, ela se dá entre fluxos de renda e pagamento e fluxos de financiamento.
Estes, não são duas formas de dinheiro mas as duas faces em que ele se apresenta. No capital
de mercado, os fluxos de mercado onde se insere a inovação e do qual extrai a sua rentabilidade, e os fluxos de conhecimento e inovação que são de tipo financeiro, mostram que não é o
mesmo tipo de dinheiro que paga a inovação e define a rentabilidade desta inovação.
17
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precedentes, a máquina capitalista é incapaz de fornecer um código que cubra o
conjunto do campo social. A própria idéia do código ela substitui no dinheiro
por uma axiomática das quantidades abstratas 18 .
Provém, daí, a relação que Deleuze e Guattari fazem entre capitalismo
(no que se refere ao processo econômico) e esquizofrenia (no que se refere ao
seu processo), afirmando que ambos não se configuram numa forma concreta e
não param de fazer passar, interceptar, concentrar fluxos descodificados. Chama
também a atenção para uma diferença de funcionamento destes processos,
mostrando que a esquizofrenia vai mais longe no processo de descodificação e
desterritorialização. O capitalismo funciona sobre uma conjunção de fluxos,
mas com a condição de os introduzir, ao mesmo tempo, num novo tipo de
máquina. Uma máquina não mais de código, e sim uma máquina axiomática,
cujo limite pode ser dado pelos fluxos (em seu funcionamento esquizo) não,
porém, pelas relações diferenciais entre os fluxos.
A positividade do funcionamento capitalista é se constituir sobre o
negativo das outras sociedades (enfraquecimento dos códigos). Ele não enfrenta
esta situação de fora, ele vive dela e nela encontra, concomitantemente, sua
condição e sua matéria, impondo-a com toda a violência.
A reanimação do capitalismo se dá sob este signo: o de estar sempre
pronto para juntar um axioma a mais à máquina. Seu funcionamento é paradoxal
à medida que se constitui historicamente sobre o drama das outras sociedades:
a existência e a realidade de fluxos descodificados que ele toma para si, desterritorializando e produzindo combinatórias em escalas cada vez maiores.
Poderíamos dizer que este funcionamento não é novidade. Marx já
apontava que o capitalismo historicamente sempre sobreviveu contrariando a sua
tendência, tendo como combustíveis para sua acumulação, a "vampirização" da vida
do trabalhador e de seu fazer: "O capital é trabalho morto que como um vampiro
se reanima sugando o trabalho vivo e quanto mais o suga mais forte se torna"19
O capitalismo no nível da economia inventa o infinito: na produção o produzir por produzir
nas condições do capital e o capital infinito, sob a forma de relações diferenciais entre fluxos,
que faz marchar a dívida infinita. Desse modo, o corpo social, sob a forma de capital dinheiro
e a dívida, tornam-se processos infinitos sob o garrote da axiomática capitalista.
19
Marx,K. O capital: crítica da economia política; livro primeiro: o processo de produção do
capital. 12. ed. Tradução de Reginaldo Sant'Anna. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988. 2 v. p.263.
18
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Pois, então, o que nos faz afirmar a dramaticidade de sua transmutação
contemporânea a partir de novos paradigmas?
Configurações do capitalismo: o vampiro insone
O vampiro de nossos dias é insone e fashion, não repousa nunca.
Segundo Sant'Anna: "Sua insônia é sua força. Está nas praias, nos shoppings,
nos laboratórios, nas cidades e nas florestas. Parece enfim, plugado a todo ser
vivo, como uma larva banal, explorando não apenas realidades e fatos, mas,
também, virtualidades e processos"20 .
Concordamos que o capitalismo sempre subsistiu da extração da maisvalia através do processo de subsunção real do trabalho ao capital. Por conta
disto, manteve com o trabalhador uma relação de assujeitamento (disciplinarização da vida do trabalhador e de seu fazer) e de "dependência" (enquanto este
lhe possibilitasse ser convertido em mais dinheiro). Entretanto, tal relação se
atualizava, em suas diferentes linhas constitutivas de saber, poder e subjetivação, a
partir de três funcionamentos principais: a concentração, a homogeneização e a
dicotomização.
A concentração pode ser vislumbrada na centralização da produção, da
mão-de-obra, de um mercado, na maior parte das vezes de contorno nacional21 ,
da forma-dinheiro, do estoque de mercadorias, dos bolsões de miséria em favelas,
guetos ou periferia etc.
Com relação à homogeneização, podemos nos reportar à padronização
de tarefas; à imposição da relação salarial fabril como padrão de referência para
20
Sant'anna, D. Transformações do corpo. In: RAGO, M.; Orlandi, L. B.L.; Veiga-NETO, A.
(Orgs.) Imagens de Foucault e Deleuze, RJ, DP&A, 2002 p. 103-104.
21
A este respeito é importante marcar as análises de Wallerstein, I., numa entrevista ao jornal
Folha de São Paulo (fev. 2002), por ocasião do Fórum Social Mundial de Porto Alegre, quando ele salienta que o desenvolvimento econômico não têm os países ou as sociedades como seu
objeto mas a economia mundo; e mostra que esta economia mundo não é um fenômeno
recente, mas um fenômeno de longa duração, pois "há 400 anos, o planeta vive num único sistema histórico, a economia mundo capitalista.Ele mostra como a economia capitalista atingiu,
em 400 anos, uma enorme expansão da produção mundial e um incrível avanço tecnológico, ao
mesmo tempo que criou uma atroz quantidade de destruição e de empobrecimento de amplos
segmentos das populações mundiais.
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a proporcionalidade de gastos e receitas; à constituição de modelos subjetivos
de trabalhador, pai, mãe, patrão e família comandados pela produção; à incorporação da cooperação, da integração e da comunicação a serviço da máquina.
E, no que diz respeito à dicotomização, aludimos à visibilização mais
nítida de fronteiras entre local de trabalho e casa; empregado e desempregado,
público e privado, lutas sindicais dos trabalhadores e lutas patronais, de uma
ação disciplinar sobre o corpo do trabalhador e resistências opositivas a esta
disciplinarização.
Podemos dizer que estas relações, do ponto de vista da produção social
da existência, se produziam num funcionamento imanente da máquina capitalista;
entretanto, esta, em seu processo de expansão e de acumulação, foi ficando cada
vez mais coextensiva a ele.
Respiramos capitalismo, temos nossa existência tomada pelo modo de
produção capitalista, como se ele esgotasse toda nossa imersão na imanência, a
tal ponto que só nos reconhecemos como entes levados pelas suas descodificações, desterritorializações e reterritorializações, como se na falta de sua
axiomática não pudéssemos nem mesmo agir ou pensar, como se ele fosse nosso
próprio dentro e fora. Constituindo-se como socius, o capital assalta a vida em
suas configurações extensivas (andar, correr, amar, viver, trabalhar...) e intensivas
(afetos) como forma de extrair, seletivamente, as forças mobilizadas em seus
deslocamentos e acumulação.
O novo paradigma, no qual funciona o capitalismo hoje, apesar de
sabermos que muitos dos antigos funcionamentos permanecem e se hibridizam
com os novos, é, em especial marcado por uma tendência à dispersão, à heterogeneidade num funcionamento imanente.
O funcionamento "dispersivo" deste novo paradigma impõe formas de
produção descentralizadas e voltadas para o exterior, tendo como parâmetro
estabelecer um "estoque zero" à medida que produz o que já foi vendido. A
constituição de um mercado idealmente globalizado, sem fronteiras e de caráter
transnacional, implica na primazia do capital financeiro, e sua liberação, e na
constituição de uma mão-de-obra internacionalizada. Um dos efeitos do
funcionamento deste paradigma tem sido a exportação da miséria e do nível de
desemprego em bolsões por todo o planeta.
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Um outro aspecto do funcionamento atual do capitalismo diz respeito à
sua heterogeneidade 22. Esta combina trabalhador "polifuncional"23 , flexibilização
e informalização da relação salarial via terceirização ou prestação de serviços,
com modulações auto-deformantes de subjetividades laminadas em poliidentidades de trabalhador, mãe, pai, família, gestor. Neste processo, a comunicação, a iniciativa e o conhecimento tornam-se dimensões das quais depende a
produtividade.
Por último, mas não em ordem hierárquica de prioridades, citamos um
funcionamento imanente no qual estão imersos os outros dois aspectos. Este
funcionamento se atualiza na abolição de limites espaço-temporais para ilimitação do capital e de seu processo de acumulação, e também na virtualização e
desterritorialização do capital produtivo em fluxo financeiro. O fluxo de trabalhadores é apropriado pelo capital como potência imaterial, virtualmente
descar-tável, utilizando-se de um controle contínuo e ininterrupto que visa à
extração da potência criativa do trabalhador, com acento no "trabalho vivo",
imaterial.
A axiomática da relação diferencial faz funcionar a máquina capitalista
e expressa o funcionamento imanente do capital. Esta máquina só funciona
desarranjando-se, como forma de produzir as mais diferentes combinatórias
entre fluxos de trabalho, fluxos do dinheiro transformado em capital e fluxos
libidinais inconscientes. A questão para nós, como assinalam Deleuze e Guattari, é
ver como estes fluxos deslizam e se rebatem sobre o socius - transformado em
capital - na sociedade capitalista. Nesta dimensão, a teoria dos fluxos, pode
explicar o que evidencia o drama do nosso contemporâneo: o modo de produção
capitalista apresentando-se como nosso plano de imanência do ponto de vista da
produção social da existência.
É importante ressaltar que, se, por um lado, esta tendência à heterogeneidade sinaliza uma
mutação de paradigma do capital, por outro lado, não se pode deixar de perceber que este
processo aponta também para uma sobrevida do taylorismo; para aquilo que perdura como sua
conquista máxima: a da crescente concentração num número decrescente de agentes das
funções mais determinantes do aumento da produtividade, como a de concepção. Senão, como
explicar o desemprego estrutural ou o barateamento crescente da mão-de-obra, incluindo aqui
os polifuncionais cada vez mais barateados?
23
Cocco, Giuseppe. Trabalho e Cidadania. São Paulo: Cortez, 2000. Neste livro o autor faz a
diferenciação entre o modo de produção taylorista e fordista do pós fordista
22
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O funcionamento imanente da máquina capitalista se faz na extração
do que Deleuze e Guattari chamam de uma mais-valia de fluxo, ao mesmo tempo
humana, financeira e maquínica 24. A máquina axiomática produzida pelo capitalismo contemporâneo marca seu funcionamento primordialmente no plano
molecular onde não se tem sujeito e objeto constituído, mas potências e linhas
de subjetivação. Neste sentido é que podemos entender que seu "alvo principal"
não seria as classes e suas representações, mas o que eles chamam massa e suas
linhas de diferenciação com relação ao segmento molar.
A mais-valia na sociedade capitalista se converte em mais-valia de
fluxo desde o ponto de vista da produção econômica até a produção da vida. Sua
extorsão não se restringe à mais-valia humana, mas assalta as forças do vivo em
sua potência desejante, de inventar vida, para dele extrair mais força para os
deslocamentos que operam a ilimitação da axiomática capitalista.
No plano da produção econômica a mais valia de fluxo é o resultado da
relação diferencial entre os diferentes tipos de fluxos oriundos do capital industrial - fluxo de trabalho e capital que gera mais-valia humana que se produz do
trabalho humano -, do capital financeiro - fluxo de financiamento e fluxo de
renda que gera uma mais-valia financeira - e capital do mercado - fluxo de
mercado e de inovação produzindo uma mais-valia maquínica. Estes fluxos não
são definíveis independentemente uns dos outros; eles estão em relação de
determinação recíproca, o que garante que o capital, em sua flutuação e fruição,
se converta em meios de produção e o trabalhador encontre, no mercado, quem
compre sua força de trabalho; de outro modo, virariam puras virtualidades. A
mais-valia humana é exportada a partir de fluxos de trabalho humano que pode
ser evidenciado na dispersão e na internacionalização da mão-de-obra. A maisvalia humana guarda uma importância decisiva no centro e em setores altamente industrializados. É acrescentada a ela uma mais-valia maquinística que
não depende diretamente da ciência mas do capital. Ambas constituem o conjunto da mais-valia de fluxo que caracteriza o sistema capitalista.
O capital, como instância produtiva estéril, se apropria de uma potência
de ilimitação, ao rebater, distribuir e registrar a produção e a reprodução social
24

Deleuze,G.; Guattari,F. Micropolítica e segmentaridade. In: Mil Platôs, v.3, 1996, p.83-115.
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em sua axiomática, apresentando-se como empreendedor, ao mesmo tempo
econômico e ontológico. Esta apropriação é afirmada na produção social da
existência quando toma seletivamente "o cérebro do trabalhador" e a "potência
vital" como combustíveis para seus deslizamentos/deslocamentos; o capital faz
a seleção da diferença que a ele interessa no campo das diferenças; ele precisa de
partículas que operem favoravelmente a sua acumulação. Mas estes "combustíveis" também podem funcionar para corroê-lo, pois são "batizados", afetados,
por outras composições que o fazem engasgar e, em alguns momentos, travar.
Segunda vertente do paradoxo: uma estratégia de
p ro dução que contraria a potência da qual ela se apropria
A segunda vertente do paradoxo só pode ser pensada partindo do
entendimento de que os processos que contrariam a potência de ilimitação,
reterritorializando-os em controles auto-modulantes, e se evidenciam na vida,
nas tecnologias e nas ciências, são os mesmos que dela se apropriam para
expandir-se, ou seja, estes processos, como vimos anteriormente, são imanentes, se dão por determinação recíproca.
O capital vem esbarrando nos limites absolutos do processo real de
valorização e, apesar de empurrar estes limites cada vez mais para frente em sua
lógica de expandir-se - via mundialização e "vampirização" das sinergias da
vida -, tem se defrontado com alguns entraves reais (para onde mais se expandir).
Tais entraves o fazem assaltar, não somente, os últimos recursos disponíveis e
gratuitos da natureza (água, ar, luz solar), mas, sobretudo, tomar para si a gestão
da vida em suas dimensões biológicas e subjetivas, fazendo do sono, do desejo,
da afetividade e da sexualidade, um terreno direto da valorização do capital25.

Temos visto atualmente o crescimento e o alto índice de audiência dos chamados "realityshows" na televisão brasileira (Big-brother, Casa dos artistas, Fama...) que, embalados numa
feroz maquinária midiática (revistas semanais de fofoca, vídeos de momentos picantes destes
shows não exibidos na telinha, cds com trilha sonora, reportagens nos jornais com a família,
vizinhos e amigos dos concorrentes que saem ou permanecem no programa etc) vendem, como
kits "prêt-à-porter", a realidade cotidiana - dormir, escovar os dentes, trocar de roupa, comer,
conviviabilidade ... - cuja garantia é a inclusão nas órbitas do lixo do capital embrulhadas em
imagens de fama instantânea e "subjetividade-clone" com curto prazo de validade.
25
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O capital, como vimos anteriormente, investe em especial, nos processos
de produção da vida, em suas variações, apresentando-se como seu empreendedor
ontológico. Este como "valor que se auto-valoriza" precisa destas variações
para expurgar seus limites internos de acumulação. E mais: incita e sustenta até
mesmo, como aponta Rolnik, modos de subjetivação singulares, mas para
serem reproduzidos e reificados como mercadorias de consumo de massa e
identidades "prêt-à-porter" separados do extrato intensivo da vida. A perversão
do capitalismo está em desconectar a singularização do processo, em dissociar
a força de criação do substrato intensivo, ou seja, de separá-la do que o corpo
intensivo está pedindo. Desta forma, ele faz desaparecer "a distância entre
produção e consumo" onde "o próprio consumidor torna-se matéria prima e o
produto de sua maquinação"26 .
Em sua axiomática de dominação e assujeitamento, o capital toma a
vida em sua variação constitutiva e molecular, reproduzindo-a e estendendo-a
às combinações mais inusitadas na organização dos desejos, das necessidades e
da criação, demandando, destas, os arranjos mais inusitados para seu funcionamento. Ao mesmo tempo em que "libera" a vida a novas invenções, a constrange
integrando-a, impedindo ou desviando suas fugas em superfícies de estratificação e sobrecodificação. Aquilo que escapa das sobrecodificações axiomáticas,
ou seja, a produção de corpos intensivos onde acontece a conectividade do desejo,
o capitalismo busca modular.
Serpente ondulatória
Deleuze, ao falar da sociedade contemporânea como sociedade de
controle , chama também atenção para este novo funcionamento do poder, já
anunciado por Foucault, que opera ao "ar livre" e por modulação contínua; um
tipo de controle que nunca destrói as coisas completamente; ao contrário disto,
as transforma contínua, ilimitada e rapidamente, de forma imperceptível - como
27

26
Rolnik,S. Despachos no museu: sabe-se lá o que vai acontecer. In: Orlandi, L.B.L.; Rago,
M.; Veiga-Neto, A.(Orgs)., 2002. p.310.
27
Deleuze, G. Post-scriptum sobre as sociedades de controle in Deleuze, G. Conversações. Rio
de Janeiro: Editora 34, 1992.
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"um gás" -, não as deixando jamais terminar. Em seus controles auto-modulantes, tendo os aparatos midiáticos como instrumento auxiliar principal, decreta
a obsolescência instantânea de formas de vida, de gostos, de valores, produzindo
subjetividades-metástases, massa amorfas a serem constantemente divididas e
moduladas. Ao mesmo tempo em que produz desterritorialização contínua e
enuncia "tenha criatividade, seja múltiplo, mude sempre", produz subjetivação
serializada que encarcera a força de criação sobrecodificando-a nos limites das
demandas do mercado do consumo.
Ao distinguir "a lógica" de funcionamento das chamadas "sociedades
de controle" daquela das "sociedades disciplinares", Deleuze afirma que o
dinheiro seja o "que talvez melhor exprima a distinção entre as duas sociedades,
visto que a disciplina sempre se referiu a moedas cunhadas em ouro - que servia
de medida padrão - , ao passo que o controle remete a trocas flutuantes, modulações que fazem intervir como cifra uma percentagem de diferentes amostras
de moeda". E prossegue, indicando um animal para cada uma dessas
sociedades: "A velha toupeira monetária é o animal dos meios de confinamento,
mas a serpente o é das sociedades de controle". E a passagem conclui, com um
misto de humor e inquietação: "Passamos de um animal a outro, da toupeira à
serpente, no regime em que vivemos, mas também na nossa maneira de viver e
nas nossas relações com outrem. Encontramos aí, nos próprios dispositivos de
controle, uma ilimitação cuja potência enrosca-se no incontrolável da serpente
financeira pois, se "o homem da disciplina era um produtor descontínuo de
energia, [...] o homem do controle é antes ondulatório, funcionando em órbita,
num feixe contínuo".
A estratégia de produção do capital operando como "serpente" ondulatória, em ritmo de fluxos financeiros, se dá como forma de expurgar suas
crises e os limites de sua acumulação. Sua modulação dispersiva, como forma
de sobrevivência, altera o contorno de países fazendo do planeta seu solo.
Produz centros de produção de alta tecnologia em países chamados de "periféricos", da mesma forma que constrói zonas de pobreza nos chamados "países
centrais". Decreta a crise da relação salarial de tipo fabril, substituindo-a pelas
relações no jogo do "livre" mercado. Este é regulado internacionalmente pelo
grupo dos oito países mais ricos do mundo e coordenado por organismos
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transnacionais (Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização
Mundial do Comércio, OCDE) que asseguram a farsa do livre-comércio entre
nações, ao mesmo tempo em que dão suporte aos países mais industrializados G8, para "adoção de políticas restritivas à livre-circulação, através de retaliações
comerciais, medidas anti-dumping, estabelecimento de quotas para importação,
regulamentação das patentes."
Na prática, os países em desenvolvimento são submetidos a ter a sua
economia incondicionalmente submetida à lógica de operação de quem controla o
mercado mundial que, em seus processos de modernização crescente, vêm
produzindo um enorme contingente de desempregados e precarizados no trabalho
informal e imensos bolsões de miseráveis espalhados pelo mundo como, vidas
descartáveis, cuja agonia é gerida pelo capitalismo 28 .
O atual regime de acumulação capitalista tem, como mais altos valores
do trabalho, a comunicação, a informação e a cooperação, sobre os quais o capital
também incide suas operações de redução de valor. Este regime, no plano molar
do trabalho, faz emergir uma nova engenharia produtiva calcada na inteligência
no e do trabalho que opera, segundo Athaíde 29, combinando as novas opções
técnicas e organizacionais à variabilidade das situações. Neste processo, o capital
tem o lugar de empreendedor organizacional da produção, a partir do qual as
técnicas informacionais se subordinam e são implementadas, requerendo uma
nova qualificação operativa que é delegada, nos processos de produção, às
relações de cooperação, comunicação e produção do conhecimento, antes
demonizadas 30, entre conceptores e executores.

