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Protocolos para uma biopolítica dos meios
Murilo Duarte Costa Corrêa1
Marina Michelis2

Protocolo #1
Selfie hole
Uma das atrações de Dismaland, o irônico e niilista “parque temático para
anarquistas principiantes” inaugurado por Banksy no litoral oeste da Grã-Bretanha, é o
selfie hole. Uma placa de madeira e papel acartonado branco com dois buracos – um
para o rosto e outro para o braço esquerdo – que parece convidar os visitantes à prática
compulsória do autorretrato. Por um lado, tudo no selfie hole de Banksy soa como um
glory hole. O parentesco fonético, material e estético evidente entre os dois parece supor
pornográfica ou perversa a relação de ascese que une o sujeito a si mesmo unicamente
através da autoprodução da sua imagem. O braço, a mão, o smartphone, os pixels, o
fundo e o rosto formam um misto de matéria e anima que projeta na nuvem de uma
consciência-de-si. O selfie hole tem, no entanto, muito pouco de um glory hole. Já não
há dois sujeitos vinculados por uma função sexual, realizada através de uma abertura
que os torna reciprocamente anônimos, opacos e desprovidos de rosto; há, sim, dois
buracos e uma função-de-imagem pela qual um sujeito deve relacionar-se consigo. Se o
glory hole é um dispositivo estruturado para promover uma experiência metonímica e
genital do sexo, o selfie hole representa a sua escalada à transparência obscena (HAN,
2017, p. 54). A perversão própria do selfie hole não está no desaparecimento do outro,
ou na sua substituição por uma segunda abertura (seu esburacamento); tampouco está no
apagamento do sexo ou no cancelamento do anonimato. Está no fato de que a estrutura
buraco-negro/parede-branca já não é penetrada, como num glory hole, mas inteiramente
1

Doutor (USP) e Mestre (UFSC) em Filosofia e Teoria Geral do Direito. Realizou estágio de pósdoutorado na Vrije Universiteit Brussel. Professor Adjunto de Teoria Política, na graduação em Direito e
no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas, na Universidade Estadual de Ponta
Grossa. Coordena o Laboratório de Pesquisa Interdisciplinar em Teoria Social, Teoria Política e PósEstruturalismo. Publicou, entre outros, como autor ou co-organizador, Direito e Ruptura (Juruá, 2013), O
estado de exceção e as formas jurídicas (Editora UEPG, 2017) e Pensar a Netflix (D‟Plácido, 2018).
<correa@uepg.br>
2
Mestranda em Comunicação e Política no Programa de Pós-Graduação em Comunicação (UFPR).
Graduada em Jornalismo (UEPG). Colabora com o Laboratório de Pesquisa Interdisciplinar em Teoria
Social, Teoria Política e Pós-Estruturalismo (UEPG). <marinamichelisfernandes@gmail.com>.
6

Lugar Comum – No 55/ Outubro de 2019

preenchida por um self que serve a uma função-de-imagem. Até que ponto a parede
mergulha no sujeito ou o contrário, é impossível determinar. Se o glory hole é uma
estrutura protética para tornar a identidade indiferente, no selfie hole a estrutura que
ironicamente convida à prática compulsória do autorretrato, inteiramente preenchida por
um eu que se torna função da imagem, já não permite distinguir entre parede, self,
buraco ou retrato. Por outros meios, Byung-Chul Han (2017, p. 108) viu na mistura
entre a exposição pornográfica e o controle panóptico a consumação das sociedades de
controle, caracterizadas por um sujeito que “se desnuda [...] a partir de uma necessidade
gerada por si mesmo” (HAN, 2017, p. 108), e já não por coações externas. Tudo se
passa, para Han, como se os dispositivos de poder neoliberais tivessem se integrado à
esfera íntima do sujeito. Este seria o efeito sensível da coincidência entre as sociedades
da transparência, que consumam as sociedades de controle, e as sociedades de
desempenho geradoras de cansaço (HAN, 2015), que com a derrocada das instâncias
exteriores de exploração, submetem sedutoramente o sujeito “a uma coação livre,
autogerida” (HAN, 2017, p. 112).

Protocolo #2
Psicopolítica

Em 2015, no rescaldo de um debate travado com Antonio Negri nas páginas do
Berliner Schaubühne, Byung-Chul Han (2015) afirmava que as revoluções já não
seriam possíveis porque o neoliberalismo transformara integralmente os esquemas de
poder e subjetivação sob novas condições de estabilização. Por um lado, o poder se
exprimiria hoje na ilimitação do poder fazer e na exploração da liberdade; por outro, a
subjetividade se desenvolveria na autoexploração voluntária do indivíduo, seduzido por
sua liberdade e coagido por imperativos interiorizados de otimização e desempenho.
Assim como as coações externas e limitantes das sociedades e do trabalho produtivo,
outrora organizado sob o modelo disciplinar, teriam se invaginado sob uma forma
íntima de autoexploração voluntária, também os seus antagonismos. A conversão dos
trabalhadores em empresários de si mesmos tem como efeito geral a eliminação da
classe trabalhadora subordinada à exploração externa e, como efeito específico,
transforma as contradições e os antagonismos próprios da dialética entre senhor e
escravo, ou da luta de classes, em uma luta que o empresário de si e o sujeito de
rendimento travam consigo mesmos (HAN, 2014b, p. 17), no recesso de sua
7
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interioridade. Contra Negri e Hardt, Han (2014c, p. 31) postula não só a obsolescência
de conceitos datados como classes ou lutas, mesmo renovadas pela inseminação
multitudinária espinosana, mas também toda possibilidade de resistência ou ação em
comum contra o Império. Na medida em que “o sujeito de rendimento atual é ator e
vítima ao mesmo tempo”, “o império não governa a ninguém. Ele constitui o sistema
capitalista mesmo, que recobre a todos” (Han, 2014c, p. 31), o que torna possível que
haja exploração sem dominação. A esses esquemas de poderes invaginados, assimilados
como autênticos, próprios e interiores, corresponderia uma ordem psicopolítica digital,
capaz de articular uma vigilância passiva e um controle ativo que permite “adquirir um
conhecimento integral da dinâmica inerente à sociedade de comunicação […], que
permite intervir na psique e condicioná-la em um nível pré-reflexivo” (Han, 2014b, p.
25). As formas de smart power que se propagam silenciosamente nas redes, coletando
Big Data e positivando pessoas como coisas, adquirem uma forma permissiva, amável,
afirmativa e sedutora, ajustando-se à psique ao invés de coagi-la. Teríamos passado,
portanto, da anátomo-política dos corpos, e das estratégias estatísticas e biopolíticas de
governo, para a era da psicopolítica, capaz de psicoprogramar indivíduos, populações e
seus inconscientes (Han, 2014b, p. 38). O que Han censura aos mais recentes ensaios
sobre as formas de poder contemporâneas é sua aparente incapacidade para explicar
como o poder poderia atuar como uma alma. Segundo ele, Foucault (2008a, 2008b),
Agamben (2007), Rau (2010) ou Lemke (2000) enganam-se ao fazer da biopolítica a
chave explicativa dos esquemas de poder neoliberais. Na medida em que o capitalismo
contemporâneo estaria determinado por formas de produção imateriais e incorpóreas
(Han, 2014b, p. 73), a biopolítica – “uma política corporal em sentido amplo”, segundo
Han (2014b, p. 41) – já não lograria explicar as psicotecnologias neoliberais, em que o
cuidado de si, a ascese e a relação do sujeito consigo são inteiramente colonizados pelos
imperativos não-coativos de otimização, desempenho e self-development empresarial,
operados em um nível emocional e pré-reflexivo.

Protocolo #3
A extensão e a prótese

É o ano de 1964 quando Marshall McLuhan (2011) propõe em Understanding
media que a epistemologia geral da comunicação deslocasse seu foco do conteúdo para
os meios que o transacionam. O importante não seriam as mensagens, mas as suas
8
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mediações veiculares, capazes de configurar e controlar “a proporção e a forma das
ações e interações humanas” (McLuhan, 2011). Essa tese, mais tarde ilustrada em The
medium is the massage (1967), estabelecia a eletricidade como meio que constitui a
extensão do sistema nervoso central humano, e também como meio puro, desprovido de
conteúdo ou mensagem. A era do elétrico, décadas antes do digital, parecia pôr tudo em
jogo, e a partir de uma teoria dos meios que se configuravam a um só tempo como
técnicas, próteses corporais e aparatos sociais. Os meios, tão materiais quanto
commodities como o algodão ou o petróleo, moldariam a integral de uma sociedade que,
por seu turno, os transpiraria por todos os poros; ao mesmo tempo, seriam capazes de
ligar a totalidade das partes constitutivas de uma sociedade, outrora mecanicamente
repartida, sob a forma de uma aldeia global. Tudo se passa como se os meios
prognosticassem o advento do capitalismo pós-fordista. McLuhan não percebeu apenas
que o livro era uma extensão dos olhos, as roupas, da pele, e os circuitos elétricos, do
cérebro; percebeu que os sistemas sociais, suas repartições estáveis, suas próteses
firmemente ajustadas, eram basculadas ao se cruzarem com um novo sistema de meios.
Assim, a imprensa implicou uma ruptura em relação à prensa a vapor; o cinema falado,
uma ruptura em relação ao rádio; “a fita magnética sucedeu a linha de montagem”
(McLuhan, 2011, p. 39). Então, é admissível que a era das máquinas mecânicas possa
ser definida como aquela em que exteriorizamos projeções robustas de nossos corpos
físicos, assim como a eletricidade deu início à época em que as terminações nervosas
preparariam já um território global compósito, infinito e uno. Ainda que tudo pareça
soar como prótese do corpo, projeção de uma interioridade demasiado humana, o
argumento de McLuhan parece converter a expressão “tecnologias sociais” em uma
tautologia. Isso porque os meios estão sujeitos a um duplo regime: são tanto medium
quanto milieu. Isto é, os meios designam tanto os veículos que transportam e
configuram os protocolos de uma mensagem quanto estabelecem a ecologia de sua
produção, circulação, consumo e replicação. Um meio designa ao mesmo tempo os
trilhos que fazem andar ao trem quanto a paisagem em que ele se desloca. É isso o que
McLuhan percebe, sem talvez extrair daí todas as consequências, quando afirma que o
cubismo, nas artes plásticas, apresenta a simultaneidade de uma multiplicidade de
pontos de vista como uma configuração única, instantânea e envolvente. Toda sociedade
se apresenta como o correlato de um sistema de meios, e inversamente. Como
consequência, por um lado, compreendemos que “a tecnologia é uma extensão do nosso
corpo” - isto é, que meios são extensões do homem - (McLuhan, 2011, p. 46-47). Por
9
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outro, mergulhado em um sistema de meios, admite-se que o corpo também seja uma
extensão da tecnologia, e que se possa dizer, pelas costas de McLuhan, “homens,
extensões dos meios”. Uma sociedade é um sistema de meios e um sistema de meios
define uma dada sociedade. Através dessa série de reveses, os meios são tanto extensões
dos corpos-cérebros como suas infraestruturas. Um pouco como Beatriz Preciado
(2015) recentemente descobrira, a contrapelo dos construtivismos performáticos de
gênero, o seu caráter materialista e protético. Seria preciso compreender que os meios
funcionam como próteses dos corpos assim como os corpos são levados a funcionar
como próteses dos meios. Como medium e como milieu, um sistema de meios não cessa
de fazer-se mergulhar por corpos-cérebros – como McLuhan (2011) mesmo descrevera
– na dupla condição de seus servomecanismos.

Protocolo #4
Águamoled

Se o selfie hole de Banksy dá a ver algo imediatamente, não é a pornografia da
transparência, a redobra da perversão solipsista, mas o meio como estrutura e como
sistema configuracional que não pode inscrever-se em nós a não ser ao preço de
inscrever-nos nele. Se o meio é tanto a mensagem quanto “a massagem”, nossa atenção
deve voltar-se ao procedimento pelo qual uma função-imagem nos inscreve no sistema
buracos-negros/parede-branca de um selfie hole. A relação entre esses conceitos fornece
um terreno fértil para explorar a crítica que Byung-Chul Han faz à biopolítica como um
sistema de poder exclusivamente centrado nos corpos. É precisamente na medida em
que fazermos da técnica uma extensão do corpo, que podemos nos tornar os “órgãos
sexuais do mundo da máquina” (McLuhan, 2011, p. 44), da mesma forma que a abelha
pode ser o órgão sexual das plantas. Seria um erro imaginar que o que está em jogo num
selfie hole é uma espécie de autoerotismo melancólico, ligado à erosão do Outro e à
narcisificação do si-mesmo (Han, 2012, p. 07-08). Trata-se, antes, de uma pulsão de
gadget. O que está no âmago do mito narcísico está longe de ser o enamoramento de um
homem pela beleza revelada pela lâmina d’água na qual sua imagem se reflete.
McLuhan (2011, p. 41-42) sabia muito bem que Narciso toma o reflexo na água pela
imagem de um outro. O que há de si-mesmo na história de Narciso é um elemento
inteiramente acidental, na medida em que ele não conhecia sua própria imagem, embora
10
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a soubesse bela. Tendo passado toda uma existência indiferente ao amor, é pela
capacidade refletiva da água que Narciso se obseda, testemunhando a parentalidade
etimológica entre narciso e narcose. O meio fascina, entorpece, narcotiza – seja uma
lâmina d’água ou uma tela amoled de 6 polegadas. Se Narciso não percebe a si mesmo,
não reconhece a beleza da imagem que vê refletida como sua, a ponto de atribuí-la a um
outro, é o meio, e não o eu, que explica por que Narciso se apaixona. Refletida na água,
a luz que atinge seu rosto produz uma diferença mínima em função de um novo meio. A
imagem produz diferença como uma refração do mesmo. Ao passar de um meio a outro,
uma onda muda de velocidade e de comprimento. Os smartphones, equipados com
câmeras frontais, são uma espécie de poça narcísica portátil, em que o eu importa
finalmente menos do que o medium. Como a lâmina d’água, o que a tela de amoled dá a
ver não é o eu, mas o índice de uma diferença mínima criada mediante sua refração em
um meio. Como refração ou transição medial no interior de um sistema de meios que
toma também os corpos como meios, é sempre o outro que interessa. O que o meio não
dá a ver, mas o selfie hole de Banksy pornografa, é a estrutura dos meios ativos, as
configurações sociais que adjuntam olho e tela, mão e smartphone, rosto e objetiva, em
uma função-de-imagem que nos torna “servomecanismos da nossa própria imagem
prolongada” (McLuhan 2011). Há sempre um sistema de meios muito materiais,
capazes de organizar e extrair efeitos sensíveis, de percepção e afeto, a produzir
refrações do mesmo como alteridade narcótica e protoloco obsedante de si.

Protocolo #5
Marxquinas

Quando Marx (2011, p. 326-343) escreve o célebre Fragmento sobre as
máquinas, nos Grundrisse, entre os anos de 1857-1858, o capital é apresentado tanto
como uma relação social, a exemplo do que reencontraríamos no primeiro livro sobre O
capital (Marx, 2017, p. 82), quanto como um sistema de meios. O que nos acostumamos
a chamar de modo de produção é, precisamente, a configuração geral e
aproximadamente estática de um processo de produção que estabelece uma
combinatória estável e produtiva entre materiais sociais e mediais. O que Marx descreve
naquelas páginas são as tendências antagonistas que emergiam da metamorfose dos
meios de trabalho em “um sistema automático da maquinaria” (Marx, 2011, p. 328),
11
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ainda afeto ao bloco histórico do capitalismo industrial do século XIX. As máquinas
fazem Marx descobrir uma série de novidades. Entre elas, que as máquinas não
constituíam instrumentos de trabalho a serem animados pela atividade humana, mas
através de seu virtuosismo científico, de sua alma povoada de leis mecânicas, passavam
a circunscrever, mover e regular a atividade humana. Assim, exerciam sobre os homens
um poder-de-máquina que exprimia uma inteligência e uma ciência de que os
trabalhadores só seriam conscientes na medida em que provariam da força de seu
“estranho poder”. Na medida em que a máquina se convertia em meio de trabalho,
concatenado em um sistema de meios, não apenas o trabalho vivo se tornava “mero
acessório” e “meio de ação” para a maquinaria, mas através dela exprimia-se o acúmulo
“das forças produtivas gerais do cérebro social” (Marx, 2011, p. 329). As máquinas
eram o elemento objetivo do trabalho que asseguravam, por um lado, a reconfiguração
dos meios de trabalho em uma forma mais adequada ao capital e, por outro, subsumiam
o trabalho vivo a essa forma objetiva, precisamente ao passo em que as máquinas eram
o meio para apresentar, sem mediações, sob a forma concreta do capital fixo (i.e., como
maquinaria) um acúmulo de saberes e habilidades derivados em última análise do
cérebro social. Isso provoca uma transposição das forças do trabalho, inclusive do
cérebro social, em forças do capital fixo. Eis o que trará efeitos paradoxais. Há dois
efeitos imediatos do maquinismo capitalista. Marx (2011, p. 333) afirma que “A
maquinaria só é introduzida onde a capacidade de trabalho existe em massa”, de modo
que o primeiro efeito consiste em substituir a abundância das mãos. O segundo, em
reduzir a quantidade e o tempo de trabalho a um mínimo, de modo que a fonte da
riqueza passa a depender cada vez menos do trabalho imediato e cada vez mais “do
nível geral da ciência e do progresso da tecnologia” (Marx, 2011, p. 335). Disso decorre
uma crise da medida do valor. Se os homens deixam de ser os principais agentes do
processo de produção, e se lateralizam, dada a centralidade das máquinas, a fonte do
valor já não é o seu trabalho imediato, mas “a apropriação de sua própria força
produtiva geral […], o desenvolvimento do indivíduo social”. […] o livre
desenvolvimento das individualidades (Marx, 2011, p. 335). O postulado mais geral dos
operaístas italianos encontra-se, pois, evidente aqui. O que Negri e Hardt (2004, p. 55)
chamarão, mais tarde, de subsunção real do trabalho (e da sociedade) pelo capital,
“quando o trabalho é incorporado não como um fator externo, mas como uma força
interna, própria ao capital”, é função da conversão generalizada das forças produtivas e
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Lugar Comum – No 55/ Outubro de 2019

das relações sociais em meios para o capital, e da sua exploração como o capital para
os meios.

Protocolo #6
Combinatória

Como Marx percebeu, uma máquina é um efeito combinatório. Em The first
megamachine, Lewis Mumford (1966) descreve as séries muito heterogêneas de
adjunções entre dispositivos teológicos e mágicos, políticos e dinásticos, técnicos e
astrológicos, que resultaram no arquétipo da primeira máquina humana. A razão pela
qual seu mecanismo teria permanecido por tanto tempo irresistivelmente invisível a
historiadores e arqueólogos reside no fato de a primeira megamáquina ter sido composta
unicamente de partes humanas, e funcionar ao toque da mística régia (Mumford, 1966,
p. 02-03). Como Marx (2011, p. 336), que não ignorava que as máquinas são humanas,
“órgãos do cérebro humano criados pela mão humana”, “órgãos imediatos da práxis
social; do processo real da vida”, Mumford descobria na combinatória político-social e
mágico-técnica do antigo Egito as condições transcendentais das megamáquinas. Uma
máquina humana resultava de “um todo único de cooperação entre partes” constituído
por dois dispositivos coletivos, que se manifestavam em diferentes níveis da vida social,
política e religiosa egípcia: a organização confiável do conhecimento natural e
sobrenatural, e uma estrutura elaborada para transmitir e realizar ordens (Mumford,
1966, p. 08). O funcionamento da megamáquina humana dependia, pois, dos vínculos
entre saber e poder, das relações entre classe sacerdotal e burocracia, do equilíbrio
mágico entre o templo e o palácio. Isso porque uma máquina é um efeito combinatório
social, no qual está em jogo uma série de combinações menores, suas operações, seus
vínculos, circunscritos a uma unidade totalizada em um milieu funcional. Por isso,
Mumford (1966, p. 03) definia as máquinas sociais como verdadeiras máquinas; como
“uma combinação de partes sólidas, cada uma especializada em uma função, operando
sob controle humano, para transmitir movimento e realizar trabalho”. É precisamente
esta a função que cumprem as plataformas e as lógicas de automação. Nenhuma
megamáquina social pode funcionar sem subsumir a sociedade realmente, sem avançar
na tendência de capturar a temporalidade humana – hoje, talvez, não apenas como uma
psicopolítica que ignora uma multidão de corpos-cérebros como sua infraestrutura
material, mas sob a forma de um bioneuropoder (Berardi, 2017, p. 106) e sob a
13
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condição de uma biohipermedialidade. No cerne de uma combinatória social e
maquínica em variação contínua, seria preciso voltar ao Marx do Fragmento sobre as
máquinas para se dar conta de que as máquinas, termodinâmicas ou algorítmicas, não
cessam de apresentar-se como um afator de capitalização do cérebro social. Ao mesmo
tempo em que geram tempo livre de não-trabalho, apropriam-se da riqueza que a
atividade humana livre é capaz de produzir: “sua tendência”, diz Marx (2011, p. 336),
“é sempre, por um lado, de criar tempo disponível, por outro lado, de convertê-lo em
trabalho excedente”. É precisamente esta tendência que se manifesta na crítica que Nick
Srnicek endereça à hipótese seminal de Tiziana Terranova (2000) sobre o trabalho
gratuito. Para ele, os modelos de negócio digitais não apenas não logram converter todo
tipo de interação social em um sistema de geração de lucros, mas a competição entre as
plataformas demonstraria precisamente que o free labor não é tão central para as
plataformas, pois “a maior parte de nossa interação social não ingressa em um processo
de valorização” (Srnicek, 2018, p. 54).

Protocolo #7
A riqueza do tempo livre

Se abandonássemos o Egito antigo de Mumford, e nos concentrássemos nas
transformações do capitalismo contemporâneo, deslizar o indicador sobre a tela do
smartphone talvez nos fizesse sentir como escravos no antigo Egito movendo toneladas
de nanobits sobre um plano inclinado no ciberespaço. O advento do modelo pós-fordista
de produção a partir dos anos 1970, caracterizado pelo valor imediatamente produtivo
da linguagem, pela polivalência da força de trabalho, pelas lean industries e pelo regime
de produção just-in-time, determinou uma gradual sobreposição entre o agir
instrumental e o agir comunicativo, gerando um curto-circuito entre as inovações
empresariais e organizacionais, a tecnologia e a política (Marazzi, 2009, p. 24). Os
direitos sociais adquiridos e as remunerações pelo trabalho passam a ser pensados como
elementos variáveis “de ajuste da política econômica no sentido de que cabe aos
assalariados, e somente a eles, absorver os choques macroeconômicos” (Marazzi, 2009,
p. 45). Os salários se tornam virtualmente provisionais e dependentes dos resultados das
empresas ou das finanças públicas, transformando-se, no limite, em uma mescla entre
salário e renda em que a lógica da renda coloniza a do salário. Cada vez mais servil,
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flexível, polimorfo, relacional, linguístico e abstrato o trabalho, não é apenas a distância
entre salário e renda que é superada, mas a distinção entre trabalho produtivo e
improdutivo; entre tempo de trabalho e tempo de lazer. Eis o ponto em que ambos,
como quisera Marx (2011, p. 335), são absorvidos como meios para o capital.
Virtualmente, as sucessivas crises e reorganizações do capitalismo contemporâneo,
animado por uma tecnopolítica capaz de inventar novos meios, parecem sequestrar e
custodiar a integral da atividade humana. Em última análise, sua infraestrutura é o que
Marx chamou de “riqueza do tempo livre”, na medida em que as técnicas procuram
tornar realizável a dupla tendência do maquinismo capitalista: liberar a vida do tempo
de trabalho e redirecioná-la à produção de valor. A infraestrutura cognitiva e de saberes
do General Intellect é incorporado pelas megamáquinas que nos fazem variar entre
prosumers (Dujarier, 2008) – consumidores que co-produzem o que consomem –, free
laborers (Terranova, 2000), agentes semiconscientes de uma economia atencional
(Pettman, 2015) ou hospedeiros para o crescimento parasitário do Google Model
(Marazzi, 2011). O fio vermelho que liga o modelo pós-fordista e sua transformação,
em igual medida lenta e exponencial, em um capitalismo cada vez mais marcado pela
abstração radical, pela financeirização da vida e pela automação algorítmica é
precisamente o conceito de riqueza do tempo livre, que hoje é atravessado em e por uma
série de novas megamáquinas numéricas. Talvez nem toda atividade humana esteja
efetivamente em custódia da valorização capitalista, mas isso não significa que não se
possa encontrar, aí, o limite tendencial do capitalismo contemporâneo. Se as
plataformas devem ser pensadas como “estruturas digitais que permitem a interação
entre dois ou mais grupos”, são “intermediários que conectam diferentes usuários:
clientes, anunciantes, provedores de serviços, produtores, fornecedores e até mesmo
objetos físicos” (Srnicek, 2018, p. 43), não é apenas porque as máquinas são incluídas
como usuários (talvez o melhor exemplo seja o desenvolvimento da IoT, a Internet of
Things); mas também porque os usuários se tornam peças agenciáveis das plataformas,
avançando violentamente na direção de um cenário de biodesregulamentação dos corpos
e da uniformização da temporalidade (Crary, 2016, p. 24 e p. 29). Não se trata tanto de
destruir a liberdade quanto de destruir o próprio tempo na sua infinita multiplicidade de
idiorritimias. Como Tiziana Terranova (2016, p. 191) percebeu, em um aparente
tournant de Marx, “o que caracteriza uma economia capitalista é que o excedente de
tempo livre e de energia não seja simplesmente liberado, mas deva ser constantemente
reabsorvido no ciclo de produção do valor de troca [...]”. O tempo livre e a energia
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excedentária são a riqueza que os capitalismos de plataforma não cessam de liberar e
consumir, canalizando-a de volta aos seus meios.