A este respeito ver o artigo 'Que esperança tem a África? Que esperança tem o mundo? In:
Wallerstein, I. Após o liberalismo. Em busca da reconstrução do mundo. 2002, p. 55-77.
29
Athayde, Milton Raimundo Cidreira. Gestão de coletivos de trabalho e modernidade:
questões para a engenharia de produção. 1996. 257p. Tese (Doutorado em Ciências em Engenharia
de Produção) - Coordenação de Pós-Graduação em Engenharia, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 1996.
30
A hegemonia do modo capitalista de produção engendrou-se em meio a complexas lutas que
colocaram em cena configurações diversas do mundo do trabalho. O uso de modelos operatórios cognitivos pelo trabalhador perante os problemas, sua rede informal de cooperação e
informação, quando postos em cena no processo de trabalho, eram vistos, na época da manufatura industrial, como uma "contra-organização", uma forma de escape do trabalho prescritivo
assentado no paradigma codificado nas técnicas de organização científica do trabalho. A forma
28
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O desenvolvimento crescente, ancorado em inovações no campo da
cibernética, e as inovações tecnológicas, "operando globalmente ao ritmo de
fluxos financeiros, vêm reduzindo quantitativa e qualitativamente a necessidade
de força humana". Observamos hoje a agudização da configuração do que, há
décadas, vem sendo estudado como degradação do trabalho operário, configurando-se numa "decrescente classe operária cada vez mais reduzida a uma
apendicularidade tecnológica, a uma subposição operatória de auxiliar do maquinismo" 31.
Entretanto, Athaíde (1996), analisando as dimensões coletiva, comunicacional e imaterial, como marcas da modernidade, nos mundos do trabalho
contemporâneo, mostra que a utopia do capital, da plena dispensabilidade de
força de trabalho humana, não se deu, apesar da chamada "revolução tecnológica"
ter produzido, em seu bojo, a precarização do trabalho, o aumento do desemprego, a desativação de diversas empresas decretadas obsoletas, diante da
impossibilidade de investir em tecnologia e automação, e a exclusão crescente
agravada pelas desigualdades entre os diversos países. A crescente automação
do processo produtivo não rompe com o caráter decisivo do fator humano e
requer qualificação crescente do trabalhador, rapidez de intervenção, responsabilidade e faz crescer a necessidade de atividades de manutenção, exigindo do
trabalhador o acúmulo de diferentes tarefas, um polivalente, para operar as
máquinas. Sua posição é cada vez mais apendicular, mas ainda seletivamente
necessária "para controlar, prevenir, consertar panes e para otimizar o processo

manufatureira industrial encontrou sua expressão mais reveladora no paradigma tayloristafordista que, nas primeiras décadas deste século, se desenvolveu nos EUA, emergindo como
solução restritiva ao poder dos trabalhadores, nos processos produtivos, sobre o tempo das fabricações e como forma de controle do capital sobre o trabalho. A engenharia produtiva taylorista e fordista construiu sua eficácia nas linhas de produção, em postos de trabalho parcelados e encadeados tanto na fabricação quanto na montagem, baseando-se no parcelamento,
especialização e intensificação do trabalho com produção em grandes séries de mercadorias
padronizadas a baixo custo. Já em 1930 a pesquisa de Elton Mayo, na Western Electric Company,
para análise da produtividade, detecta a evidência das relações humanas, no processo de trabalho,
em suas redes de comunicação e a constituição de lideranças naturais que se opõem aos ditames da
gerência, mas é, após a 2ª guerra mundial, que as relações humanas ganham importância e são
manipuladas para resolução de conflitos no trabalho.
31
Orlandi,L.B.L. Que estamos ajudando a fazer de nós mesmos? 2002, p.30.
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produtivo (pois que as novas técnicas de produção automatizadas multiplicam
tais perigos e defeitos afetando o processo de fabricação)".
Negri e Hardt mostram que o trabalho imaterial compreende o intelecto,
e não simplesmente o trabalho intelectual, em sua plasticidade e possibilidade
de inserir-se em qualquer situação. Este não tolera 32 sujeitos não qualificados e
isolados na produção, executando gestos mecânicos. Ao contrário, ele nos "permite
compreender a plasticidade da nova força de trabalho" que depende da criatividade coletiva, da cooperação intelectual e funciona em rede, instaurando
espaços comuns de comunicação. Mais e mais o trabalho aparece como atividade produtiva da multidão33, de sua inteligência coletiva e de seu funcionamento
comum, de sua paixão, de sua afetividade e de sua inventividade, em suma, de
sua vitalidade. É a multidão que cria, gera e produz novas fontes de energia e de
valor e não o império. Ele é apenas organizativo, mas não constituinte, ele parasita
e vampiriza a riqueza virtual da multidão.
Desse modo é que podemos entender que a mais-valia do capital é uma
mais valia de fluxos, pois o que ele extrai como mais-valia não se pauta num
"plus" extorquido e não remunerado de trabalho executado (abstrato), mas se
intensifica na intercambialização e serialização de fluxos de trabalho, fluxos de
conhecimento, fluxos vitais, que são virtualizados fazendo com que ele ganhe
sobrevida na "produção de conhecimentos e num trabalho vivo cada vez mais
intelectualizado 34 e comunicativo". Ao mesmo tempo em que está ocorrendo

Podemos perceber este processo na constante incitação aos processos de formação permanente como forma de produzir a ilusão de estarmos sempre prontos para as novas necessidades
do mercado de trabalho e/ou escaparmos do desemprego.
33
O convite que estes autores (Negri ; Hardt, 2001) nos fazem para driblar as estratégias imperiais, que se esforçam para neutralizar a potência subjetiva e explosiva da multidão, alienando-a da
sua produtividade, se ancora no entendimento do espaço biopolítico da multidão como ponto
de partida possível, já que considerado do ponto de vista do desejo, da produção de um coletivo
humano em ação. A multidão com sua força irreprimível de criação de valor, seu trabalho imanente, suas modalidades de criação, de cooperação e comunidade, mas também de escape,
mostra que as lutas são , ao mesmo tempo, econômicas, políticas, culturais e biopolíticas.
34
Cabe ressaltar que a extração da mais valia vêm se deslocando da extorsão direta operada
sobre o trabalho executado pelo trabalhador para uma nova correlação de forças em que é a
produtividade do próprio meio de trabalho que conta. Neste deslocamento, o fundamental não
é mais o trabalhador apendicular, mas a força produtiva da ciência e da técnica, colocadas indiretamente à disposição do capital e introduzida em máquinas complexas.
32
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um investimento deste capital globalizado para serializar, ele nunca valorizou e
precisou tanto do cérebro do trabalhador e de sua potência inventiva; cérebro e
potência que o próprio capital não pára de produzir e repor seletivamente para
si próprio, cérebro que ele valoriza até poder diminuir-lhe o valor.
Este funcionamento generalizado do poder no "capitalismo mundial
integrado" vai ser apontado, por Negri e Hardt, como uma nova forma de
soberania chamada Império. O império é sem limites e sem fronteiras em vários
sentidos, desde o englobar a totalidade do espaço-mundo, apresentando-se
como ordem a-histórica, eterna, definitiva, até a penetração na vida das populações, nos seus corpos, mentes, inteligência, desejo e afetividade. Ele se encarrega
positivamente da produção e da reprodução da própria vida organizando a
totalidade das atividades da população 35.
Prolongando a intuição foucauldiana sobre o biopoder, os autores
mostram que o poder agora não é mais restritivo, punitivo e não se exerce verticalmente, mas sob a forma de uma rede horizontal esparramada, entrelaçada
ao tecido social e à sua heterogeneidade, articulando singularidades étnicas,
religiosas minoritárias, e requerendo, com isto, novas modalidades de controle.
Reafirmando as análises delezeanas sobre a sociedade de controle,
mostram que os mecanismos de monitoramento do império são, agora, mais
difusos, ondulantes, imanentes e incidem sobre as mentes prescindindo de intermediações institucionais. Eles funcionam através de sistemas de comunicação,
redes de informação, atividades de enquadramento e também de mecanismos de
interiorização que são reativados pelos próprios sujeitos. Servindo-se de redes
flexíveis moduláveis e flutuantes, o poder muda o seu raio de ação, mas também
sua extensão, seu alcance e sua penetração.
Desse modo, o conceito de biopolítica para estes autores ganha uma
outra dimensão, à medida que o articulam as tramas da subjetividade, ou seja,
tomam o processo de produção e de reprodução da vida em todas as suas

Podemos observar a dimensão biopolítica da sociedade de controle na diversidade crescente
de publicações, em revistas semanais brasileiras, incitando ao auto-monitoramento da saúde
física e psíquica, nos verdadeiros manuais de auto-ajuda para a vida sexual, alimentar, mental,
afetiva, econômica e social.
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manifestações do ponto de vista da dinâmica subjetiva que o determina e da
potência destas dinâmicas de romper os enquadramentos axiomáticos do capital
que as sintetiza e as aplaina. Se o capital funciona como "empreendedor
biopolítico" que organiza, neutraliza e reprime as forças em jogo no contexto
biopolítico, em que estamos todos imersos, este contexto se faz da conexão de
processos vitais cujo horizonte é fractal.
Os fluxos de conhecimento, de afeto, de desejo e de comunicação são
valores indestrutíveis e imprevisíveis em suas conexões. Estes fluxos, ao mesmo
tempo em que se tornaram o "capital fixo" ou a base dos vínculos produtivos
imprescindíveis para acumulação do capital, são potencialmente perigosos a
esta acumulação, pois portam a potência vigorosa das linhas de escape da
resistência, cuja multiplicidade afirma-se num revolucionar-se constante. Ao
tirar todos os limites para a subsunção real e total da sociedade capitalista (Estadosnação, público e privado, liquidação das instituições), o capital, ao mesmo tempo,
pôs a nu as sinergias da vida e a força coletiva do desejo.
O que está em jogo, aí, é a vida em meio aos riscos de sua dissolução,
e também de sua expansão. A vida, como potência de invenção e de metamorfose,
que o capitalismo tenta contrariar e neutralizar, tornando-a um intolerável que
funciona como "remédio e combustível" para sua sobrevivência, é, paradoxalmente, o que pode envenená-lo, pois ela é portadora de coeficientes de liberdade
inassimiláveis.
Políticas da interferência
A serpente capital, como vimos, expressa a estratégia de produção
contemporânea do modo de produção capitalista que, ao funcionar cada vez
mais molecularmente, opera uma laminação seletiva da potência vital em sua
axiomática de ilimitação e de sujeição maquínica. Esta estratégia de apropriação seletiva da potência vital se dá em meio às combinações mais inusitadas
com a serpente desejo, de modo que, não se contentando em ser "exterior a nós",
vai "ocupando" o plano de imanência do ponto de vista das questões da
produção social da existência, transformando-a em problemas da própria
sobrevivência do capital e de sua inelutável ambigüidade. Assim o capital é
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"co-participante" num plano que varia nele mesmo, pois é na vida, em sua
variação constitutiva e molecular, que a serpente capital se entrelaça e "dá cria".
Estamos imersos neste complexo envolvimento da serpente capital e da
serpente desejo, nesta dupla face do incontrolável apontando que não nos
encontramos precisamente ante a dois opostos, a partir dos quais escolheríamos
a melhor saída condizente com nosso modo de ser, mas imanentes nestas
serpentes, em meio às combinações mais variadas entre esses incontroláveis.
Não encontramos, neste sentido, uma entrada boa ou uma saída melhor; o que
se apresenta neste entrelaçamento é uma indicação de múltiplos deslocamentos,
múltiplas saídas e múltiplas entradas sempre pontuais.
Imersos nestas combinações, como pensar interferências na produção
da existência que se aliem a outros modos de se estar nos verbos da vida? Como
interferir na produção de uma vida digna de ser vivida?
As interferências que nos interessam se dão numa multiplicidade de
ações de teoria e prática que transbordam os insuficientes limites do eixo
sujeito-objeto. Não se trata de um interferir de um objeto dado sobre outro objeto
dado, de uma unidade predeterminada sobre um sujeito preexistente, porém
produzir interferências que façam vazar as multiplicidades que constituem a nós
e as coisas.
Interferir entre desejo e capital é o nosso grande desafio, pois nossas
interferências se tecem em meio aos funcionamentos e combinações destas
serpentes e, implicam sempre, escolhas éticas e mutação subjetiva.
Sabemos que não há saídas de fora das ondulações dessas serpentes,
mas nelas mesmas, em seus incontroláveis fluxos financeiros e desejosos; em
suas variações que anunciam a presença de fluxos desejosos que podem se
transformar em linhas de fuga e resistência.

Claudia E. Abbês Baeta Neves é professora adjunta I do Departamento de Psicologia da
Universidade Federal Fluminense. Doutora em Psicologia Clínica - PUC/SP.
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Clínica, política e as modulações
do capitalismo
Regina Benevides de Barros e Eduardo Passos

No campo de discussão que se forma em torno da temática "Império,
Biopoder e Resistência", tomamos a relação entre Subjetividade e Clínica no
contexto das modulações do capitalismo contemporâneo caracterizado pelas
redes frias da mundialização neo-liberal.
Devemos dizer, logo de saída, que tomamos como inseparáveis a clínica
e a política, tornando-se indispensável, em nossas análises, uma investigação
dos modos de exercício do poder na contemporaneidade. Compreender o capitalismo contemporâneo nos obriga entender este regime de produção que se
mantém na variação, realizando modulações que estendem seu domínio para
além dos limites concretos de uma nação-estado, no movimento de mundialização do neo-liberalismo. A questão da incomensurabilidade como princípio
motriz do capitalismo se torna, então, um tema que exige nossa atenção,
atentando para o fato de que este impulso planetarizante, este desejo do ilimitado, se realiza na forma da figura atual das redes - redes infinitas, hiperconectivas
e paradoxais porque comportam esperança e perigo. É diante desse paradoxo
que acreditamos ser preciso traçar nossas estratégias clínico-políticas.
Seguindo pistas desenhadas por Guattari nos anos 80, ressaltamos o
que ele chama de "integração maquínica" do capitalismo. Esta noção descreve
o modo de disseminação da lógica do capital no campo das competências subjetivas,
isto é, não só onde produzimos no trabalho assalariado, mas também onde
exercemos atividades "compatíveis e até desejáveis" ao que é economicamente
recuperável: no lazer, na sexualidade, nas relações interpessoais, nas nossas
movimentações urbanas etc (Guattari, 1981).
O que Guattari já designava como Capitalismo Mundial Integrado
(CMI) diz respeito a essa maneira como a lógica do capital, em suas modulações
contemporâneas, se expressa não mais exclusivamente por uma exploração do
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trabalho, mas também e, sobretudo, pelo exercício de exploração da vida, isso
que ganha um sentido revigorado, atualmente, a partir das análises foucaultianas.
Trata-se de um capitalismo não mais expansionista tal como ele se realizou
desde sua forma ibérica, caracterizada por um tipo de investimento desejante no
desterritorializado. Lançar-se ao mar ou realizar o espírito da conquista através
de um projeto de expansionismo marítimo, nos indica essa operação desejante
própria do capital. Lançava-se ao mar para colonizar, pois é no desterritorializado
do mar que se encontrava o meio (medium) de integração do diverso à metrópole. Eis aí a axiomática do capital: desterritorializar integrando, recompor
incessantemente. Esse expansionismo ultramarino contrasta, contemporaneamente, com um capitalismo intensivo que precisamos melhor entender.
Mas o que estamos entendendo por uma axiomática capitalística? O
capital é descrito por Deleuze e Guattari (1976) como se caracterizando por essa
operação de desterrritorialização dos fluxos e de conjunção deles na produção
de uma axiomática. Esta é a tese defendida por estes autores em O Anti-Édipo.
Capitalismo e Esquizofrenia:
"Fluxo de propriedades que se vendem, fluxo de dinheiro que escorre, fluxo de produção e de meios de produção que se preparam na sombra, fluxo de trabalhadores que se
desterritorializam: será preciso o encontro de todos esses fluxos decodificados, sua conjunção,
sua reação uns sobre os outros (...) para que o capitalismo nasça" (p. 283).

Percebem-se as reverberações das análises de Marx que explicava o
capital como efeito do encontro desses dois elementos principais: o trabalhador
desterritorializado, tornado força de trabalho livre e nua, e o dinheiro decodificado, tornado fluxo de capital capaz de comprar a força de trabalho. São diversos
processos de desterritorialização que liberam fluxos a serem submetidos a uma
conjunção forçada: processos de desterritorialização da terra por privatização,
dos instrumentos de produção por apropriação, da riqueza por abstração monetária,
dos fluxos de produção pelo capital mercantil, do Estado pelo capital financeiro
e os endividamentos públicos, etc.
Segundo Deleuze e Guattari, o capital não é um código que organizaria
fluxos qualificados, por exemplo, a organização nos circuitos de bens, de

Regina Benevides de Barrose Eduardo Passos

palavras e de mulheres, como propõe L Strauss para o código da Cultura. O
código é uma estrutura limitada, embora permita infinitas combinações, como
por exemplo, a estrutura do Édipo, finita nessa sua função ternária, mas que
permite infinitas combinações dos personagens familiares, contanto que se
mantenha uma operação interditora que se instala como imperativo legal.
Ao contrário, a axiomática do capital diz respeito a um modo ilimitado
de conjunção dos fluxos desterritorializados, não qualificados. Temos aí, então,
a conjunção de fluxo de trabalho desterritorializado e fluxo de dinheiro decodificado (fluxos não qualificados), gerando um fluxo de trabalho assalariado
(fluxo qualificado). Mais ainda, essa axiomática se caracteriza pelo contínuo
acréscimo de novos axiomas, permitindo a conjunção de novos fluxos desterritorializados, garantindo o movimento infinito e ilimitado do capital.
A noção de axiomática contrasta também com a noção de programática
já que este movimento ilimitado próprio do capitalismo nos obriga a pensar um
funcionamento nunca totalmente definido e que inclui os imprevistos, os
desvios, os erros e resistência a ele, mantendo-se sempre em crise sem que com
isso fique comprometida a sua funcionalidade. Como afirma Guattari (1981:
211) o CMI "não possui um programa definido de uma vez por todas; face a
uma crise ou a uma dificuldade imprevista, sempre é capaz de inventar novos
axiomas funcionais ou de suprimi-los"
O capital, na sua abstração enquanto sistema de equivalência universal,
tudo conjuga, aumentando sempre seus limites, não permitindo nenhuma exterioridade, afirmando-se enquanto movimento sempre à frente impulsionado por
esta busca do incomensurável que se faz imediatamente como uma forma de
captura do desejo. O capitalismo desterritorializa os fluxos de trabalho e de
dinheiro para submetê-los a um novo esquema de conjunção que substitui os
antigos códigos desaparecidos, realizando uma operação de controle dos fluxos
que devem se manter ligados sobre o corpo do capital.
Segundo Guattari (1981), a axiomática capitalística se caracteriza por
três tipos de transformações: o cerco, a desterritorialização e a segmentaridade.
O cerco é a forma de domínio pela ampliação dos limites do capitalismo sem
que se perca sua função segregacionista. A expansão do CMI, diferentemente
das fases coloniais e imperialistas, se dá por remanejamento das relações sociais e

161

162

CLÍNICA, POLÍTICA E AS MODULAÇÕES DO CAPITALISMO

por desenvolvimento de mercados artificiais (de bens, de informações, etc). O
fim dos "capitalismos territorializados e dos imperialismos expansionistas"
impõe uma transição para "imperialismos desterritorializados e intensivos"
(Guattari, 1981:214). Daí o sentido da integração desterritorializada característica
do CMI cuja operação é a de constante remodelagem do sentido e da existência
das coisas para garantir novas formas de segregação. Podemos identificar
diferentes expressões desta operação de cerco. Veja o caso da situação corriqueira
em nossos dias da remodelagem do gosto numa incessante desterritorialização
dos valores estéticos no mundo da moda; ou a remodelagem do corpo que, num
fisioculturismo da mulher e do homem, vai desterritorializando as referências
de gênero, anexando os corpos pela sua indiferenciação. Ou também, a remodelagem do conhecimento numa desterritorialização das mensagens no mundo da
avalanche de informações. Em todas essas situações, trata-se de uma mesma
operação de integração na desterritorialização. Disso decorre uma extrema
violência cínica. Extrema porque nos pega em franco movimento de desterritorialização, capturando-nos neste momento em que a criação seria possível, já
que os sistemas de referência foram desestabilizados, ou por outra, já que fomos
levados a abandonar um certo território, abrindo-nos para o novo. Trata-se, por
isso mesmo, de uma violência cínica porque nos põe nessa situação de sermos
atacados sem condições de revide. Como revidar nesta situação em que não
somos mais o que fomos nem já somos o que seremos? Como revidar neste
momento em que experimentamos a passagem de um modo de ser a outro, de
um sistema de sentido a outro? Atacados em pleno ar, quando não há possibilidade
de ponto de apoio para o revide, somos capturados neste cerco.
O CMI também se transforma por desterritorialização, isto é, o capitalismo
se modula por uma desterritorialização de si próprio. A modulação atual do
capitalismo se dá por privação da potência econômica das territorialidades
nacionais, investindo na homogeneização dos modos de produção e nos modos
de controle social. Guattari chama a atenção para o fato de que esta operação só
é possível se os órgãos de decisão passam a ser estruturados independentemente
destas territorialidades. É por isso que o CMI não tem um centro de poder único,
o que faz com que ele funcione através de engrenagens de poder que se espalham
por todos os níveis do socius. É o que Noam Chomsky (2000), em suas análises
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atuais e tão agudas, descreve como sendo o funcionamento regulador de um
"senado virtual"1 . Essa dinâmica de poder descentralizada do CMI vem a favor
dos mecanismos desterritorializantes que podem, paradoxalmente, estabelecer
zonas de "desenvolvimento" em países subdesenvolvidos e vice-versa. Estas
instâncias supranacionais têm o poder de desestabilização dos territórios
nacionais, o que fica claro no jogo econômico-financeiro regulado por agências
como o FMI, o BID, a ALCA, a OMC, que gerenciam à distância os fluxos
nervosos do capital flutuante e sem pátria. Gerência sem controle, ou com
controles parciais e instáveis, seu funcionamento se faz em rede.
Mas tamanha plasticidade do capitalismo não compromete a
manutenção de sua axiomática de tal maneira que ele se mantém como sistema
geral de segmentaridade. Como o capitalismo não se apresenta mais em sua fase
de expansão geopolítica, ele investe em novas segmentaridades fazendo coexistir
perspectivas de progresso social com políticas de contenção em outras regiões
ou setores. Torna-se necessário uma constante redefinição da segmentação
social de tal forma a acompanhar as mudanças nas paisagens não apenas
econômicas, mas também sociais, sexuais, familiares, conjugais, domésticas, de
justiça, educacionais, das relações de trabalho, etc. Estas "novas segmentaridades"
fazem desaparecer as antigas divisões (leste/oeste, norte/sul, nacional/multinacional), já que hoje presenciamos um modo de segmentar que não se faz mais
em grande blocos molares (a classe, a raça, o país, o continente, o hemisfério) ,
mas que se realiza como uma hierarquização e uma contenção da força coletiva
de trabalho que se espreme entre dois extremos: o de uma miséria e de uma
riqueza absolutas. Temos, então, zonas de superenriquecimento que não podem
mais se confundir com as antigas localidades do capitalismo tradicional (as

"Essa mobilidade das finanças fez nascer o que certos economistas chamaram de 'senado
virtual' de dirigentes que, simplesmente transferindo fundos, se encontram em condições de
decidir políticas sociais e econômicas" (Chomsky, 2000: 87). Nos últimos 30 anos, segundo
Chomsky, a economia mudou de maneira significativa, pois, enquanto 90% das trocas estavam
ligadas à economia real, isto é, ao comércio e ao investimento a longo prazo, na década de 90
a economia se torna especulativa, em fluxos de curto prazo. Trata-se da volatilização dos
mercados que se tornam imprevisíveis, gerando crises financeiras freqüentes. Tal volatilização
da produção tem como correlata esta virtualização dos mecanismos reguladores compondo a
situação de desterritorialização de que já nos falava Guattari.
1
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classes burguesas, a aristocracia industrial, os países ricos, o ocidente industrializado)
e, por outro lado, zonas de empobrecimento absoluto que se apresentam também
sem localização específica no socius, já que são como buracos negros, como
vazios ou rasgos no tecido social. Lado à lado estes segmentos se confrontam
mantendo uma tensão sem apaziguamento, uma coexistência incompossível.
Percebe-se, então, que a partir dessa análise do capitalismo somos
confrontados com uma evidência mais do que desconcertante, aterrorizante. A
máquina capitalística com seu modo de funcionamento datado, contextualizado,
não só histórica como geograficamente, atinge uma máxima potência quando
sublima toda sua concretude, tornando-se cada vez mais abstrata. O capitalismo
realiza seu projeto de máxima integração, se tornando CMI, porque se dá nesse
movimento ininterrupto de anexação. Nele, e por ele, já não se admite exterioridade, pois tudo se mundializa. Seu funcionamento não tem mais os limites da
máquina concreta.
Esse ilimitado da axiomática capitalista se realiza, mais do que nunca,
em sua versão intensiva.
Se o expansionismo se caracterizava pelo movimento do capital a partir
de um centro de irradiação (daí um capitalismo realizado como uma geopolítica
dos estados nacionais), essa versão intensiva do capital se dá na forma de um
estranho domínio. Agora a colonização se faz não mais no confronto entre
metrópole e colônia ou qualquer outra das grandes divisões que polarizavam o
embate em blocos rivais. Diferentemente, vivemos uma forma de colonização
sur place, in loco. Paul Virilio e Sylver Lotringer (1984) chamaram este mecanismo
de "endocolonização" (p.92). Preferimos, no entanto, evitar os perigos a que
esse prefixo grego endon pode nos levar, já que ele significa "movimento para
dentro" "posição interior". Esse cuidado se justifica quando compreendemos
que as lutas se travam, agora, não mais nesse campo geopolíico em que as
forças se equacionam a partir de fronteiras que separam o interior e o exterior
dos sistemas em confronto. É porque se trata de uma forma intensiva da exploração
capitalista que a noção de dentro e fora ganham um outro sentido. O capitalismo
intensivo realiza um efeito de dominação gerando no lugar o fora e o dentro.
Veja, por exemplo, a situação de uma segmentação local tal como
encontramos num bairro carioca como São Conrado. Ali a colonização se realiza
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pondo no mesmo lugar quem estaria à margem e quem estaria no centro do
gerenciamento da produção. Uma vez que as duas posições enquanto posições
na polis - por isso mesmo, posições políticas - se dão no mesmo lugar, somos
obrigados a entender as novas formas de embate segundo uma lógica de múltiplas
estratificações. O local se adensa em mil platôs gerando também mil lutas. Em
São Conrado há condomínios de luxo e a favela da Rocinha, lado à lado. E em
cada um desses mundos outros mundos se confrontam pois na Rocinha encontramos
o chefe do tráfico e as famílias sitiadas, assim como nos condomínios os credores
e devedores se alternam nas quadras de tênis.
Esse adensamento produz nos pólos da luta de classe outras lutas que aí
se embutem: a do homem e da mulher, a do hetero e do homossexual, a da criança
e a do adulto, a do negro e a do branco, etc. Estes segmentos em luta não podem
ser mais rebatidos a uma única molaridade: a da luta de classes. A geologia
política se complexifica por fragmentação das segmentações molares, gerando,
portanto, estas figuras intramolares ou de molaridades embutidas e integradas.
Temos, então, níveis de "existência no lugar" ou uma segmentarização do socius
por multiplicação de intralutas.
O lugar se fractaliza nesse movimento dos estratos em luta. A noção de
fractal é um neologismo criado a partir das pesquisas de Benoit Mandelbrot na
década de 70 para pensar uma dimensão, por exemplo, entre a superfície e o
volume, isto é, uma figura intermediária que descreve uma dimensão fragmentar (daí fractal). Um objeto fractal é aquele cuja irregularidade fragmentar
se apresenta nas diferentes escalas com que o examinamos. Um exemplo
clássico é o de um triângulo que se subdivide numa operação ao infinito. A
figura que resulta dessa operação qualquer que seja a sua forma atual possui
nos seus diferentes níveis de análise o mesmo princípio de organização. Um
programa fractal, nesse sentido, permite a criação de diferentes formas que,
de fato, são apenas modulações de uma mesma unidade de formação. É neste
sentido que podemos dizer que no capitalismo a realidade se fractaliza a partir
de uma intensificação e não mais só extensão do princípio da exploração. A
realização paroxística do capitalismo pressupõe que a lógica de equivalência
do capital se exerça sobre todos os níveis da existência de tal maneira que,
em cada lugar, podemos encontrar níveis mais fragmentários nos quais se
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realiza, de maneira modulada, o princípio da segmentação, da exploração e da
segregação.
Entende-se que tal fragmentação parece abolir qualquer possibilidade
de unidade de uma narrativa geral. O capitalismo integra na fragmentação do
socius, mantendo, conseqüentemente, uma aversão à história. Sendo a história
uma grande narrativa ou um discurso que pretende dar unidade aos processos
civilizatórios, o capitalismo se quer transhistórico. O que precisamos argüir é
essa pretensão do capitalismo que criado na história dela quer se descolar, para
dominar o tempo ou dominar a vida, o que para o humano quer dizer o mesmo.
Essa pretensão assume em nossos dias a figura da globalização que realiza o
capitalismo na forma de redes incomensuráveis que tudo anexam impondo a
cada nó da trama o que se apresenta como característica do todo. O fragmento
porta o todo, contem o todo que não deixa, portanto, de ser ele, também fractal.
A questão que se coloca para nós, agora, é como resistir a essas novas
formas de anexação do/no capitalismo contemporâneo. Mais ainda cabe-nos a
pergunta sobre quais relações há entre o capitalismo contemporâneo, o exercício
da clínica e a produção de subjetividade. Esta pergunta nos obriga a discutir o
plano da clínica na sua inseparabilidade da filosofia, da arte, da ciência, e, em
especial para nós, da política. E por que esse destaque da interface clínicapolítica? Porque aí nos encontramos com modos de produção, modos de
subjetivação e não mais sujeitos, modos de experimentação/construção e não
mais interpretação da realidade, modos de criação de si e do mundo que não
podem se realizar em sua função autopoiética, sem o risco constante da experiência
de crise. O que queremos dizer é que definir a clínica em sua relação com os
processos de produção de subjetividade implica, necessariamente, que nos
arrisquemos numa experiência de crítica/análise das formas instituídas, o que
nos compromete politicamente.
O tema da produção é tributário da obra de Marx e aqui estamos nos
apoiando especialmente no texto de 1857, Introducción General a la Crítica de
la Economía Política (Marx,1997) onde é apontada a centralidade da categoria
de produção para a análise da divisão social do trabalho. Este seu primeiro
escrito teórico sobre temas econômicos, indicava a inseparabilidade entre
produção/distribuição e consumo, entre processo de produção e produto.
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Colocando-se crítico de qualquer análise abstrata, Marx sustentará a tese da
determinação material, determinação histórica e concreta dos modos de produção.
Diz ele "A produção em geral é a abstração, porém uma abstração que tem um
sentido, enquanto põe realmente de relevo o comum, o fixa e nos remete a uma
repetição" (Marx, 1997:35). O geral ou o comum está, para o autor, completamente articulado com o que dele se desdobra em suas distintas determinações.
Este trecho, a nosso ver, indica algo da maior importância: a produção
é uma repetição. Logo, é ela mesma, a produção enquanto processo permanente,
que se repete. A produção, neste sentido, é primeira. Ela insiste como processo
que antecede todas as coisas, fatos, sujeitos. "A produção produz não só objetiva
mas também subjetivamente" (p. 40). "A produção não somente produz um
objeto para o sujeito mas também o sujeito para o objeto" (p.42).
Ao afirmar que num sujeito, produção e consumo aparecem como
movimentos de um ato, quer ressaltar que ambos aparecem como movimentos de
um processo no qual a produção é o verdadeiro ponto de partida e por isso também
o movimento predominante. Da mesma forma, quando Marx pensa a distribuição e a troca, destacará que não se poderá pensá-las separadas da produção. "O
modo de produção é determinante para a nova distribuição que se estabelece" (p.47).
Ora, se seguimos as pistas construídas por Marx como o fizeram
Deleuze e Guattari, podemos avançar na direção de que a produção, sendo primeira,
apresenta-se como processo de produção ininterrupto. Logo é de uma operação
infinitiva que estamos falando. Podemos, então, falar de produção como um
plano, plano de constituição, plano de engendramento, fazendo-se permanente.
Quando desestabilizamos uma realidade que se apresenta como um
campo de forças em aparente estabilidade, como o próprio campo da clínica por
exemplo, o que vemos emergir são processos de produção. Ao revelarmos a
dimensão de produção no campo, desnaturalizamos sua realidade e suas dicotomias
constitutivas. O plano aí revelado é, então, sempre "processo de produção". Seja
o plano de constituição das práticas psi, seja o plano de criação do esquizofrênico,
seja o plano de emergência do político, o plano é sempre uma processualidade,
isto é, um se fazendo (Passos e Barros, 2000).
Se assumimos, então, a imanência da produção no produto, temos que
reavaliar a posição do sujeito, pois aqui também o sujeito será efeito de um
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processo de produção: processo de subjetivação, plano de subjetivação ou de
criação do si. A forma subjetiva, o sujeito, é produto resultante de um
funcionamento que é de produção inconclusa, é heterogenético, nunca havendo
esgotamento total da energia potencial de criação das formas. É por isso que
dizemos que a subjetividade é plural, polifônica sem nenhuma instância
dominante de determinação.
O que mais nos interessa aqui destacar é este aspecto de produção do
sujeito e, mais ainda, o que historicamente vem se dando como efeito das modulações do capitalismo, a saber, a separação entre produção e produto, portanto,
entre processo de subjetivação e sujeito. Esta separação tem como conseqüência a
captura da realidade em uma forma dada, tida como natural, mas que deve ser
entendida como forma-sintoma a ser posta em análise. A operação analítica
freqüente nas intervenções clínicas não é outra coisa senão a desestabilização
destas formas, permitindo o aparecimento do plano de forças de produção a partir
do qual tal realidade se constituiu.
Entendemos a experiência clínica como a devolução do sujeito ao
plano da subjetivação, ao plano da produção que é plano do coletivo. O coletivo,
aqui, bem entendido, não pode ser reduzido a uma soma de indivíduos ou ao
resultado de um contrato que os indivíduos fazem entre si. Coletivo diz respeito
a este plano de produção, composto de elementos heteróclitos e que experimenta,
todo o tempo, a diferenciação. Coletivo é multidão, composição potencialmente
ilimitada de seres tomados na proliferação das forças. No plano de produção,
plano coletivo das forças, lidamos com o que é de ninguém, ou, poderíamos dizer,
com o que é da ordem do impessoal. No coletivo não há, portanto, propriedade
particular, pessoalidades, nada que seja privado, já que todas as forças estão
disponíveis para serem experimentadas. É aí que entendemos se dar a experiência
da clínica: experimentação no plano coletivo, experimentação pública.
Essa dimensão do público ou do coletivo, como nos referimos, deve ser
entendida como a dimensão das redes no contemporâneo. Tal noção de rede ganha
na atualidade um sentido ambíguo, já que comporta esperança e perigo ou, em
outras palavras, comporta um funcionamento quente e um funcionamento frio.
Luis Fernando Veríssimo, comentando uma matéria em defesa do I
Fórum de Porto Alegre, em 2000, publicada no Le Monde Diplomatique, se refere
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a esta experiência como um "Davos quente" ou uma "globalização de baixo
para cima". Qual é a diferença entre uma rede quente e uma fria? Ou entre uma
rede que vai se fazendo de baixo para cima e uma que se constrói de cima para
baixo? Se toda rede opera de modo descentralizado, se ela se forma sem uma
central de gerenciamento, como é que ela pode se dar de cima para baixo? De
fato, há uma dissonância interna nesta idéia de uma rede fria, pois esta definição
comporta o absurdo de supor um funcionamento em rede onde insiste a função
de um centro. Por que o funcionamento do sistema do CMI se apresenta na forma
de uma rede fria? A dimensão reticular do capitalismo contemporâneo resulta
do modo integrativo, isto é, anexador, como o capital se expande no planeta. Já
o esfriamento dessa rede se faz pela presença de um centro que não exerce
menos a sua função de segmentação, exploração e segregação apesar de agora
ter se virtualizado. É o caráter virtual do centro de gestão dos fluxos do capital
que confere ao funcionamento do CMI um aspecto de rede fria. A virtualização
da função de centro do CMI não é, entretanto, uma desrealização, pois esse virtual,
embora não se atualizando necessariamente em agentes concretos ou em
territórios geopolíticos, possui realidade. Trata-se do real da axiomática capitalística, um real vazio cuja melhor expressão é a do capital não enquanto moeda
(função concreta ou real atual), mas como equivalente universal. A partir desse
vazio, axiomas vão sendo produzidos e substituídos permitindo que deles vá se
deduzindo os diferentes sentidos da realidade, atualizando este real. O capitalismo,
portanto, vige e insiste apoiando-se nesse centro vazio, ele mesmo invariante e
a partir do qual toda variação é "friamente" determinada.
Experimentamos atualmente redes que se planetarizam de modo a produzir
efeitos de homogeneização e de equivalência. A globalização neo-liberal é uma
rede fria e de cima para baixo porque sua lógica é a do capital enquanto equivalente universal ou sistema de equalização da realidade. Já a rede quente se
caracteriza por um funcionamento no qual a dinâmica conectiva ou de conjunção é
geradora de efeitos de diferenciação, isto é, trata-se de uma rede heterogenética.
É nesse sentido que a experiência do coletivo, do público ou mesmo da multidão
deve ser retomada como plano de produção de novas formas de existência que
resistem às formas de equalização ou de serialização próprias do capitalismo.
Devolver o produto a seu processo de produção tal como entendemos ser a direção
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da clínica pressupõe conectarmo-nos nas redes quentes produtoras da diferença.
A nossa aposta é de que a experiência clínica mais do que nunca é
resistência porque entendemos, a partir de Foucault (1980; 1999), que a vida ela
também é marcada por uma complexidade sendo a um só tempo, no contemporâneo, um ponto de incidência dos mecanismos do biopoder e um ponto de
resistência biopolítica. E se o CMI se caracteriza por uma forma de assujeitamento da vida, há que se apostar nas formas de resistência experimentadas nos
processo de subjetivação. Eis nossa aposta clínico-política.
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Movimentos sociais,
ações afirmativas
e universalização dos direitos
Alexandre do Nascimento
A realidade social brasileira explicita brutais desigualdades: desigualdades de renda e de acesso aos direitos, como os direitos (definidos como
fundamentais) à educação, à saúde, à informação, aos bens culturais e a renda
digna; desigualdades entre classes, entre as regiões, entre os gêneros e entre
grupos raciais; desigualdades estruturais, que são resultado de processos sociais,
culturais, econômicos e políticos, cuja elucidação deve ser buscada na história e
nas dinâmicas dessa sociedade, no social-histórico como diz Cornelius Castoriadis1.
No contexto de tais desigualdades chamam atenção as relações
assimétricas e as desigualdades raciais, sobretudo aquelas entre brancos e
negros: em todos os indicadores sociais, a população negra aparece (desde a
abolição do regime escravista) em desvantagem. Alguns estudiosos da
sociedade brasileira argumentam que as desigualdades entre brancos e negros
são fruto dos quase 400 anos de escravidão negra. Porém, a constituição das
instituições e as relações sociais concretas mostram outra coisa; mostram que o
racismo, o preconceito e a discriminação racial são constitutivos das instituições
dessa sociedade e estão presentes nas relações e dinâmicas, hierarquizando,
classificando e estabelecendo prioridades e privilégios. A discriminação é
produtora de desigualdades sociais e, portanto, deve ser levada em conta se
quisermos produzir uma elucidação sincera da chamada "questão social" e,
além disso, deve ser levada em conta nas análises, propostas e práticas sociais
que tenham como perspectiva a democratização das relações sociais e a constituição material da universalização dos direitos.
Na constituição social-histórica dessa sociedade, o racismo, isto é, a
crença na existência de raças humanas e da superioridade de algumas raças
1