Protocolo #8
Materialismos

Seria preciso levar a sério, e talvez a suas últimas consequências, a dupla
crítica que Matteo Pasquinelli endereçou aos teóricos da imaterialidade do capital e aos
teóricos dos meios que se comprazem com sua dimensão abstrata, linguística e de
código. Em Animal spirits, Pasquinelli (2008, p. 15) insiste em lembrar que “Todos os
commons imateriais”, o que incluiria a própria noção de rede, “têm uma base material e,
em particular, uma base biológica”. Eis o que sugere uma deriva materialista no cerne
das forças de abstração do capitalismo financeiro e telemático. Os meios são extensões e
projeções dos corpos, como quisera McLuhan, mas o inverso também segue verdadeiro.
Os corpos e os cérebros, os rostos e as mãos, também são próteses orgânicas de
plataformas e megamáquinas. Jamais abandonamos o modelo de Mumford: apenas o
interceptamos com máquinas mecânicas, termodinâmicas, informáticas etc. em
correlação com as quais nossas formações sociais não cessaram de variar na medida em
que as máquinas requerem e avançam sobre princípios de organização específicas.
Franco Berardi (2012, p. 103) tem razão em afirmar que “O Intelecto Geral está à
procura de um corpo”. A involução da corporalidade em geral é uma derivada da
“destruição do mundo real” que a abstração do valor de uso em finança, e sua força
partenogênica, sem referente material, promove sem cessar. Por outro lado, seria preciso
superar o uso ortodoxo da distinção entre capitalismo real e fictício e reconhecer que a
pervasividade das finanças implica uma forma particular de realidade (Marazzi, 2011 p.
27-28), capaz de envolver os fatores biopolíticos no sistema de meios que definem o
capital. Isso implica que os corpos, cérebros, mãos, rostos, a luz e as objetivas, as
propriedades refletivas das superfícies e os pixels, os Big Data e o desajuste do ritmo
circadiano no capitalismo 24/7 constituam alguns desses fatores. O General Intellect
não cessa de receber múltiplas corporalidades nos biohipermeios capitalistas. Sua
corporalidade é precisamente uma forma de combinação maquínica que converte a
riqueza do tempo livre em pobreza do tempo à disposição de um sistema de meios. A
riqueza do tempo livre se transforma, assim, em meio para um sistema de meios. Não é
por acaso que Giorgio Griziotti (2017) elege o prosumer, o cliente continuamente
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requisitado a co-produzir os bens e serviços que consome, como “figura intermediária e
decisiva na ruptura da separação entre trabalho e vida”. A era das megamáquinas
informáticas é também a época da modulação universal que Deleuze (2008, p. 225)
situava como a marca sociotécnica das sociedades de controle. Era em que o autômato
industrial e termodinâmico se converte no autômato digital dos algoritmos e dos Big
Data.

Protocolo #9
Biopolítica dos meios

As técnicas não cessam de reorganizar o capital e de reprogramar o social
subsumido a ele, e vice-versa. Na medida em que o capital fixo se torna abstrato, e em
que o Intelecto Geral se acumula e se apresenta como uma infraestrutura digital e
algorítimica (Terranova, 2016, p. 189), emancipada do seu solo efetivo e social de
práxis e criação, o social se apresenta sob a forma de um agenciamento algorítimico de
uma megamáquina. As plataformas e infraestruturas digitais, todo um sistema de meios,
torna-se a superfície de inscrição, registro, produção, circulação e consumo da qual os
fluxos reais parecem emanar. Porém, essa não é mais do que uma superfície de registro,
inscrição e captura que metamorfoseia os fluxos reais em elementos de uma estrutura da
qual não procedem. Uma multidão de cérebros e corpos, rostos e mãos, matéria
luminosa e desejo é imediatamente abstraída e parece emanar de um selfie hole quando,
na verdade, é o selfie hole que depende e emana dela. Um Intelecto Geral, mas também
uma corporalidade e uma animalidade gerais, constituem meios biopolíticos para um
dado sistema de meios, formando um continuum material entre “sujeito e objeto,
natureza e cultura, humano e máquina” (Griziotti, 2017). Sob os meios biopolíticos,
seria preciso redescobrir uma biopolítica dos meios cujo materialismo Marx parece ter
descrito, sob a condição histórica, técnica e social da termodinâmica industrial. As
biohipermedias que hoje compõem o capital fixo que reconfigura todos os meios,
reconfigura também os meios de trabalho: geram a riqueza do tempo livre e a
recanalizam para seu sistemas de meios de produção de valor sob as formas nãoisomórficas do cognitariado, do prosumer, do free labor, da economia atencional, do
servomaquinismo dos Big Data etc. Em síntese, “o capital confere a si mesmo a forma
adequada como valor de uso no interior do processo de produção […]. […] a forma
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mais adequada do valor de uso do capital fixo” (Marx, 2011, p. 330); porém, isso não
significa que a relação social que o capital engendra “seja a melhor e mais adequada
relação social de produção para a aplicação da maquinaria” - e é aí que a política
começa. Para sermos capazes de levar essa afirmação a suas últimas consequências,
deveríamos imaginar uma biopolítica dos meios como a possibilidade de reconfigurar e
recombinar um sistema de biohipermeios a partir das difrações dos fluxos intelectuais,
cerebrais, corpóreos, manuais e animais que os animam. Uma biopolítica dos meios
deveria somar ao ponto de vista dos teóricos do capitalismo cognitivo – o do General
Intellect como força produtiva central ao capitalismo contemporâneo – uma
corporalidade e uma animalidade gerais que permitem pensar os meios como
infraestruturas dos corpos e os corpos como infraestruturas dos meios. O fazer político e
infraestrutural dos corpos contém em potência os novos meios protéticos capazes de
bascular todo e qualquer dado sistema de meios, ao produzir encontros inesperados com
ele.
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Pragmática das condutas e crise da globalização
Alexandre Mendes1
Luiz Felipe Teves2

Introdução
Embora ainda não concluída, a década de 2010 pode ser caracterizada como um
período de fortes turbulências, crises e irrupções que desafiam um tipo de racionalidade
formada nos anos de reorganização do capitalismo global (1975-2010). Por um lado, a
crise dos subprimes colocou em cheque a teoria econômica mainstream e as certezas
dos cálculos que imaginavam um futuro promissor para o capitalismo. Em poucos
meses, as expectativas sobre a conduta dos sujeitos econômicos ditos racionais e sobre a
capacidade dos mecanismos de controle do mercado se esfumaçaram, tragadas pelo
destino dos ativos tóxicos e pela crise de confiança sem precedentes.
Por outro lado, as teorias políticas que, do interior do processo de globalização
econômica, buscavam saídas alinhadas aos novos movimentos globais parecem sofrer
do mesmo processo de definhamento. Tudo indica que, apesar do suposto antagonismo
que animava os tempos de mundialização, é a mesma relação entre crença progressista e
governança técnica que perde suas condições de sustentação. O ciclo da Primavera
Árabe parece ter precipitado o fim e o começo de uma nova época: ao mesmo tempo, o
ocaso das promessas totalizantes de uma “alternativa global” cuja inspiração de fundo
ainda era um sonho racionalizador e tecnocrático, e o início de uma turbulência
generalizada que parece atrair indivíduos e sociedades inteiras para as bordas de uma
experiência paradoxal, que oscila perigosamente entre transformação e destruição.
Os roncos da batalha já podem ser ouvidos, e de diversas maneiras: a difusão do
estilo transgressor e agressivo da alt-right mundial, as consequências trágicas das falsas
alternativas ao neoliberalismo na América Latina, a defesa do protecionismo e do
nacionalismo como atalho contra os efeitos sociais da globalização, a renovação do
militarismo como solução para a crise permanente, as ondas conservadoras e reativas
impulsionadas pela própria esquerda global etc.
1
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O filósofo Michel Foucault foi um dos primeiros a abordar o neoliberalismo
como uma arte ou tecnologia de governo correlata a um novo regime de veridicção. No
seu curso O Nascimento da Biopolítica ([2004] 2008b), o pensador francês mostra que o
neoliberalismo, em sua faceta americana e alemã, previa que o antigo homo œconomicus
do liberalismo clássico seria deslocado do ambiente econômico das trocas simples, para
o espaço onde a forma-empresa seria generalizada por todo o corpo social e a vida dos
indivíduos. O neoliberalismo transforma, necessariamente, todas as pessoas em homensempresa e toda a vida em espaço econômico produtivo. Por isso, ele buscou acrescentar
à tradicional métrica das trocas entre mercadorias um tipo de racionalidade voltada para
o sujeito em suas múltiplas condutas e comportamentos:
O verdadeiro sujeito econômico não é o homem da troca, não é o consumidor
ou o produtor, mas a empresa, nesse regime econômico e social em que a
empresa não é simplesmente uma instituição, mas certa maneira de se
comportar no campo econômico (...) (FOUCAULT, 2008b, p. 240, grifo
nosso).

Contudo, em sua atualização histórica e concreta, essa programação estratégica
se deparou com um dos maiores colapsos da história do capitalismo, levando consigo a
confiança no comportamento dos sujeitos-empreendedores e no quadro jurídicoeconômico que deveria garantir coerência ao sistema. A imagem-síntese dessa surpresa
pode ser encontrada na incredulidade inicial de Alan Greenspan diante do que
qualificou de um “tsunami” que arrastou todo o poder de antecipação dos antigos
modelos econômicos. No seu último livro, O mapa e o território (2013), ele reconhece
o equívoco de suas formulações anteriores e a falência do regime de verdade baseado
nos comportamentos racionais do homo œconomicus.
Greenspan propõe, então, retomar a ideia do espírito animal de John Maynard
Keynes, buscando entender o impacto das sensações de medo, de pânico e de urgência
nas tomadas de decisão. Por isso, ele decide direcionar a análise para os imperativos
comportamentais fundados na euforia, no efeito de manada, na aversão ao risco, em
relações de dependência, interação, nos vieses etc. Descrente que os comportamentos
irracionais pudessem ser invariavelmente absorvidos em longo prazo, o economista
propõe a substituição do modelo de expectativas racionais para uma verdadeira lógica
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das paixões que leve os comportamentos aberrantes a sério e possa calcular os seus
impactos nas projeções econômicas.
Do ponto de jurídico-econômico, isso implica um giro que abandona o otimismo
fundado tanto nas atividades estratégicas do sujeito-empresa, como na capacidade
exclusiva de uma moldura jurídica-institucional conduzir essas atividades com
segurança e previsibilidade. Por isso, de um lado podemos observar um esforço de
renovação que se dirige às análises, recentemente laureadas pelo prêmio Nobel,
conduzidas pela corrente de estudos denominada Behavioral Economics (Economia
Comportamental); de outro, emerge, no campo jurídico, tentativas de aplicar esse
modelo à anterior teoria da regulação elaborada pelo direito público. Em ambos os
casos, trata-se de propor um modelo mais fino de direção das condutas, baseado em um
conjunto

de

interferências

sutis

e

de

baixo

custo

denominado

Nudges

(“empurrãozinhos”), levando sempre em conta a tendência persistente, por indivíduos e
sociedades, de adoção de comportamentos irracionais e prejudiciais (Cf. SUNSTEIN, C;
THALER, R. 2009; KAHNEMAN, D. 2012; ALEMANNO, A; SIBONY, A., 2015).

1. O problema das condutas
O objetivo deste paper3 é oferecer uma chave de leitura dos enigmas da atual
crise da globalização a partir do conceito de pragmática das condutas, esboçado a partir
da agenda de pesquisa foucaultiana do final da década de 1970. Nossa premissa é que
Foucault, nesse período, não apenas analisou a construção de uma nova racionalidade
voltada para o homo œconomicus, mas se voltou também para um tipo de atividade que
abala a relação entre sujeito, poder e verdade, produzindo uma experiência-limite
irredutível ao jogo de cálculos, interesses e previsões sobre o futuro. Como experiência
sem imagem, a insurreição das condutas reclama uma pragmática que seja capaz de
avaliar, de forma imanente, as linhas e os efeitos das práticas individuais e coletivas.
Assim, embora a leitura realizada por Foucault sobre o neoliberalismo, a partir
do curso de 1979, tenha adquirido notoriedade nos últimos anos (GROS, F. et al;
2013/2014; BROWN, W. 2015; DARDOT, P; LAVAL, 2016), podemos afirmar que ela
corresponde a apenas uma dimensão de seus interesses no período. Isso porque, no
mesmo passo em que a relação de longa duração entre razões de estado e biopolítica era
3
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estabelecida, culminando na análise do neoliberalismo, Foucault se interessou cada vez
mais pelos problemas relacionados ao que ele denominou de contracondutas
(FOUCAULT, M. 2008a).
Portanto, no mesmo fio longo que é percorrido do ponto de vista do biopoder –
como emergência das razões do estado, do liberalismo e do neoliberalismo -, é possível
encontrar uma genealogia a contrapelo das recusas e insurreições ligadas ao problema
da governamentalidade. Para ficar em alguns exemplos, Foucault analisa, no curso de
1977-78, Segurança, Território, População (2008a), e num conjunto de entrevistas,
artigos e reportagens do triênio 77-79, a explosão de contracondutas no interior do
poder pastoral durante o Renascimento, o problema kantiano da relação entre atitude
crítica e acontecimento revolucionário no Iluminismo, as mobilizações culturais de
Maio de 1968, o levante tunisiano e a emergência de uma espiritualidade política na
Revolução Iraniana (Cf. FOUCAULT, M. In: Da MOTTA [Org.], 2004; 2010).
Do ponto de vista histórico, o final de década de 1970, ele mesmo, se deparava
com uma crise geral de governamentalidade que explodia em diferentes e imprevisíveis
direções. O filósofo e agitador cultural italiano Franco Berardi denominou o ano de
1977 de “o ano do fim do futuro” (BERARDI, F.[2002] 2017), uma espécie de
contração no tempo que condensou várias linhas entre o passado e o futuro: o
movimento de jovens estudantes e operários em Bolonha e Roma, o nascimento do póspunk na Inglaterra com o seu grito “no future”, o início da crise dos partidos de massa e
da burocracia soviética, a revolução informática no Vale do Silício, impulsionada pelas
interfaces user friendly criadas por Steve Wozniack e Steve Jobs, o manifesto Rizoma
de Deleuze e Guattari, a crise da utopia comunista na China onde jovens dissidentes
eram condenados a longas penas de prisão. No Brasil, é o ano da retomada das grandes
contestações estudantis, do rock contracultural de Raul Seixas e dos Doces Bárbaros, do
colapso das fórmulas nacional-desenvolvimentistas e da derrota da linha dura do
governo militar, permitindo o início da abertura política.
Foucault parecia atento às mutações da época propondo uma pesquisa que se
desdobrou em três frentes:
(i) A primeira, definida no curso de 77-78, traçou como objetivo estudar o
problema do Estado e da população através do conceito de governamentalidade.
Buscando uma torção metodológica que já havia sido proposta nos domínios da loucura,
da delinquência e da sexualidade, Foucault se esforça para encontrar uma economia
geral do poder que, do exterior, teria estabelecido as condições para a formação dos
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estados modernos. O filósofo encontra na generalização do poder pastoral, ocorrida
durante os séculos XV e XVI, o ponto de passagem de uma modalidade de poder cuja
organização mais acabada se deu no cristianismo, para uma governamentalidade política
que continuaria a pastoral por outros meios. Por isso, o “estado moderno” não seria uma
entidade que se desenvolve acima dos indivíduos, mas promoveria uma integração que
atribui à individualidade uma nova forma, “submetendo-a a um conjunto de modelos
muito específicos” (FOUCAULT, M. 1995, p. 237).
Trata-se do cruzamento de um tipo de obediência pura, forjada por séculos como
um modo específico de subjetivação e individuação e sem outra finalidade que não o
próprio ato de obedecer-se, ao tipo de obediência jurídica e contratual que liga os
súditos aos soberanos. Como explica Frédéric Gros (2018), a emergência de uma prática
de servidão voluntária, que despertou a indignação do jovem La Boétie em pleno
Renascimento, não seria outra coisa que o cruzamento deste “a mais” de obediência –
como subjetivação assujeitada – com a figura clássica da subordinação jurídica ao
soberano. Isso incluiria a própria vinculação do sujeito com uma verdade tida como
secreta e interior, produzindo um tipo específico de individuação que será útil aos
estados modernos. É no interior desse surplus político que, por outro lado, se dá a
proliferação de uma “arte de não ser tão governado”, uma série de insurreições da
conduta que colocavam em questão a maneira como se dava essa condução, as relações
de obediência e de verdade que produziam o indivíduo, a relação entre condutor e
conduzido, os objetivos da condução etc.
(ii) A segunda frente de pesquisa, busca analisar as próprias lutas
contemporâneas através da ideia geral de insurreição das condutas. Em uma série de
entrevistas do período, Foucault se esforça em diferenciar os grandes embates
institucionais e políticos de seu tempo (os processos eleitorais, os programas partidários,
as adesões massivas a candidatos etc.) das resistências que emergem diretamente dos
jogos de poder. As últimas são aquelas que, em um nível mais difuso e antes
considerado secundário, estabelecem uma nova relação com a vida, o corpo, a morte, a
saúde, a doença, as penalidades, a sexualidade, o saber científico etc.: “A loucura e a
razão, a morte e a doença, a penalidade, a prisão, o crime, a lei, tudo isso faz parte do
nosso cotidiano, e é esse cotidiano que nos parece essencial” (FOUCAULT, M. 2004, p.
46).
Foucault parece desdenhar, em vários momentos, da narrativa de que o centro da
política francesa naquele momento passava pela união e ascensão da esquerda em torno
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do Partido Socialista e de seu programa diretor. No momento mais intenso das
discussões sobre uma necessária “unidade da esquerda”, ele decide participar de um
modesto encontro interdisciplinar que pretendia reunir contribuições para âmbitos
específicos da sociedade, como a educação, a assistência médica, o urbanismo, o meio
ambiente, o trabalho etc. Do auge de sua fama intelectual, após integrar uma pequena
oficina sobre “medicina de bairro”, Foucault comenta ao jornal Nouvel Observateur4
(1977): “A inovação já não passa pelos partidos, pelos sindicatos, pelas burocracias,
pela Política. Trata-se de um cuidado individual, moral. Já não perguntamos à teoria
política o que fazer, os tutores são desnecessários” (FOUCAULT, M. 2001, p. 30,
tradução nossa).
(iii) O terceiro desdobramento da agenda, realizado a partir de outubro de 1978
até maio de 1979, se refere a uma série de reportagens filosóficas onde Foucault
identifica na Revolução Iraniana, uma experiência radical que desafia os modelos
racionais de identificação de uma revolução a partir de critérios econômicos (luta de
classes) e políticos (a presença de uma vanguarda). O filósofo insiste na singularidade
irredutível daqueles levantes, expressa – não só pelo desejo de mudar tudo, livrar-se do
Xá, de seu sistema corrompido, da organização política, econômica e militar que o
sustentava – mas, sobretudo, pela experiência de mudar a si mesmo (Cf. FOUCAULT,
M. In: Da MOTTA [Org], 2004; 2010; FOUCAULT, M. In: BALBINO, L. [Org],
2018).
Foucault denominou, de forma provisória, essa experiência de espiritualidade
política e a ela atribuiu uma força transversal que não poderia ser encontrada em
qualquer ideologia, doutrina ou organização política. Uma insurreição, por percorrer as
próprias bordas da história, debruçando-se sobre uma zona de escape não redutível às
relações de causalidade, com frequência se veste de dramaturgias, de exercícios
espirituais, de sacrifícios, místicas e promessas milenares. É evidente que as religiões
organizadas podem oferecer um ponto de acolhimento dessas práticas, sob o preço,
segundo Foucault, de uma codificação e de uma definição de finalidades prévias. No
entanto, como força irredutível, ou como “experiência-limite”, é a espiritualidade, e não
a religião, que em determinado momento é capaz de alterar radicalmente as crenças, os
modos de vida, as relações sociais, as formas de obediência política, as práticas
4

Para um comentário desta entrevista, conferir: FERNANDEZ-SAVATER, A. Michel Foucault: uma
nova imaginação política. Texto publicado no site da Universidade Nômade, no dia 07 de junho de 2015.
Disponível em: http://uninomade.net/tenda/michel-foucault-uma-nova-imaginacao-politica/ Acesso em 10
de julho de 2019.
26

Lugar Comum – No 55/ Outubro de 2019

econômicas e as hierarquias internas a uma sociedade (FOUCAULT, M. In: BALBINO,
L. [Org], 2018).
De forma absolutamente concreta e pragmática, Foucault considerava que essa
vontade de espiritualidade “em estado nu” reaparecida dos escombros das grandes
narrativas revolucionárias e racionalizadoras que, como vimos, estavam em profunda
crise naquele final de década. Ela poderia assumir mil tipos diferentes de expressão,
algumas vezes aberrantes, outras vezes sutis, às vezes ingênuas, violentas, destrutivas
etc. Por isso, embora sem perder o entusiasmo de quem presenciou uma “revolução a
mãos nuas”, Foucault não cessou de reconhecer que essa vontade de espiritualidade só
poderia se apoiar em determinadas condições de agir concretas e disponíveis. O governo
islâmico foi o ponto de encontro, ao mesmo tempo, real e ambíguo da revolução, e é na
vaguidade dessa inspiração que o filósofo enxergou a possibilidade de criação de novas
formas de viver juntos e também os riscos que poderiam atingir aquela experiência
coletiva.
A partir da inflexão provocada por essas três frentes de pesquisas, Foucault
passa a enfatizar, cada vez mais, o conceito de experiência para sintetizar o seu percurso
filosófico. Assim, seguindo um texto recente de Christian Laval, podemos afirmar que
uma pragmática das condutas deriva de dois usos intercalados do conceito de
experiência: (i) um primeiro, ainda kantiano, que se refere às condições históricas e
transcendentais de nossas experiências pessoais e coletivas; (ii) um segundo, derivado
do eixo Bataille-Blanchot, que se refere às possibilidades de transgressão dos limites
dessa própria experiência, momento em que o próprio sujeito corre o risco de dissolução
(LAVAL, C; In: BALBINO, L. [Org], 2018, pp.104-141).