Castoriadis (1987).
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sobre outras (no caso brasileiro, a crença na superioridade dos brancos sobre as
demais raças e etnias), gerou pensamentos e práticas preconceituosas, discriminatórias e, em alguns casos, segregacionistas contra os descendentes de
africanos, sobretudo contra aqueles cuja cor da pele e outras características físicas
explicitam essa descendência. Ora, se os dados populacionais oficiais apontam
que a população negra constitui mais de 40% do total da população em uma
dada sociedade, podemos imaginar o fosso que pode ser criado se essa
sociedade cultiva valores e práticas de discriminação e negação de direitos.
As desigualdades sociais no Brasil possuem, entre outros, esse elemento
na sua constituição. Ou seja, aqui a discriminação racial é um dos graves
problemas. Um problema que, historicamente, se tornou explícito com o fim do
instituto da escravidão. Com a abolição do escravismo os trabalhadores negros
passaram a ser, teoricamente, considerados cidadãos. Trata-se, entretanto, de
uma cidadania que, de fato, é apenas uma formalidade jurídico-constitucional,
ainda não materializada nas relações sociais concretas, como direito material
aos direitos. O racismo e a discriminação racial passaram a determinar o lugar
da população negra na sociedade, um lugar que impôs posições sociais subalternas, invisibilidade, desrespeito, pobreza e muitas outras barreiras e dificuldades.
Pode-se obter um retrato das desigualdades raciais a partir de alguns
dados concretos da realidade. Em todos os indicadores sociais, produzidos por
órgãos governamentais (IBGE e IPEA), organizações não governamentais e por
pesquisas universitárias, podemos ver os efeitos perversos da discriminação e a
desigual apropriação da riqueza e da renda coletivamente produzidas, dos
serviços públicos, das oportunidades educacionais, que recaem sobre a população negra no Brasil. O analfabetismo é 2,5 vezes maior entre negros do que
entre brancos. A taxa média de escolarização da população preta, no âmbito
nacional, com 10 anos ou mais de idade é de 6,5 anos para brancos, 4,4 anos
para pretos e 4,5 anos para pardos. Os pretos representam 5,7% e os pardos
39,5% da população brasileira, mas nas universidades os percentuais de pretos
e pardos são de 2,2% e 13,5%, respectivamente (CENSO/IBGE, 2000). De
acordo com pesquisa elaborada pelo IPEA, dos 53 milhões de pobres
brasileiros, 63% são negros e 37% são brancos. Já com relação aos 22 milhões
de habitantes que estão abaixo da linha de indigência no país, 70% são negros.
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A pobreza também atinge 51% de todas as crianças brasileiras. Dessas, 38% são
brancas e a grande maioria (65%) negra. Além disso, 28% da população branca
não contam com esgoto inadequado em casa, enquanto 52% dos negros convivem
com essa realidade. Encontram-se sem energia elétrica 3% dos brancos e 9%
dos negros e, sem coleta de lixo, 15% e 30% de brancos e negros, respectivamente. Além disso, em uma pesquisa realizada em 2001 pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP), 51% dos entrevistados responderam que, de uma forma geral, o governo deve ter obrigações especiais para
com os negros e 54% concordam que deve haver reserva de vagas para negros
nas universidades.
Esses dados ajudam a explicitar o tamanho da desigualdade entre
negros e brancos no Brasil e nos permitem afirmar que não é mais possível
negar que o racismo e a discriminação racial estão intimamente relacionados
com as péssimas condições de vida da população negra e das classes populares
em geral. Os dados também fortalecem as históricas denúncias do movimento
social negro de que o racismo é produtor de desigualdades, ou seja, informam a
existência de uma questão racial no Brasil e colocam para a sociedade a necessidade de uma ampla discussão sobre a importância da superação do racismo e
das desigualdades raciais para a democratização da própria sociedade.
É notório nos dados, também, que é socialmente desejável que existam
políticas para a promoção da igualdade, na medida em que, na pesquisa realizada
pelo CEAP, a maioria dos entrevistados respondeu que o governo deve ter obrigações especiais para com os negros. Esse quadro de desigualdades sociais
impõe aos grupos sociais que se organizam para ações de resistência e universalização de direitos, uma profunda reflexão. Coloca para toda a sociedade não
só o desafio de elucidação das desigualdades sociais entre negros e brancos,
mas principalmente o desafio de debater e produzir políticas destinadas à
superação das discriminações e desigualdades sociais.
Alguns setores da sociedade e do governo argumentam que a adoção de
políticas públicas que se baseiam em critérios raciais são inconstitucionais, pois
estabelecem diferenças que contrariam o princípio constitucional de que todos
são iguais perante a lei. Entretanto, é a própria constituição que abre a possibilidade de adoção de políticas públicas para grupos específicos, estabelecendo que
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é de competência dos poderes públicos combater as causas da pobreza e os
fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.
Novas dinâmicas políticas, econômicas, culturais e sociais devem ser
produzidas para superar a dominação, a exploração e as relações de poder constituídas, bem como para superar uma determinada cultura que aceita e naturaliza
as vantagens, os privilégios e as prioridades que gozam determinadas corporações
e grupos sociais. Neste sentido, um amplo e longo processo de transformações
estruturais e mudanças culturais, novas relações produtivas e étnicas, sempre
baseadas na igualdade, na cooperação, na solidariedade e na multiplicidade
devem ser fomentadas na e pela sociedade.
O ataque às desigualdades raciais, com o combate às condições
desiguais de oportunidades e de tratamento que impedem à população negra e
outros grupos sociais discriminados o acesso aos direitos considerados fundamentais, apresenta-se como ponto de partida, um importante passo a ser dado na
construção de um processo de democratização e universalização de direitos,
através de políticas que tenham esse fim. Políticas essas que, necessariamente,
têm origem na potência constituinte dos movimentos sociais. O Estado e as
diversas instituições da sociedade são onde essas políticas devem acontecer. A
princípio, a finalidade das tais políticas deve ser a igualdade (de oportunidades,
de tratamento, de reconhecimento sócio-cultural, de presença da diversidade
étnico-cultural nas instituições). É nesse sentido que o debate sobre as chamadas
políticas de ação afirmativa torna-se importante.
A expressão ação afirmativa foi, no campo das políticas públicas
recentes, criada em 1963 pelo então presidente Kennedy para denominar as
medidas para promover a igualdade entre negros e brancos nos EUA. A
intenção da proposta de Kennedy era responder ao profundo conflito derivado
da segregação racial, conflito esse denunciado pelo movimento pelos direitos
civis nas décadas de 50 e 60.
De acordo com o Ministro e Professor Joaquim Barbosa Gomes,
"concebidas pioneiramente pelo Direito dos Estados Unidos da América, as
ações afirmativas consistem em políticas públicas (e também privadas)
voltadas à concretização do princípio constitucional de igualdade material e à
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neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de
origem nacional e de compleição física. Impostas ou sugeridas pelo Estado, por
seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente privadas, elas
visam a combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação,
mas também a discriminação de fundo cultural, estrutural, enraizada na
sociedade" (Barbosa, 2001, p. 6). Explicitamente vinculada ao campo do Direito,
especificamente ao princípio Constitucional de igualdade, fundamental no Estado
Democrático de Direito, a definição de Joaquim Barbosa coloca a idéia de ação
afirmativa nos limites do Estado. Ou seja, é o Estado o proponente, o impositor e o
promotor de ações afirmativas. Não é explicitado (ou talvez não seja considerado) o
importante papel dos movimentos sociais no processo de questionamento da situação
vigente e pressão sobre a Sociedade e o Estado pela ampliação e universalização
de direitos. Mesmo nos Estados Unidos da América, as políticas públicas voltadas
à concretização do princípio da igualdade são resultados do chamado movimento
dos direitos civis, que teve no movimento social negro o seu principal protagonista. Pode-se dizer, portanto, que, como prática política, a ação afirmativa teve
início e é bandeira nos movimentos sociais de afirmação de identidade e direitos.
Por isso, numa abordagem que compreende ação afirmativa para além
dos limites da ação do Estado, é necessário propor um conceito mais amplo. Por
isso, compreendemos ação afirmativa como dinâmicas, práticas, meios e
instrumentos que têm como meta o reconhecimento sócio-cultural, o respeito ao
outro, a igualdade (de oportunidades, de tratamento e de condições objetivas de
participação na sociedade), a universalização (concreta) de direitos civis, políticos
e sociais de uma dada sociedade. Sobretudo, compreendemos ação afirmativa
como políticas de constituição do público, pensado não como construção a partir
do Estado (embora este seja fundamental), mas pensado como construção do
comum. Os movimentos sociais que, historicamente, questionam, resistem, criam
formas e propõem novas relações sociais, manifestando-se contra o que é considerado injusto, incorreto e, muitas vezes, inaceitável numa dada sociedade, são,
nesse sentido, ações afirmativas, pois são ações coletivas de afirmação de identidade e direitos, práticas constituintes de autonomia.
Assim, ação afirmativa e democratização são conceitos intimamente
ligados e, nas práticas sociais concretas, se complementam. Ação afirmativa é
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um conceito de constituição do comum, a partir de ações contra as desigualdades; ações que devem afirmar a igualdade contra o privilégio, a multiplicidade
contra a uniformidade e a participação contra a partilha. É neste sentido que
ação afirmativa é política de democratização, pois na democracia a política
consiste na criação daquilo a que, necessariamente, todos devem ter acesso,
criando os meios que assegurem esse acesso. Os movimentos sociais da população negra, das mulheres, dos indígenas, dos homossexuais, dos deficientes
físicos, dos trabalhadores sem terra, dos trabalhadores sem teto e dos trabalhadores em geral, os movimentos pelo direito à educação e em defesa do ensino
público, os cursos pré-vestibulares populares para negros e carentes e outros
são, com todas as suas contradições e perspectivas, ações afirmativas: afirmam
o que ainda não existe de fato, o que querem instituir.
Os movimentos sociais são, portanto, os sujeitos coletivos mobilizadores e produtores de demandas, espaços de encontro de singularidades onde
"se organizam práticas através das quais seus membros pretendem defender
seus interesses e expressar suas vontades" 2 , onde são produzidas ações constitutivas
de projetos e propostas. Os movimentos sociais (e não o aparelho estatal) são os
sujeitos produtores e impositores das ações afirmativas. São nas práticas políticas
dos movimentos sociais organizados ou espontâneos na sociedade, que são
produzidas tais políticas.
Os movimentos sociais mostram que é preciso admitir que na
sociedade há dinâmicas de hierarquização, privilegiamento e "exclusão" (na
verdade, inclusão subordinada). Como políticas públicas e institucionais,
constituem-se através de intervenções nessas dinâmicas, através de políticas de
apoio e promoção de grupos socialmente subalternizados. Ou seja, no âmbito
das políticas públicas, uma política de ação afirmativa se estabelece através de
leis e medidas concretas de combate aos efeitos das discriminações e das
desigualdades nas relações sociais vigentes. O objetivo geral de tais medidas é
a recomposição social das instituições.
No caso específico das desigualdades entre negros e brancos, produzidas
historicamente pelo racismo e pela discriminação racial (e não simplesmente
2

Sader (1988).
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pelos quase 400 anos de escravização, como defendem alguns pensadores
"progressistas"), as ações afirmativas devem ser entendidas como um conjunto
de medidas, baseadas em metas a alcançar, com o objetivo explícito de recompor
racialmente as instituições e ampliar as oportunidades para os grupos racisados3.
A busca de concretização das metas estabelecidas pode ser feita através de
medidas que estabeleçam "critérios diferenciados de tratamento e de mecanismos
de privilegiamento positivo em âmbitos específicos (como empresas, escolas e
universidades, serviço público, cultura, programas de saúde e outros)" 4.
Esses mecanismos utilizam-se de em diversos instrumentos, tais como
currículos e livros didáticos, propostas pedagógicas, formação de formadores,
datas comemorativas, serviços públicos específicos, campanhas publicitárias,
projetos culturais, incentivos especiais, política de cotas, etc. A definição de
cotas de participação nas instituições é, no âmbito das ações afirmativas, o
instrumento que busca resultados de curto e médio prazo e, por colocar em
questão o princípio do mérito, é um instrumento polêmico, difícil de ser aceito
na sociedade, até mesmo em setores consideramos progressistas. Entretanto, o
que parece estar por trás dos discursos que defendem o mérito como critério de
acesso é, em primeiro lugar, uma recusa a aceitar o fato (ao nosso ver inquestionável) que no Brasil o racismo, o preconceito e a discriminação racial são
produtores de desigualdades e, portanto, de pobreza e exclusão. Há, também,
nesse debate, aqueles que não são favoráveis às cotas por considerarem que tal
medida racializa as instituições, podendo produzir conflitos raciais. Duas perguntas
se fazem necessárias: esses conflitos seriam produzidos ou explicitados? Será
que tais conflitos não existem em nossa sociedade?
Um dos problemas que se apresenta no debate é o não reconhecimento
de que o racismo é uma questão social-histórica, é concreta e, sobretudo, é
produtor de desigualdades e, portanto, uma barreira à democratização. É senso
comum a consideração de que o racismo é um problema exclusivo do âmbito
das relações humanas, ou seja, existem pessoas racistas e pessoas não-racistas.
De fato, isso é uma realidade. Mas, há uma dificuldade (ou recusa deliberada)

3
4

Segundo Cunha Júnior (1996), grupo racisado é aquele que é vítima do racismo.
Guimarães (1999).

179

MOVIMENTOS SOCIAIS, AÇÃO AFIRMATIVA E UNIVERSALIZAÇÃO DOS DIREITOS

180

de entender o racismo como um problema estrutural, presente no universo
lingüístico, nos valores, nas práticas cotidianas, nas instituições sociais (família,
religião, educação formal, partidos políticos, Estado, etc). O discurso do mérito
é uma argumentação, embora de pouca sustentação teórica (pois mérito significa
merecimento e não competência), utilizada para preservar privilégios em várias
áreas (privilégios de que gozam, também, alguns setores "progressistas"). O pacto
social conservador que instituiu muitas das nossas instituições sociais (entre elas a
universidade e seus quadros) segregou e continua segregando a população negra.
Numa sociedade como a brasileira não seria o mérito uma espécie de
cota de 100% para alguns grupos sociais? Se a escola pública é de má qualidade
por uma deliberação das elites estatais e a maioria dos seus estudantes é descendente de africanos, seria absurdo considerarmos a hipótese de que o ensino público
de massa é ruim por atender a uma maioria negra e pobre? Considerando a competição como um valor saudável, de que modo um estudante oriundo do ensino público
de massa pode competir nas mesmas condições com um estudante que freqüentou
um desses cursos pré-vestibulares de prestígio (prestígio que mais parece acordo
entre curso e universidade) ? O que pode estar por trás do discurso dos professores
das universidades (sobretudo os professores das universidades estatais) quando
dizem, sem nenhuma fundamentação, que a entrada de estudantes através de cotas
vai baixar a qualidade do ensino? De que mérito, então, os seus defensores falam?
Ora, é preciso refletir melhor sobre o fato de que 63% dos pobres e 70%
dos indigentes no Brasil são negros. Qual é a gênese histórica disso? Há aqueles
que afirmam: "os próprios negros são racistas". Outros dizem: "o problema é o
capitalismo e a sociedade de classes". E, os mais preconceituosos dizem: "os
negros são preguiçosos, não gostam de estudar e trabalhar". No imaginário
racista, isso talvez explique o maior número de jogadores de futebol e cantores
negros do que professores e diplomatas negros.
Contudo, a afirmação de setores das nossas oligarquias (de direita e de
esquerda) de que "O Brasil é um país mestiço" 5, é a mais elucidativa. Tal
Tal expressão foi usada pelo professor Carlos Lessa em seu discurso de posse como Reitor da
Universidade Federal do Rio de Janeiro e pelo economista César Benjamin em artigo publicado
na revista Caros Amigos. Nas duas situações, seus autores buscavam justificar suas discordâncias com as políticas de cotas para negros nas universidades.

5
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afirmação, usada para justificar um posicionamento contrário às ações afirmativas,
reconhece a mestiçagem negando-a: nega-se a multiplicidade que a mestiçagem
produz. Nega-se, também, a relação entre discriminação e desigualdade, e o
vergonhoso racismo constitutivo do pacto conservador do qual tais oligarquias
são herdeiras. Para o professor Kabengele Munanga, o discurso de exaltação da
mestiçagem "constitui a peça central da ideologia racial brasileira" 6, pois apresenta-se como "etapa transitória no processo de branqueamento" 7, com homogeneização, como negação da multiplicidade e de seu conteúdo constituinte.
Entretanto, um exame crítico da história brasileira mostrará que o racismo
é um dos elementos determinantes das desigualdades e da pobreza e também
constitutivo de classes sociais no Brasil. A lei da terra de 1850 é um exemplo:
os alforriados não podiam ter acesso a terra para produzir. O incentivo à imigração européia no final do século XIX é outro exemplo: baseou-se na idéia da
superioridade de brancos sobre negros e indígenas. Também é exemplo disso a
própria abolição do regime escravista: ela aconteceu sem que se sucedesse uma
política de integração produtiva dos ex-escravizados na sociedade; libertos, mas
sem uma política de inclusão, restaram aos ex-escravizados as tarefas de piores
remunerações, o trabalho doméstico, o desemprego, a indigência e a violência.
Até a prática de capoeira, o samba e os cultos religiosos de matriz africana eram
proibidos: "Delegado Chico Palha, sem alma nem coração, não quer samba
nem curimba na sua jurisdição. Ele não prendia, só batia...", diz o samba de
1938, de Tio Hélio.
Outro aspecto, entretanto, deve ser levado em conta. No Brasil, o racismo
não se manifesta como um elemento de separação total entre negros e brancos,
o que é demasiadamente perverso, mas ao mesmo tempo faz com que a fração
subalternizada e marginalizada se organize política e culturalmente com mais
força para o enfrentamento do problema, como ocorreu nos Estados Unidos e na
África do Sul. Aqui, o racismo se manifesta de uma forma, fazendo com que as
pessoas interiorizem a inferioridade e desigualdade como fato natural, a
percepção da discriminação racial como um dos determinantes da própria
6
7

Munanga (1990, p. 110).
Idem.
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pobreza é mais difícil. A pedagogia do chamado projeto de branqueamento
brasileiro, no fim do século XIX e início do século XX, produziu o que o Jornal
Folha de São Paulo chamou de racismo cordial 8, uma relação assimétrica, de
dominação, mas sem grandes conflitos raciais.
Mas, houve e há resistência, criação, projeto, luta e organização coletiva.
Há vários movimentos negros de resistência, culturais, políticos, religiosos e
cotidianos. É por isso que em nossa sociedade foram criadas leis que criminalizam
o racismo, que foram criadas algumas políticas públicas, que Zumbi dos Palmares
passou a ser considerado herói nacional ao lado de Tiradentes, que temos negros
(mesmo que contrariando as "regras" e em pequena quantidade) políticos,
empresários, profissionais liberais, professores, pesquisadores, estudantes universitários etc.. Ainda é muito pouco (e talvez não seja isso que queiramos, pois na
perspectiva das nossas reflexões o projeto é a democracia absoluta), mas tudo é
resultado de muitas lutas, com todas as suas contradições e dificuldades. E isso
é ação afirmativa, pois é afirmação de identidade e produção material de direito.
Por isso, em nosso ponto de vista a defesa do mérito em uma sociedade campeã
em desigualdade é discriminação e estratégia de manutenção de privilégios,
muito mais do que uma discussão política.
Atualmente, assistimos a um debate na sociedade sobre as políticas de
ação afirmativa para promover a igualdade de oportunidades entre negros e
brancos. O que se propõe é que o Estado formule e implemente tais políticas em
seus diversos níveis e em suas diversas instituições. Isso é resultado de um
processo de lutas anti-racistas, que, entre outras coisas, exigem políticas específicas para inclusão da população negra, baseadas em bandeiras histórica do
movimento negro. Essas políticas são chamadas de específicas não no sentido
de políticas para minorias, pois nos parece um erro falar em minoria de mais de
40% da população; essas políticas são chamadas de específicas porque devem
ser direcionadas a grupos sociais e a problemas específicos. São políticas
fundamentais se, de fato, quisermos produzir um processo democratização.
Com a importância que têm no Brasil para que haja distribuição de riqueza, renda
e poder; para a constituição material da democracia; e, para a produção da
8

Folha de São Paulo.
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chamada "justiça social", as ações afirmativas podem ser consideradas políticas
universalização de direitos.
Entre as propostas que estão em debates, a proposta de cotas para
negros é o ponto mais polêmico. Como já mencionamos acima, há resistências
e argumentos contrários por porte daqueles que discordam. Mas há também
preocupações por parte daqueles que defendem as cotas, preocupações com as
quais nós compartilhamos. Nossa principal preocupação é que o debate, que
parece estar centrado nas cotas, deve ser sobre políticas de ação afirmativa,
pois, como já dissemos acima, ação afirmativa não é cota. O estabelecimento de
cotas é um instrumento que pode ser aplicado em determinadas situações. Uma
outra preocupação é que geralmente não se diz que os instrumentos de ação afirmativa podem ser temporários e um permanente acompanhamento que deve ser
feito para avaliar se os instrumentos adotados estão produzindo os resultados
esperados. O que é mais importante numa política de ação afirmativa são as
metas definidas a partir das lutas políticas pela recomposição (racial) do social.
As medidas implementadas devem ser capazes de alcançar tais metas.
Por fim, vale dizer que instituição as políticas públicas de ação afirmativa não é o fim e nem é o Estado, mas a produção social de dinâmicas e instituições
públicas democráticas, o foco principal das ações coletivas que buscam a
autonomia e, por isso, não encerra o trabalho dos movimentos que lutam para
que a sociedade compreenda, aceite e experimente políticas (públicas e institucionais) baseadas no conceito ação afirmativa, que, em resumo, nada mais é do
que uma forma de combate às desigualdades. Como instrumentos que se
baseiam na igualdade como condição para a democratização, as políticas de
ação afirmativa podem contribuir no processo universalização de direitos,
contribuindo para a socialização daquilo que é produzido coletivamente na
sociedade.
A democracia de que falamos não é uma instituição pronta, baseada em
leis inexoráveis, que deverá ser conquistada. A democracia de que falamos é
democratização, pois mais do que propor um projeto a ser implementado, nossa
reflexão tenta aproximar-se de uma elucidação de um processo permanentemente constituinte que, como tal, só pode ser concebido como democratização,
ou seja, como instituição da própria sociedade nas suas práticas políticas concretas
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(e não de uma transcendência), como produção coletiva das condições objetivas
e subjetivas de igualdade, liberação e constituição (material) permanente do
comum.
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As migrações e o trabalho
da resistência
Leonora Corsini
Todos os lugares visitados pelo olhar do céu
São, para o homem sábio, abrigo e porto seguro.
Ensine-nos a necessidade de pensar assim:
Não há virtude como a necessidade.
Não penses, pois, que fostes exilado pelo rei,
Mas sim que tu o exilaste.
William Shakespeare 1

O presente texto parte de uma indagação: a migração pode ser uma forma
de resistência, em vista das mudanças e transformações por que passa o mundo
do trabalho? O ensaio de Paolo Virno 2 sobre a dimensão virtuosística do trabalho
imaterial e as novas relações de troca e cooperação que ele propicia convida-nos
a pensar a migração como uma forma possível de resistência. Podemos, além
disso, também situar a migração como um fenômeno que não se restringe apenas à
circulação de mão-de-obra, fluxos de movimentação da força de trabalho
disponível para ser utilizada em outro lugar que não o lugar de origem. É
migração com um sentido político, opção de saída (exit) em busca de novas
possibilidades de vida e de inserção produtiva; e a resistência por via da
migração constitui historicamente uma linha de fuga para pessoas em todos os
tempos e lugares, em um fluxo contínuo, nunca unidirecional, que reflete a
incomensurabilidade, a irredutibilidade e a potência da atividade humana. O
movimento de saída do migrante teria então, neste sentido, uma dimensão revolucionária.
Ato I de Ricardo II. Tradução de Paulo Rónai.
Virno, Paolo. Virtuosity and Revolution : the political theory of exodus. In : Paolo Virno e
Michael Hardt (orgs.). Radical Thought in Italy : a potential politics. Minneapolis : Minnesota Press, 1995. Deste ponto em diante, referido como " Virtuosity and Revolution ".
1
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Paolo Virno3 diz que a revolução do trabalho imaterial traz em seu horizonte uma constelação de lemas ou insígnias: Desobediência, Intemperança,
Multidão, Soviete, Exemplo, Direito à Resistência e Milagre. Para articular migração
e resistência, vamos nos deixar guiar por algumas dessas insígnias, termos que
se articulam em uma proposta conceitual e teórica também revolucionária.
Trabalho imaterial
No mundo pós-fordista e pós-moderno as relações de trabalho não se
pautam mais pela divisão do tempo e pela fragmentação das funções. Trabalho
hoje se confunde com a vida, tempo de vida e tempo de trabalho não se separam, assim como também as fronteiras entre criação, produção e consumo são
cada vez mais porosas. Segundo Negri,4 vivemos hoje uma situação em que o
trabalho é livre.
O trabalhador não precisa mais de ferramentas de trabalho (ou seja, de capital fixo)
que sejam postas à sua disposição pelo capital. O mais importante capital fixo, aquele que
determina os diferenciais de produtividade, doravante está no cérebro das pessoas que trabalham: é a máquina-ferramenta que cada um de nós traz em si (op. cit. p. 26).

A riqueza é hoje produzida através da uma contínua colaboração e
cooperação entre as pessoas e o assim chamado capital humano, principal valor
das organizações pós-fordistas, está assentado, segundo André Gorz, na capacidade incessante de produção de si, de produção da própria vida dos sujeitos que
vivem e trabalham, de saberes que se reproduzem e conhecimentos que se constituem e são apropriados.5 Assim, a organização do trabalho nos moldes fordistas
Idem.
Negri, Toni. Exílio. São Paulo : Editora Iluminuras, 2001.
5
Gorz, A. L'immatériel. Connaissance, valeur. Paris: Éditions Seuil, 2003. Gorz faz a distinção
entre saber e conhecimento: saber é competência, know-how, uma prontidão para fazer e agir
de uma determinada maneira que é quase automática, saber-fazer corporificado (como, por
exemplo, conduzir automóvel ou falar a língua materna). O saber tem, portanto, uma relação
intrínseca com o corpo, o sujeito e a ação. O conhecimento é construído com base nos saberes
e é homologado pelas instituições e organizações como seu principal valor, como capital (daí a
idéia de capital humano), embora esse sentido de valor ultrapasse a dimensão da produção capitalista, sendo reinscrito no âmbito da economia total.
3
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ou tayloristas, com base na divisão das funções, na separação entre trabalho
intelectual e trabalho de execução e na necessidade de medir e atribuir valor, é
substituída pelas contínuas e cada vez mais amplas redes de produção de
saberes, conhecimentos, tecnologias, hábitos, modos de vida, que amplia e
intensifica a cooperação entre pessoas e empresas, as trocas e o uso de ferramentas e inovações comuns que dão suporte ao fenômeno da globalização massiva.
Paolo Virno propõe ainda que, à medida que o trabalho imaterial não se
esgota na produção de bens materiais ou mercadorias específicas, ele se reveste
de uma qualidade "virtuosística", o que confere a esta atividade atributos como
imprevisibilidade, capacidade de criar o novo, de executar performances
lingüísticas, e possibilidade de "deslizar" entre diferentes alternativas.6 Virno
abre um diálogo com Hannah Arendt 7 em sua formulação da "vida ativa" como
uma das dimensões da condição humana (a outra seria a vida contemplativa),
segundo a qual as atividades do "trabalho" (work), "ação" (action) e "labor"
(traduzido como intellect, no sentido de trabalho corporal, mas que também
inclui o intelecto) constituiriam três atividades interdependentes porém com
momentos distintos: quando uma destas atividades emerge, as outras ficam
eclipsadas. Para Virno, contudo, a linha divisória entre as três atividades desaparece no general intellect, dando lugar à coalizão entre ação e trabalho, entre
trabalho e intelecto, entre o intelecto geral e a práxis política, uma simbiose que
aponta para a conformação de uma esfera pública não-Estatal, uma atividade
virtuosa e política, que "é o atributo direto do trabalho vivo"8.
Por outro lado, de acordo com Lazzarato,9 a invenção, a cooperação,
que marcam e constituem o trabalho imaterial, são acontecimentos fora de qualquer
medida. O trabalho imaterial acontece em um espaço comum, universal e sem
fronteiras territoriais, composto por múltiplos atores e atravessado por subjetividades em ação. No lugar da força de trabalho que constituía a medida de
Virno, Paolo. " Virtuosity and Revolution ", p. 258.
Arendt, Hannah. The Vita Activa - Labor, work, action. In : Peter Baehr (Editor). The portable
Hannah Arendt. New York : Penguin Books, 2000.
8
Virno, Paolo. " Virtuosity and Revolution ", p. 263.
9
Lazzarato, Maurizio. Puissances de l'invention. La psychologie économique de Gabriel
Tarde contre l'économie politique. Paris : Seuil, 2002.
6
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produtividade e valor nas teorias econômicas clássicas surge a subjetividade,
que é incomensurável. A substituição de medidas de tempo e valor da força de
trabalho pela subjetividade assinala um momento de ruptura, uma saída, e marca
um processo de contínua reinvenção, de uma nova constituição de mundo.
Resistência, saída, desobediência
Tradicionalmente, uma das principais formas de resistência e luta dos
movimentos operários consistia na paralisação do trabalho, incluindo greves,
boicotes, operações tartaruga etc. Ou seja, armas de luta que supunham uma
organização a partir do tempo (tempo dedicado ao trabalho). E hoje, a partir do
momento em que trabalho e vida se confundem, em que não mais se distingue
tempo de trabalho de tempo de não trabalho e onde a própria noção de tempo é
subvertida, quais seriam os instrumentos de pressão, quais seriam as formas de
resistência? Caberia pensar em um novo tipo de resistência?
Seria necessário, antes de mais nada, precisar o que entendemos por
resistência. Seguindo a proposição de Tatiana Roque,10 vulgarmente entende-se
a resistência como uma força ou energia que se opõe reativamente à outra, um
bloqueio que impede um fluxo natural. A resistência, nesse sentido, teria uma
dimensão negativa, de oposição, de contrariedade. Mas, segundo a autora,
podemos ir além e pensar a resistência como uma existência que se volta sobre
si mesma, sobre outras possibilidades de existir que ficam em suspenso, num
plano virtual, entre parênteses; isto daria à resistência uma dimensão que não é
em si mesma nem totalmente negativa, nem essencialmente positiva. Resistir,
nesse caso, incluiria simultaneamente (e não antagonicamente) uma porção
afirmativa e uma porção negativa da ação; re-existir, experimentar outras possibilidades que já se encontram virtualmente presentes: "a resistência é a dobra da
existência" (op. cit., p. 26).

Roque, Tatiana. Resistir a quê ? Ou melhor, resistir o quê ?. Revista Lugar Comum. Estudos
de Mídia, cultura e democracia. N. 15-16, set. 2001-abr. 2002. Rio de Janeiro, Rede Universidade Nômade, ed. e-papers.
10
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Essa maneira de pensar a resistência estaria convergente com a idéia de
"opção exit", opção de saída, termo proposto por Albert Hirschman em Saída,
voz e lealdade.11 Segundo Hirschman, os sistemas sociais, políticos e econômicos
apresentam por vezes falhas ou disfuncionalidades que podem ser revertidas,
apesar de não se prestar muita atenção a este fato. A opção de "saída", de
desistência, faz com que sejam buscadas maneiras de reverter a falha, apresentando-se como uma alternativa à opção de "voz", quando a insatisfação é
expressa através do protesto. A opção de saída, na medida em que modifica as
condições determinantes do conflito, configura-se como resistência. Hirschman
situa voz e saída no contexto das organizações, e sua reflexão toma por base
preceitos da economia e da psicologia dos comportamentos, especialmente do
mercado (concorrência, lealdade etc.). Por outro lado, Hirschman observa que
as opções de voz e saída nem sempre apresentam-se totalmente indissociadas,
em estado puro; muitas vezes elas se mesclam, hibridizam-se, como é o caso do
boicote, que estaria a meio caminho entre voz e saída. A própria opção de saída
tem sempre um componente afirmativo - transformação, ruptura - e um componente
negativo/passivo - desistência.
Imigrantes, retirantes, exilados, estariam exercendo a opção de saída
no sentido - não passivo - da reversão do conflito, dado por Hirschman. E, ao
mesmo tempo, desistência e saída estão convergentes com a idéia de desobediência, um dos lemas propostos por Paolo Virno para a resistência no general
intellect e no trabalho imaterial.
Milagre e êxodo - entre o inusitado e a imutabilidade da
natureza
O milagre, outro dos lemas que Virno12 utiliza para caracterizar a revolução
do trabalho imaterial, é apropriado no sentido de algo que, ao constituir o insólito,
o inusitado, desorienta e cria o novo. A idéia de milagre poderia ser relacionada

11
12

Hirschman, Albert. Saída, voz e lealdade. São Paulo: Editora Perspectiva, 1973.
Virno, P. " Virtuosity and Revolution ".
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à da ação política anti-Estado, na medida em que interrompe e contraria uma
ordem constituída, um processo automático consolidado, através do contrato
social, na figura do soberano (o Estado). Esse significado dado a milagre
baseia-se na idéia de ação política em Hannah Arendt, ou seja, "um novo
começo que interrompe e contraria processos automáticos que se consolidaram
como fatos" (Virno, op. cit., p. 285) e também no pensamento teológico-político de Spinoza, cujo "radicalismo democrático confrontaria o valor político do
acontecimento miraculoso" (idem).
Contrastando as diferentes interpretações de Hannah Arendt e Spinoza
para milagre13 , Virno adota a perspectiva de milagre como uma potente anomalia:
um acontecimento surpreendente mas que, ao mesmo tempo, já vinha sendo
aguardado, o que remete à idéia da "necessária incompletude que constitui o
núcleo central de toda teoria política que refute a benevolência do soberano"
(ibidem, p. 287).
Mas, além disso, Virno questiona o que, na sua interpretação, seria uma
ambigüidade da colocação de Spinoza de que os milagres representam um poder
limitado. No Tratado Teológico-Político 14 Spinoza afirma que os milagres
referem-se a obras cujas causas naturais não podem ser explicadas ou que não
são familiares, pelo menos para quem os relata e que, por esse motivo, através
dos milagres não podemos entender nem a existência nem a providência divina.
O milagre expressaria, dessa forma, um "poder limitado".
(...) Uma vez que o milagre é uma obra limitada e não expressa nunca mais do que um
certo poder limitado, fica claro que deste efeito não podemos concluir a existência de uma
causa cujo poder seja infinito (op. cit., p. 176).