2. As condutas na atualidade: alguns vetores

Interrogando a atualidade através desses dois eixos, não seria difícil afirmar que
nos deparamos com um questionamento generalizado que se refere tanto às condições
históricas de nossas experiências, como a dissolução dos antigos vínculos que uniam
sujeito, poder e verdade, produzindo uma turbulência que está longe de ser resolvida.
Diante dessa indeterminação, a saída mais simples seria mudar a chave da racionalidade
para a irracionalidade, afirmando que o mundo foi tomado por uma loucura interna ou
uma crise permanente, a partir das quais estaríamos condenados invariavelmente à
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nostalgia de uma ordem perdida, ao triunfo da ignorância sobre a Razão ou ao futuro
antecipado como terrível distopia.
Apesar de sedutoras, essas reações são incapazes de pensar a especificidade das
contracondutas contemporâneas, bem como de adotar uma pragmática que possa avaliar
eticamente os efeitos das insurreições que compõem a atual crise da globalização. Para
isso, propomos, em primeiro lugar, um esclarecimento esquemático dos traços
constitutivos das

insurreições das condutas e, posteriormente, dos vetores

contemporâneos que lhes são derivados, cada qual suscitando um problema ético
imanente às contracondutas a ser enfrentado.
O primeiro traço refere-se à relativa autonomia que as contracondutas possuem
com relação às lutas econômicas e imediatamente políticas. Embora frequentemente
relacionadas a essas outras lutas, as contracondutas interrogam de forma transversal um
conjunto de experiências e colocam a questão: “é possível viver de forma diferente?”.
Esse encontro abrupto com o intolerável das nossas condições de vida possui uma
dimensão que desafia os modelos teóricos produzidos pelas teorias políticas,
sociológicas ou econômicas. Por isso, Foucault, em entrevista inédita publicada
recentemente, denominava essa ruptura de um “ato puro do sujeito”, uma vontade
sempre heterogênea ao cálculo dos interesses e das causalidades observáveis
(FOUCAULT, M. In: BALBINO, L. [Org], 2018, pp. 51-99).
O segundo traço se refere ao que Foucault denominou de “mobilizações
culturais” diferenciando-as das grandes tarefas políticas determinadas pela lógica de
uma razão unificadora. O “cuidado individual, moral”, invocado por Foucault a respeito
dos encontros sobre medicina de bairro, coloca diretamente em questão as formas a
partir das quais nós nos transformamos em sujeito, abrindo um campo de
problematizações relacionadas às lutas cotidianas, contra os efeitos do poder e os
privilégios do saber, em domínios diversos como os da saúde, do corpo, da alimentação,
do meio ambiente, do trabalho, do lazer etc.
O terceiro se refere à definição de espiritualidade como recusa ou renúncia da
própria individualidade, que pressupõe que o indivíduo se desvincule de um regime de
verdade estabelecido em direção a uma nova relação com os hábitos, com as crenças e
os saberes. São também lutas contra os “efeitos de poder relacionados ao saber, à
competência e à qualificação” (FOUCAULT, M. 1995, p. 235), mas que não devem
recair, nem na “crença dogmática no valor do saber científico”, nem numa “recusa
cética ou relativista de toda verdade verificada” (idem).
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O último traço das contracondutas, que queremos destacar, é a sua relação
permanente e difícil com as instâncias que funcionam como receptáculos das novas
experiências individuais e coletivas. Foucault menciona a Reforma, os bolcheviques, o
governo islâmico, mas também os intelectuais universais, os representantes da
revolução, ou os teóricos “dublês dos partidos políticos”. Trata-se de pensar como os
novos estatutos, codificações e finalidades tentarão conformar o deslocamento
produzido pelas insurreições das condutas (FOUCAULT, M. In: BALBINO, L. [Org],
2018, p.99).
Dessa caracterização, um tanto esquemática e simplificadora, podemos sugerir
alguns vetores referentes aos problemas contemporâneos, tendo como pano de fundo um
possível paralelismo com a sensação de fratura vivida no triênio 77-79:
i) Um primeiro vetor refere-se ao momento no qual as insurreições da conduta
irromperam violentamente em vários países e ganharam um corpo imediato nas praças,
nos parques e nas redes sociais. A experiência dessa primeira fase da Primavera Árabe
problematizou a forma como somos conduzidos por regimes políticos e econômicos que
capturam todo o poder de decisão coletiva e socializam os custos de manutenção de suas
burocracias e de suas crises recorrentes. Ao mesmo tempo, colocou problemas
diretamente ligados à vida nas metrópoles, à qualidade dos serviços essenciais, à
precarização generalizada e aos impactos dos grandes projetos de transformação urbana.
A recusa deixou uma fratura decisiva e irreversível, alimentando ainda hoje movimentos
antissistêmicos e anti-castas (MENDES, A. 2018);
(ii) Um segundo vetor, refere-se a uma nova onda de mobilizações culturais que
coloca em questão a forma como os indivíduos se relacionam diretamente com a vida, o
corpo, a saúde, a natureza, a alimentação, o trabalho, o tempo livre etc. Os últimos anos
assistiram ao crescimento contínuo e persistente de práticas cotidianas e silenciosas que
não deixam de produzir um efeito massivo e global. Alguns exemplos podem ser
mencionados: os movimentos em defesa do equilíbrio climático, a prática de reeducação
alimentar, a agroecologia urbana, as busca de novas formas de consumo; o crescimento
das terapias alternativas, a defesa do parto humanizado, da eutanásia; a difusão de novos
exercícios corporais e espirituais, a proliferação de novas religiões e cultos não
tradicionais; a defesa de novos regimes de prazer, de novas formas de convívio para
além da família tradicional etc. Esses movimentos difusos constituem um campo de
mutação permanente que está sempre escapando da pretensão de unificação racional dos
modelos políticos e econômicos;
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(iii) Um terceiro vetor, refere-se aos movimentos de contraconduta relacionados
à crítica dos saberes científicos e das verdades consolidadas, constituindo uma recusa
radical e, por vezes, relativista, das competências e instâncias formalizadoras do
conhecimento e da informação, atingindo as universidades, as agências governamentais,
as comunidades científicas, as corporações de mídia etc. Uma crise no governo das
condutas é também o que explicaria a expansão vertiginosa, nos últimos três anos, de
movimentos como o movimento terraplanista (Flat Earth Society), o movimento
antivacina (#NoVax) e o negacionismo climático, antes completamente marginais e sem
importância.
(iv) O último vetor, refere-se ao que poderíamos chamar de recepção da
espiritualidade por organizações políticas e sociais que buscam direcionar, impulsionar,
codificar, expandir ou limitar as contracondutas. Trata-se de pesquisar como as diversas
instâncias de aglutinação (os movimentos cidadanistas, a alt-right, o progressismo, o
populismo, o militarismo, os partidos ecológicos, conservadores, o fundamentalismo, as
igrejas evangélicas etc.) são atravessadas pelas novas práticas de si e se oferecem como
receptáculos das experiências individuais e coletivas. Assim, sem colocar no mesmo
plano as mutações instáveis do campo das condutas e os seus resultados políticos
diretos, indaga-se qual tipo de retroalimentação poderia existir entre os dois domínios e
quais seriam seus efeitos concretos nas sociedades contemporâneas.

Conclusão: ética e pragmática das condutas

Diante dessas tendências, uma pragmática das condutas recusa a busca de um
modelo global de análise para inserir, em cada conjunto de práticas, as interrogações: a)
como continuar afirmando a fratura das insurreições diante das capturas, desvios e
perigos inerentes aos períodos pós-revolucionários? b) as novas práticas de si aumentam
as minhas relações com os outros e com o mundo ou se convertem em novos dogmas ou
individualidades assujeitadas? c) os novos processos de construção de crença permitem
um relação mais complexa entre subjetivação e verdade ou recaem em novos
relativismos, dogmatismos ou comportamentos paranoicos?; d) a relação das
contracondutas com as instâncias políticas permite um prolongamento das experiênciaslimites ou conduzem o desejo de transgressão para linhas destrutivas ou mistificadoras?
Portanto, dos escombros da crise do homo œconomicus, não seria o caso de
sonhar com novos modelos de racionalização dos comportamentos ou fazer uma
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simples apologia do instável como signo da nossa época. Nem a austeridade nostálgica
de um mundo ordenado pelos modelos (agora “comportamentais”), nem a euforia
relativista alheia aos novos perigos. Uma pragmática das condutas é a arte de desdobrar
critérios éticos, lá onde a insurreição suscita novas tiranias, onde os novos
comportamentos resvalam no arcaísmo, onde os processos de construção do verdadeiro
reeditam novos dogmas, onde as condutas são recodificadas e empurradas para
instâncias de captura e de destruição. Talvez estejamos diante de outra lógica ou
princípio de cálculo, agora despidos da necessidade de uma imagem anterior: “a vida
está valendo à pena?”. Não deixa de ser o teste que acompanha o temperamento
pragmático desde o início: “O seu único teste de verdade provável é o que trabalha
melhor no sentido de conduzir-nos, o que se adapta melhor a cada parte da vida e é
compatível com o conjunto das exigências da experiência, nada sendo omitido”
(JAMES, W. 1979, p. 30).
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Gestão migratória no Brasil: rumo ao subdesenvolvimento
Fabrício Toledo de Souza1

Introdução

O Estado brasileiro tem uma posição aparentemente contraditória frente ao tema
migratório e especialmente quanto aos refugiados. Por um lado, oferece aos deslocados
venezuelanos uma resposta ampla e “humanitária”, mantendo aberta as fronteiras e a via
simplificada para regularização migratória. E, mais recentemente, a partir de uma
posição favorável ao reconhecimento dos venezuelanos como refugiados, abre uma
iniciativa inédita e positivamente ousada, contrariando um contexto de crescente
restrições aos refugiados e migrantes.
Por outro lado, utilizando a retórica de segurança, ordem e soberania, assume
explicitamente uma agenda de alinhamento com políticas internacionais de restrição
migratória, rompendo com o Pacto Mundial de Migração e editando normas que
autorizam o rechaço sumário de solicitantes de refúgio considerados “suspeitos”. Nesta
mesma linha, utilizando idênticos argumentos, o Brasil revogou o status de refugiado
concedido há mais de uma década a três paraguaios, vítimas de sequestro e tortura.
Qualificando-os como terroristas e criminosos, as autoridades políticas brasileiras
tornam explícita uma tendência que mescla a retórica do rigor contra o crime com a
retórica do antagonismo partidário e ideológico. No clima de intensa polarização
política e ideológica, o tema migratório tem sido, pouco a pouco, absorvido dentre
aqueles utilizados como terreno para disputas eleitorais.
Tal contradição, a nosso ver, é a expressão da ambivalência essencial que
caracteriza o regime de governabilidade brasileiro no tema migratório. A retórica da
ordem, segurança e soberania pode firmar uma de suas bases de sustentação sobre o
caráter “humanitário” do refúgio, um instituto que se caracteriza justamente por sua
excepcionalidade dentre as rígidas hipóteses migratórias. Este é um dos elementos que
compõe a complexidade do tema.
O outro elemento, também expressão da governança do Estado, é a precariedade
das políticas de assistência e acesso a direitos destinadas aos pobres e vulneráveis. Se é
1

Doutor em Direito pela PUC Rio, atualmente Visiting Scholar na Brooklyn Law School, desde 2008
trabalha com refugiados, solicitantes de refúgio e migrantes. Membro da Universidade Nômade Brasil.
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verdade que o atual governo tende a diminuir seu compromisso com direitos humanos e
com os direitos das minorias, também é verdade que a fragilidade da agenda migratória
e das garantias assegurados aos refugiados e migrantes tem sido promovida ao longo de
muitos anos e com a participação de inúmeros atores, de diferentes espectros políticos e
ideológicos.
Nas últimas décadas, a despeito de importantes conquistas – como a Lei de
Refúgio (1997), a Lei de Migração (2017), o Projeto Acolhida (para os venezuelanos),
bem como as soluções ad hoc para proporcionar visto ou residência para algumas
nacionalidades (haitianos, sírios, senegaleses e venezuelanos, dentre outros) – não
houve avanço significativo no sentido de acolher a migração em sua relevância, seja
como um fato social, econômico ou jurídico (como um direito).
A ausência de uma política efetiva, estável e sólida de acolhimento combina
com a raridade de estruturas que possam garantir assistência em diferentes níveis aos
migrantes e refugiados. As instituições criadas com o objetivo de apoiar as pessoas mais
vulneráveis - e que raramente respondem sequer a um nível básico de cuidados excepcionalmente consideram a migração e os migrantes como um objeto de interesse.
Ao contrário, a resposta para o primeiro grande fluxo de deslocados em sua história
demonstra que a reação do Estado brasileiro é estável: provisória e precária, como
convém às vítimas humanitárias. Não interessa, quanto a isso, uma avaliação moral dos
supostos responsáveis nem tampouco nos parece interessante tomar como ponto de
partida ou de análise um mundo idealizado livre de fronteiras, hierarquias e miséria.
O que nos parece interessante é perceber que a governança do tema migratório
tem sido construída ao longo de muitos anos, sempre a partir da ideia de distinção,
classificação e hierarquização (moral, social e jurídica) das diferentes categorias de
deslocados. E que desta governança participam múltiplos atores, seja ativamente, seja
passivamente. Tal constatação não significa relativizar as perdas e os perigos já
estabelecidos pelas recentes decisões, nem diminuir os riscos desta tendência restritiva
anunciada pelo atual governo. Ela deveria apenas nos advertir sobre a existência de um
campo mais amplo, heterogêneo e disputado.
No Brasil, a governabilidade humanitária e a indiferença em relação aos
migrantes e aos refugiados convivem harmoniosamente. Não como acontecimentos
paralelos, mas como como expressão da mesma lógica de gestão dedicada aos mais
pobres. No caso do Brasil, o amplo acolhimento aos venezuelanos – certamente uma
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decisão exemplar para o mundo - convive com a precariedade dos direitos dos
refugiados e migrantes, inclusive dos próprios venezuelanos.

As contradições da resposta brasileira para refugiados e migrantes

O Estado brasileiro passou a aplicar aos venezuelanos solicitantes de refúgio a
definição ampliada de refugiada e reconheceu oficialmente mais de uma centena de
solicitantes da Venezuela como como vítimas de uma situação de “grave e generalizada
violação de direitos humanos” 2. A decisão adotada em julho de 2019 pelo Comitê
Nacional para os Refugiados (Conare) 3 poderá ser estendida para os mais de 100 mil
solicitantes de refúgio daquele país.
Este posicionamento coloca o Brasil como o único país a reconhecer os
venezuelanos coletivamente como refugiados, ainda que os processos sejam analisados
individualmente4. A decisão foi resultado de muitos debates, pressões e disputas, tanto
no âmbito do Conare5, entre as organizações e instituições que compõem sua Plenária e
tem a atribuição de dar resposta aos pedidos de refúgio, quanto em âmbitos mais
amplos, uma vez que o assunto passou a interessar um número crescente de atores.
Organizações internacionais, como o Acnur (Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados), emitiram pareceres e notas sobre a necessidade de proteção
adequada para os deslocados venezuelanos, e as organizações não-governamentais que
atuam no tema pressionaram para que ela fosse adotada6. Antes da inédita decisão,
pouco menos de duas dezenas de venezuelanos haviam sido reconhecidos refugiados. E

2

A definição ampliada de refugiada consiste em reconhecer como refugiadas as pessoas que deixaram
seu país em razão de grave e generalizada violação de direitos humanos, conforme a descrição do inciso
III, do artigo 1º da Lei 9.474/97, que acolheu, em parte, a definição criada pela Declaração de Cartagena,
de 1984.
3
O Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) é organismo integrante do Ministério da Justiça e
Segurança Pública e tem, dentre suas atribuições, a instrução, análise e decisão dos pedidos de refúgio.
Foi criado em julho de 1998, por força da Lei 9.474/97.
4
De acordo com a Diretriz 11 do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), o
reconhecimento prima facie ocorre com mais frequência para situações coletivas, com fluxos em grande
escala, e ou quando a determinação individual é impraticável, impossível ou desnecessária. N entanto, é
possível e comum que se faça uso de procedimentos individuais de determinação de status. Texto da
Diretriz está disponível em https://www.acnur.org/5c6c387a4.pdf [último acesso em 23/07/2019].
5
A plenária do CONARE é composta por representantes de Ministérios e outras instituições do Estado,
mas também por representantes do ACNUR e da Sociedade Civil, além de observadores da DPU e MPF.
A este respeito, o artigo 14, da Lei 9.474/97, define a composição da Plenária.
6
A “Nota de orientação sobre considerações de proteção internacional para os venezuelanos”, de maio de
2019, atualizou a “Nota de orientação sobre o fluxo de venezuelanos”, de março de 2018. Disponíveis em
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/05/Guidance-Note.pdf. [Último acesso em
22/07/2019].
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os motivos para o reconhecimento estavam fundados na definição clássica de refugiado,
que trata da pessoa que busca proteção em outro país em razão de fundado temor de
perseguição por motivo de nacionalidade, raça, religião, pertencimento a grupo social
ou em razão de opinião política7.
Levando-se em conta que o Brasil mantém aberta a via simplificada de
regularização migratória8 para os venezuelanos e considerando os grandes
investimentos direcionados para o acolhimento na fronteira e em outras cidades no
Norte do país, é possível concluir que a resposta, apesar de inúmeros e graves
problemas, é mais generosa do que a de muitos outros países da região e atende a
padrões básicos de proteção.
Ao mesmo tempo em que adota posicionamento amplo e solidário com os
venezuelanos, o governo tem atuado no sentido de criar restrições e ampliar as formas
de rechaço a outros “perfis” de migrantes e refugiados. Cerca de um mês antes da
decisão para os venezuelanos, a Plenária do Conare revogou o status de refúgio de três
cidadãos paraguaios, atendendo a um antigo pleito do governo do Paraguai. Na sessão
plenária realizada em 14 de junho de 2019, o Conare revogou o refúgio que havia sido
conferido a três ex-ativistas do “Patria Libre”, partido de esquerda fundado em 1990 e
ligado a movimentos estudantis.Por força desta decisão, Juan Francisco Arrom Suhrurt,
Anuncio Martí Méndez e Victor Antonio Colmán Ortegra, perderam o status de
refugiado que lhes havia sido reconhecido em dezembro de 2003.
A decisão teve repercussão incomum, em se tratando de um tema que raramente
é debatido na mídia. Quase todos os grandes jornais divulgaram a notícia, e muitas
organizações de direitos humanos manifestaram preocupações e repúdio. A cessação
autorizada pelo Conare permite que o Estado Paraguaio consiga sucesso em seu antigo
itento de obter a devolução dos três ex-ativistas, acusados de terem cometido um crime
de sequestro em 2001, supostamente por motivos políticos. O Presidente do Paraguai
anunciou à imprensa sua satisfação com o resultado, que elimina um grande obstáculo
para a extradição dos ex-refugiados9, tentada antes por duas vezes, em 2004 e 2010, sem

7

“Conare. Refúgio em números. 4ª edição”. Disponível em https://www.acnur.org/portugues/wpcontent/uploads/2019/07/Refugio-em-nu%CC%81meros_versa%CC%83o-23-de-julho-002.pdf [último
acesso em 23/07/2019].
8
Através da Portaria Interministerial 02/2019
9
“Paraguai comemora revogação de status de refugiados de acusados de sequestro”. UOL Notícias.
14/06/2019.
Disponível
em
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2019/06/14/paraguaicomemora-revogacao-de-status-de-refugiados-de-acusados-de-sequestro.htm.
[último
acesso
em
23/07/2019].
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resultado positivo10. Em relação a todas essas antigas investidas do governo
paraguaio, o Conare rejeitou os pedidos sem instaurar qualquer tipo de procedimento
de revisão da concessão de refúgio. Houve evidente motivação ideológica na
iniciativa, que nunca foi omitida pelo Presidente brasileiro e pelo atual Ministro da
Justiça.
Ao contrário, o Presidente da República declarou publicamente, na presença de
seu homônimo paraguaio, que devolveria os três refugiados, afirmando que o Brasil não
acolheria “terroristas” e “bandidos”11. O Ministro da Justiça e Segurança Pública, que
negou recurso oferecido pela defesa dos ex-refugiados, expôs em sua conta numa rede
social sua posição de não permitir que criminosos sejam considerados refugiados12.
Ambos fizeram questão de justificar suas posições como resultado de preocupações com
segurança.
Um dos maiores capitais do atual governo está vinculado à ruptura com a cultura
política institucional anterior, o que significa adotar posições à direita no espectro
político e ideológico, o que ele e seus principais auxiliares fizeram questão de destacar
sempre que tiveram oportunidade. O envolvimento de importantes nomes do anterior
governo (Lula e Dilma) em episódios graves de corrupção deu ao atual Presidente
elementos para obter apoio dos eleitores, na medida em que se anunciava como uma
ruptura com o antigo sistema (ele buscava se mostrar como um elemento anti-sistema),
preocupado com o enfrentamento da corrupção.
A opção pelo juiz Sergio Moro, uma das grandes figuras da operação “Lava
Jato”, para o cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública, reforçou esta imagem.
Ao lado do discurso contra corrupção, o governo assumiu uma agenda abertamente
hostil a qualquer iniciativa ou decisão que pudesse ser interpretada como “esquerda”.
Em sua perspectiva, a ruptura com o passado significa adotar o discurso da “ordem” e
do rigor contra o crime. Em grande parte, no entanto, esta posição do Presidente se
reflete em uma agenda refratária às conquistas obtidas por grupos minoritários, o que
não difere de sua agenda enquanto parlamentar, antes de sua eleição para cargo de
Chefe do Executivo.
10

Sob a proteção do estatuto de refugiado, a extradição não seria possível, em virtude de comando legal.
Nos termos do artigo 33, da Lei 9.474/97, o reconhecimento da condição de refugiado obsta o seguimento
de qualquer pedido de extradição baseado nos fatos que fundamentaram o refúgio.
11
˜Brasil avalia cancelar refúgio a paraguaios condenados pela justiça. Agência Brasil EBC. 12/03/2019.
Disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-03/brasil-avalia-cancelar-refugioparaguaios-condenados-pela-justica [Último acesso em 20/07/2019].
12
O Ministro da Justiça Sergio moro fez o comentário em sua conta do Twitter, disponível em
https://twitter.com/SF_Moro/status/1153636162139033600 [ último acesso em 23/07/2019].
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Usando esta mesma retórica da preocupação com segurança e combate ao
terrorismo, o governo deu largos passos no caminho para restringir garantias criadas
com a recente Lei de Migração (Lei 13.445/17) 13 e empreendeu duas iniciativas
simultâneas e com os mesmos objetivos:

dar à autoridade policial migratória

discricionariedade para determinar a inadmissibilidade de indivíduos que sejam
considerados “perigosos” para a segurança do Brasil ou que tenham cometido ato
contrário “aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal”.
A Emenda 01 ao Projeto de Lei 1928, apresentada por um senador ligado à base
governista14, tem como propósito de modificar dispositivos da Lei de Migração (Lei
13.445/17) e a Lei de Refúgio (Lei 9.474/97), sob a justificativa de prevenir riscos de
terrorismo e outros crimes que possam ser praticados por “estrangeiros suspeitos”. Ao
mesmo tempo, o Ministro da Justiça e Segurança Pública publicou a Portaria n.
666/2019 com texto semelhante e com mesmos objetivos.
Além de definir explicitamente a atribuição da Polícia Federal (autoridade
migratória) para a inadmissão, a Portaria também define as hipóteses de sua aplicação,
de modo a tornar mais objetivos os critérios. Assim, para efeitos da norma, são
consideradas perigosas as pessoas “suspeitas de envolvimento” em terrorismo
(conforme a Lei 13.260/16), grupo criminoso organizado ou associação criminosa
armada (nos termos da Lei 12.850/13), tráfico de drogas, de pessoas ou de armas de
fogo, pornografia ou exploração sexual infanto-juvenil e, por fim, torcida com histórico
de violência em estádios.
Em ambos os casos, a autoridade migratória poderá impedir a entrada de pessoas
formalmente condenadas e também as suspeitas, o que significa, inclusive, os que
respondem investigação criminal. Entre os efeitos perigosos da medida, há o risco de
que pessoas perseguidas através de procedimentos formalmente dissimulados como
legítimos, sejam indevidamente recusadas no país. Apenas para ilustrar o tipo de
13

A Lei 13.445/17 revogou e substitui o antigo Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80), promulgada
durante o regime militar no Brasil e que tratava o tema a partir sobretudo da perspectiva de segurança e
respeito à soberania. Além do Decreto 9199/17, que regulamenta a Lei, há inúmeras Portarias tratando de
temas específicos.
14
A Emenda foi apresentada pelo Senador Fernando Bezerra (MDB/RO), líder do governo no Senado.
Ele declarou publicamente que a Emenda atende interesses do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
As palavras do Senador podem ser conferidas no registro em vídeo da sessão, disponível em
https://www12.senado.leg.br/multimidia/evento/89303?h=09:36:11 . O Senador Bezerra foi Ministro da
Integração Nacional durante o Governo Dilma Roussef (2011- 2016) e recentemente seu gabinete foi alvo
de ação de busca por parte da Polícia Federal, no âmbito de uma ação que apura desvios de dinheiro em
obras realizadas quando ele era Ministro (https://oglobo.globo.com/brasil/pf-faz-buscas-no-gabinete-dosenador-fernando-bezerra-coelho-mdb-pe-lider-do-governo-bolsonaro-23958112). [último acesso em
23/09/2019].
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problema que a aplicação destas regras pode gerar, vale lembrar de um recente episódio,
bastante emblemático de como uma perseguição pode ser dissimulada em persecução
judicial: o caso da comunidade de turcos vinculados ao movimento “Hizmet” ou
“Güllen”, que estão sendo amplamente perseguidos em várias partes do mundo,
incluindo Estados Unidos da América, Canadá, Europa e Brasil, além da própria
Turquia.
Um dos mecanismos utilizados para a perseguição é o uso da persecução criminal
e ou da extradição, que, no Brasil, implicou na prisão de um destacado membro daquela
comunidade, posteriormente liberado. Os pedidos de refúgio apresentados pelos turcos
perseguidos no Brasil não foram julgados até o momento, mas há grande chance de que
sejam reconhecidos, especialmente depois da decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) negando a extradição do líder do grupo15. No Brasil, assim como na maioria dos
países onde houve pedidos de extradição, elas foram negadas.
Imediatamente em reação a estas medidas, organizações de defesa de refugiados
e migrantes, a Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal/Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão e a representação do ACNUR no Brasil manifestaram
suas objeções e críticas16, e ampliaram suas ações de incidência sobre a parlamentares17.
Além de manifestarem apreensão com o risco de rechaço e ou devolução de pessoas
perseguidas (potenciais refugiados), as organizações manifestaram preocupação com o
poder conferido às autoridades policiais em relação à decisão de admitir ou inadmitir
alguém, sem análise devida do caso e sem respeito aos princípios de ampla defesa e
contraditório18.
15