Acreditar no milagre como prova da existência de Deus conduziria,
segundo Spinoza, à negação de Deus, ao ateísmo. Mas, o ateísmo político,
De acordo com Virno, enquanto que para Arendt milagre seria o inefável, o que não possui
raízes, o imponderável, na concepção de Spinoza estaria situado paradoxalmente entre o surpreendente - aquilo que não pode ser explicado pela racionalidade humana - e o esperado que não deixa de obedecer a uma certa racionalidade.
14
Spinoza, B. Tratado teológico-político. Madrid : Alianza Editorial, 1986. Cap. VI, p. 168190.
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interroga Virno, não seria justamente a característica que define a ação antiEstado da multidão, ao colocar em cheque o poder soberano e a imutabilidade
do constituído? Sim, mas quando Spinoza demonstra que a melhor prova da
existência de Deus é a imutabilidade da natureza e não o acontecimento de milagres,
ele desafia o Estado Teocrático, o qual conferia aos milagres descritos nas
Escrituras um estatuto de verdade: os milagres seriam a prova irrefutável do
prodigioso poder de Deus e a aceitação dos milagres pelos crentes daria a medida
de sua devoção, de sua fé e de sua submissão ao poder dos governantes. 15 Por
defender e sustentar essas idéias Spinoza foi excomungado pela ortodoxia religiosa
judaica, caiu em desgraça entre os protestantes e judeus convertidos e o Tratado
Teológico-Político foi banido pelo seu teor herético.
Podemos, além disso, analisar o milagre não apenas enquanto acontecimento (real ou imaginado), mas como discurso (um discurso político), idéia
reforçada pela análise histórico-crítica de Spinoza e sua conclusão de que os
episódios insólitos descritos nos textos sagrados como miraculosos têm mais a
ver com a imaginação dos homens do que com os desígnios de Deus.16 Se os
milagres ressaltam que os homens incorporam em suas narrativas seus próprios
julgamentos e opiniões, apontam também para a necessidade de se interpretar
os relatos dos milagres à luz do contexto histórico e psicológico de seus autores,
já que muitas das coisas que são contadas nas Sagradas Escrituras são expressão
da imaginação, das possibilidades e das representações daqueles que viveram os
acontecimentos considerados miraculosos. A fuga dos hebreus do Egito, descrita
nas Escrituras como um milagre - o mar se abrindo para dar passagem aos
judeus, fechando-se, em seguida, sobre seus perseguidores - poderia ser aproximada
metaforicamente à definição de Virno para o Êxodo: a saída em massa do Estado,

"Na medida em que o Estado hebraico era uma teocracia, nele o discurso religioso era imediatamente discurso político e é a esse gênero de discurso que pertence o relato do miraculoso"
(Chauí, M. A nervura do real. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 203).
16
Em Espinosa, uma filosofia da liberdade (São Paulo: Editora Moderna, 1995), Marilena
Chauí assinala que a imaginação, no sentido filosófico empregado no século XVII, significa
uma sensação perceptiva "um conhecimento sensorial que produz imagens das coisas em nossos sentidos e em nossos cérebros. Com essas imagens representamos as coisas externas e
supomos conhecê-las, mas, na realidade, estamos conhecendo apenas o efeito interno (as imagens) das coisas exteriores" (p. 34).
15

191

AS MIGRAÇÕES E O TRABALHO DA RESISTÊNCIA

192

uma aliança entre o general intellect e a ação política e um movimento em
direção à esfera pública do intelecto.17
O milagre teria assim a dimensão de uma representação - ancorada na
idéia de exceção, anomalia - que Virno diz ser de importância fundamental
quando se transforma em ação política da multidão. "Insurreições, deserções,
invenção de novas organizações democráticas, aplicações do princípio do
Tertium Datur: eis o princípio dos Milagres da Multidão e esses milagres não
cessam mesmo que o soberano os tenha proibido" (Virno, op. cit., p. 286). No
sentido de um discurso sobre acontecimentos inusitados que não deixaram de
ter causa natural (apenas foram esquecidos como coisas naturais, como ressalta
Spinoza), a narrativa do milagre representa ao mesmo tempo ruptura com a
ordem constituída e abertura para um plano virtual de possibilidades, convergindo
com a idéia de resistência como re-existência da qual falamos anteriormente.
Exílio
"A unificação de proximidade e distância envolvida em toda relação humana
organiza-se, no fenômeno do estrangeiro, de um modo que pode ser formulado da maneira
mais sucinta dizendo-se que, nesta relação, a distância significa que ele, que está próximo, está
distante; e a condição de estrangeiro significa que ele, que também está distante, na verdade está
próximo, pois ser um estrangeiro é naturalmente uma relação muito positiva: é uma forma
específica de interação."
G. Simmel, O Estrangeiro

Psicanalistas, psicossociólogos e estudiosos da subjetividade têm
destacado o fato de que a produção de si está intimamente relacionada à questão
da alteridade, da interação com o outro. No caso específico da migração, a
experiência da alteridade ocupa um lugar fundamental. Ademir Pacelli, por
exemplo, diz que "a construção da categoria do migrante só foi possível a partir
do surgimento e da constituição de diferentes olhares e de um olhar da
diferença".18 A experiência do migrante mobiliza uma série de reflexões em
17

VIRNO, Paolo. " Virtuosity and Revolution ", p. 267.
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torno da opção de saída, que envolve não só o migrante em sua tomada de
decisão singular, mas toda uma rede de relações e dinâmicas que vão sendo
estabelecidas a partir deste movimento. Segundo Pacelli, a experiência do
migrante, seja ele retirante da seca ou nômade do deserto, diz respeito também
a nós. No limite, poderíamos pensar que somos todos um pouco migrantes e
estrangeiros. Migrantes por estarmos continuamente experimentando e testando
as inúmeras possibilidades de existir e porque a constituição da nossa subjetividade passa, muitas vezes, por rupturas e decisões de saída. E estrangeiros
enquanto portadores da condição de ser um "outro" para alguém e porque nossas
ações, nosso estar no mundo é produtor de diferença.
O migrante que parte para o exílio e vai se tornar um estrangeiro, vai
ser um estranho em um outro lugar, será também levado a entrar em contato
com esse lado de si mesmo que se encontra meio eclipsado, na sombra: o nãofamiliar, o sobrenatural, o inconsciente, às vezes ameaçador para si e para os
outros. Como ressalta Julia Kristeva,19 o migrante lança-se numa aventura
pontuada por perdas e inquietações, em que o direito à singularidade e à
"vontade de viver diferente" precisará ser constantemente reafirmado. "A partir
de agora, sabemos que somos estrangeiros de nós mesmos e a partir desse único
apoio é que podemos tentar viver com os outros" (op. cit., p. 178).
A aventura do migrante diz respeito a uma decisão de sair que contém,
ao mesmo tempo, um sentimento de perda e um agir afirmativo, que se situa
entre o sofrimento e a ilusão. A migração, enfim, envolve uma multiplicidade de
experiências afetivas e subjetivas que têm a característica de serem concomitantes
e não excludentes (embora a migração possa às vezes implicar certas dificuldades de inclusão social).
Além disso, o movimento do migrante é sempre um movimento de
dupla composição, de acordo com Abdelmalek Sayad,20 sociólogo e emigrante
argelino que dedicou sua vida ao estudo do fenômeno da migração, sobretudo
das trajetórias e movimentos dos nômades kabila. O migrante, como observa
Ferreira, Ademir Pacelli. O migrante na rede do outro. Belo Horizonte : Te Corá, 1999, p. 23
Kristeva, Julia. Estrangeiros para nós mesmos. Rio de Janeiro : Rocco, 1994.
20
Sayad, Abdelmalek. La double absence. Des illusions de l'emigré aux souffrances de l'immigré.
Éditions de Seuil, 1999.
18
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Sayad, é sempre imigrante e emigrado, alguém que chega para viver em um outro
lugar, alguém que desiste de viver em seu lugar, duas faces de uma mesma decisão.
Essas duas faces não podem ser dissociadas, estão sempre acopladas, de modo que,
apenas por questões analíticas costumam ser consideradas separadamente - políticas,
economia e dinâmicas de emigração, de um lado; políticas, economia e dinâmicas
de imigração, de outro. O par emigração-imigração é caracterizado por Sayad
como "dois discursos que se fazem eco, que são homólogos, por terem sido definitivamente produzidos, todos os dois, segundo os mesmos esquemas de pensamento
e as mesmas categorias perceptivas e de visão de mundo" (op. cit., p. 20).
As análises clássicas, segundo Sayad, ao dissociar a imigração da emigração e ao colocar em evidência o lugar do imigrante - a partir da perspectiva
de quem acolhe - constituem um dispositivo normativo que não leva em conta
as condições de origem dos emigrados, acabando por condenar a análise do
fenômeno a uma visão ao mesmo tempo parcial e etnocêntrica. Além disso, a
definição do imigrante construída com base na idéia de um trabalhador desempregado que emigrou para deixar esta condição e passar a ter emprego em outro
lugar tem ocultado o fato de que toda emigração representa uma ruptura (saída),
ruptura com um território e com uma população, uma ordem social, uma ordem
econômica, uma ordem política, uma ordem cultural e moral.
Quando a imigração deixa de ser uma imigração exclusivamente de
trabalho, ou seja, uma imigração somente de trabalhadores - se é que possa
existir uma imigração de trabalho pura - para se converter em imigração familiar
(ou em imigração de populações) [...] trazendo implicações bastante mais
amplas, assim como os problemas que ela suscita, múltiplos e de tal dimensão
que atingem a todas as esferas da sociedade, notadamente a esfera que podemos
denominar cultural e política (ibidem, p. 17-18).
Portanto, a dinâmica emigração-imigraçao tem uma dimensão política.
Mais do que a movimentação de um exército de trabalhadores em disponibilidade, mão-de-obra que, uma vez no exílio, vai ser mantida à margem em termos
de direitos (sociais, políticos), trata-se da mobilização de fluxos e trocas
populacionais, mestiçagem de culturas, inteligências, modos de vida. Retornando a Negri,21 é uma nova dinâmica que se constrói no movimento das populações, que aponta para uma maior capacidade de integração cultural.
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Hoje em dia, a temática do exílio se confunde, ao contrário, com a do nomadismo e da
mestiçagem: trata-se de levar a sério a um só tempo a presença do proletariado no mercado
mundial da força do trabalho, e o fato de que ela se confunde com a mestiçagem dos saberes
e, por conseguinte, com essa flexibilidade que aumenta através do trabalho material-imaterial,
com essa nova forma de ação e de cooperação no trabalho (op. cit., p. 48).

Além das dimensões do trabalho e da ação política, a dinâmica da emigração-imigração diz respeito a um sujeito que traz consigo toda uma bagagem
de hábitos, saberes, disposições afetivas, competências, habilidades, subjetividades e elementos corporais, que serão confrontados, mestiçados e compartilhados
com outros. A decisão de migrar refere-se, portanto, às três esferas de atividade
- ação, trabalho, intelecto - planos complementares, imbricados e concomitantes
da condição humana no trabalho imaterial, no intelecto geral - espaço público e
comum de saberes e conhecimentos difusos global e socialmente compartilhados e
que escapam a qualquer possibilidade de medida e determinação. É nesse sentido
que entendemos que a migração pode ser vista como uma forma de resistência.

21

Negri, Toni. Exílio. São Paulo : Editora Iluminuras, 2001.
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Piqueteiros:
dilemas e potencialidades
de um movimento que
emergiu apesar do Estado
e à margem do mercado
Graciela Hopstein
Pontos de partida
As manifestações de insurreição e desobediência que tiveram lugar na
Argentina entre os dias 19 e 20 de dezembro de 2001 inauguraram claramente um
novo ciclo político na história do país. Sem dúvida, esses acontecimentos representam um momento de corte e ruptura, tanto no que diz respeito às dinâmicas das
lutas, quanto às formas de entender e fazer política. Nessa ocasião, o foco da insurreição foi não apenas a corrupção da democracia local - que tinha se transformado
em uma simples questão formal, reduzida ao ato de votar - mas também a rejeição
às políticas neoliberais, e as múltiplas formas de governança global.
Nos dias 19 e 20 de dezembro, quando os argentinos saíram às ruas
batendo panelas, mandando literalmente "todo mundo embora"1 , ninguém poderia
imaginar que apenas um ano e meio mais tarde o processo eleitoral acabaria
reduzido a "opção" entre dois candidatos oriundos de um mesmo partido político,
que foi aquele que levou claramente o país à bancarrota.
Porém, a pergunta que se impõe quando olhamos a Argentina hoje é:
como interpretar o curso dos acontecimentos de dezembro de 2001 e dos movimentos emergentes no momento atual da história do país? Que aconteceu com as

O grito "que se vayan todos, que no quede ni uno sólo" - que todo mundo vá embora, que não
fique mais ninguém - esteve presente ao longo das sucessivas manifestações ocorridas durante
e após os acontecimentos de dezembro. Através desta frase mais do que significativa, a
multidão conseguiu expressar, não apenas a sua recusa, a sua rejeição, mas também (e principalmente) a sua afirmação, a sua necessidade de ser a favor, isto é, de construir uma nova
experiência criativa e constituinte.
1
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assembléias de bairro e com o movimento piquetero? Que foi feito da emblemática
frase "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo"?
Estas perguntas são, sem dúvida, muito difíceis de responder mas,
numa primeira tentativa, podemos dizer que na Argentina, após os acontecimentos
de dezembro, aconteceu muito menos do que se esperava, e mais do que
ninguém jamais imaginou. Isto porque, sem dúvida, a dinâmica inovadora de que
se investiu a insurreição argentina instalou novas formas de ação política e coletiva
que foram muito além dos limites do Estado e da democracia representativa.
Mas também, fazendo uma rápida observação na conjuntura política do
país, podemos reconhecer que "o movimento" - no sentido amplo do termo entrou num verdadeiro impasse 2. Para alguns, trata-se de uma derrota, de uma
experiência fracassada, de uma força completamente dizimada, perdida ou
fagocitada pelas estruturas partidárias e pela lógica corporativa. Não faltaram
sequer intelectuais, jornalistas e políticos que, nesse cenário e através de diversos
meios de comunicação, começaram a comemorar a volta da "normalidade institucional" anunciando, ao mesmo tempo, que a ameaça das "massas" nas ruas
ocupando espaços públicos já fazia parte do passado. Os resultados das eleições
também foram divulgados "para dentro" e "para fora" do país não apenas como
indicadores de que na Argentina a crise política estava sob controle, mas também
para deslegitimar as teses que tinham colocado o movimento de resistência
numa dimensão global, como exemplo ilustrativo da emergência de novos
sujeitos e formas de organização política.
Porém, tanto o exacerbado "otimismo oficial" - "tudo acabou" - quanto
o pessimismo são sensações por demais prematuras. Neste contexto, parece-nos
importante observar e resgatar os estilhaços que se espalharam para todos os lados
e que, de uma forma ou de outra, conseguiram mudar não apenas o discurso dos
argentinos, mas também, e daí em diante, os modos de pensar e exercer a política
Ao falar de impasse, apontamos aqui a idéia de que o movimento perdeu a potência inicial
adquirida após os acontecimentos de dezembro. No entanto, apesar de sermos capazes de
reconhecer o impasse, ainda observamos uma importante atividade política do movimento
piquetero que continua realizando cortes de estradas ao longo do país; das assembléias de bairro
que seguem ativas nos grandes centros urbanos; das fábricas recuperadas e auto-geridas pelos
próprios operários; e do movimento dos correntistas que reclamam a devolução do dinheiro
confiscado pelo sistema bancário ("corralito").
2
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e a democracia. E é por isso que para nós é fundamental continuar a pensar no
movimento porque ele é uma força que se desloca, contaminando e sendo apropriada por sujeitos e situações divergentes, traçando novos trajetos, construindo
novos tempos e espaços, criando dinâmicas verdadeiramente inovadoras e dando
lugar à emergência de novas linguagens e experiências políticas.
Sem dúvida, neste cenário, o movimento piquetero ocupa uma atenção
especial. O "exagerado" interesse 3 pela luta piquetera constitui um indicador
significativo que permite apreender a potência do movimento. Apesar de reconhecer inúmeras "tensões" nas concepções e nas ações conduzidas por este
movimento coletivo, entendemos que ele representa uma "nova" força política
que emergiu à margem das organizações tradicionais - sindicatos e partidos
políticos - e dos "clássicos" aparelhos de controle. É por esta razão que os
piqueteros constituem efetivamente um movimento político de tipo novo:
porque conseguiram implementar não apenas ações inovadoras de desobediência
e resistência, mas também práticas políticas baseadas na democracia direta, na
horizontalidade, na autogestão e na autonomia.
Ao mesmo tempo podemos observar que as dinâmicas e ações conduzidas pelo movimento conjugam elementos velhos e novos, tanto no que diz
respeito às formas de organização, estratégias de luta e negociação, quanto às
suas concepções e reivindicações políticas. Em suma, por tratar-se de um autêntico "movimento de movimentos", esta experiência não pode se agregar num
modelo único. Trata-se então de um sujeito político que, longe de ser unitário,
faz da luta contra a atomização e a exclusão social um instrumento para o reconhecimento de uma identidade múltipla, plural e híbrida.
Neste trabalho escolhemos centrar nossa análise no movimento
piquetero que, sem dúvida, adquiriu particular visibilidade e significância a partir
dos acontecimentos de dezembro de 2001. Nossa escolha se justifica pelo fato
de acreditarmos que essa experiência é ilustrativa da emergência de uma
O exagerado interesse ao qual fazemos alusão provém tanto da imprensa (nacional e internacional) quanto de pesquisadores e acadêmicos do mundo inteiro. Em matérias publicadas em
diversos jornais chegou-se até a falar em "Turismo piquetero" para fazer referência às "visitas"
que o movimento recebe de forma permanente, orientadas a conhecer as estratégias de luta,
princípios e formas de organização e produção etc. do movimento.
3
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dinâmica política que deu origem ao surgimento de novos sujeitos políticos e a
novas formas de organização coletiva, apesar das inúmeras tensões e dilemas
que ainda persistem "dentro" e "fora" do movimento.
Origens da experiência piquetera...
No ano de 1991 - isto é, no início da era menemista 4 -, e no contexto de
otimismo econômico produzido pela implementação do plano de conversibilidade 5 - a Praça de Maio recebeu uma multidão "inclassificável" de sujeitos que
reclamavam pelo fechamento das empresas SOMISA6 e HIPASAM 7 - situação
que não apenas gerou centenas de demissões, mas também criou (alguns meses
depois) as primeiras "cidades fantasmas" do país. Esse ato foi verdadeiramente
inusitado e significativo: pela primeira vez em muitas décadas um grupo de
desempregados realizava uma manifestação pública de protesto fora do
enquadramento tradicional dos partidos políticos e sindicatos, manifestando
inclusive sua rejeição às modalidades de atuação daquelas organizações políticas
"clássicas". Alguns meses mais tarde, em setembro de 1991, a cidade de Sierra
Grande - sede da empresa HIPASAM - foi protagonista de uma das primeiras
puebladas 8 do país. Naquela ocasião, todos os estudantes secundários (de nível
A era menemista estendeu-se de 1989 a 1999, compreendendo as duas gestões presidenciais
de Carlos Menem, de seis e quatro anos respectivamente.
5
O Plano de Conversibilidade foi implementado em 1991 durante a gestão do Presidente Menem
e de seu Ministro Domingo Cavallo e estabelecia a paridade cambial entre o peso e o dólar (1$
= 1US$). Este plano vigorou até o final de 2001.
6
Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina. Empresa produtora de aço localizada na Província de
Buenos Aires, era a maior exportadora industrial do país antes da privatização ocorrida entre os
anos de 1991 e 1992.
7
Hierro Patagónico Sociedad Anónima Minera. Esta empresa, vinculada à extração/produção
de minério, era formada por Fabricaciones Militares e pelo Banco Nacional de Desarrollo de
la Provincia de Rio Negro. Foi fechada definitivamente no ano de 1992.
8
O termo pueblada que não encontra definição nos dicionários da língua espanhola, alude
claramente a situação de revolta massiva protagonizada e conduzida de maneira espontânea
por grupos ou coletivos que envolvem um número significativo de habitantes de uma cidade ou
povoado - pueblo -. Hoje este conceito está completamente incorporado à cultura política
argentina para fazer referência aos acontecimentos de rebelião social que emergiram ao longo
da era menemista e que atingiram o ápice nas jornadas de dezembro de 2001.
9
Forma de protesto que consiste em ficar sentado (normalmente no chão) a fim de paralisar as
atividades e interditar a circulação.
4
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médio) da cidade organizaram uma sentada 9 na escola técnica local, reclamando
contra o fechamento da fábrica, enquanto as mulheres dos mineiros - que se
manifestavam na cidade de Buenos Aires - conduziam o corte da Estrada
Nacional nº 3 10 , dando origem aos primeiros piquetes 11 da década.
Apesar dos acontecimentos de HIPASAM - como tantos outros que
também tiveram lugar ao longo da década de 90 - constituírem um importante
antecedente na emergência da experiência piquetera, o movimento se consolida
efetivamente a partir dos eventos de Cutral-Co e Tartagal, entre maio e junho
de 1997. No contexto da privatização da empresa petroleira YPF12, os trabalhadores demitidos, com apoio dos moradores, interditaram a estrada nacional
22, interrompendo assim um circuito de comunicação chave entre a o norte da
Patagônia e o resto do país. Esses protestos - que também assumiram a forma da
pueblada - tiveram, sem dúvida, um grande impacto econômico, político e social.
A fim de controlar a propagação dos piquetes e de desarticular o movimento emergente, o Governo Federal, valendo-se de particulares estratégias de
"negociação" - no caso de tipo clientelista, via cooptação - iniciou a distribuição
de subsídios aos desempregados denominados planes trabajar 13. Porém, e contrariando as previsões, os grupos piqueteros começaram a se multiplicar e se espalhar
ao longo do país, principalmente na região metropolitana de Buenos Aires,
região onde os indicadores de desemprego alcançaram (e ainda alcançam) cifras
verdadeiramente assustadoras14 .
Em 1997 foram registrados 23 piquetes ao longo do país que só puderam
ser interrompidos após árduas negociações e com a distribuição de novos planes