O caso do turco Ali Sipahi, cuja extradição foi julgada no STF, foi amplamente divulgado na mídia,
assim como a situação da comunidade de turcos. “Opositor de Erdogan preso no Brasil preocupa
comunidade turca”. O Globo. 25/04/2019 (Disponível em https://oglobo.globo.com/mundo/opositor-deerdogan-preso-no-brasil-preocupa-comunidade-turca-23622134) “Por unanimidade, STF nega extradição
de turco acusado de terrorismo por Erdogan”, Folha de São Paulo, 06/08/2019
(https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/08/stf-nega-extradicao-de-turco-acusado-de-terrorismo-porgoverno-da-turquia.shtml) [último acesso em 24/09/2019].
16
A Defensoria Pública da União, por meio do Grupo de Trabalho sobre Refúgio e Migração, apresentou
a Nota Técnica no. 06 – DPGU/SGAI DPGU/GTMR DPGU. A chamada “sociedade civil” apresentou
uma nota assinada por oito organizações não-governamentais ligadas ao tema. O ACNUR apresentou
uma nota denominada “Observações do ACNUR sobre a Portaria 666 do MJSP e o Projeto de Lei
1928/2019, que altera a Lei de Migração”. E o Ministério Público Federal apresentou a “Recomendação
09/2019/PFDC/MPF.
17
Como resultados da incidência feita pelas organizações de defesa dos direitos dos refugiados, alguns
parlamentares sensíveis ao tema concordaram em pedir convocação de um audiência pública na
Comissão de Assuntos Sociais do Senado, para debate sobre o PL 1928/19 e outros apresentaram
procedimentos para a sustação da Portaria 666, como é o caso do Projeto de Decreto Legislativo de
Sustação de Atos Normativos do Poder Executivo PDL 493/2019.
18
A Convenção de 1951 também traz, em seu artigo 33(2) a possibilidade de exceção para os refugiados
que “por motivos sérios pode ser considerado um perigo para a segurança do país” ou que constitua
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Governança migratória e a abstração dos direitos

A decisão que determinou a cessação do refúgio antes conferido aos três
cidadãos paraguaios foi construída por gestores do Ministério da Justiça, do Ministério
das Relações Exteriores e da Polícia Federal ao longo de alguns meses e foi incluído na
pauta da sessão de maio de 2019 no Conare. E adiada para a sessão seguinte, uma vez
que seguia pendente a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte
IDH) a respeito da responsabilidade do Estado paraguaio a respeito de violência
cometida contra dois dos refugiados.
Havia expectativa de que a Corte condenasse o Estado paraguaio,
recepcionando, assim, a conclusão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH) que, em setembro de 2017, emitiu um relatório atribuindo ao Estado paraguaio
a responsabilidade pelo sequestro, desaparecimento forçado e tortura de Juan Francisco
Arrom Suhrurt e Anuncio Martí Méndez. Ambos foram sequestrados em janeiro de
2002 e permaneceram em um cativeiro durante 14 dias, sob violenta tortura.
Victor Antonio Colmán Ortega foi sequestrado em dois dias depois e devolvido
em poucas horas, também depois de sofrer tortura. Segundo declararam Arrom e Martí,
seus captores eram agentes policiais, que o torturaram a fim de obter sua confissão pelo
sequestro de Maria Edith Debernardi, esposa de um dos empresários mais ricos do país.
Os sequestradores queriam criar a imagem de que eles tinham ligação com grupos
armados e que pretendiam desestabilizar o governo.
No Brasil, pediram refúgio e foram reconhecidos como tal: a Plenária do Conare
os reconheceu como vítimas de sequestro e tortura e avaliaram que houve desrespeito

“ameaça para a comunidade do referido país”. Entretanto, os travaux préparatoires esclarecem que as
exceções mencionadas devem ser interpretadas restritivamente. Sobre este ponto, a referida nota de
“Observações” feitas pelo ACNUR menciona os seguintes documentos: UN doc. E/AC.32/8, em 13 (25
de Agosto de 1950) e UN doc. E/AC.32/SR.40, em 31 (22 de Agosto de 1950). E também a intervenção
do ACNUR perante a Suprema Corte do Canadá no caso de Manickavasagam Suresh (Recorrente) e o
Ministro da Cidadania e Imigração, o Procurador Geral do Canadá (Recorrido), 8 de março de 2001,
(disponível em: http://www.refworld.org/docid/3e71bbe24.html.), a nota do Alto Comissário das Nações
Unidas para Refugiados (ACNUR), Advisory Opinion from the Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR) on the Scope of the National Security Exception Under Article
33(2) of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, 6 de Janeiro de 2006 (disponível em:
http://www.refworld.org/docid/43de2da94.html) e nota do Alto Comissário das Nações Unidas para
Refugiados (ACNUR), Commentary of the Refugee Convention 1951 (Articles 2‐ 11, 13‐ 37), Outubro
de
1997,
“Grahl Madsen”,
p.
140,
comentários
(8)
(disponível
em:
http://www.refworld.org/docid/4785ee9d2.html).

40

Lugar Comum – No 55/ Outubro de 2019

aos seus direitos e falta de imparcialidade do Judiciário19. A Comissão Interamericana,
por sua vez, havia concluído que “o Estado do Paraguai era responsável pela violação
dos direitos humanos protegidos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a
Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas e a Convenção
Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura”20.
A sentença da Corte, publicada em 13 de maio de 2019, no entanto, absolveu o
Estado paraguaio. Segundo a decisão, a maior parte das evidências apresentadas para
provar a participação do Estado se deu por meio de declarações das próprias vítimas ou
de testemunhas indiretas. E considerou ainda que o Estado não foi negligente quanto às
investigações feitas para apurar os crimes cometidos contra eles. E, por fim, que as
provas não eram suficientes para demonstrar que os agentes estatais denunciados pelas
vítimas eram os verdadeiros responsáveis.
A sentença fragilizou as bases para a defesa do refúgio, embora houvesse fortes
elementos que sustentam a alegação de que persiste o risco de perseguição contra eles e
a despeito das eventuais marcas que eles ainda carregam da violência (sequestro,
desparecimento forçado e tortura) cometida. A Plenária, por maioria de votos, acatou o
parecer do Coordenador do Conare21 e eles tiveram o status cessado.
O governo brasileiro adota posicionamentos aparentemente ambíguos no tema
migratório e de refúgio. De um lado, acompanha a tendência tradicional adotada por
países que lidam com fluxos mistos (refugiados e migrantes), criando medidas
extraordinárias em torno dos temas de segurança e soberania para justificar maior
controle e restrição. Valorizando seu capital político, acentuando a retórica de ruptura
com o passado e de comprometimento com a “ordem”, o governo define linhas para um
programa com alinhamentos ideológicos menos sensíveis à migração, aos deslocados e
aos vulneráveis em geral.
A partir do discurso de segurança, ordem e soberania, concede legalmente à
polícia poderes para possa rechaçar sumariamente solicitantes de refúgio, sob

19

Para mais informações sobre os processos, há um informe da Comissão de Direitos Humanos e
Minorias da Câmara dos Deputados (disponível em
https://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/noticias/decisao-sobre-refugiados-politicos-no-brasile-contestada-pelo-estado-paraguaio) [Último acesso em 23/07/2019].
20
A decisão pode ser consultada na página da Organização dos Estados Americanos (OEA). Disponível
em http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/216.asp [Último acesso em 22/07/2019]
21
A Coordenação do Conare concluiu, em seu parecer, que não subsiste o risco de fundado temor que
motivou o refúgio e que o Estado paraguaio e seu Judiciários são capazes de assegurar um julgamento
justo aos acusados.
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justificativa de risco ou ameaça, retomando o espírito do revogado Estatuto do
Estrangeiro (Lei 6.815/80). E, como elemento agravante, o governo assume
explicitamente uma agenda de alinhamento com políticas internacionais de restrição
migratória, rompendo com o Pacto Mundial de Migração e assumindo pautas contrárias
aos direitos das minorias. Ainda que a prática de rechaço e inadmissão já aconteçam
desde sempre, sem qualquer tipo de controle, a não ser pelos poucos casos que as ONGs
são capazes de acompanhar, agora há uma norma que autoriza e legitima legalmente a
prática policial.
De outro lado, ao se verificar a resposta ao fluxo de venezuelanos, o governo
mantém uma resposta ampla e “humanitária”. O simples fato de manter aberta as
fronteiras, sem impor restrições ou condições, ofertando uma estrutura de acolhimento
imediato22, coloca o Brasil entre os países com as políticas de acolhimento mais
receptivas e abrangentes. Considerando a tendência mundial e regional de agravamento
de restrições – em que Equador e Peru, dois importantes destinos procurados pelos
venezuelanos desde o agravamento da crise, passaram a condicionar a entrada de
venezuelanos à apresentação de passaporte, um documento cada vez mais caro e
escasso23 - a posição brasileira é extraordinariamente favorável.
Do mesmo modo, quanto ao ao reconhecimento dos venezuelanos como
refugiados, é igualmente necessário admitir o acerto da decisão. É possível que ela
tenha sido possível somente agora, depois de tantos anos de pressão, porque encontrou
um ambiente propício, politicamente conveniente.24 Se levamos em conta as
manifestações do governo a respeito da situação política na Venezuela e a acusação que
faz ao regime “socialista” de Maduro – assim como a sua posição quanto aos cubanos

22

O acolhimento aos venezuelanos se dá especialmente no âmbito da “operação acolhida”,
operacionalizada pelo governo federal, pelas forças armadas, com apoio e assistência de agências
humanitárias internacionais (como ACNUR e OIM) e aberta para a participação de inúmeras
organizações não-governamentais.
23
“Nova restrição de Equador e Peru a venezuelanos põe Colômbia em alerta”. Estadão. 17/08/2019.
Disponível em https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,nova-restricao-de-equador-e-peru-avenezuelanos-poe-colombia-em-alerta,70002459590
[Último acesso em 23/07/2019].
24
O Presidente brasileiro oficialmente reconheceu Juan Guaidó, presidente da Assembleia Legislativa e
principal opositor de Nicolás Maduro, como presidente da Venezuela. Para o representante brasileiro, e
seus homólogos nos Estados Unidos da América, Canadá, Alemanha, França, Espanha, Argentina, Chile,
Peru, dentre outros, a vitória de Maduro nas últimas eleições não tem legitimidade “Bolsonaro reconhece
Juan Guaidó como presidente da Venezuela”. Portal G1. 23/01/2019. Disponível em
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/23/brasil-diz-que-reconhece-juan-guaido-como-presidenteda-venezuela.ghtml. [Último acesso em 22/07/2019].
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que antes faziam parte do programa Mais Médicos25 - é inevitável atribuir ao seu
posicionamento um caráter ideológico e motivado por cálculos eleitorais. E
especialmente porque grande parte da esquerda tenha preferido fazer a defesa do
“socialismo” de Nicólas Maduro como última trincheira contra o “imperialismo”, a
despeito do êxodo de venezuelanos e de todo o sofrimento que deliberadamente foi ele
impôs à população. De toda forma, a decisão é justa e conveniente para os solicitantes
de refúgio venezuelanos.
Era esperado que houvesse alguma resposta à crescente crise de deslocados
venezuelanos. A resposta brasileira, a despeito de seus limites e problemas, fez jus à sua
dimensão: o êxodo venezuelano criou o primeiro grande fluxo de refugiados na história
do Brasil. O país está em segundo lugar dentre os principais receptores de solicitantes
de refúgio da Venezuela, com 103.697 pedidos, e ocupa o sétimo lugar dentre os países
que autorizaram residência, com 74.860 venezuelanos documentados26. Com denúncias
insistentes a respeito da fome, violência, milícias armadas, privação de medicamentos,
falta de liberdade política, dentre outros graves problemas, os venezuelanos tornaram-se
notados não apenas nas regiões próximas às fronteiras, mas em diversas cidades do país.

Os diferentes elementos que compõem a governança migratória

Não é a primeira vez na história brasileira que os migrantes e refugiados são
tratados através de políticas com tendências restritivas. Ao contrário, há vários
exemplos concretos na história de medidas (legislativas e do Executivo) antagônica aos
direitos das pessoas deslocadas. Por vezes, justificadas por preocupações com segurança

25

Muitos dentre os integrantes do programa relataram as várias restrições que sofriam, incluindo a
retenção de parte significativa dos vencimentos (pelo governo cubano) ou restrições no direito de
cidadania ao retornar ao país depois ter abandonado o programa. A propósito disso, há um fluxo atual e
significativo de cubanos reconhecidos como refugiados, justamente porque perderam a cidadania por
questões semelhantes. “A gente se sentia explorado, diz cubano que saiu do Mais Médicos e ficará no
Brasil”.
Folha
de
São
Paulo,
21/11/2018.
Disponível
em
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/11/a-gente-se-sentia-explorado-diz-cubano-que-saiu-domais-medicos-e-ficara-no-brasil.shtml . Dentre os 8.556 cubanos que participavam do programa (que
contava com o total de 16.707 profissionais) e decidiram não retornar, cerca de 2 mil cubanos solicitaram
refúgio no Brasil “Cuba decide deixar programa Mais Médicos no Brasil e cita declarações „ameaçadoras‟
de
Bolsonaro”.
Portal
G1.
14/11/2018.
Disponível
em
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/11/14/cuba-decide-deixar-programa-mais-medicos-nobrasil.ghtml [Último acesso em 22/07/2019]. [Último acesso em 21/07/2019].
26
Os dados constam da Plataforma “R4V -Portal Operacional – Situaciones de Refugiados y Migrantes”,
disponível em https://r4v.info/es/situations/platform [Último acesso em 22/07/2019].
43

Lugar Comum – No 55/ Outubro de 2019

e ou soberania, mas também com objetivos de “branqueamento” da população27, como
era comum no passado não tão remoto. Se o horizonte para os migrantes e refugiados
no Brasil parece grave, convém lembrar que nem o presente nem o passado recente
foram muito satisfatórios em termos conquistas. Acostumamo-nos, talvez, com um
patamar “menos ruim”.
Embora possamos comemorar uma lei de refúgio (Lei 9.474/97) generosa, que
inclui a definição ampliada de refugiado, uma estrutura institucional mais pluralista 28, e
também uma nova Lei de Migração (Lei 13.445/17), com novas garantias para os
migrantes29, o regime de governabilidade nas últimas décadas manteve e até aprofundou
grandes lacunas termos de direitos. E manteve igualmente baixos os índices de
deferimento de refugiados, optando por modelo de gestão com pouca capacidade de
processar as solicitações de refúgio, cultivando, assim, um inchaço e uma “crise” que
nunca parou de crescer, nem mesmo durante os governos “progressistas”.
As hipóteses de residência para os migrantes são poucas, com exigências
altamente complexas em alguns casos. Apesar da nova figura do migrante humanitário
inaugurada com a Lei de Migração, não houve na prática nenhum caso de residência
deferida sob este fundamento. A política de de vistos (para pessoas originárias de
países pobres) é absolutamente refratária a qualquer tipo de transparência e controle. Ao
mesmo tempo, com exceção de alguns poucos Procuradores e Defensores Públicos
pessoalmente engajados, não há qualquer tipo de monitoramento oficial sobre o que
acontece nos portos e aeroportos. E muito menos qualquer tipo de questionamento às
Embaixadas sobre os critérios para negativa de vistos.
Tratar o tema migratório apenas pelas atuais ingerências políticas, partidárias e
ideológicas é importante, mas desde que se considerem também, ao lado das linhas de
ruptura, as linhas de continuidade e a direção para onde elas apontam. É importante
27

Marcia Anita Sprandel fez uma análise relevante dos “bastidores” da aprovação da nova Lei de
Migração Lei 13445/17 (SPRANDEL, M. A. “Leis migratórias e conservadorismo parlamentar no Brasil:
o caso da Lei 13.445, de 2017”. In ACNUR/IMDH. Cadernos de Debates: Refúgio, Migrações e
Cidadania, v.13. dezembro de 2018.p. 37-60) e também analisou os discursos que fundamentaram o
antigo Estatuto do Estrangeiro, com destaque especial para a doutrina de segurança. (SPRANDEL, M. A.
“Migração e crime: a Lei 6.815, de 1980”. REMHU, Revista Interdisciplinar de Mobilidade Humana,
2015, v. 23. N.45, p. 145-168).
28
Referência ao fato de que a plenária do CONARE é composta não apenas por representantes de
instituições do Estado, mas também por representantes do ACNUR, da DPU, do MPF e da Sociedade
Civil, este, com direito a voto. A este respeito, o artigo 14, da Lei 9.474/97, define a composição da
Plenária.
29
A Lei 13.445/17 revogou e substitui o antigo Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80), promulgada
durante o regime militar no Brasil e que tratava o tema a partir sobretudo da perspectiva de segurança e
respeito à soberania.
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verificar como estão se fortalecendo os elementos que irão legitimar as futuras e
inevitáveis arbitrariedades. Deste ponto de vista, consideramos que foi através da
ambivalência do caráter “humanitário” do refúgio que se construiu e se fortaleceu a
governabilidade (em termos de regras oficiais e de práticas) restritiva para os migrantes
e refugiados. Foi especialmente por meio da clivagem que contrapõe, de um lado, a
vítima inocente e, de outro, o suspeito, que se estabelecem os critérios para restrição e
controle dos fluxos de pessoas e o seu acesso a direitos.
Se consideramos os dados oficiais apresentados pelo Conare, podemos verificar
que a maioria das pessoas reconhecidas e aquelas que serão reconhecidas se encaixam
na imagem da vítima perfeita. São atualmente cerca de 126 mil pessoas solicitantes de
refúgio, dentre os quais se destacam, em termos de quantidade, os originários de
Venezuela, Haiti, Senegal, Síria, Angola, Cuba, República Democrática do Congo,
Bangladesh e Nigéria30. Se, como tudo indica, o Conare mantiver sua tendência, o
número de refugiados tende a manter-se baixo, apesar do incrível número de
solicitações. E a maioria das pessoas reconhecidas refugiadas e dos futuros refugiados
será composta por vítimas “humanitárias”, cuja filiação política ou ideológica e mesmo
cujo perfil são pouco relevantes. A quase totalidade (se não todos) dos pedidos de
refúgio feitos pelos haitianos e senegaleses devem ser indeferidos, assim como a maior
parte das solicitações feitas pelos angolanos, bengalis e nigerianos 31. Quanto aos
venezuelanos, a despeito da atual posição do Conare pelo reconhecimento amplo, é
esperado que a maior parte deles busque a residência, por ser uma solução mais rápida e
simples. Assim,
O ponto em comum entre todos eles há justamente o fato de serem consideradas
vítimas e para que alguém seja considerada uma “verdadeira” vítima, é essencial que
seja uma vítima inocente. E a inocência, neste caso, não apenas em termos jurídicos ou
criminais, mas sobretudo em termos morais. É a partir deste princípio que se pode
construir dinâmicas binárias de oposição entre refugiados e migrantes, entre refugiados
30

“Conare. Refúgio em números. 3ª edição”. Disponível em https://www.acnur.org/portugues/wpcontent/uploads/2018/04/refugio-em-numeros_1104.pdf [último acesso em 23/07/2019].
31

De acordo com a definição contida no artigo 1º da Lei 9.474/97, será considerado refugiado “ todo
indivíduo que: I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade,
grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira
acolher-se à proteção de tal país; II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua
residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no
inciso anterior; III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu
país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país”.
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verdadeiros e falsos, entre solicitantes de boa fé e os de má-fé, entre migrantes
humanitários e econômicos, etc, o que equivale a diferentes modos de inclusão e,
sobretudo, expressa um modelo de funcionamento em que a possibilidade de exclusão
(a escassez aparente) apenas justifica uma forma (diminuída) de inclusão.
Dentro desta lógica, a possibilidade de conquistar um mínimo de proteção e
cidadania, o que inclui o direito de circular, é sempre algo escasso: um bem raro, que
não pode ser distribuído indiscriminadamente e a todos. A perspectiva humanitária
expressa um determinado regime de verdade, referida à maior ou menor “honestidade”
ou “boa fé” dos indivíduos. A desconfiança torna-se, assim um recurso de
governabilidade. Em relação a todos os atos da vida de um migrante ou refugiado,
haverá uma constante avaliação de sua inocência e a honestidade.
A decisão a respeito dos ex-refugiados Arrom, Martí e Ortega nos mostra não
apenas o limite do humanitário e a sua fragilidade essencial, mas a base mesmo deste
regime. Foi justamente por dentro da racionalidade humanitária que se tornou possível
revogar o seu status de refugiado, a partir da revelação de que não são mais vítimas ou
que, na verdade, são “falsas” vítimas. Foi sobre esta base humanitária que se fincou a
retórica de segurança.

Conclusões

São os paradoxos próprios de um país que recebe um fluxo massivo por sua
fronteira terrestre ao mesmo tempo em que precisa lidar com fluxos mistos que
desafiam seu sistema de refúgio. Convivem, no mesmo território e tempo, a atenção
humanitária, a violência e a negligência. Não como eventos simultâneos, se não como
expressão da mesma lógica de governo. No caso do Brasil, o acolhimento ampliado aos
venezuelanos coexiste com a escassez de garantias e de assistência, inclusive para os
próprios venezuelanos.
Ao adotar filtros cada vez mais restritivos, e manter padrões baixos de cidadania
para os migrantes e refugiados (assim como para os pobres em geral) o governo
escancara uma certa dimensão de seu lugar geopolítico e de seu lugar biopolítico no
mundo: o seu devir subdesenvolvido. O seu “compromisso” como parte do mundo
subdesenvolvido, este lugar não necessariamente territorial, mas biopolítico.
De um lado, a crise dos deslocados venezuelanos em Roraima demonstra que o
Brasil faz parte dos países pobres ou “em desenvolvimento”, cujas fronteiras são
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pressionadas por nada menos que 85% dos refugiados do mundo32. Este é o seu status,
de integrante do Sul do mundo. De outro, assume seus compromissos internacionais,
afirmando seu alinhamento com as tendências restritivas, para impedir a entrada e
circulação dos migrantes pobres (em busca de uma vida mais segura e livre). Este é seu
devir. Não uma imposição, nem um traço de seu caráter, nem tampouco uma natureza.
Apenas uma forma de governo.
Assim, confirmando que o subdesenvolvimento não é uma condição espontânea
ou forçada desde fora, se não uma forma de governo, esta tendência política pretende
manter um “standard” de respostas aos fluxos mistos que mantenha os migrantes e
refugiados em uma cidadania reduzida e submissa , através de um sistema que mescla
burocracia, ineficiência e autoritarismo com tendências legislativas mais restritivas. O
subdesenvolvimento e o desenvolvimento surgem como faces da mesma moeda.
O que resta como promessa, como abertura de horizonte e como potência é o
próprio êxodo dos sujeitos em fuga. Desta perspectiva, é possível apreender a
mobilidade dos refugiados e migrantes como um evento político (ou biopolítico)
relevante para a reversão das desigualdades e para a construção de brechas
democráticas, seja pela simples evasão e esvaziamento que provocam, pela
disseminação das denúncias das atrocidades violentamente silenciadas, ou, por fim, pela
produção subjetiva que eles se tornaram capazes de proporcionar. Considerando os
êxodos, as diásporas e as fugas em sua dimensão potente, é preciso ver como estes
sujeitos estão lutando por uma globalização feita horizontalmente.
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Crônica e análise de uma vitória histórica do movimento indígena1
Decio Machado2
Tradução de Jeudiel Martinez

O final da era correísta foi dantesco em relação à gestão realizada durante o
primeiro mandato de Rafael Correa. Foi nesse momento que a sociedade equatoriana
começou a entender a enorme distância entre a realidade atual do país e a imagem que
havia sido forjada pelo forte aparato de propaganda do regime, dentro e fora do Equador.
Além do fato de o poder executivo ter submetido o restante dos poderes do Estado
sob seu controle, lógica de qualquer governo com perfil autoritário, a corrupção
institucional historicamente existente no país foi tecnificada e o protesto social foi
brutalmente criminalizado. Vários líderes indígenas em territórios resistentes à pressão
extrativista foram mortos sob a mais absoluta impunidade, exercendo a repressão mais
brutal do regime na greve nacional convocada pelo movimento indígena e pelas
organizações sindicais em agosto de 2015. No plano econômico e finalizado o boom das
commodities, Rafael Correa entregou um país em que os gastos públicos eram muito
maiores que a renda permanente necessária para sustentá-los, o que implicava reformas
estruturais que abriam a possibilidade de diferentes opções para o novo governo de Lenín
Moreno.
A posse presidencial de Lenín Moreno ocorreu em maio de 2017; No entanto, a
produção no país havia estagnado desde 2014, não sendo reativada desde então até agora. A
renda média por habitante nesses seis anos quase não se moveu em uma faixa de 20 dólares
para baixo, alcançando o emprego adequado - eufemismo inventado na era correísta para
indicar aqueles que pelo menos recebem o equivalente ao salário mínimo (394 dólares) para apenas 37,9% da população econômica ativa.
A deterioração do poder de compra da sociedade equatoriana tem como grupos mais
afetados os assalariados privados e os trabalhadores autônomos, que nos últimos seis anos
1