Esta rodovia é uma das principais do país já que conecta a Capital Federal com o sul da
Província de Buenos Aires e com a Patagônia.
11
Os "piquetes" constituem a estratégia de luta do movimento piquetero e consistem na interdição de estradas e vias que conectam, por exemplo, plantas petrolíferas a centros urbanos.
12
A empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales - YPF foi comprada a partir do processo de privatização pela empresa REPSOL (capital espanhol).
13
Os planes trabajar consistem em um subsídio que o governo outorga mensalmente aos membros
do movimento, com um valor de 150$ (US$ 50). Este aspecto será abordado em profundidade
na próxima seção.
14
O aumento significativo do desemprego na Argentina começa a se registrar a partir de 1995.
Segundo as pesquisas do INDEC - Instituto Nacional de Estadísticas e Censos - o desemprego
atingiu naquele ano
10
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trabajar. Mas, efetivamente, a expansão do fenômeno produziu-se durante a
gestão de De la Rúa.
Com o duplo propósito de tentar controlar e limitar o crescimento do
movimento e procurando ao mesmo tempo afetar principalmente a expansão
dos pequenos grupos emergentes na área metropolitana de Buenos Aires, o
Ministério de Desenvolvimento Social - sob responsabilidade de Graciela
Fernández Meijide - introduziu uma modificação na administração dos planes
trabajar. Na ocasião propunha-se a designação de ONGs que atuariam como
responsáveis pela distribuição dos subsídios. Porém, ao invés de conter a prática
piquetera, essa política (que acabou fracassando) serviu para organizar e potencializar ainda mais o movimento e as suas atividades combativas.
Se no período compreendido entre 1997 e 1998 registraram-se 191
piquetes ao longo do país, entre os anos de 1999 e 2000 eles passam a ser 766,
abrangendo todo o território nacional15. A partir de então o movimento começa
a mostrar um alto grau de consolidação, não apenas no que diz respeito à
quantidade de piquetes 16 realizados e ao seu nível de organização, mas também
à execução de atividades vinculadas à administração econômica e ao trabalho
social e cooperativo, como pode-se observar através das hortas, restaurantes, e
creches comunitárias 17.
O movimento piquetero
Embora os piquetes tenham surgido no começo dos anos 90, os
piqueteros foram progressivamente "ganhando as ruas" no final da década,
adquirindo uma significativa visibilidade pública nacional e global a partir dos
acontecimentos de dezembro de 2001. Através de sua estratégia de luta, os
piqueteros conseguiram estabelecer uma importante linha de resistência e uma

Fonte: Jornal Clarìn; Piqueteros: los cortes de ruta y el clima de violencia; Buenos Aires;
2/9/02.
16
De acordo com o relatório publicado pelo jornal Clarín, em 2001 registraram-se 1383
piquetes; em 2002, até 26/6, foram 1609 em todo o país. Ver informações em Anexo:
Piqueteros em números.
17
Este aspecto será analisado especificamente na próxima seção.
15
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capacidade de mobilização massiva da qual poucos movimentos dispõem. Com
a ocupação dos espaços públicos - ruas, caminhos e estradas - o movimento
procura afetar diretamente a esfera de circulação do capital. O fato de ter encontrado esse ponto vulnerável do sistema abriu, sem dúvida, um novo horizonte de
possibilidades não só para esse movimento, mas também para outros movimentos
atuantes no país.
Os piquetes não apenas geraram uma forte identidade comum - aglutinada na polêmica figura do "desocupado" - mas também contribuíram para a
criação de novas redes de solidariedade e de produção, isto é de um conjunto de
atividades financiadas pelos planes trabajar concedidos pelo Estado. É importante
salientar que nem todos os piqueteros recebem de forma igualitária esses subsídios
já que é o próprio movimento - e mais especificamente cada uma das facções e
grupos que o integram - quem administra a distribuição dos planes.
Esse subsídio (plan trabajar) tem um valor de 150$ - equivalente a
US$ 50 - e é distribuído mensalmente pelo Ministério de Trabalho aos beneficiários indicados pelos diversos grupos que compõem o movimento18. As
condições para ter acesso aos planes são: ser chefe de família, possuir um filho
(ou mais de um) menor de 18 anos, ou com mulher grávida. Em contrapartida,
os beneficiários devem cumprir 4 horas de trabalho diário de diversas tarefas
comunitárias conduzidas pelo movimento, além de participar das atividades
vinculadas à organização dos piquetes. Normalmente, a maioria dos piqueteros
contribui com uma pequena quantia - entre 3$ e 10$, valor que equivalente a 1
e 3US$, respectivamente - para financiar as atividades comunitárias e cooperativas desenvolvidas pelos diversos grupos.
Em relatório publicado pelo jornal argentino Clarín19 foi divulgado que
o Estado argentino distribuiu no mês de agosto de 2002 um montante de
129.000 subsídios, o que representava uma despesa de quase 20 milhões de
pesos - ou seja, aproximadamente 6,6 milhões de dólares - por mês.

18
Cada um dos grupos encaminha mensalmente ao Ministério de Trabalho uma lista contendo
os nomes dos beneficiários.
19
Jornal Clarìn. Buenos Aires, 4/9/2002. "Piqueteros: El Estado les da casi 20 millones al
mes".
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Atualmente o Estado está substituindo os planes trabajar por "subsídios para desempregados" conhecidos como planes jefes e jefas del hogar.
Trata-se aparentemente de um subsídio de caráter mais universal, já que estaria
destinado a qualquer chefe (homem ou mulher) de família do país, desocupado/a,
com filhos menores e que não estivessem recebendo nenhum outro benefício
social. Segundo o citado relatório, 3 milhões de argentinos solicitaram esse
subsídio, sendo que em setembro de 2002 1.977 milhões já estavam recebendo
o benefício. A distribuição dos planes implicou uma despesa para o Estado de
296,5 milhões de pesos - valor que equivale a 98,8 milhões de dólares.
Dentro do movimento podem ser identificadas várias facções. Por um
lado estão as organizações mais estruturadas que contam com a participação de
grupos ligados e/ou oriundos de partidos políticos e centrais sindicais; e por outro,
podemos reconhecer a existência de grupos independentes e autônomos20 .
Ligados à Central de Trabajadores Argentinos (CTA) 21 - uma organização
sindical de tipo novo - integram este bloco a Federación Tierra y Vivienda
(FTV) e a Corriente Clasista y Combativa (CCC), com sede no município de La
Matanza, na área metropolitana de Buenos Aires. A CCC reúne pessoas provenientes do partido peronista, mas também desocupados independentes. Ela
representa em termos quantitativos o bloco mais importante do movimento, já que
conta com 130.000 membros e recebe mensalmente 90.000 planes trabajar. Em
termos relativos, observamos que esta organização detém aproximadamente 70%
dos subsídios concedidos para o total do movimento. Sua área de atuação alcança,
além da área metropolitana da Capital Federal, grande parte do interior do país,
principalmente as províncias localizadas no centro, norte e nordeste argentino. Esta
facção se inscreve na linha mais moderada - tanto no que diz respeito às estratégias

As informações que apresentamos a seguir foram obtidas do Jornal CLARÍN. Buenos Aires,
1/9/2002. "Piqueteros: la cara oculta del fenómeno que nació y crece con el desempleo". Ver
informação em Anexo: Piqueteros em números.
21
A CTA é uma nova central de trabalhadores, ocupados e desocupados, que foi criada em
novembro de 1992 em oposição ao sindicalismo tradicional cuja finalidade era implementar
um novo modelo sindical, baseado em três princípios: "a filiação direta, uma democracia plena e a autonomia política" que constituem os "preceitos fundamentais para a construção quotidiana da força dos trabalhadores".
20
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de luta quanto na relação com o Estado - já que aceita a existência de múltiplas e
variadas estratégias de ação "por dentro e por fora das estruturas de poder". Na
maioria das vezes organiza piquetes parciais, deixando espaço para a circulação,
para assim evitar confrontos diretos com a polícia e com a população. Contrariamente às outras facções, este grupo participou mais ativamente do processo
eleitoral, postulando candidatos 22 e aceitando também cargos políticos.
Integram o denominado Bloque Piquetero o Movimiento Teresa
Rodriguez e o Polo Obrero, diretamente ligado ao Partido Obrero (PO) que se
inscreve na linha do "comunismo revolucionário". Esta facção conta com
35.000 membros, recebe 20.000 planes ao mês e conta com o apoio das organizações Barrios de Pie 23 e do Movimiento Independiente de Jubilados y desocupados (MIJD24 ). O MIJD recebe 9000 subsídios que administra de forma independente. O Bloque Piquetero, por sua vez, fica com 16% dos planes concedidos para o total movimento, enquanto o MIJD detém 7% do total dos subsídios.
A área de influência do bloco localiza-se principalmente na área metropolitana
de Buenos Aires, embora também tenha atuação expressiva na cidade de Mar
del Plata (Província de Buenos Aires) e nas Províncias de Córdoba e Chaco.
O Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) é constituído por
dois grupos: a Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) e a Aníbal
Verón, conhecida também como MTD Solano25 , com sede no município de

Vale a pena mencionar que o próprio D'Elia, líder da FTV é deputado provincial de Buenos
Aires.
23
O movimento Barrios de pie nasceu em dezembro de 2001, é formado por trabalhadores/as
desocupados/as e atua diretamente em diversos bairros ao longo do país. Além de lutar contra
a fome, a pobreza e a desocupação, o movimento organiza uma série de atividades comunitárias e empreendimentos produtivos tais como restaurantes populares, hortas, padarias, oficinas de educação popular e outras ações vinculadas às áreas de cultura e comunicação. Todas
essas atividades são organizadas através do trabalho coletivo com os vizinhos dos bairros,
envolvendo professores, estudantes e profissionais de diversas áreas que participam ativamente
da organização.
24
Surgido há mais de dez anos, esse movimento envolve desocupados e aposentados que lutam
pela obtenção de melhores condições de trabalho e vida. Também organiza atividades comunitárias, especialmente em restaurantes populares destinados a pessoas da terceira idade e
aposentados.
25
A denominação MTD Solano relaciona-se ao fato de que a sede da organização está localizada na Rua Solano, no Partido de Lanús, área metropolitana de Buenos Aires.
22
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Lanús, área metropolitana de Buenos Aires. Este grupo conta com 15.000 membros
ativos e recebe 9000 subsídios ao mês, o que representa 7% do total dos planes
outorgados para o movimento. Esta organização opera a partir de 13 centros
localizados principalmente na área metropolitana de Buenos Aires.
Essas duas últimas facções - Bloque Piquetero e MTD - mantêm uma
postura política radicalmente oposta às da CTA, já que se inscrevem na linha "mais
dura" do movimento: praticam piquetes totais e se mantiveram à margem do
processo eleitoral.
Embora cada grupo atue de forma autônoma e independente no que diz
respeito às formas de organização e a determinação dos programas de luta,
existem instâncias de discussão e coordenação entre as diferentes frentes que
integram o movimento26. Porém, ao longo de todo o seu tempo de vida existiram
inúmeras tentativas - fracassadas no final - oriundas das facções mais
numerosas, orientadas a hegemonizar o movimento, e assim criar uma única
organização centralizada.
Também os denominados punteros de partido e os caudilhos locais
utilizaram diversas estratégias para frear e cooptar a luta piquetera, oferecendo
subsídios diferenciais e privilégios para os líderes potenciais. "Los políticos
cotizan a los compañeros, les ponen un precio" 27 - afirma um dos militantes
ativos do MTD Solano. Porém existem muitas famílias carentes que ainda
preferem buscar auxílio com estes novos interlocutores em lugar de ficar amarrados ao clientelismo político tradicional.
Todas as diversas organizações que constituem o movimento compartilham as seguintes características: a) utilizam o piquete como estratégia de luta
(embora não exclusivamente) com o propósito de interromper o ciclo produtivo,
especificamente na fase da circulação; b) recebem subsídios do Estado através
Neste sentido, o denominado Congreso Nacional Piquetero realizado no primeiro semestre
de 2001 conseguiu reunir todas as experiências piqueteras do país. Embora o objetivo de criar
uma coordenadoria nacional não tenha sido totalmente cumprido, uma vez que não houve
consenso por parte de todos os grupos, este evento representou um momento chave na constituição do movimento, principalmente no que diz respeito ao amadurecimento e visibilidade da
luta, ao alto nível de organização alcançado, e as diferenças existentes entre as várias facções
existentes.
27
"Detrás de los piquetes", disponível em http//www.lavaca.org e acessado em 18/1/03.
26
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dos planes trabajar: c) reúnem pessoas que se reconhecem como ou se encontram
na situação de "desocupados", isto é, estão sem emprego formal e estável.
As diversas agrupações utilizam diferentes estratégias para decidir o
programa de luta, sejam piquetes, passeatas ou qualquer outro tipo de manifestação pública. No caso do MTD Solano, as propostas são discutidas de forma
descentrali-zada, a partir dos informes e discussões realizadas em cada um dos
centros regionais. Em seguida, as decisões de cada núcleo são encaminhadas
para a assembléia geral, onde são avaliadas e votadas de forma coletiva. Nesse
âmbito, também são distribuídas as tarefas e funções que cada um dos membros
deve assumir. Nos agrupa-mentos vinculados à CTA, as decisões são tomadas
de forma centralizada: as lide-ranças apontam as propostas que são diretamente
votadas "contra ou a favor" pelos membros.
Os piquetes constituem claramente uma nova modalidade de luta que
congrega aqueles que foram expulsos dos centros fabris. Neste sentido, a noção
de "desocupado" aparece também como uma figura controvertida, particularmente no que diz respeito à criação de uma identidade comum. O MTD Solano
foi talvez a organização que mais avançou neste sentido, já que não se define exclusivamente como um movimento de desocupados, pretendendo instalar novas
formas de produção e de trabalho para além da relação salarial, isto é, do emprego
formal. Nesta perspectiva, as atividades comunitárias e autogeridas tornam-se centrais,
pois o movimento se constitui como um âmbito no qual cada membro assume uma
tarefa, uma responsabilidade, criando novas modalidades de trabalho e organização.
Os integrantes desta organização "não procuram trabalho" já que os esforços orientam-se no sentido da construção de uma comunidade e de uma economia autogerida,
caracterizada pela presença de diversos microem-preendimentos (hortas, padarias etc.)
Para o movimento, a luta não implica apenas sair às estradas para interditá-las e confrontar com a policia para obter novos subsídios do Estado. Trata-se,
isto sim, de incorporar também novas formas de ação a partir da criação de relações
de produção e de associação solidárias, coletivas e comunitárias. Nas palavras de
um militante do MTD Solano:
"Poco a poco fue haciéndose evidente que había surgido un nuevo método de lucha.
Comenzamos a armar talleres productivos, a hacer capacitación, educación popular, y todas esas
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cosas que son más importantes que estar en la ruta. Porque estar en la ruta es lo que se ve, y
aparece como si ahí estuviera todo, pero la lucha es fundamentalmente todo lo anterior que
veníamos haciendo" 28

A operação piquetera consiste em estabelecer uma relação complexa
(e até contraditória) com o aparelho de Estado, recriando novas formas de
habitar e ocupar o território. Ao mesmo tempo, esta particular estratégia de luta
reformula a sua relação com a tradição sindical com a qual tem, sem dúvida,
fortes pontos de contato. Os piqueteros retomam assim muitos elementos e
saberes da luta operária das décadas anteriores, uma vez que a idéia do próprio
piquete foi resgatada dos piquetes de fábrica. Embora possamos reconhecer
elementos de continuidade entre uma e outra forma de luta, também é evidente
que as condições, concepções e procedimentos utilizados hoje são completamente diferentes. Neste sentido, podemos afirmar que os piquetes não herdam
exclusivamente os conhecimentos da experiência sindical e das lutas anteriores
porque também incorporam elementos novos. Se no período anterior o trabalhador contava com a capacidade de interromper o ciclo produtivo através da
greve que implicava uma forma de luta limitada ao espaço fabril, hoje o piquete
assume uma condição essencialmente territorial. Baseado no bloqueio da circulação de pessoas e mercadorias29 , o piquete supõe também a criação de novas
possibilidades de conexão com o tecido social, operando assim como uma forma de socialização, compartilhando saberes, e estabelecendo laços sociais com
as comunidades (bairros e vizinhos) e com outros movimentos. Nas palavras de
um piquetero do MTD Solano:
"Con los piquetes hicieron estallar la apatía, pero de una manera alternativa. Sacudimos
al país de los dulces sueños que vendía Menem y toda esa política, y fuimos como el estallido

MTD Solano e Colectivo Situaciones; Hipótesis 891: Más allá de los piquetes; Buenos
Aires; De mano en Mano; 2002; p. 55.
29
Como mencionamos anteriormente, o regime de acumulação se estabelece atualmente na
base da livre circulação do capital, no sistema de produção flexível e na centralidade das
esferas cognitiva e comunicacional, tanto para as atividades produtivas quanto na organização
do trabalho.

28
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de una nueva luz [...] Piqueteros fue el nombre que nos pusieron, y para nosotros fue la forma que tuvimos de hablarle a la sociedad entera, de decirles que había otras formas de luchar
[...]" 30

Sem dúvida, a relação dos piqueteros com o Estado constitui um aspecto
controvertido, especialmente no que diz respeito à distribuição dos planes trabajar.
Para alguns, esta luta está ancorada basicamente no clássico esquema de "paus
e cenouras", podendo ser resumida à seguinte seqüência: cortes de estradarepressão-negociação com Estado-novos subsídios. Sob esta perspectiva, os
subsídios estariam operando como uma estratégia de cooptação por parte do
Estado para tentar conter a luta piquetera. Entretanto, há quem veja a distribuição dos planes como "a única saída para que as pessoas não morram de
fome" 31 e, finalmente, os que consideram os planes como uma possibilidade
concreta de contar com recursos econômicos para desenvolver uma organização
política e produtiva de caráter autônomo, isto é, sem que o Estado imponha
planos ou programas assistencialistas e arbitrários. Neste sentido, os subsídios
não são considerados simplesmente um resultado das "negociações" entre o
movimento e o aparelho do Estado, mas como uma autêntica conquista, um
direito que foi "tomado" - no sentido de saque - do próprio Estado para continuar
construindo e mantendo a organização. "Nadie nos dio estos planes, se los
arrancamos al Estado" 32
Finalmente, a relação dos piqueteros com as forças policiais abre também
uma outra linha de conflito com o aparelho do Estado. Os confrontos, a violência
e a repressão estão, sem dúvida, presentes na maioria dos piquetes e manifestações conduzidas pelo movimento. Cabe lembrar aqui que o MTD Solano foi
vítima de assassinatos por parte do poder policial. As mortes de Dario Santillán
e Maximiliano Kosteki não podem ser interpretadas como uma casualidade no
caos, mas sim como crimes planejados pelas forças repressivas do Estado.

30
MTD Solano y Colectivo Situaciones; Hipótesis 891: Más allá de los piquetes; Buenos
Aires; De mano en Mano; 2002; p. 54.
31
Jornal Clarìn; Piqueteros: el Estado les da casi 20 millones al mes", Buenos Aires; 4/9/02.
32
"Detrás de los piquetes", disponível em http//www.lavaca.org e acessado em 18/1/03.
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Considerações finais
A pergunta que se faz necessária para pensar a complexa relação
estabelecida entre os piqueteros e o Estado é: se os subsídios fossem tirados, o
movimento desapareceria?
Apesar das diferentes agrupações estarem cientes de que os planes
funcionam efetivamente como um mecanismo de agregação, todas reconhecem
que a existência do movimento vai efetivamente além dos subsídios. Talvez os
piqueteros perderiam várias filas de militantes, mas a sua presença é hoje um
fato inquestionável. Nas palavras de um líder do FTV:
"Tengo la certeza que, más allá de los planes, somos muchos los compañeros que
seguiríamos en la organización. Pueden cortarnos los planes, mandarnos al aparato represivo
y todo lo que quieran, pero lo que hay aquí es una forma de pensamiento diferente, y eso no lo
van a poder derrotar" 33 .

Sem dúvida, o movimento piquetero faz hoje parte da realidade
argentina, reunindo um total de 180.000 militantes, dentre os quais 129.000
recebem subsídios do Estado. Suas imagens, depoimentos e ações estão continuamente presentes na vida cotidiana dos argentinos: piqueteros con pasamontañas, junto a las barricadas y el humo negro de los neumáticos al quemarse
(...)34 .
Hoje, em 2003, podemos dizer que os piqueteros constituem um
verdadeiro "movimento de movimentos" já que ele agrupa uma variedade
múltipla e heterogênea de experiências, ações e de agrupamentos constituídos
por sujeitos de diversas concepções e trajetórias de vida. Como podemos observar,
os piquetes nasceram fora das instituições políticas e sociais tradicionais, as
quais não foram capazes de reformular suas linhas de ação e modalidades
organizacionais para melhorar as condições de vida de importantes camadas da
população argentina.

33
34

Jornal Clarìn; Piqueteros: el Estado les da casi 20 millones al mes", Buenos Aires; 4/9/02.
"Detrás de los piquetes", disponível em http//www.lavaca.org e acessado em 18/1/03.
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Os piqueteros não esperam pelas respostas do Estado para levar adiante
suas atividades comunitárias e produtivas; trabalham para a construção de
projetos e programas alternativos. Neste sentido, reconhecem também as
tensões que devem enfrentar de forma cotidiana tanto "para dentro" quanto
"para fora" do movimento. Como atestam as palavras de um militante do MTD
Solano:
"Nosotros sabemos que la total autonomia la vamos a tener cuando seamos
capaces de sostener todas lãs tareas y lãs cosas que se están haciendo sin que el Estado ponga
um plan [...] la Idea es que esa dependência com el Estado sea cada vez menos necesaria" 35

Também devemos destacar que as mulheres constituem figuras chave
do movimento porque, além de conduzir os núcleos ou centros regionais,
assumem diretamente tarefas vinculadas às atividades comunitárias e produtivas.
"Mientras los hombres se dedican a cavar zanjas, en los comedores, en los ´roperitos`,
enfermerías hay manos de mujeres por detrás [...]cargacacerolas, los hornos preparados para ser
móviles y se ocupan de la organización interna"36

A partir desta análise podemos observar que a luta piquetera conjuga
elementos velhos e novos: reivindicações históricas de "inclusão social" com os
problemas próprios da fase atual do capitalismo globalizado.
As novas militâncias, práticas e formas de fazer política do movimento
piquetero - bem como de outros movimentos que surgiram após os acontecimentos de dezembro - criaram condições para a emergência de uma outra
densidade social. Se por um lado podemos reconhecer uma marcada ausência
do comando estatal, também nos defrontamos hoje com uma complexa, múltipla e
aberta trama de redes políticas de tipo novo. Redes estas que, frente ao vazio de
poder estatal, e contrariando previsões apocalípticas, definem espaços cheios de
potência, onde "o novo" tem a capacidade de criar dinâmicas políticas e sociais
efetivamente democráticas e constituintes.
35
MTD Solano y Colectivo Situaciones; Hipótesis 891: Más allá de los piquetes; Buenos
Aires; De mano en Mano; 2002; p. 64.
36
Jornal Clarìn; Piqueteros: las mujeres empujan y van al frente; Buenos Aires; 3/9/02
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Anexo - Piqueteros em Números
Tabela 1: Piqueteros por agrupações e quantidade de planes
trabajar

Agrupações
CTA (CCC e FTC)

Quantidade de
Planes Trabajar (*)
90.000

Quantidade de
Piqueteros (*)
130.000

72,2

35.000

19,4

30.000

23

15.000

8,4

9.000

7

180.000

100

129.000

100

Bloque Piquetero
(Teresa Rodriguez
e pólo obrero)
MTD (CTD e
Aníbal VéronSolano)
TOTAL

%

%
70

Fonte: Jornal Clarìn: “Piqueteros: la cara oculta del fenómeno que
nació y crece con el desempleo”; Buenos Aires, 2/9/2002
(*) Até 26 de junho de 2002
Tabela 2: Piquetes por ano
Ano

Quantidade de Piquetes

1997

140

1998

51

1999

252

2000

514

2001

1383

2002

1609 (*)

Fonte: Jornal Clarìn: “Piqueteros: los cortes de ryta y el clima de
violencia”; Buenos Aires, 2/9/2002
(*) Até 26 de junho de 2002

Graciela Hopstein

Província
Buenos Aires
Jujuy
Capital Federal
Salta
Córdoba
Santa Fé
Tucumán
Neuquén
Chaco
Rio Negro
Mendoza
Catamarca
Entre Rios
Misiones
Corrientes
San Juan
Chubut
La Rioja
Formosa
Santa Cruz
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
San Luis
La Pampa

Anos 97/98
32
50
20
4
23
13
7
17
2
1
2
0
3
3
1
1
5
3
0
3
0
1
0
0

Anos 99/00
201
80
109
43
15
34
71
62
28
23
10
8
20
3
22
9
8
1
4
6
0
4
2
3

Anos 01/02
874
466
331
208
168
125
115
92
119
88
97
86
35
41
17
30
16
25
18
11
14
8
6
2

Fonte: Jornal Clarìn: “los cortes de ryta y el clima de violencia”
(*) Até 26 de junho de 2002

Graciela Hopstein é mestre em Educação pela UFF; doutora pela ESS/UFRJ, e pesquisadora
associada do LABTeC/UFRJ.

213

214

1

NOTAS DE CONJUNTURA
• As cidades visíveis do Rio
Karl Erik Schollhammer e Micael Herschmann
•Evita (nos) Madonna
uma história do terceiro mundo
Sofia Tiscornia e Maria Victoria Pita
• A co-produção da greve:
as greves de dezembro de 1995 na França
Giuseppe Cocco
A CULTURA DA PRODUÇÃO
A PRODUÇÃO DA CULTURA
Linguagem e pós-fordismo/Christian Marazzi
O hibridismo do império/Michael Hardt
Espaços, corpos e cotidiano:
uma exploração teórica
Byrt Wammack
Ruínas modernistas
Beatriz Jaguaribe
X

CIBERESPAÇO
Notas sobre o conceito de cibernáutica
Franco Berardi (Bifo)
CORPO E SEXUALIDADE
Procura-se um corpo desesperadamente
Nizia Villaça
Travesti: Eva num corpo de Adão... e eu fui expulso
do paraíso
Hugo Denizatr
AIDS e comunicação: repensando campanhas e
estratégias/Antonio Fausto Neto
NAVEGAÇÕES
Nação em fluxo: Brasil e África do Sul
Fernando Rosa Ribeiro
Comunidade, etnicismo e externalidades
urbanas, handicap ou vantagem para o Brasil:
da “longa duração” aos problemas contemporâneos
Yann Moulier Boutang.

2/3

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

215

4

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

5/6

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

216

7

8

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

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

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

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

CIBERESPAÇO
Agentes na rede
Paulo Vaz

NAVEGAÇÕES
imaginários globais, medos locais:
a construção social do medo na cidade
Rossana Reguillo

CORPO E SEXUALIDADE
Deleuze e a questão homossexual:
Uma via não platônica da verdade
René Schérer
NAVEGAÇÕES
A nação entre o esquecimento e a memória:
uma narrativa democrática da nação
Hugo Achugar
MEDIAÇÕES
Sobre ratos e homens: a tentativa de
reconstrução da História em Maus
André Cardoso

CIBERESPAÇO
hipertexto, fechamento e o uso do conceito
de não-linearidade discursiva
Marcos Palácios
CORPO E SEXUALIDADE
Do tabu ao totem: Bundas
Nízia Villaça

MEDIAÇÕES
Adeus, AM/FM. o rádio nunca será o mesmo
Marcelo Kischinhevsky
A respeito da questão do espaço em the
emperor of the north pole
Jorge Luiz Mattar Villela

217

9/10

NOTAS DE CONJUNTURA
Política de segurança e cidadania
Pedro Cláudio Cunca Bocayuva
MST: o julgamento das vítimas
Ignez Paulilo
Biopirataria ou bioprivatização?
Richard Stallman
TRABALHO E TERRITÓRIO
Globalização das economias, externalidades,
mobilidade, transformação da economia e da
intervenção pública
Yann Moulier Boutang
A cidade policêntrica e o trabalho da multidão
Giuseppe Cocco
O valor da informação: trabalho e apropriação
no capitalismo contemporâneo
Marcos Dantas
CIBERESPAÇO
Matrix. o fim do panóptico
Katia Maciel
As novas tecnologias e a democratização
da informação
Luis Felipe Miguel
CORPO E SEXUALIDADE
Somos todos travestis: o imaginário Camp
e a crise do individualismo
Denilson Lopes
NAVEGAÇÕES
Rio de janeiro, cidade cinematográfica.
A cidade como produção de sentido
Karl Erik Schøllhammer
MEDIAÇÕES
Gattaca: sobre o governo totalitário
das identidades
Sérgio Oliveira
A viável democratização do acesso
ao conhecimento
Waldimir Pirró e Longo

11

NOTAS DE CONJUNTURA
Como bloqueamos a OMC
Starhawk
O paradigma das duas fronteiras do Brasil
Abdul-Karim Mustapha
ESTRATÉGIAS DA MEMÓRIA
A mídia e o lugar da história
Ana Paula Goulart Ribeiro
Isso não é um filme? Ídolos do
brasil contemporâneo
Micael Herschmann e Carlos Alberto Messeder Pereira
Museu da Tecnologia jurássica
Erick Felinto
Cidade de Deus: Memória e etnografia
em Paulo Lins
Paulo Jorge Ribeiro
CIBERESPAÇO
Cooperação e produção imaterial em softwares
livres.Elementos para uma leitura política
do fenômeno GNU/Linux
Laurent Moineau e Aris Papathéodorou
CORPO E SEXUA-LIDADE
Navegar é preciso, viver é impreciso
Ieda Tucherman
NAVEGAÇÕES
Caminhando para uma renovação da economia
política. Conceitos antigos e inovação teórica
Antonella Corsani
MEDIAÇÕES
José Oiticica filho e o avatar da fotografia
brasileira
Antônio Fatorelli
O Joelho aprisionado: o “caso Ronaldo” como
construção das estratégias discursivas da mídia
Antônio Fausto Neto

218

12

NOTAS DE CONJUNTURA
Notas e impressões sobre as eleições
norte-americanas
Américo Freire
Pós-modernismo.com e a geração ‘Y”
Felipe Ehrengerb
INTENSIDADES ERÓTICAS
O homossexual no texto
Christopher Lane
O sadomasoquismo em dois tempos
Nízia Villaça
Prazeres desprezados: a pornografia,
seus consumidores e seus detratores
João Freire
Revistas masculinas e pluralização da
masculinidade entre os anos 1960 e 1990
Marko Monteiro
CIBERESPAÇO
O samba em rede:
comunidades virtuais e carnaval carioca
Simone Pereira de Sá
CORPO E SEXUALIDADE
‘A Berlim imoral’ dos anos 30:
cinema homossexual pré-Hitler
Adriana Schryver Kurtz
NAVEGAÇÕES
Itinerários recifenses
Angela Prysthon
Tráfico:paisagens sexuais - Alguns comentários
Anders Michelsen
MEDIAÇÕES
Imaginário tecnológico em David Cronemberg
Ivana Bentes
Tropicália, pop canônica
Liv Sovik
Lars von Trier - Escapando do estético
Bodil Marie Thomsen

13/14

NOTAS DE CONJUNTURA
Totalidades
Michael Hardt e Toni Negri
Minha luta no Império
Luca Casarini (entrevista)
Diário de viagem da caravana pela dignidade indígena
Marco Rigamo
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
E CAPITALISMO COGNITIVO
Riqueza, propriedade, liberdade e renda
no capitalismo cognitivo
Yann Moulier-Boutang
A música em rede: um magma contraditório
Alessandro Ludovico
As Patentes e a saúde pública brasileira:
o caso da AIDS
Carlos André Passarelli e Veriano Terto Jr.
O Brasil e a quebra de patentes de medicamentos anti-AIDS
Eloan dos Santos Pinheiro (entrevista)
CIBERESPAÇO
Cronologia da internet
Paulo Vaz
CORPO E SEXUALIDADE
A preferência é mais para a mulata
Natasha Pravaz
Estudos gays: panorâmica e proposta
Denilson Lopes
Cagar é uma licença poética
Steven Butterman
NAVEGAÇÕES
Que “negro” é esse na cultura popular negra?
Stuart Hall
MEDIAÇÕES
Etienne-Jules Marey
Suzana M. Dobal
Prozac, meios e máfia
Fernando Andacht

219

15/16

NOTAS DE CONJUNTURA
Bem-vindo ao deser to do Real!
Slavoj Zizek
a A r gentina na indiferença
Reinaldo Laddaga
A POLÍTICA DA MULTIDÃO
Comunidades vir tuais, ativismo e
o combate pela informação
Henrique Antoun
Sem o macacão branco
Luca Casarini (por BenedettoVecchi)
O contra-império ataca
Antonio Negri (por Marcelo Matellanes)
De Por to Alegre a Gênova,
a cidade na globalização
Giuseppe Cocco
Tr a n s f o r m a r a g u e r r a g l o b a l i s t a
em seção ativa da inteligência
Franco Berardi (Bifo)
CIBERESPAÇO
Capitalismo flexível e educação em rede
Alberto Rodrigues
História, comunicação e sociedade
na era da informação
Gustavo Said
CORPO E SEXUALIDADE
o policial, o massagista e o garoto de programa:
figuras emblemáticas de uma erótica gay?
Carlos Alberto Messeder Pereira
NAVEGAÇÕES
Geopolítica do conhecimento e diferença colonial
Walter Mignolo
MEDIAÇÕES
Música da deriva, a MTV-Brasil
Luis Carlos F
Afeto, autenticidade e socialidade:
uma abordagem do rock como fenômeno cultural
Jeder Janotti Junior

17

NAVEGAÇÕES
Por to Alegr e 2002: o trabalho
das multidões
Coletivo
Ação contra a guer ra global: a caravana
inter nacional na Palestina
Luca Casarini
RESISTÊNCIAS
Resistir a quê?
O u m e l h o r, r e s i s t i r o q u ê ?
Tatiana Roque
Poder sobre a vida, potência da vida
Peter Pál Pelbart
Universidade e cidadania: o movimento
dos cursos pré-vestibulares populares
Alexandre do Nascimento
Panelaço e ruídos:
a multidão entra em ação
Graciela Hopstein
O “quilombo” Argentino
Gerardo Silva
Emprego, crescimento e renda:
história de conteúdo e forma de movimento
Antonella Corsani e Maurizio Lazzarato
UNIVERSIDADE NÔMADE
O copyright da miséria e
os discursos da exclusão
Ivana Bentes
Rádios livres, rádios comunitárias,
outras for mas de fazer rádio e política
Mauro Sá Rego Costa e Wallace Hermann
. Jr
12 proposições: resistência, corpo,
ação - estratégias e forças
na produção plástica atual
Ericson Pires

220

L GAR
C O M UM
Estudos
de mídia,
cultura
e democracia

Lugar Comum - Estudos de mídia, cultura e democracia é uma publicação trimestral
da Rede Universidade Nômade. Reúne autores e pesquisadores brasileiros e
estrangeiros e se apresenta como um lugar especializado do debate sobre a produção
contemporânea e as manifestações políticas e culturais.

A S S I N AT U R A

assinatura trimestral................................ R$ 100,00
(correspondendo a 4 numeros da revista)

S O L I C I TA Ç Ã O

Número avulso...........................................R$ 15,00
A partir do n0 17........................................R$ 25,00
Indicar o(s) número(s) desejado(s)
..............................................................................

PA G A M E N T O

T o t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ ..........

Para fazer a assinatura anual da revista, com direito a 4 números entregues em
seu escritório ou residência ou para solicitar números avulsos, peça um boleto
bancário ou faça um depósito no valor correspondente em nome de E-papers
Ser viços Editoriais Ltda em uma das contas abaixo:
Banco Bradesco agência 1125-8, conta 61200-6.
Banco Itaú agência 0408, conta 41900-0
Banco do Brasil agência 3652-8, conta 11174-0
Envie o comprovante de depósito, juntamente com os dados para entrega da
revista, através do fax (21) 2502-6612. Se preferir, pague com car tão de crédito
Amex, Diners, MasterCard ou Visa pelo telefone (21) 2273-0138.
Estamos à sua disposição pelo telefone (21) 2273-0138, em horário comercial,
ou no site http://www.e-papers.com.br
nome..................................................................................................................
empresa................................................cargo.....................................................
e-mail.................................................................................................................
endereço para entrega........................................................................................
bairro........................... .........................cep.......................................................
cidade..................................................................................................UF..........
telefone.................................................fax.........................................................

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

D E

A R T I G O S

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

221