Texto publicado originalmente em 15 de outubro no site da Uninómada Sur. Disponível em:
http://uninomadasur.net/?p=2210
2
Decio Machado é especialista em comunicação e analista político de nacionalidade espanhola com sede no
Equador há mais de uma década.
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não viram praticamente nenhum crescimento em seus salários. No entanto, durante o
período da administração morenista e para reduzir o volume de um Estado descrito como
obeso, 20 ministérios foram eliminados e 23 mil funcionários públicos foram demitidos.
Nas atuais condições de estagnação econômica no país e com um setor empresarial que
investe bem abaixo da média latino-americana na economia nacional, que já é irrisória, o
mercado de trabalho privado não tem sido capaz de absorver os servidores públicos
demitidos, incorporando-os ao exército de reserva do mercado de trabalho equatoriano.
Paralelamente, os bancos e outros grandes grupos de capitais que operam na
economia equatoriana continuaram obtendo lucros milionários - como acontecia durante o
período da gestão correísta - apesar da estagnação. Entre 2015 e 2018, os bancos obtiveram
lucros de 1.777 milhões de dólares, enquanto apenas 30 empresas obtiveram quase cinco
bilhões de dólares no mesmo conceito. Em contraste, a alta desigualdade na distribuição da
propriedade da terra permaneceu.
Com uma economia dolarizada desde o início do século, que anula qualquer
capacidade de soberania monetária, e na ausência de renda permanente, apesar dos sofismas
de propaganda da industrialização por substituição de importações e mudança de matriz
produtiva levantada durante o regime de Correa, a dívida começou a disparar
desproporcionalmente. Entre 2010 e 2019, a dívida equatoriana cresceu 7 vezes, de US $
538,81 para US $ 3.582; os pagamentos de juros por equatoriano cresceram 11 vezes, de
US $ 38,31 para US $ 435,29; e os gastos com dívidas cresceram 12 vezes, passando de US
$ 613 milhões para US $ 7,4 bilhões. Em termos comparativos, a despesa atual da dívida
(juros e amortização de 7,4 bilhões de dólares) excede quase o dobro do orçamento da
educação (4.970,9 milhões de dólares) e quase três vezes o orçamento da saúde (2.882,9
milhões de dólares).
Assim, enquanto a propaganda correísta nas mãos de jovens tecnocratas da
comunicação e publicidade - aprendizes andinos de Goebbels - definia economicamente o
país como a onça latino-americana, a sociedade equatoriana acabou descobrindo que o
Equador não deixou de ser um bicho-preguiça desdentado que vivia de receitas de petróleo
em uma economia rentista que funcionava adequadamente apenas enquanto durava o boom
das commodities.
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Dessa forma, os gastos do consumidor vêm diminuindo tanto em termos públicos
quanto privados, evidenciando claramente como os serviços públicos estão se deteriorando
gradualmente. Após a grande festa liderada por superávits de petróleo, nunca houve uma
redistribuição de riqueza durante o período correísta, mas a transferência de superávits
estatais para sustentar políticas de subsídios e investimentos públicos em infraestrutura modernização do estado capitalista -, o motor foi desligado da economia nacional. Até as
importações de máquinas foram reduzidas até hoje, refletindo a capacidade limitada de
sustentar a tão esperada tecnificação produtiva com a qual todo o estabelecimento político e
de negócios sonha no país. Consequência de tudo isso: desaceleração econômica.
Dessa forma, o aumento do déficit fiscal foi seguido por um aumento no
endividamento, que por sua vez foi seguido por problemas de acesso ao financiamento, o
que fez com que as reservas internacionais do país diminuíssem. Com empréstimos
internacionais chineses a taxas de juros remanescentes de El Avaro de Molière, o governo
de Moreno decidiu render, de corpo e alma, ao FMI.
Nesse contexto, o Equador de Lenín Moreno, que até maio de 2018 - data de
nomeação do atual Ministro da Economia e Finanças - não estava claro sobre seu roteiro
econômico, decidiu se adaptar às receitas fondomonetaristas para equilibrar a economia
nacional. Em troca de 4.200 milhões de dólares que o FMI deve desembolsar ao longo de
três anos e 6.000 milhões a mais de outras organizações multilaterais, Moreno
comprometeu-se a realizar um forte ajuste econômico com o objetivo de alcançar saldos
fiscais e externos a curto prazo, liberalizando e flexibilizando a economia nacional,
enquanto, a médio e longo prazo, o caráter de exportação primária que acompanhou a
história econômica do Equador será aprofundado. O discurso era o que sempre se aplica
antes deste tipo de medidas: "Somos obrigados a pedir ao povo equatoriano um sacrifício
devido às condições em que recebemos o país ..."

O antecedente à greve Nacional

Com territórios claramente esquecidos na periferia do país devido à falta de recursos
do Estado, a greve eclodiu na província de Carchi. Lá, em um território com um PIB per
capita de quase metade do que Pichincha possui – onde se localiza a capital do país –, dos
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34.853 milhões de dólares do Orçamento Geral do Estado no ano de 2018, apenas 64
milhões correspondiam à Carchi, atingindo seu índice de necessidades básicas não
atendidas para 45% da população. Com uma taxa de emprego decente de apenas 26% em
comparação com a média de 37,9% do país, a população de Carchi foi às ruas, cortando
estradas, com seus governos municipais e provinciais à frente das mobilizações junto a
sindicatos e movimentos sociais.
Inicialmente, o governo se recusou a negociar enquanto a greve continuasse. Depois
de sete dias de mobilizações contínuas e com o principal acesso à fronteira com a Colômbia
interrompido pelos manifestantes – centenas de caminhões ficaram presos, apodrecendo os
alimentos perecíveis que transportavam – Lenin Moreno foi forçado a negociar com os
grevistas aceitando uma parte importante de suas reivindicações. Tudo isso antes de
empreender uma forte repressão pelas forças de ordem pública que tiveram como resposta
popular o assalto ao prédio do governo – sede do governo central no território – na cidade
de Tulcán, capital da província.
Em 30 de setembro, greve em Carchi foi resolvida, apenas dois dias antes do início
das lutas em nível nacional. Sua resolução foi resultado do fato de que os líderes da greve
carcheana detectaram as operações de atores externos à província ligados ao correísmo, que
estavam tentando fazer uma estratégia de mobilização fora das demandas dos mobilizados e
dividindo o movimento.
Deve-se notar que o governo nacional e, especialmente, sua frente política
demonstraram não ter aprendido nada com os eventos ocorridos durante a semana de
bloqueio de estradas e conflitos constantes entre a população Carchense e o aparato
repressivo do Estado.
É evidente que o presidente Lenín Moreno lidera um governo extremamente fraco,
sem base social e sem inteligência política. O apoio à sua administração é inferior a 16%,
grande parte de seus ministros mal tem uma aparência pública e quem administra a frente
política do governo é María Paula Romo – Ministra do Interior – que, juntamente com Juan
Sebastián Roldán – secretário particular da Presidente e porta-voz oficial do Executivo –
vêm de uma organização chamada Ruptura de los 25, que se definiu como uma
“organização política moderna e contemporânea” anos atrás, mas atualmente exerce a
antiga política por meio de seus jovens líderes.
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Se a administração da crise de Carchi foi patética por parte dos funcionários do
governo, o que dizer sobre o que viria logo depois ...

E a greve nacional chegou

Assim, chegou 1º de outubro, quando Lenín Moreno, por meio de um canal de
televisão governamental, anunciaria o que as organizações sociais definiriam como um
pacotão neoliberal com base nos requisitos de ajuste orçamentário implementados pelo
FMI. O presidente anunciaria nesse momento que, por meio do Decreto Presidencial 883, o
subsídio ao combustível seria eliminado, ao mesmo tempo que a redução de 20% da massa
salarial de todos os eventuais contratos eventuais no serviço público renovados, a redução
do período de férias anuais dos funcionários públicos de 30 para 15 dias, bem como a
obrigação por parte dos trabalhadores das empresas públicas de contribuir obrigatoriamente
com um dia de salário mensal para o tesouro público. Paralelamente, foram decretadas uma
série de medidas trabalhistas que implicam a flexibilização do mercado de trabalho privado,
justificando-o sob o argumento da necessidade de implementar um modelo de acordo com
os novos tempos.
No dia seguinte, a Confederação Nacional Indígena do Equador (CONAIE),
juntamente com outras organizações sindicais e sociais do país, anunciou a convocação de
uma grande greve nacional contra as medidas econômicas do governo.
Entre a mesma quarta-feira (2) e domingo (6) de outubro, ocorreram várias
assembléias populares principalmente em províncias de forte ascendência indígena, áreas
da Sierra Central e o território amazônico. Paralelamente, começaram a ocorrer bloqueios
de estradas e mobilizações em diferentes locais. No sábado e domingo, os bloqueios de
estradas já haviam paralisado todo o Equador. Da mesma forma, em Quito, os estudantes
universitários saíram às ruas em solidariedade ao apelo indígena, pela revogação do
Decreto 883 e o restante das medidas econômicas anunciadas pelo Presidente da República.
A resposta do governo foi a repressão, acompanhada de uma surpreendente declaração do
estado de exceção (limitação dos direitos de trânsito, associação e reunião, liberdade de
informação, inviolabilidade do domicílio e correspondência).
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Um presidente obviamente nervoso, Lenín Moreno, anunciaria esse estado de
exceção em uma nova transmissão televisiva governamental, na qual apareceria cercado por
seu vice-presidente, Otto Sonnenholzner (um jovem empresário sem experiência política
oriundo das elites costeiras, nomeado a dedo após a prisão por ligação no caso da
Odebrecht de seu primeiro vice-presidente – Jorge Glass – e a demissão de sua segunda
vice-presidente – Maria Alejandra Vicuña – para coleta de subornos), seu Ministro da
Defesa e os principais comandantes dos diferentes órgãos das Forças Armadas.
Para surpresa da sociedade equatoriana, a transmissão do pronunciamento
presidencial foi feita em Guayaquil, a segunda maior cidade do país. O governo nacional
havia abandonado a capital do país à noite. O que pretendia ser um ato de força com a
declaração do estado de exceção tornou-se a – em termos de comunicação – na
visualização mais palpável da fraqueza do governo.
O governo havia deixado o Palácio Carondelet porque temia que as instalações
presidenciais fossem tomadas pelos manifestantes. Pensar nessa possibilidade era, por sua
vez, pensar que suas forças armadas permitiriam o acesso dos manifestantes, evidenciando
sua desconfiança em relação ao próprio exército equatoriano apostando em uma mudança
de comando no país, devido à incapacidade demonstrada do governo.
Na mesma noite e nos dias seguintes, Oswaldo Jarrín, atual ministro da Defesa e
que em 2012 qualificou a dissociação do Equador com a Escola das Américas como um
sinal do "fundamentalismo ideológico" do governo de Rafael Correa, ameaçou
repetidamente os manifestantes com o uso de armas letais se estivessem ocupando
instalações que o governo considerasse estratégicas. Nada importava e as mobilizações
continuaram em escala nacional.
Na segunda-feira, 7 de outubro, começaram a chegar a Quito milhares de
manifestantes das províncias indígenas. As entradas da capital foram fortemente vigiadas
por contingentes de operações especiais da Polícia Nacional. Apesar disso e tendo em vista
o número crescente de manifestantes, os indígenas entraram em Quito, não sem fortes
confrontos e até tanques e carros-patrulha queimados. Centenas de pessoas foram presas e
feridas nos motins.
Apesar da forte campanha de medo articulada nas redes sociais por influencers de
perfil conservador, entre os bairros humildes de Quito, na periferia da cidade, houve muitos
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gestos de solidariedade antes da chegada dos indígenas. Os indígenas se reuniram em El
Arbolito, um parque central da capital equatoriana, onde ocorreram episódios históricos que
acabaram derrubando vários governos durante a década de instabilidade política que
precedeu a chegada de Rafael Correa ao palácio presidencial de Carondelet.
Na terça-feira, 8 de outubro e quarta-feira, 9 de outubro, numerosos grupos
indígenas continuaram a chegar à capital, enquanto no restante do território nacional várias
instalações do governo foram tomadas pelos indígenas, os bloqueios foram mantidos e até
poços de petróleo foram ocupados na zona amazônica fechando seu bombeamento. O
último grupo a chegar à capital foi na quinta-feira à noite, momento em que outros
milhares de indígenas chegaram dos territórios amazônicos.
O grito foi uníssono em todo o país: "A mobilização é indefinida até que o governo
nacional revogue o Decreto 883 e o pacote neoliberal". Enquanto isso, em Quito, as
mobilizações aconteciam em todos os lugares e a todas as horas, intensificando
gradualmente a repressão policial aos manifestantes. Nos territórios indígenas e mesmo na
capital, foram detidos diferentes destacamentos militares e efetivos da Polícia Nacional,
todos posteriormente entregues às autoridades do Estado sem danos ou ferimentos,
enquanto paralelamente as prisões de manifestantes aumentaram acima de mil, milhares de
feridos foram socorridos e cinco fatalidades foram contadas até a noite de 12 de outubro.
Alguns dos homens uniformizados detidos foram forçados a carregar nos ombros os
caixões dos índios caídos durante os dias de mobilização sob o lema de que "sentem o peso
de nossos mortos sobre seus homens".
Duas condições interessantes ocorreram na capital equatoriana: por um lado, era
palpável estratégia de twitteiros, geradores de opinião pública em vários meios de
comunicação e vários jornalistas desqualificando o movimento indígena nas redes sociais;
enquanto, por outro lado, na vida real, a solidariedade com os manifestantes era mais do
que palpável. Enquanto as redes sociais ainda são um espaço para as elites equatorianas,
dada a democratização digital ainda escassa no país; Estudantes universitários de todos os
tipos de disciplinas, especialmente medicina e enfermagem, praticavam assistência médica
diária aos feridos nos campus das universidades. Ao mesmo tempo, grandes setores da
sociedade de Quito entregaram cobertores, roupas, sapatos, comida e água nos
acampamentos onde os recém chegados à cidade passavam a noite. Por último, foi criada
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uma ampla implantação de mídias alternativas para cobrir as mobilizações que estavam
sendo criminalizadas na mídia tradicional. Um Quito solidário com os historicamente
esquecidos foi visto contra um Quito predominante no mundo digital, cheio de preconceitos
e com uma estratégia claramente projetada para criminalizar os mais pobres da sociedade
equatoriana. Vale dizer que a estratégia de confrontar os brancos urbanos com os habitantes
acobreados das áreas rurais do país não funcionou, nem serviu para assustar as classes ricas
de Quito para enfrentar os pobres vindos de outras terras. De fato, segundo o pesquisador
CEDATOS, nada suspeito de ser de esquerda, 76% dos equatorianos apóiam o slogan
indígena de revogar o Decreto 883.
As mobilizações foram surpreendidas por hordas que não responderam ao chamado
dos movimentos sociais e que se infiltraram nas mobilizações. Aqui foram combinados
grupos criminosos que procuravam usufruir da propriedades de outras pessoas, grupos
organizados pela sensibilidade política correísta e populações que chegavam de bairros
urbanos marginais não apenas para exigir o fim das medidas econômicas, mas a saída do
governo. Ambos os grupos coincidiram em semear o caos em diferentes momentos das
mobilizações.
O CONAIE, em várias ocasiões, se dissociou dessas ações de vandalismo, formando
até uma guarda indígena que colocou ordem nas manifestações ocorridas na capital. A turba
não pertencente às mobilizações promovidas pelos movimentos sociais foi forçada a atuar
em áreas onde não passavam pelas manifestações, queimando a Controladoria Geral do
Estado, local onde foram mantidos os registros de investigação de corrupção institucional
ocorridos durante a década correísta. Suspeitosamente, esse ataque ocorreu ante a
passividade da força pública
Na tarde de 12 de outubro, “Dia da Interculturalidade e Plurinacionalidade” no
Equador, o Governo Nacional, que em inúmeras ocasiões reiterou afirmando que não
discutia o Decreto 883, foi forçado a concordar em analisar seu conteúdo com os
manifestantes. Horas antes, o movimento de mulheres de Quito havia saído às ruas com
mulheres indígenas declarando María Paula Romo, Ministra do Interior e que se define
como feminista, responsável pela repressão e traidora do movimento de mulheres.
Foi o suficiente o anúncio de que o CONAIE estava reunindo seus líderes para
analisar a proposta de diálogo de Lenín Moreno, exigindo garantias mínimas (negociar em
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local independente sob os auspícios da Conferência Episcopal do Equador e das Nações
Unidas) e que esse diálogo fosse público e retransmitido pela mídia, para que a emoção nas
ruas de Quito fosse ainda maior. A partir desse momento, vários grupos descontrolados,
muitos deles possivelmente impulsionados por atores alheios às convocações, semeariam o
caos por toda a cidade.
Dada a incapacidade de administração do Ministério do Interior, o aparato militar
pressionou o presidente Lenin Moreno a decretar o toque de recolher. A partir das 15h, foi
proibido o trânsito nas ruas e os distritos em que os índios se concentravam para se destacar
da trama desestabilizadora foram cercados pelo aparato repressivo do Estado. Nas
universidades, os estudantes eram forçados a armar cadeias humanas diante dos militares e
da polícia, interpondo seus corpos em defesa dos indígenas.
O movimento indígena imediatamente denunciou a atividade de grupos correístas
após esses distúrbios. Já à noite, o CONAIE emitiu um comunicado reconhecendo a
vontade comovente e incansável do povo equatoriano de lutar contra o retorno das políticas
neoliberais ao país, enquanto denunciava a decisão do Estado de continuar matando
indígenas e pessoas nas ruas até derrotar a mobilização. Apesar disso, o CONAIE se
comprometeu a manter a mobilização em nível nacional, rejeitando qualquer intenção de
desacreditar a luta histórica que está ocorrendo no momento.
A noite de Quito terminou com um panelaço forte e confuso que se expandiu por
toda a cidade. Alguns exigiram paz, outros a revogação das medidas econômicas
implementadas pelo governo, mas em ambos os casos a população da capital disse ao
Presidente da República que eles estavam expressando sua crítica em relação à
administração do governo.
Na tarde de domingo, 12 de outubro, houve um diálogo entre diferentes líderes
sociais com os povos e nacionalidades indígenas à frente e o governo nacional. Sob o título
“mesas para um acordo de paz”, o governo nacional foi previamente obrigado a atender a
cada uma das demandas indígenas: o encontro foi retransmitido ao vivo por várias redes de
televisão, realizado um complexo hoteleiro nos arredores da cidade – local imparcial – e foi
patrocinado pelas Nações Unidas e pela Conferência Episcopal do Equador.
Após três horas de debate, o povo equatoriano assistiu a um episódio inusitado. O
CONAIE disse ao Presidente Moreno que, se ele realmente quisesse a paz, retiraria o
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Decreto 883, ou então a mobilização seria mantida em Quito e em todo o país. O presidente
Moreno e seu gabinete de ministros acabariam aceitando. Ontem à noite em Quito e em
todo o país, tornou-se uma festa onde militares, policiais e pessoas se abraçaram em cada
uma das barricadas de Quito, estradas bloqueadas por todo o país e instalações públicas
tomadas.
A CONAIE cancelou a greve nacional ao vivo na mesma transmissão.

Análise final

Na agenda do movimento indígena, os sindicatos e as organizações sociais que
apoiam a greve desemprego não estão derrubando o atual governo. A esquerda social e até
mesmo a política não ganhariam nada agora com a saída de Lenín Moreno do palácio
presidencial.
Uma convocação para eleições antecipadas só beneficiaria neste momento a
chegada ao poder de um direita ainda mais reacionária ou de um correísmo. Dos mundos
mais reivindicativos que compõem o tecido dos movimentos sociais equatorianos,
principalmente indígenas e mulheres, ambas as opções são consideradas ainda piores que a
continuidade do atual governo, apesar de seu direitização gradual.
Por outro lado, o correísmo, com uma agenda política urgente que busca
desestabilizar o atual governo para prosseguir com a convocação de eleições antecipadas,
demonstrou durante essas mobilizações que sua estratégia está baseada em uma política de
terra queimada. Diante de um governo que, ao meio-dia de sábado, 11 de outubro, estava
prestes a ceder em relação ao Decreto 883, objetivo fundamental da mobilização, optou por
provocar o caos em Quito na defesa de seus interesses políticos institucionais. Quebrando,
como ele tentou fazer antes na província de Carchi, a estratégia de combater os motoristas
da greve nacional. Rafael Correa, de fora do país, tentou protagonizar a luta de um
movimento que ele próprio havia criminalizado e reprimido durante a década de gestão de
seu governo.
No campo da política institucional, a direita está dividida. Uma parte apoiou Lenín
Moreno durante seu mandato, enquanto a outra se declarou abertamente oposta, apesar do
fato de que durante essa crise os dois se uniram contra o movimento indígena. Para o setor
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empresarial, Moreno nada mais é do que uma ponte, ele é o presidente que deve aplicar
políticas impopulares para que esse custo político e social não caia em seu futuro substituto.
As correntes conservadoras, conscientes de que a fraqueza do governo lhes permite aspirar
ao poder em fevereiro de 2021, uma vez restabelecida a normalidade, eles imediatamente
marcarão diferenças com o presidente, entendendo que nada que pareça próximo ao atual
governo nacional tem o menor possibilidade de ganhar as próximas eleições.
Da mesma forma, uma nova geração de políticos equatorianos que pretendiam
substituir a antiga direita nacional atual foi queimada na gestão desta crise. Personagens
com aspirações políticas notáveis como María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán ou o
próprio Otto Sonnenholzner demonstraram deficiências notáveis ao administrar o Estado
em uma conjuntura como a atual, deixando poucas chances de reconfigurar sua imagem
desgastada perante a sociedade equatoriana.
Paralelamente, a crise atual expôs alguns problemas estruturais que se estendem
desde a constituição da República ao Estado do Equador: a velha matriz colonial, o racismo
e uma desigualdade social ultrajante baseada em uma estrutura de classe acentuada ainda
estão em vigor. No Equador, 42% da população indígena vive na pobreza, 18% vive na
extrema pobreza e apenas 3% desse grupo social possui diplomas universitários.
Esse triunfo do movimento indígena na esfera das organizações sociais se opõe a
uma esquerda política e institucional cada vez mais envelhecida, incapaz de gerar o menor
elemento de atração entre a sociedade equatoriana. Enquanto o movimento indígena tornou
visível uma nova ninhada de jovens líderes com grandes habilidades organizacionais para
futuras lutas, a esquerda política institucional permanece apegada a um discurso do século
passado e liderada por líderes com pouca vontade de ser substituídos.
O triunfo indígena liderado por suas novas estruturas de liderança, juntamente com
quadros interessantes entre os jovens militantes do movimento de mulheres, permite
vislumbrar um certo horizonte de otimismo na luta pela emancipação dos povos deste
pequeno país andino. Paralelamente e à sua direita, há um governo fraco e derrotado que
terá sérias dificuldades em administrar o país no que resta de seu mandato até as eleições de
fevereiro de 2021.
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Imagens da subsistência: cinema, alteridade, marginalidade (19681973)
Bruno Fabri1
Quando faço um filme, tenho mil problemas de subdesenvolvimento de
produção e tal, então eu escolho o subdesenvolvimento não só como
condição, mas também como escolha do filme. E aqui os filmes são
subdesenvolvidos por natureza e vocação.
Rogério Sganzerla

1.
É necessária uma visada contemporânea, teórica e artisticamente, sobre aquilo
que entendemos como um cinema de “invenção”, “udigrudi”, mas definitivamente
“marginal”, que teve seu auge durante a contracultura brasileira, na virada dos anos
1960 para os 1970. Um cinema resistente, mas que não contente apenas com isso,
buscou, no interior de seus meios expressivos, sair da mera forma da resistência (em
relação a toda uma série interminável de dicotomias da modernidade, dos modernismos
e de seus embates que muitas das vezes não produzem nada além de frustração), em
direção a uma outra coisa, ainda sem nome, posto que este cinema (e seus autores)
intuiu, ou mesmo vislumbrou, a estrutura rigidamente vertical da modernidade como
biopoder, e dela buscou, de forma intensiva, livrar-se.
A partir das relações de força, algo invisíveis, envolvidos nesta estrutura, – e que
por isso mesmo nos atravessam sem que dela nos demos conta quase o tempo todo – os
marginais criaram alternativas às séries de armadilhas estéticas ou de ilusões críticas e
teóricas, que fazem com que os filmes de um grupo notável de cineastas, não seja visto
apenas através de uma leitura crítica que confirmaria um estado de coisas já perdido,
logo de saída, em nosso país. Em uma palavra, um cinema supostamente precário
materialmente como sintoma do desespero causado pelo nosso subdesenvolvimento em
relação a modelos políticos, econômicos e culturais – tidos como maduros, já
sedimentados – dos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos; da nossa eterna e
triste condição periférica.
Aqui nos contrapomos – de maneira realista, mas propositiva – a esta e a outras
formas de entendimento teórico e crítico da modernidade especificamente no que se
refere ao cinema feito no Brasil na esteira do surgimento da Tropicália (e, por extensão,
em demais contextos considerados "subdesenvolvidos"), através mesmo do que
1
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chamamos de imagens da subsistência – entendidas aqui como imagens que apenas subexistem, ou seja, imagens abertas aos mais diversos devires, que nunca se conformarão
inteiramente – exibidas pelos filmes do chamado Cinema Marginal e que só puderam
realizar-se sob os auspícios da invenção de uma altermodernidade, um “terreno
autônomo” (diríamos mesmo uma deriva da modernidade e dos modernismos em
direção a uma alternativa) inventado, criado, por diversos realizadores desta época.

Imagem 1: fotograma do filme Copacabana Mon Amour de Rogério Sganzerla.

Mas o Cinema Marginal como ideia e como prática é algo que provoca
embaraço desde o seu surgimento em cineastas, críticos e pesquisadores. Tal embaraço
pesou bastante contra a sua delimitação como um “movimento”, diferentemente do que
aconteceu naturalmente com o Cinema Novo brasileiro. Mas ao contrário do que se
possa pensar, os cineastas, hoje conhecidos como “marginais”, não reivindicaram, em
nenhum momento, uma coesão interna entre eles, o que por sua vez comporia um
movimento; diferentemente do Cinema Novo que teve em Glauber Rocha seu principal
artífice e teórico. Os manifestos “Estética da fome” (1965) e “Estética do sonho” (1971)
enfeixaram toda uma ideia de cinema que tenta compreender a dificuldade de nós, excolonizados, sob a pecha de “exóticos”, em se expressarem frente aos antigos
colonizadores.
Portanto, é “Aí que reside a trágica originalidade do cinema novo diante do
cinema mundial: nossa originalidade é nossa fome e nossa maior miséria é que esta
fome, sendo sentida, não é compreendida” (ROCHA, 2003, p.65). A saída mais
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aceitável neste contexto passa por filmes que não atendam a uma espécie de
“fantasmagoria” que cerca toda uma intelectualidade dos ditos “países dominantes”:
uma renitente “nostalgia do primitivismo” através de uma demanda por filmes e demais
trabalhos artísticos falsamente autóctones, mas que, ao fim e ao cabo, é traduzido entre
nós como mais uma forma de paternalismo – a mais alta expressão do colonialismo no
campo cultural – e que, por isso mesmo, deve ser combatido. Assim, a violência desses
filmes torna-se a melhor resposta a essa pré-disposição dos países do norte em relação a
nós. Num contexto sufocante como este, Glauber enxerga na violência como forma
artística, um “salto qualitativo”.
Sabemos nós – que fizemos estes filmes feios e tristes, estes filmes gritados e
desesperados onde nem sempre a razão falou mais alto – que a fome não será
curada pelos planejamentos de gabinete e que os remendos do tecnicólor não
escondem mas agravam seus tumores. Assim, somente uma cultura da fome,
minando suas próprias estruturas, pode superar-se qualitativamente: e a mais
nobre manifestação cultural da fome é a violência (ROCHA, 2004, p. 66)

Imagem 2: fotograma do filme O Bandido da Luz Vermelha de Rogério Sganzerla.

Mas é curiosa a forma como Glauber Rocha e os cineastas do Cinema Marginal
tomaram para si, cada qual à sua maneira, essas teses (e as ideias e os filmes que as
circundam) a partir do momento em que o mesmo Glauber ensaiou uma ruptura com os
jovens realizadores que surgiram no horizonte do cinema brasileiro no final da década
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de 1960, principalmente, quando do impacto de O bandido da luz vermelha (1968) de
Rogério Sganzerla. Glauber Rocha os acusou de serem uma “velha novidade”, posto
que esses jovens também foram inspirados pela “Estética da fome” e pelos primeiros
filmes do Cinema Novo. Eis aqui o primeiro grande embaraço provocado pelos
marginais: segundo Fernão Ramos, “Sem dúvida trata-se de uma „velha novidade‟ que,
no entanto, exatamente por ser velha e cada vez mais esquecida e distante da prática do
Cinema Novo faz dela um polo de conflito” (RAMOS,1987, p.27-28).
Uma “velha novidade” que traria consigo, digamos, “problemas de consciência”
entre os cinemanovistas, já que – na virada dos anos 1960 e 1970 – os marginais mais se
aproximaram de uma estética da fome do que Glauber, Joaquim, Hirszman e outros no
período compreendido entre 1968 e 19732. Um grupo já maduro, mas ainda um tanto
jovem também, de cineastas que neste momento compõem uma plêiade de autores
premiados mundo afora, e que passaram, também, a circundar em torno da recém-criada
Embrafilme e de suas lutas internas, nada belas, por financiamentos de seus filmes e
espaços no mercado de cinema no Brasil.
Deixam (os cinemanovistas), no entanto, para trás uma série de jovens que,
tendo se identificado com algumas posições iniciais do Cinema Novo,
acabam por radicalizá-las, distanciando-se, assim, do grupo que na época
avançava em direção oposta. Estes jovens que no início faziam parte do que
alguns jornalistas chamavam de “cinema novíssimo” (1966-1967), acabam,
na evolução dos fatos, por matar o pai (Glauber Rocha) que antes
idolatravam assumindo os seus mais ultrajosos farrapos (RAMOS, 1987, p.
27).

De forma diferente em relação ao Cinema Novo, o Cinema Marginal não
agregou para si uma dialética tipicamente cinemanovista: o conflito entre a criação de
novas formas expressivas para o cinema, despidas de uma linguagem “burguesa”, e a
necessária penetração nas camadas mais populares, certamente o maior desafio de
Glauber & Cia. O discurso dos filmes marginais parece passar ao largo de uma
intervenção mais direta na realidade. Eis mais um embaraço: esses filmes parecem
promover uma positivação do desordenamento social, resumida numa frase proferida
pelo personagem principal de O bandido da luz vermelha que brande aos quatro ventos
2

Essa delimitação temporal foi criada por Fernão Ramos, segundo ele, porque o “grosso” das produções
do Cinema Marginal se deu neste período de tempo: uma delimitação, talvez, discutível, pois o filme A
margem de Ozualdo Candeias é de 1967, e considerado por muitos – e pelo próprio Fernão Ramos –
como o primeiro grande filme marginal.
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a seguinte pérola: “quando a gente não pode fazer nada a gente avacalha e se
esculhamba”, um irracionalismo aparente que é, em boa parte, resultado do clima
despótico da época (em torno da instauração do AI-5): “O clima é de completa
impossibilidade de ação e de constante constrangimento de intenções em face de uma
realidade bruta que se torna inacessível e excludente” (RAMOS, 1987, p. 30).
O contexto, a partir de 1969, é refratário a qualquer tipo de veleidade artística
mais ambiciosa em termos sociais, de investigação de novas linguagens, e em termos de
acesso à cadeia de produção cinematográfica por jovens cineastas ou por aqueles que
não tinham acesso ao maquinário estatal de cinema (acesso à Embrafilme basicamente).
Mas assim como alguns filmes de Roberto Rossellini – aqueles que inauguraram o
Neorrealismo Italiano, imediatamente após a Segunda Guerra – alguns dos mais
fulgurantes filmes do Cinema Marginal foram feitos a partir de materiais heteróclitos:
várias bitolas, vários tipos de câmera e condições precárias de produção. Eis o que Jairo
Ferreira vai entender como um “cinema de invenção”, uma forma um tanto romantizada
de se encarar as dificuldades extremas a que os autores marginais estiveram em face.
O experimental em nosso cinema apoia-se na arte como tradição/ tradução/
transluciferação. Utiliza-se de todos os recursos existentes e os transfigura
em novos signos em alta rotação estética: é um cinema interessado em novas
formas para novas ideias, novos processos narrativos para novas percepções
que conduzam ao inesperado, explorando novas áreas das consciência,
revelando novos horizontes do im/provável (FERREIRA, 2016, p.23).

65

Imagem 3: fotograma do filme Blá Blá Blá, de Andrea Tonacci.

Os filmes marginais ganham assim – a nosso ver – um outro tipo de positividade
que vê na precariedade a sua grande força. Um cinema da “bricolagem”, de “bricoleurs”
e não de realizadores comuns: transfiguradores em tempo integral que transformam
materiais e signos a partir de infinitas possibilidades em que pese o material parco. O
modus operandi do bricoleur pode servir de apoio para definirmos, ao menos em parte,
o trabalho do cineasta marginal, “(...) mesmo estimulado por seu projeto, seu primeiro
passo é retrospectivo, ele (o bricoleur) deve voltar-se para um material já constituído,
formado por utensílios e materiais, fazer ou refazer seu inventário, enfim e sobretudo
entabular uma espécie de diálogo com ele...” (LÉVI-STRAUSS, 2008, p.35).

2.
Nossa pesquisa possui este ponto de partida: dar a ver o Cinema Marginal como
um conjunto de criações verdadeiramente alternativas, ou – como é prática entre os
heideggerianos grafar – um cinema alter-nativo, buscando ressaltar os mais variados
valores semânticos do prefixo e do sufixo que formam esta palavra, um tanto desgastada
entre nós, atribuindo-lhe sentidos renovados. O prefixo alter-, para além de nos oferecer
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a ideia de um outro caminho, em nosso contexto, busca dar o sentido de uma ruptura
com o que entendemos como a “hierarquia moderna”, algo que trataremos mais
detidamente no decorrer do presente texto. No entanto, o sufixo -nativo, busca não
apenas promover um forte significado que nos remeteria à terra brasileira, mas também
ao que nos distingue de maneira quase inequívoca: a radicalidade de nosso “ser latino”,
escrita com fúria e com amor por um jovem e genial Glauber Rocha em 1965 na
“Estética da fome”.
A partir daí abre-se para nós um campo inédito de investigação que contempla,
em segundo plano, o papel do corpo na arte, a partir dos “seres” que habitam (mais do
que propriamente atuam) este cinema como em nenhum outro: liga-los, principalmente,
às artes visuais desta época, e buscar – em seu aparente inacabamento – exatamente
aquilo que faz com que o Cinema Marginal ainda sobreviva como algo que dói, que
insulta, mas que também nos surpreende e nos emociona. Esses sentimentos
contraditórios suscitados pelos filmes marginais nada mais são do que a prova de sua
sobrevivência no decorrer do tempo. De como essa sobrevivência se deu justamente por
que os cineastas marginais nada mais fizeram do promover uma deriva, no sentido de
uma fuga da modernidade como um campo de forças, mesmo que de maneira
temporária, mas os filmes ficaram e ficam: é a “luz tremeluzente” desses filmes que
teima em nunca se apagar.

Imagem 4: Fotograma do filme Copacabana Mon Amour, de Rogério Sganzerla.

3.
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Resumimos da seguinte forma: Cinema Marginal como uma arte altermoderna,
porque projeta imagens da subsistência: corpos “falantes”, personagens, espaços, miseen-scène e as combinações destes elementos que nos remetem, o tempo todo, aos
devires, a uma terceira dimensão. Em suma, uma ruptura com a modernidade, ruptura
esta, cantada em prosa e verso por estes filmes: trata-se da altermodernidade, conceito
de Michael Hardt e Antonio Negri, presente no livro Bem-estar comum, escrito pelos
dois pensadores, e que nos possibilita a criação de verdadeiras linhas de fuga em relação
ao jugo do biopoder moderno: uma miríade de possibilidades que surgem partir da
ANTImodernidade3, de suas lutas, e de seus derivados como o modernismo no campo
artístico. Mas, atente-se: a ANTImodernidade, apesar de suas potências e de ser o polo
oposto ao da modernidade, está estruturada dentro de um ordenamento definido pelo
biopoder desta mesma modernidade. Nunca nos livraremos das influências dessa
estrutura de poder sem uma série de gestos radicais em direção a uma
ALTERmodernidade.
Com efeito, assim como a modernidade nunca pode esquivar-se à relação
com a antimodernidade, também a antimodernidade está no fim das contas
presa à modernidade. Isto também vem a ser uma limitação geral do conceito
e das práticas de resistência: correm o risco de ficar presos numa posição de
confronto. Precisamos ser capazes de nos mover da resistência à alternativa e
reconhecer de que maneira os movimentos de libertação podem alcançar
autonomia e se libertar da relação de poder da modernidade (HARDT e
NEGRI, 2016, p.122).

Da resistência à alternativa: é notável como, por exemplo, Copacabana mon
amour (1970), de Rogério Sganzerla, movimenta-se neste sentido, pois é permeado por
personagens e seus corpos que – uns mais, outros menos, obviamente – poderiam ser
lidos hoje como queers num sentido bastante contemporâneo, baseando-se em ensaios e
estudos mais recentes ou já clássicos. Exemplo mais didático que podemos extrair do
filme talvez seja o do pai-de-santo que também trabalha como empregado de um figurão
de Copacabana – e por quem ele se apaixona desesperadamente. Até aí, nada de tão
inusitado. Mas em nenhum momento, essa e outras relações entre personagens e corpos
dentro do filme (que acontecem numa diapasão parecida) – e que à época, ou mesmo
hoje, poderiam ser classificadas como envolvimentos “desviantes”, “imorais” ou
3

Preferimos grafar em caixa alta neste trecho os prefixos “anti-” e “alter-”, para que acidentes de leitura
não aconteçam, visto que as palavras são visualmente parecidas mas representam conceitos diferentes.
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“luxuriantes” – são tratadas de forma rocambolesca ou como meras pornochanchadas. O
verdadeiramente inusitado é que o mais puro fluxo da libido ilumina a tela do cinema
através desses corpos, e o que vemos é algo da ordem de uma beleza estranha, mas
imensa: por isso mesmo potente demais. Essas e outras imagens são o que chamamos
imagens da subsistência. Subsistência, aqui, entendida como existência em devir
permanente, que nunca se fecha numa solução, seja num sentido pessimista, otimista ou
qualquer outro sentido que se queira dar (“A subsistência é o sub-solo da existência, o
seu adubo, a existência em devir”4, segundo Alexandre Nodari).
Esse devir permanente é o que afasta o Cinema Marginal da esfera fechada da
mera produção: seja essa produção uma nova forma artística que tende a “fazer escola”,
seja ela com compromissos de ordem econômica, como a conquista de uma bilheteria
próspera ou apenas para pagar os próprios custos advindos dos filmes... Entendemos
que o Cinema Marginal preocupa-se é com os restos do consumo: traços, pistas,
fragmentos, materiais ou simbólicos, que o mundo produz e reproduz em profusão.
Mais especificamente: quando falamos desses restos, falamos de uma outra relação ética
com o consumo: “consumir o consumo”, fórmula lapidar de um admirador e parceiro de
alguns dos realizadores do Cinema Marginal, o artista visual Hélio Oiticica.

4

Alexandre Nodari. “Limitar o limite: modos de subsistência”. In: PELBART, Peter Pál et al. Pandemia.
São Paulo: n-1, 2016, p. 27.
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Imagem 5: fotograma do filme O Anjo Nasceu, de Júlio Bressane.

O capitalismo e sua mais forte expressão, a “economia de mercado”, partem de
uma lógica puramente predadora, cujo discurso é abertamente falso: as necessidades de
consumo são ilimitadas, frente aos recursos reais limitados; para isso, devemos
desabrigar5, o tempo todo, recursos da natureza em nosso planeta. Surgem daí as
formulações do artista carioca6 frente à essa lógica de produção extensiva da economia
de mercado, nenhuma delas satisfatória para ele: de um lado a “prisão de ventre”, ou
seja, a negação do consumo; do outro, a “diarreia”, por conta de um excesso de

5

Em “Questão da técnica”, Martin Heidegger cria o interessante conceito de “desabrigamento” da
natureza como maneira de criticar as formas modernas de produção e de consumo, que estão fadadas a
criar um planeta estéril, que como resposta aos nossos “desafios” (ou de nossas agressões, dizendo de
maneira direta), não mais “abrigaria” nem os recursos naturais, nem muito menos a nós: “O desabrigar
que domina a técnica moderna tem o caráter de pôr no sentido do desafio. Este acontece pelo fato de a
energia oculta na natureza ser explorada, do explorado ser transformado, do transformado ser
armazenado, do armazenado ser novamente distribuído e do distribuído ser renovadamente comutado.
Explorar, transformar, armazenar e distribuir são modos de desabrigar” (Martin Heidegger. “Questão da
técnica”. In: Scientiæ studia, v. 5, n. 3. São Paulo: FFLCH/USP, 2007, p. 382).
6
"Brasil diarréia". In: Hélio Oiticica. Museu é o mundo. (Org. César Oiticica Filho). Rio de Janeiro:
Azougue, 2011, pp. 159-162.
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consumo e sua diluição. Portanto, Hélio Oiticica chega a um terceiro termo, bem
diferente dos dois primeiros que formulara anteriormente: “consumir o consumo” que:
não seria consumir mais, mas consumir a lógica do consumo: se o consumo é
sempre uma transformação, um processo digestivo, como as imagens do
artista sublinham, então o consumo do consumo é uma digestão desse
processo, a sua dissolução e transformação em algo outro (NODARI, 2016,
pp. 7-8).

De acordo com Nodari, o gesto de Oiticica é o de “sub-desenvolver” (ou
“desenvolver sub-”, num outro nível de experiência, intensivo), ou seja, nem conservar
o subdesenvolvimento, nem superá-lo, visto que este termo atende à economia de
mercado: experiência já natimorta ou a anti-experiência.
“Desenvolvimento sub-” é a crítica do produtivismo pelo produtivismo: no caso
de Oiticica, no campo das artes visuais. E desenvolver sub- é, por isso, um outro campo
possível para a nossa experiência: “experimentar o experimental”, transcendendo a
cultura, atingindo (ou almejando atingir) o domínio da pura experiência. “Não existe
arte experimental, mas o experimental”, ou seja, a produção de artefatos artísticos dá
lugar a experiências sem mediações: na verdade, o momento mesmo em que a
performance supera as regras de qualquer substrato técnico (o quadro, a escultura, o
cinematógrafo, o vídeo, etc.). Segundo Jacques Ranciére, as performances e seus
“regimes de imagens”, ao que ele dá o nome de imageité – no que diz respeito a um
largo espectro de manifestações artísticas, desde a literatura, passando pelo cinema até a
dança, por exemplo –, “São operações que vinculam e desvinculam o visível e sua
significação, ou a palavra e seu efeito, que produzem e frustram expectativas. Essas
operações não decorrem das propriedades do meio cinematográfico. Pressupõem
mesmo um distanciamento sistemático em relação a seu uso comum” (RANCIÉRE,
2016, p.13). A “ética” do Cinema Marginal foi em grande parte enunciada por Hélio
Oiticica, pois suas obras à época demonstram que tanto os marginais quanto o grande
artista fundador da Tropicália, compartilham de uma mesma imageité: materiais
heteróclitos, a positivação do “ser brasileiro” (o pobre latino-americano), vocacionado
de saída a ser, por si mesmo, uma instância crítica, perante uma modernidade já nascida
caduca. Tudo isso alinhavado pela importância dos corpos que flanam por entre restos e
pelo lixo da economia de mercado, ressignificando-os permanentemente.
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Imagem 6: fotograma do filme Bang Bang de Andrea Tonacci.

Por exemplo, tanto Bang bang (1969) de Andrea Tonacci quanto Matou a
família e foi ao cinema (1969) de Julio Bressane, vemos esses corpos interagirem entre
si sobre cenários “desencarnados”: mundos “pós-consumistas” (que podem até lembrar
alguns mundos pós-apocalípticos de outros filmes) em que a possibilidade de
sobrevivência parece passar ao largo da linguagem, mesmo a mais prosaica, chegando
ao paroxismo de uma inteira falta de interlocução como em Bang bang: o que não chega
a interromper – nem de longe – a sequência de ações do filme, baseados que são numa
outra lógica: a de um caráter destrutivo7 que dá vida a estes personagens. Em Matou a
família e foi ao cinema, surge, entre a dupla de amigas (de um dos dois episódios que
compõem o filme), uma cumplicidade lúdica, mas cruel, entre camas, banheiras,
toalhas, roupas, badulaques em geral, que a todo momento nos informa que estamos no

7

No ensaio “O caráter destrutivo”, Walter Benjamin discorre sobre uma forma positiva de “bárbaro” que
busca, o tempo todo abrir caminhos alternativos, “make room”, a partir dos cacos da destruição material e
simbólica do presente. Ver: Walter Benjamin. Imagens de pensamento. Sobre o haxixe e outras drogas.
Belo Horizonte: Autêntica, 2015b.
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intérieur8 de uma casa tipicamente burguesa, mas num mundo onde os burgueses não
existem mais. (Talvez a última burguesa tenha sido assassinada por ambas ao som de
um samba antigo). O mundo do consumo desta classe desaparece: o que resta são
fragmentos a todo momento transfigurados pelas duas personagens.
Subsistem mundos, subsistem corpos, subsistem, principalmente, as relações
entre tudo isso, possibilitando a subsistência das imagens de um cinema altermoderno, e
que por isso, ostenta continuamente, a despeito das cinco décadas já passadas, um
frescor – um sempre renovado frisson nouveau, uma novidade sempre reiterada –,
sensação estética que a marginalidade cinematográfica, mais do que nenhum outro tipo
de cinema no Brasil, pode proporcionar.

Imagem 7: fotograma do filme Matou a família e foi ao cinema, de Júlio Bressane.

4.

8

“Intérieur” ou apenas “interior”: mas o termo em francês possui, para nós, um relevo “mórbido”, que
constitui os modos de vida sob o liberalismo econômico na obra de Walter Benjamin, e que gostamos de
ver acentuado aqui também. Ver, principalmente: Walter Benjamin. Baudelaire e a modernidade. Belo
Horizonte: Autêntica, 2015a.
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A terceira dimensão a que fizemos menção anteriormente é um termo-chave
tomado por empréstimo de uma entrevista que Gilles Deleuze deu ao jornal francês
Libération, no ano de 1986, quando o assunto foi o seu livro sobre Michel Foucault.
Percebemos que os focos de resistência do Cinema Marginal se friccionam com as
forças da modernidade de tal forma que não mais um embate, mas a busca por uma
alternativa (uma “terceira dimensão”) precisou ser criada. Analogamente ao que diz
Deleuze sobre o pensamento de Michel Foucault – que atravessava um impasse na
segunda metade da década de 1970 – os autores dos filmes marginais, não tiveram peias
em criar uma alternativa que impusesse uma tensão com as dobras dos limites do
biopoder da modernidade, buscando uma autonomia em relação a ele. Gesto que
demoraria alguns anos (após a virada das décadas de 1960 para 1970, auge dos
marginais) para ser devidamente teorizado por Foucault num contexto bem diferente, a
partir do ensaio “A vida dos homens infames”9 (1977) em que pela primeira vez ele
colocava em evidência a luta de indivíduos comuns contra o poder e as astúcias de que
estes fizeram uso para saírem, nem que isso lhes custasse a própria vida, da complexa
maquinaria composta pelas relações capilares do poder soberano na França dos séculos
XVII e XVIII. Tais existências sobrevivem até hoje através da perenidade e atualidade
de suas vozes, registradas em documentos, petições e por outros meios escritos,
mediados e executados pelo poder à época, e que foram colecionados pelo filósofo
falecido em 1984. E esta sobrevivência é ela mesma a prova da breve autonomia em
relação ao poder dessas vidas. A passagem a seguir, que tentaremos abreviar, pode nos
ajudar a emoldurar as nossas intenções. Deleuze diz:
Foucault parte de uma concepção original de poder. O mesmo acontece e
com mais razão no caso do “sujeito”: ele precisará de anos de silêncio para
chegar, nos seus últimos livros, a essa terceira dimensão (...) Se Foucault tem
a necessidade de uma terceira dimensão, é porque tem a impressão de se
fechar nas relações de poder, que a linha termina ou que ele não consegue
transpô-la, que ele não dispõe de uma linha de fuga (...) Embora evoque os
focos de resistência, de onde vem tais focos? Ele precisará, pois, de muito
tempo para achar uma solução, já que de fato, trata-se de criá-la (DELEUZE,
2013, p.120).

9

Michel Foucault. “A vida dos homens infames”. In: O que é um autor? Lisboa: Passagens, 1992, pp.
89-128.
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O sufocamento provocado pelo fechamento nessas relações de poder pode nos
fazer tensionar os limites da forma deste mesmo poder em direção a uma verdadeira
alternativa (no sentido formulado por Hardt & Negri): eis a terceira dimensão de que
nos fala Gilles Deleuze. A própria ordem constitutiva da modernidade a configura como
um biopoder: tal afirmação, que para ouvidos mais sensíveis pode parecer radical,
realmente vai de encontro com tantos formuladores da modernidade, do modernismo e
da globalização, segundo mesmo Antonio Negri e Michael Hardt. Os tais “Guardiães do
Iluminismo” buscam resgatar uma ideia de liberdade que seria constitutiva da
modernidade, e que sempre cai no seguinte truísmo: se não há liberdade, democracia e
outros balangandãs que conformariam uma cidadania plena, é porque a modernidade
ainda não está inteiramente formada. Um projeto que ainda não se completou. Mas essa
ideia é falaciosa: “Uma última consequência da definição da modernidade como relação
de poder é solapar qualquer noção de modernidade como um projeto inacabado”
(HARDT & NEGRI, 2016, p. 87).

Imagem 8: fotograma do filme Bang Bang, de Andrea Tonacci.

Eis a narrativa da modernidade em marcha, sua “ideologia”, que em muito se
difere da modernidade enquanto poder. Um descompasso absoluto entre discurso e
realidade. Para Hardt & Negri isso comprova algo de psicótico nas relações no interior
da modernidade: europeus e norte-americanos (o “centro”) simplesmente expelem para
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fora do campo do seu ego, tudo aquilo que é negativo na modernidade, tomando para si
apenas os louros, e se colocando em oposição a um mundo “atrasado”, “pernicioso”,
“periférico”, como se o racismo e o colonialismo fossem etapas já ultrapassadas, e que,
como tal, não constituíssem o presente dentro das relações de força mais imediatas da
modernidade, o que pereniza o status quo e turva as discussões em torno do biopoder
moderno.
Em vez de uma espécie de repressão psíquica, talvez fosse melhor pensarmos
nessa negação como um caso de forclusão no sentido psicanalítico. Enquanto
a ideia ou conteúdo reprimido, explicam os psicanalistas, está profundamente
recalcado, o forcluído é expelido, para que o ego possa agir como se a ideia
jamais lhe tivesse ocorrido. Desse modo, se ao retornar ao sujeito neurótico o
reprimido emerge do interior, o forcluído é vivenciado pelo psicótico como
ameaça externa (HARDT & NEGRI, 2016, p. 86).

Portanto eis aqui a urgência de nos livrarmos de tais relações de força e de
estabelecer uma outra espécie de luta que visa um outro mundo, uma alternativa de
mundo que passa ao largo dessas relações sufocantes, mortais, entre centro e periferia,
moderno e antimoderno e daí por diante. Só mesmo uma alternativa, uma
altermodernidade, uma mudança terminológica que “tem uma relação diagonal com a
modernidade” e que “Assinala o conflito com as hierarquias da modernidade da mesma
forma que as da antimodernidade, mas orienta as forças de resistência mais claramente
para um terreno autônomo” (HARDT & NEGRI, 2016, p. 123). Eis a força que
reorienta o nosso olhar em relação às mais diversas formas expressivas num contexto
artístico e político como o nosso.
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Corpos sem rosto: reconhecimento ético frente ao mascaramento
coletivo dos engraxates de La Paz
Caio Dayrell Santos1

Muitas vezes no trabalho de pesquisa, seja acadêmico, documental/jornalístico
ou artístico, nos deparamos com sujeitos reservados, que se recusam a se expor ao
estudo. As ciências humanas em particular trabalham com identidades escorregadiças,
que não se permitem serem apreendidas com facilidade. O que fazer nesses casos?
Devemos exigir desses sujeitos uma transparência absoluta? Devemos, tal qual nos
interrogatórios policiais, buscar uma verdade a qualquer custo, independente dos danos
e das violações que podemos causar aos suspeitos? Ou podemos tentar elaborar uma
alternativa que não seja tão agressiva aos indivíduos ou grupos estudados?
Essa reflexão me aparece frequentemente em meu próprio tema de estudo no
mestrado: os engraxates de La Paz. Esses jovens trabalhadores de rua na capital
boliviana diariamente tapam o rosto como forma de resistir a uma intensa
estigmatização social. Esse mascaramento coletivo e cotidiano faz com que sejam
socialmente definidos por um sigilo. A invisibilidade estratégica dos lustradores
demanda um esforço original por parte do trabalho de pesquisa. Afinal, como
compreender um grupo marcado não só por uma precariedade social e econômica, mas
também identitária?
Respondendo essa pergunta, esse artigo tenta refletir sobre possíveis
metodologias que sejam capazes de apreender a opacidade particular do grupo estudado,
mas sem culminar em qualquer forma de violência. Para isso, partimos do pensamento
ético da filósofa Judith Butler. Primeiramente, apresentamos os engraxates de La Paz,
contextualizando sobre sua condição precária e apresentando uma hipótese que explique
o mascaramento do grupo baseado nas conclusões da pesquisa de Scarnecchia (2008).
Em seguida, fazemos uma crítica a abordagem usada pelo documentário Brillo (2011),
que busca construir uma identificação dos engraxates para um público maior através de
seu desmacaramento. A partir da cena de fundação do sujeito em Butler, em que o
sujeito não fundado em si mesmo implica em uma cognoscibilidade limitada e em uma
1
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responsabilidade involuntária com o outro, propomos uma aproximação dos engraxates
ainda mascarados, sem demandar que eles exponham seus rostos. Como exemplo desse
tipo de abordagem, o ensaio fotográfico Heroes del Brillo, feito pelo uruguaio Federico
Estol em coautoria com um grupo de engraxates, mostra esse esforço de enxergar não a
face humana oculta, mas o rosto levinaseano construído justamente a partir da máscara.

Introdução

Os engraxates de La Paz são trabalhadores de rua da capital boliviana. Apesar de
serem formados por pessoas de todos os gêneros e idades, majoritariamente são crianças
ou jovens de até 25 anos, do gênero masculino e da etnia aimará. Em geral vivem em El
Alto, antigo bairro periférico convertido em cidade autônoma, localizado a 400 metros
de altitude acima de La Paz. Lá costumam residir com suas famílias, estudar e exercer
quaisquer outras atividades, enquanto La Paz é reservada unicamente para trabalhar
(SCARNECCHIA, CAVAGNOUD, 2013). Diariamente pelas manhãs, descem para os
centros urbanos com uma caixa de madeira, escova, graxa e outros instrumentos de
trabalho. Apelidados pelos locais de lustrabotas, eles lustram calçados como forma de
subsistência, cobrando poucas moedas pelo serviço. Marcados por condições de
trabalho precárias e baixa remuneração, os engraxates de La Paz assemelham-se com
muitas outras classes precarizadas da América Latina, porém, distinguem-se pelo único
costume de esconder suas faces com balaclavas.
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Fotografia 1: Lustrabotas

Fotografia por Piero Tardo. Fonte: Flickr 2.

Não há um consenso ao definir o que inspiraria esse mascaramento coletivo.
Quando perguntados por jornalistas, turistas ou pesquisadores, cada engraxate tem sua
própria explicação e, às vezes, nem eles mesmos sabem responder com precisão o que
motiva o uso do gorro preto.

Segundo seus relatos, a atividade de engraxate é

extremamente mal vista na sociedade pacenha, sendo fortemente associada ao uso de
drogas, ao alcoolismo e a criminalidade. Independente de quem seja o lustrador, essa
pessoa será vista e tratada como um pária, como um viciado ausente de virtudes. Se ser
identificado como engraxate significa ser condenado à degradação moral, então, para
esses sujeitos, o melhor é nem ser identificado. Por isso, se disfarçam. Usando de
máscaras, pseudônimos e, às vezes, uma segunda muda de roupas, constroem para si um
anonimato para resguardar suas vidas privadas da perseguição pública. Nesse contexto,
e em diálogo com Rancière (2018), a balaclava pode ser entendida como uma tática de
desidentificação, desvinculando a identidade cidadã do indivíduo com o estereótipo
negativo atribuído à identidade de engraxate.

2

Disponível em: < https://www.flickr.com/photos/57917200@N06/ >, acesso 21/05/2019.
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“Vale frisar que os engraxates não „nascem‟ com balaclavas” (SCARNECCHIA,
2008, p. 101). Com base em documentos de associações municipais, a pesquisadora
Antonella Scarnecchia (2008) historiciza o mascaramento coletivo e situa o surgimento
do uso das balaclavas no final dos anos 80, simultaneamente com a implementação de
diversas políticas neoliberais na Bolívia. A autora acredita que a chegada de uma
mentalidade de mercado no país somada ao aumento da desigualdade social causada por
tais políticas intensificaram um desprezo social a classes menos abastadas, fazendo com
que ofícios humildes passassem a ser estigmatizados. Frente ao olhar inquisidor da
sociedade, os engraxates responderam utilizando máscaras.
Em sua dissertação de mestrado, Scarnecchia (2008, p. 117) também associa a
aparição da balaclava com um fenômeno de territorialização urbana, outra consequência
das políticas neoliberais da época. De acordo com ela, houve “uma apropriação social e
a aquisição de um espaço sempre maior, tanto fisicamente quanto economicamente, por
parte da classe média comerciante aimará que residia na cidade”. A pequena burguesia
local começou a tratar calçadas e ruas dos bairros centrais como lugares exclusivos e
começaram a ver quem vinha de fora, especialmente se vindos de regiões pobres, como
intrusos nessas áreas. Essa hipótese explica porque os engraxates parecem ser
especialmente discriminados, tendo em vista que sua profissão exige que transitem por
ambientes públicos que normalmente não ocupariam.

Reconhecimento apesar da máscara

Durante minha investigação, uma ponderação recorrente é como lidar com a
precariedade, não só social e econômica, mas também identitária dos engraxates. Afinal,
é possível apreender um coletivo de incógnitos, mas preservando seu anonimato? Essa
pergunta não diz respeito apenas ao ato de publicar uma pesquisa substituindo os nomes
dos entrevistados por pseudônimos. Não se trata de apenas um sigilo do pesquisador
para seus leitores, mas considera a própria aproximação entre os sujeitos no decorrer da
pesquisa. É possível tentar entender esses corpos sem rosto em sua própria confidência?
Em outras palavras: é possível conhecer os engraxates de La Paz sem desmascará-los?
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Referência de produção jornalística sobre os engraxates, o documentário de
2011, Brillo3, produzido pela produtora espanhola Natx.tv, parece acreditar que não. O
filme consiste em uma sequência de diversas entrevistas com os engraxates e assistentes
sociais que trabalham com eles. As falas são editadas de maneira a demonstrar o
sofrimento e a precariedade social dos lustradores e mais ou menos explicar as razões
que os levam a cobrir suas faces. No final, os engraxates entrevistados retiram suas
balaclavas, mostrando as faces até então cobertas. Com uma música de fundo
esperançosa, a imagem dos engraxates em preto e branco passa para o colorido,
realçando o tom otimista da sequência. A mensagem nada sutil é que, agora que o
espectador tomou o devido tempo para conhecer e compreender os engraxates, seu
estigma está superado e, portanto, eles não tem mais motivos para esconder suas
identidades: os lustrabotas já podem se expor sem medo de serem perseguidos.
Há problemas nessa ideia. Ela toma uma perspectiva simplista que reduz o
mascaramento coletivo em La Paz como apenas uma estratégia de proteção contra o
estigma. Scarnecchia (2008) deixa claro que as balaclavas, os codinomes e todo o sigilo
ritualístico entre esses trabalhadores de rua não são motivados apenas por vergonha. O
mascaramento deve ser pensado também como forma de uma produção de uma
sociabilidade e de uma identidade coletiva que extrapola os indivíduos.
Scarnecchia aproxima os engraxates do movimento que talvez seja o com a
maior semelhança icônica: o Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN). Apesar
de suas diferenças, ambos usam a balaclava como forma de manifestar-se politicamente.
No caso dos neozapatistas, o anonimato funciona menos como uma forma de resguardar
suas identidades contra forças contrarrevolucionárias (MENTINIS, 2006, p. 168) e mais
como uma tática tanto de mobilização interna entre os guerrilheiros quanto de
comunicação externa com o público civil mexicano, o que Conant (2010) nomeia de
“poética da resistência”. Segundo a pesquisadora, tanto o EZLN quanto os lustrabotas
utilizam da máscara como forma de lutar contra uma humilhação e, dessa forma,
construir uma nova identidade social (SCARNECCHIA, 2008, p. 59). Há, desta forma,
uma dignidade própria em tapar o rosto que o documentário falha em perceber4.

3

4

Disponível em: < https://vimeo.com/16431175 >; Acesso em 15 abril 2015.

Para uma comparação mais aprofundada entre o mascaramento coletivo dos neozapatistas mexicanos e
dos engraxates pacenhos, ver Santos, Herrera (2019).
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Em decorrência desse engano, Brillo acaba sugerindo que o mascaramento é um
empecilho para seu reconhecimento, como se não fosse possível valorizar o outro sem
conhecer o seu rosto. A estrutura do documentário é organizada de maneira a justamente
tentar vencer essa suposta barreira representada na balaclava. Sua proposta parece ser
que, a partir dos relatos sobre a vida dos engraxates, o espectador tome conhecimento
sobre eles, produzindo assim uma identificação que instigue solidariedade aos
retratados. Esse reconhecimento mobilizado ocorre apesar da máscara. Ele funciona a
partir do desenho de uma identidade para o engraxate como um trabalhador ou
estudante pobre e perseguido injustamente pela sociedade. Essa identidade não
necessariamente é estereotipada, mas ainda funciona como um enquadramento que
restringe os lustrabotas.
Usando os termos de Jacques Rancière, Brillo, no fim das contas, só substitui
uma ordem policial do sensível por outra, como esse gesto narrativo apenas troca a
identidade estigmatizada por outra identidade não tão agressiva, mas não
necessariamente emancipadora. Indivíduos assujeitados, escreve Rancière (2018, p. 48),
sempre possuem “identidades aparentemente sem mistério”, isto é, identidades não
contraditórias e facilmente reconhecíveis. “Todo mundo vê de quem se trata”. A ação
política - e também estética - só emerge de fato quando se evidencia um enigma, um
estranhamento e, por consequência, de um afastamento em relação à imagem anterior
que lhe foi atribuída. Ironicamente, é justamente esse estranhamento causado pela
balaclava que o documentário busca eliminar.
Ao fazer isso, Brillo justapõe constantemente entrevistas dos trabalhadores de
cara coberta, que contam sua perspectiva da sociedade pacenha e suas história de vida,
com entrevistas de agentes sociais de cara descoberta que comentam ou reforçam esses
testemunhos dos engraxates. Existe aí, querendo ou não, uma aparente necessidade do
técnico distinto validar o discurso do anônimo indistinto, como se a fala dos lustrabotas
não tivesse força por si mesma. A nova identidade construída só é possível então dentro
de uma relação de subordinação.
Mas, será que é possível pensar um reconhecimento que seja capaz de preservar o
estranhamento?
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A fundação do Sujeito em Butler

Em seu trabalho mais recente, Butler constrói uma relação muito íntima entre
ética, política e teorias da subjetivação a partir de uma leitura própria de vários autores,
merecendo talvez mais destaque as contribuições de Foucault, Lévinas e da psicanálise
laplanchiana. A formação do sujeito para a autora é marcada por um grau de
vulnerabilidade e impressionabilidade que precede um “Eu” consciente e deliberado.
Isso significa que este ser que eu sou é afetado por algo exterior a si mesmo que ativa e
dá forma ao sujeito que sou. Como escreve Butler (2016): “Se “eu” posso tocar,
experimentar e sentir o mundo é só porque, antes mesmo de que pudera dominar-me
como “Eu”, me sentiram, se dirigiram a mim e me animaram”.
O sujeito, então, só é inaugurado a partir de uma ação iniciada pelo outro, mas o
outro, por sua vez, demanda uma resposta do sujeito. Aqui podemos dizer que surge
uma relacionalidade do sujeito com o outro que é ética, uma vez que uma obrigação
incide sobre mim, formando-me como alguém que pode responder à chamada. Essa
relacionalidade também é estética, como algo exterior a mim me impressiona e eu acabo
sendo comovido de forma involuntária (BUTLER, 2016).
Para Butler, o fato de sujeitos não serem fundados em si mesmos implica que há
uma interdependência entre eles, tornando-os assim responsáveis pelo outro. Porém, se
o gesto do outro para comigo antecipa a minha própria fundação, isso também significa
que sou essencialmente incapaz de dar um relato de mim mesmo que seja capaz de me
apreender como um todo. Há um limite para minha própria cognoscibilidade. Em outras
palavras, o sujeito é marcado por uma opacidade que impossibilita que ele seja
integralmente assimilado por si próprio e pelos outros.
É com base nessa opacidade que Butler critica o modelo do reconhecimento que
pressupõe uma transparência recíproca entre os sujeitos. Ao agir ignorando os próprios
limites do reconhecimento é possível criar enquadramentos que forçam o outro a ser
coerente com uma identidade já dada, o que, por sua vez, culmina em uma violência
ética. Ao invés disso, ela elabora uma ética baseada não em uma identidade comum, em
alguma semelhança com o outro, mas em uma “cegueira comum, invariável e parcial
em relação a nós mesmos” (BUTLER, 2015, p. 60). Esse reconhecimento ético descrito
por Butler ocorre a partir da produção de relatos de si. “Na visão dela, dizer de si é,
antes de tudo, um jeito de encontrar o outro, na medida em que gera deslocamentos e
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desconstrói o próprio lugar estabelecido daquele que fala” (MARQUES, MENDONÇA,
2018, p. 48). Porém isso não ocorre necessariamente a partir de uma reconstituição de
nossa vida dentro de uma narrativa coesa e plena, o que é, em última instância,
impossível. Ao contrário, a cena de interpelação que condiciona a relacionalidade ética
não emerge na reconstituição de uma identidade nítida, mas justamente na incapacidade
de constituí-la.
Diante ao próprio fracasso da narrativa, Butler resgata a noção de “rosto”
elaborada por Emmanuel Levinas (1980). Para o filósofo francês, o rosto não
corresponde a face humana, à parte dianteira da cabeça. “Ele é o que não se pode
transformar num conteúdo, que o nosso pensamento abarcaria; é o incontível, leva-nos
além.” (LEVINÁS, 2007, p.70). O rosto é aquilo que explicita o ininteligível, um
excedente que escapa da própria linguagem. Porém, ele também pode ser entendido
como um apelo, “um chamado que nos é endereçado e nos desperta para a precariedade
da vida do outro e da nossa própria vida.” (VIEIRA, COELHO, MARQUES; 2017, p.
53) É uma situação fenomenológica que inaugura uma relacionalidade ética, que impõe
uma responsabilidade involuntária ao mesmo tempo que também marca nós próprios
como seres incontíveis.
Antes de prosseguir é importante destacar a diferença entre o uso do conceito
levinaseano de rosto por parte de Butler e o uso do mesmo por parte do próprio Levinás.
Butler reconhece que, durante sua vida, Lévinas defendeu opiniões bem controversas,
que inclusive rompiam com sua própria filosofia de um compromisso ético ontológico e
universal entre seres humanos estranhos. Apesar de Lévinas insistir que estamos
vinculados a quem não conhecemos e não escolhemos, ele contrariou essa ideia
ratificando formas de nacionalismo, sobretudo o israelita, e afirmando que relações
éticas só eram possíveis na tradição judaico-cristã. “Mas vamos, por ora, lê-lo contra ele
mesmo, ou lê-lo pelas possibilidades políticas que ele abre, mesmo aquelas que ele
nunca pretendeu abrir.” defende Butler (2018).

Na sua leitura, o rosto é um vestígio

pré-discursivo da presença do outro que demanda uma ação por parte do sujeito. Esse
outro, a princípio, não precisa ser alguém familiar, próximo ou sequer conhecido. Para
Butler, pode inclusive ser um completo incógnito de um país distante que, frente ao seu
rosto, nos achamos moralmente instigados a agir5.
5
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de Levinás por Butler e os próprios escritos do autor.
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O rosto levinaseano, porém, não é o rosto que aparece na superfície de um
retrato ou imagem artística. Tão pouco é redutível a face humana (MARQUES,
VIEIRA, 2018). Essas imagens de rostos humanos não necessariamente configuram um
rosto levinaseano, sendo muitas vezes usadas para instigar não uma relação de
responsabilidade pelo outro, mas sim dominação ou violência:
Temos um paradoxo diante de nós, pois Levinas deixou claro que o rosto não
é exclusivamente um rosto humano e, mesmo assim, é uma condição para a
humanização. Por outro lado, há o uso do rosto no interior da mídia, no
sentido de efetivar a desumanização. Poderia parecer que a personificação
nem sempre humaniza. Para Levinas, ela pode muito bem evacuar o rosto que
não humaniza; e eu espero mostrar que a personificação às vezes opera sua
própria desumanização. Como podemos chegar a saber a diferença entre o
rosto inumano, porém humanizador, para Levinas, e a desumanização que
também pode ocorrer por meio do rosto? (BUTLER, 2011, p. 24)

Engana-se quem acha, por exemplo, que os engraxates não são dotados de rosto
ou que seu rosto é invisibilizado e, por isso, são perseguidos. O estigma antecede a
máscara, e não o contrário. Há uma ideia comum na cidade de La Paz que os acusa de
tapar a cara para esconder uma tez marcada pelo uso de entorpecentes (BRILLO, 2011).
Esse discurso tenta negar o estigma social (a ideia que os engraxates seriam perseguidos
pela sua ocupação) imaginando um estigma físico (a suposta cara marcada) em um rosto
que permanece oculto. Independentemente de qual estigma seja imaginário e qual seja
real, nesse contexto, o rosto de um lustrabota não é, para todos os fins, um rosto,
entendido aqui não como uma face humana, mas como uma abertura para outro, uma
forma de diálogo em que um não possui o outro, nem tampouco se reconhece nele. Para
Lévinas (2007), o rosto nos coloca frente a um outro que nos interpela como um sujeito
próprio, irredutível a categorias prévias. Porém, em La Paz, o rosto é simplesmente a
reiteração de um estereótipo marginalizante, independente de sua singularidade. Ele não
é uma forma de se aproximar a uma alteridade estranha, é apenas um meio de confirmar
um juízo já concebido sobre o engraxate.
Nesse cenário, paradoxalmente, tapar o rosto humano acaba se tornando uma
tática inusitada de constituir um rosto levinaseano. Se a face humana em La Paz é
necessariamente um mecanismo para atrelar o sujeito a um estereótipo, expondo o
sujeito a uma vida precária e indigna, a máscara aparece como uma interrupção no
regime de sensibilidade (RANCIÈRE, 2012) que via na cabeça dos engraxates uma
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identidade já pré-concebida e bem definida. O gorro preto materializa a ignorância do
pedestre preconceituoso, que é incapaz de dizer de fato que sabe quem é aquele
“ninguém” na calçada. No cotidiano das ruas de La Paz, um cliente manda um jovem
lustrar seu sapato, o trabalhador de rua obedece, mas o responde com um olhar anônimo
que produz um rosto levinaseano. Os olhos sem face que atravessam o gorro convocam
o cliente a perguntar silenciosamente “Quem és tú?” ao engraxate, que por sua vez, se
vê incapaz de dar uma resposta satisfatória.
Assim, surge uma relacionalidade ética justamente através da ocultação do rosto
humano, não apesar dela. Acredito que qualquer aproximação ética nesse caso tenha que
agir de maneira a preservar esse rosto levinaseano e não transponé-lo.

Reconhecimento a partir da máscara?

Mas, o que exatamente significa reconhecer a partir da máscara, e não apesar
dela? A proposta ética em Butler pode ser entendida como um reconhecimento que
respeite o outro como um ser que sempre transcende o entendimento do sujeito. A
máscara, dessa forma, se torna uma manifestação que performativa essa incontibilidade
do engraxate, que explicita uma biopotência que é incapaz de ser enquadrada por
qualquer tipo de representação. Porém, por mais alienígena que seja esse outro em
Butler, ele continua sendo acessível ao sujeito e relacionado a ele.
Uma abordagem ética então, tem que ser construída em cima da própria falha de
identificar o outro, reconhecendo essa falha sem ter a pretensão de superá-la
(BUTLER, 2011, p.28). É possível fazer um diálogo aqui entre esse ethos não violento
proposto pela autora e a metodologia etnográfica desenvolvida por Silvia Posocco
(2014). Posocco trabalhou por anos com ex-guerrilheiros das Fuerzas Armadas
Rebeldes (FAR) da Guatemala. Sobreviventes de uma história de conflitos e violência,
após a implementação de um Acordo de Paz em 1996, os combatentes tiveram que
construir sociabilidades próprias que permitissem manter relações com os demais, mas
sem se expor desnecessariamente. Daí, a centralidade do sigilo dentro dessas
comunidades. Como resultado, as subjetividades produzidas muito raramente são
entendidas como todos inteiros, coesos ou monolíticos. Conhecimento e nãoconhecimento existem simultaneamente, como violência e sigilo acabam produzindo
inúmeras narrativas paralelas sobre as vidas individuais e coletivas desses sujeitos.
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Como antropóloga, Posocco se viu obrigada a adotar uma escuta que vá “além dos
princípios de não-contradição em uma hermenéutica de intercâmbio etnográfico em um
contexto marcado por relacionalidades de sigilo positivas, negativas e particias”
(POSOCCO, 2014, p.110). Isso significa não resumir o sigilo a ocultação, mas também
entendê-lo como uma prática que produz sociabilidades de uma pluralidade de entidades
discretas. Nessas sociabilidades sigilosas, fato e ficção, verdade e mentira não podem
ser facilmente distinguidas entre si.
Essa compreensão do sigilo como práticas de criação de mundos é adotado pelo
fotógrafo uruguaio Federico Estol em seu fotolivro Héroes del Brillo, um ensaio
fotográfico dedicado a representar a vida dos engraxates de La Paz. Apesar do trabalho
ser documental, ele claramente se distingue de uma abordagem jornalística tradicional.
O ensaio foi co-produzido pelos próprios engraxates fotografados. A partir de
diversas reuniões prévias às sessões de fotos, os lustradores elaboram um storyboard,
mais ou menos desenhando como eles gostariam de se ver retratados. Depois desse
processo de concepção conjunta com o fotográfo, Estol tentou realizar a visão dos
próprios trabalhadores de rua, dirigindo a cena e editando as imagens brutas. O
resultado foi um fotolivro muito mais próximo de uma história em quadrinhos do que
uma reportagem, que conta uma narrativa heróica e fantástica de engraxates lutando
para manter o brilho dos sapatos dos cidadãos pacenhos e não um testemunho
desapaixonado sobre a pobreza da juventude precarizada na Bolívia.
O trabalho narra um dia comum de luta contra o mal de um engraxate, retratado
aqui como um super-herói dotado de poderes sobrenaturais e de um contato singular
com a cidade de La Paz. As ruas são cheias de movimento, com fluxo constante e
influenciadas por forças ocultas. O protagonista da história nunca fica parado em apenas
um lugar, ele percorre toda a cidade, do centro a periferia, das partes baixas às altas,
perseguindo e combatendo vilões que passam despercebidos pelos cidadãos comuns.
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Fotografia 2: Do Ensaio Héroes del Brillo

Fotografia por Federico Estol. (Arquivo cedido para o autor)

De todas as imagens que compõem o fotolivro, vale destacar a fotografia que o
encerra: depois de sua aventura, o engraxate herói, do alto das montanhas andinas,
admira a cidade que atua como guardião. Com a missão comprida, ele está pronto para
voltar ao mundo real. De costas para a câmera, ele retira a máscara, porém sua
identidade permanece oculta.
Esse desmascaramento não expõe a face humana do engraxate, que permanece
anônimo. Retirar a máscara, nesse contexto, é retornar ao mundo cotidiano habitado
pelos cidadãos comuns de cara descoberta. Porém, está implícito na história que, no dia
seguinte, ele vai se mascarar novamente e percorrerá a cidade trazendo brilho para os
calçados dos pedestres. Ao contrário do documentário Brillo, não se sugere aqui que a
máscara se torna obsoleta, ela é apenas deixada de lado temporariamente para permitir
nosso herói se recuperar. A balaclava não é entendida como um estigma, como um
símbolo da vergonha desses jovens. Ela é sua força, literalmente aquilo que lhes dão um
poder único: a máscara é uma relíquia mágica, um objeto performativo que lança os
engraxates há uma outra La Paz, imaginada como o palco de uma aventura heróica. É a
máscara que literalmente possibilita que a aventura narrada aconteça, por isso, é só a
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partir dela, que podemos conhecer essa dimensão até então desconhecida da vida dos
engraxates.
Apesar de ser encenado, o ensaio não perde seu caráter documental. Em
contraste com abordagens convencionais, não há uma ambição realista ou noticiosa de
capturar a vida desses sujeitos. O que essas imagens documentam não é a realidade que
os lustrabotas vivem no dia a dia, mas sim suas fantasias que os mobilizam a cada dia.

Fotografia 3: Cena final do ensaio Héroes del Brillo

Fotografia por Federico Estol. (Arquivo cedido para o autor)
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O caráter desterritorializante do trabalho imaterial nos espaços
urbanos na transição para o capitalismo cognitivo
Marcus Lotfi1
Introdução

Um dos fenômenos mais pontuados por autores contemporâneos como Cocco
(2012), Virno (2013), Hardt e Negri (2004), Boutang (2007), Negri e Lazzarato (2001),
é a transição do capitalismo industrial para o capitalismo cognitivo, constituindo um
novo modelo de trabalho imaterial e afetivo.
Como todo fenômeno científico da área de humanidades, o capitalismo cognitivo
produz seus impactos na sociedade, nos sujeitos e nas diversas formas de interação
social. Esta nova forma de produção de riquezas cria conexões entre elementos
heterogêneos da sociedade e gera novos fenômenos a partir dos agenciamentos2.
Este artigo busca entender a desterritorialização dos grandes centros urbanos
como uma consequência produzida pelo trabalho imaterial, que surge da transição do
capitalismo industrial para o cognitivo.
A partir de um referencial teórico sólido para os conceitos abordados, a ideia
deste trabalho é identificar os pontos de contato entre estes fenômenos e se, de fato, à
luz das dos autores, uma ocorrência pode atuar como agente na produção da outra
(trabalho imaterial e desterritorialização/territorialização nos territórios da cidade).

Trabalho imaterial e desconcentração geográfica da produção

O capitalismo contemporâneo assume um caráter de transição do ambiente
industrial, onde os espaços de produção são facilmente detectáveis, o trabalho e a
riqueza são claramente mensuráveis para um capitalismo cognitivo – isto é – de cujas
bases se fundamentam na subjetividade e a produção se mistura ao consumo. Este
capitalismo que comercializa no abstrato torna também turvas as relações de trabalho e
1

Mestrando em Comunicação e Cultura pela ECO/UFRJ. Pesquisa a relação entre mídias,
territorialidades e a dimensão subjetiva dos espaços a partir da rede.
2 Conceito deleuzeano (DELEUZE e GUATTARI, 1992) que define a junção de elementos
heterogêneos compondo uma coisa nova.
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produção de riquezas, de modo que uma das suas principais características é a
intangibilidade de tudo aquilo que advém dele.
São vários os autores que compartilham da mesma percepção acerca das novas
práticas do capital, criação e transferência de valor. Dois deles, Negri e Lazzarato
(2001), no livro “Trabalho Imaterial, Formas de Vida e Produção de Subjetividade” no
qual elucidam vários pontos-chave para que se chegue a um entendimento mais claro do
funcionamento do capitalismo cognitivo.
De acordo com os autores, a imaterialidade do trabalho no capitalismo cognitivo
dá a ele certa independência no sentido de que ele depende menos dos meios de
produção para ser executado. Ainda segundo os pesquisadores, há uma dimensão viva
no trabalho imaterial, que inspira a cooperação e a socialização. Em outras palavras,
como o trabalho imaterial está fundamentado nas subjetividades, mais precisamente,
nos sujeitos, então, esta dinâmica de produção de riquezas guarda em si peculiaridades
subjetivas, cooperativas e sociais. Negri e Lazzarato (2001) estabelecem que o ciclo do
trabalho imaterial é constituído previamente por uma força de trabalho que é social e
autônoma e, portanto, capaz de se organizar, criar e manter os vínculos com a empresa.
Há uma capacidade produtiva, mas há, antes dela, uma capacidade produtiva social
(p.26, 27).
A subordinação destes espaços de autonomia e organização do trabalho
imaterial às grandes indústrias (“processo de recentralização”) no curso da
faze de reestruturação sucessiva (emergência do modo de produção pós
fordista) não muda, mas reconhece e valoriza a nova qualidade do trabalho. O
trabalho imaterial tende a tornar-se hegemônico, de forma totalmente
explícita (NEGRI E LAZZARATO, 2001, p.27).

Para evidenciar a lógica de operação do trabalho imaterial, Hardt e Negri
(2004) mostram que determinadas características do trabalho imaterial têm um enorme
potencial de transformação social positivo. Especificamente, os autores mostram quatro
níveis de transformação indicativos do caráter central do trabalho vivo. Estas quatro
linhas são capazes de ilustrar com clareza a dinâmica do capitalismo em plena transição
para o capitalismo cognitivo baseado na produção de subjetividades.
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Primeiro, o trabalho imaterial tende a sair de um espaço limitado estritamente
econômico e se engaja na produção e reprodução da sociedade como um
todo. A produção de conhecimentos e afetos, por exemplo, não apenas cria
meios pelos quais a sociedade é formada e mantida; [...] O trabalho imaterial
é orientado para a criação de formas de vida social. Este trabalho, então,
tende a não ser mais limitado ao econômico, mas também se torna
imediatamente uma força social. [...] O segundo princípio apresentará uma
correspondência entre formas mutáveis de resistência e as transformações da
economia e produção social: em cada época, o modelo de resistência que se
mostra mais eficaz acaba tendo a mesma forma que os modelos dominantes
de produção econômica e social. [...] O terceiro princípio que surgirá referese simplesmente à democracia e à liberdade: cada nova forma de resistência
visa abordar as qualidades não democráticas de formas anteriores, criando
uma cadeia de movimentos cada vez mais democráticos. Esta genealogia das
guerras de libertação e movimentos de resistência, finalmente, nos leva à
forma mais adequada de organização para resistência e lutas pela libertação
na situação material e política contemporâneas. (O quarto princípio trata-se
da) [...] atual recomposição global de classes sociais, a hegemonia do
trabalho imaterial e as formas de tomada de decisão baseadas nas estruturas
de rede, que mudam radicalmente as condições de qualquer processo
revolucionário. (HARDT e NEGRI, 2004, p.66-69).

Então, como o trabalho imaterial é feito em rede e no âmbito das subjetividades,
ele não é independente (parcialmente) apenas dos meios de produção, mas por
consequência, também conquista sensível liberdade geográfica, uma vez que o
desenlace entre o trabalho e o local onde se situam os meios de produção tende a
desobrigar o trabalhador de desempenhar tarefas fisicamente presente num determinado
ponto da cidade. Segundo Negri e Lazzarato (2001), a produtividade do trabalho surge
sem depender do fornecimento dos meios de produção por parte do capital, porque os
meios de produção são a própria rede. O trabalho imaterial pode ser desempenhado em
determinado local geográfico imposto previamente, porém, já não é necessário, uma vez
que é na rede que os valores serão gerados e trocados, sem deslocamento físico.
As características que hoje melhor identificam o caráter específico da função
da empresa parecem ser a participação social, a fluidez das redes, a
permanência dos circuitos. A localização da produção não tem senão uma
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importância parcial; a inserção nos circuitos terciários da finança e dos serviços
é, ao contrário, decisiva; a inserção nas redes de comunicação e de alta
tecnologia é, enfim, necessária. [...] Se não se vê mais a fábrica, não é porque
desapareceu, mas porque se socializou, e neste sentido tornou-se imaterial; de
uma imaterialidade que continua assim mesmo a produzir relações sociais,
valores, lucros (NEGRI e LAZZARATO, 2001, p.59,60).

Assim, na justa medida em que a natureza do trabalho se desloca do campo
material para o imaterial, a dependência geográfica deste mesmo trabalho se dissipa.
Desta maneira, é possível pensar que o trabalho imaterial realiza uma desconcentração
geográfica da produção de riquezas, uma vez que o trabalho está sendo realizado em
diversos pontos da cidade, país, ou mesmo do mundo. Vale reforçar que não se pretende
neste artigo supor que esta imaterialidade seja total e completa. Ao contrário, Negri e
Lazzarato (2001) evidenciam que ela se trata de um movimento do capitalismo, um
processo que, embora seja irreversível, ainda está em curso.
Vinte anos de reestruturação das grandes fábricas levaram a um estranho
paradoxo. Com efeito, é contemporaneamente sobre a derrota do operário
fordista e sobre o reconhecimento da centralidade de um trabalho vivo
sempre mais intelectualizado, que se constituíram as variantes do modelo
pós-fordista. [...] Qualidade e quantidade do trabalho são reorganizadas em
torno de sua imaterialidade. Embora a transformação do trabalho operário em
trabalho de controle, de gestão da informação, de capacidades de decisão que
pedem o investimento da subjetividade, toque os operários de maneira
diferente, segundo suas funções na hierarquia da fábrica, ela apresenta-se
atualmente como um processo irreversível (NEGRI e LAZZARATO, 2001,
p.25).

Desta forma, mesmo que o capital, ao final do processo de produção, se acumule
num determinado ponto da cidade, os atos produtivos que vão gerá-lo estão seguindo
um viés de descentralização. O que se pretende neste artigo é justamente entender os
efeitos desta desconcentração da atividade produtiva do capital no espaço geográfico
urbano.
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Trabalho imaterial como agente de territorialização e desterritorialização no
espaço urbano

O processo de desconcentração geográfica da produção capitalista, que é
provocada pelo capitalismo cognitivo pela via do trabalho imaterial, supõe um
movimento de abandono dos grandes centros urbanos onde estão presentes os meios de
produção em direção aos mais variados pontos da cidade. A este fenômeno, está
diretamente relacionado um conceito central presente ao longo de toda a obra do qual se
utilizaram Gilles Deleuze e Félix Guattari, que é o de territorialização e
desterritorialização3. A descentralização espacial da produção de riquezas implica na
desterritorialização dos grandes centros urbanos como territórios produtivos, bem como
na reterritorialização de diversas localidades da cidade como territórios geradores de
renda.
Ainda segundo os autores, podemos relacionar a desterritorialização e
territorialização provocados pelo trabalho imaterial como parte de um processo
desterritorializante contínuo pelo qual passa a terra na constituição e destituição dos
territórios4.
Vimos, todavia, que a terra não cessa de operar um movimento de
desterritorialização in loco, pelo qual ultrapassa todo território: ela é
desterritorializante e desterritorializada. Ela se confunde com o movimento
daqueles que deixam em massa seu território, lagostas que se põem a andar
em fila no fundo da água, peregrinos ou cavaleiros que cavalgam numa linha
de fuga celeste. A terra não é um elemento entre os outros, ela reúne todos os
elementos num mesmo abraço, mas se serve de um ou de outro para
desterritorializar o território. Os movimentos de desterritorialização não são
separáveis dos territórios que se abrem sobre um alhures, e os processos de
reterritorialização não são separáveis da terra que restitui territórios. São dois
componentes, o território e a terra, com duas zonas de indiscernibilidade, a
desterritorialização (do território à terra) e a reterritorialização (da terra ao
3 Conceito usado por Gilles Deleuze e Félix Guattari que significa respectivamente fundar um território
e abandonar um território. Está presente em diversos livros, embora, neste artigo, esteja sendo usado
“O Que É a Filosofia?” (1992)
4 Terra e território. Deleuze e Guattari usam estas palavras para definir o espaço no qual se opera a
territorialização e desterritorialização, formando ou extinguindo territórios. A terra onde se assentava o
gado num pasto pode receber uma enorme construção. A mesma terra abriga territórios completamente
diversos.
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território). Não se pode dizer qual é primeiro (DELEUZE e GUATTARI,
1992, p.113).

Desta maneira, os autores mostram que a desterritorialização é constante e
ocorre por inúmeros motivos, e seguindo esta linha de raciocínio, o trabalho imaterial
pode ser visto como um agente de desterritorialização dos grandes centros urbanos e de
territorialização de outros pontos da cidade.
Assim, a desterritorialização contribui para a dissolução de noções como
“centro-periferia”, “centro da cidade”, “áreas nobres” e “subúrbio”, uma vez que a carga
de significado que dá a relevância necessária para a construção e uso destas noções foi
retirada. Com a desterritorialização, não há mais centro e não há mais periferia. Não há
mais áreas “próximas ao centro”, portanto, “nobres”, nem, por conseguinte, periferias,
dito no sentido de “áreas pobres”.
O trabalho imaterial dá às periferias uma outra camada de significado, a partir do
momento que a economia está em transição para uma nova dinâmica que está cada vez
mais desprendida dos grandes centros urbanos e cada vez mais dispersa na geografia. O
capital, portanto, está sendo produzido de maneira gradativamente heterogênea,
fragmentada, desmontando a ideia de “centro-periferia” e tudo que advém dela.
Há toda uma sorte de subjetividades que se alimentam da força destas noções de
“centro-periferia” que perderão força a partir do avanço desterritorializante do trabalho
imaterial. O ato de abandonar um espaço e fundar outro causa efeitos na própria
produção de sentido a respeito destes espaços e dos que habitam e interagem neles.
Com o tempo, o progresso desterritorializante do trabalho imaterial implicará em
novas definições do espaço que já não serão motivadas pela concentração do trabalho e
dos meios de produção, mas por concentrações de outras ordens, porque os significados
dos territórios ganham força na medida em que os sujeitos se concentram neles.
A experiência dos indivíduos na cidade é diretamente relacionada com o
significado dos territórios da cidade para esses indivíduos. A interação social é um
trabalho subjetivo, de modo que a territorialização e desterritorialização são processoschave na construção de sentido, interferindo diretamente na dinâmica social urbana.
Os espaços ganham novos sentidos a partir do momento em que a produção de
riqueza se desconcentra. Com a distribuição da produção, vem uma distribuição de
significado, de relevância, de importância. Esses novos sentidos implicam numa nova
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concepção da cidade por parte da sociedade, consequentemente, numa nova relação dos
indivíduos com o espaço urbano.
A transição do capitalismo industrial para o cognitivo, portanto, será capaz de
redefinir a experiência social urbana a partir da desterritorialização dos centros e da
territorialização das periferias, feitas pela via do trabalho imaterial. Ainda sobre os
processos de desterritorialização relativos ao capital e as subjetividades advindas deles,
Deleuze e Guattari afirmam:
No capitalismo, o capital ou a propriedade se desterritorializam, cessam de
ser fundiários e se reterritorializam sobre meios de produção, ao passo que o
trabalho, por sua vez, se torna trabalho “abstrato” reterritorializado no
salário: é por isso que Marx não fala somente do capital, do trabalho, mas
sente a necessidade de traçar verdadeiros tipos psicossociais, antipáticos ou
simpáticos, o capitalista, o proletário. (DELEUZE e GUATTARI, 1992,
p.90).

Portanto, o fenômeno do trabalho imaterial desterritorializante mostra a maneira
como o capitalismo incide diretamente sobre as relações sociais, redefinindo conceitos e
produzindo subjetividades. Quando se abandona um território, também são
enfraquecidas ideias de mundo. Da mesma maneira, outras ideias ganham força quando
se constitui um território.

Considerações provisórias

Toda a experiência social urbana tende a uma redefinição na medida em que o
trabalho se imaterializa e a produção capitalista se alicerça no campo das subjetividades.
O capitalismo industrial, que vinculava a produção aos meios, e estes, vinculados a um
espaço geográfico, exigia que o trabalho se ancorasse no espaço físico por força de
necessidade.
A imaterialidade do trabalho desterritorializa os grandes centros urbanos
motivando a criação de vários novos territórios de cujas bases de constituição as mais
diversas. As redes sociais têm o poder de conectar diretamente todos os indivíduos,
independente do ponto em que estão localizados na cidade.
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Com o avanço do trabalho desterritorializante do capitalismo cognitivo, virão
outras definições para os espaços urbanos motivadas por outras concentrações
subjetivas, isto porque o conjunto de interações da sociedade com os espaços também
sofrerá mudanças.
O capitalismo cognitivo é mais do que uma dinâmica de produção e troca de
valores, mas um movimento de uma sociedade em rede cujos membros são sujeitos
carregados de ideias e significados, fundadores de territórios que carregam relevância
temporária até o momento em que se desterritorializam, num processo contínuo.
O trabalho imaterial é um fenômeno do capitalismo cognitivo capaz de figurar
como agente de territorialização e desterritorialização dos espaços urbanos na medida
em que transita da materialidade para a imaterialidade, do objetivo para o subjetivo, da
coisa para a ideia.
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Paranoid android: a metáfora computacional e as ansiedades
tecnológicas contemporâneas
Luiza Quental1

“Todos os problemas da nossa época são problemas de ficção científica e
nos conduzem a três constantes: o ser humano, as máquinas e as relações
entre ambos.”
-Ray Bradbury

I. Computação e Cognição

As palavras carregam peso. E as que usamos para nos descrevermos têm peso
especial. Quando dizemos que deletamos determinada informação dos nossos acervos
mentais, ou que fizemos o link entre determinados pensamentos, ou que um overload de
informação fez com que o sistema mental bugasse, ou ainda, que o remédio que
começamos a tomar fez um upgrade no sistema, o que estamos dizendo de fato? Que
ideias estão imbuídas nas palavras que usamos para falarmos de nós mesmos? Qual é o
estilo de pensamento que possibilita essa linguagem e quais as crenças ligadas a ele? E,
principalmente, o que isso diz sobre nós: o que somos, o que pensamos que somos, o
que estamos nos tornando e o que queremos nos tornar?
Em seu ensaio Metáfora Cerebral e Teoria Cerebral2, John G. Daugman (2001)
traça uma história das metáforas que usamos para descrever o cérebro humano. Ele
aponta e analisa como a maneira que pensamos e falamos sobre nossas mentes e
cérebros acompanha as experiências tecnológicas da época em questão:
…as tecnologias aquíferas da antiguidade (fontes, bombas, relógios de água)
estão por trás (ver Varttanian, 1973) do conceito grego pneumático de alma
(pneuma) e da teoria do médico romano Galen dos quatro humores; os
mecanismos de relógio, que proliferaram durante o Iluminismo, estão tiquetaqueando com influência seminal no Homem-máquina de La Mettrie (1748);

1
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Motores a vapor pressurizados vitorianos e máquinas hidráulicas subjazem a
construção hidráulica de Freud do inconsciente e de sua economia libidinal; a
chegada da rede de telégrafo forneceu a Helmholtz sua metáfora neural
básica, assim como os circuitos de retransmissão e solenóides foram
inspiração para a teoria da memória de Hebb; e assim por diante. 3
(DAUGMAN, 2001, p.24)

Nesse sentido, podemos compreender a tendência de entender o cérebro como
um computador presente na cultura contemporânea como parte dessa tradição de
comparar o cérebro humano à sua última grande invenção. Há, porém, uma diferença
notável sobre a metáfora computacional vigente em relação às suas antecessoras. Como
ressalta Daugman, para muitos teóricos e estudiosos da área (ele cita o cientista
cognitivo Zenon Pylyshyn), a metáfora computacional começa a perder seu caráter
abstrato e torna-se a literal descrição da função cerebral. É irônico, então, que a
capacidade de criar metáforas, que parte de nós, ao menos, parece estar renunciando, é
justamente o tipo de salto que nossas máquinas mais avançadas não conseguem (ainda?)
produzir.
Mateo Pasquineli explica em seu ensaio Máquinas que transformam a lógica:
redes neurais e a automação distorcida da inteligência como inferência estatística4, que
o que chamamos de inteligência artificial não se trata, propriamente, de inteligência,
mas de aprendizado. As redes neurais, técnica vigente no Machine Learning, performam
uma indução estatística; isto é, através de dados ―ensinados‖ à maquina, o mecanismo
reconhece padrões e transforma estes em novas regras para seu funcionamento. Dessa
forma, informação se torna lógica. Por isso, as redes neurais são a tecnologia
computacional mais adaptável que temos hoje, e, pode-se dizer, por causa dessa
flexibilidade, que são capazes de aprendizado. Porém, o processo computacional de
transformação de informação em lógica através da indução estatística, embora possa
encontrar correlações que não seriam encontradas por seres humanos, não é capaz de
criar ideias realmente novas.
A distinção feita por Charles S. Peirce entre dedução, indução e abdução
(hipótese) é a melhor maneira de enquadrar os limites e as potencialidades de

3

Tradução nossa.
Tradução nossa, original é: Machines that Morph Logic: Neural Networks and the Distorted Automation
of Intelligence as Statistical Inference.
4
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inteligência maquínica. Peirce notavelmente notou que as formas clássicas de
inferência lógica— dedução e indução— nunca inventam novas ideias,
apenas repetem fatos quantitativos. Somente a abdução (hipótese) é capaz de
criar uma ruptura e entrar em novas visões de mundo e inventar novas regras.
A indução estatística complexa performada por redes neurais chega perto de
uma forma fraca de abdução, onde novas categorias e ideias estão pouco
além do horizonte, mas parece que a invenção e a criatividade estão longe de
serem completamente automatizadas. A invenção de novas regras (uma
definição aceitável de inteligência) não diz respeito apenas à
generalização de uma regra específica (como nos casos da indução e da
abdução fraca), mas à possibilidade de causar rupturas de planos
semióticos

que

não

estavam

conectados

nem

eram

concebíeis

anteriormente, como nas descobertas científicas ou na criação de
metáforas (abdução forte).5 (PASQUINELI, 2017, p. 9)

Porém, mesmo com essas limitações da tecnologia e as advertências de Frank
Rosenblatt, o criador da técnica, de que as redes neurais artificiais são, ao mesmo
tempo, uma simplificação e um exagero (poderíamos dizer, uma abstração) de um
sistema nervoso — um modelo que utiliza como inspiração um sistema humano e que
não tem a intenção de ser uma cópia detalhada de qualquer sistema nervoso real— a
ideia da cognição como computação persiste tanto na cultura quanto na ciência.

II. Computação, Fé e Emaranhamento

Em seu livro Minha mãe era um computador, Katherine Hayles (2005)
identifica a questão da computação como proposta material de explicação de mundo
como o Regime Computacional. Na obra, a autora constata que há uma crença crescente
entre cientistas de que a computação seja capaz de descrever a nós e ao nosso mundo
numa dimensão tanto metafórica quanto ontológica e metafísica.―O que está em questão
é se a computação deve ser entendida como uma metáfora difusa em nossa cultura e,
portanto, indicativa de certo "clima de opinião‖…ou se possui status ontológico como o
mecanismo que gera as complexidades da realidade física.‖ (HAYLES, 2005, p. 20) Ela
dá o exemplo do livro de Stephen Wolfram, A New Kind of Science, onde o autor
mostra a partir de sua pesquisa sobre autômatos celulares que regras simples podem
5

Grifo nosso; tradução nossa.
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gerar complexidade por via da computação. A partir dessa demonstração, ele afirma que
a computação não apenas simula o comportamento de sistemas complexos, mas é o
literal processo através do qual o comportamento é gerado na realidade, desde
organismos biológicos até sistemas sociais humanos. A partir desse pensamento, a
computação, abstração por excelência, torna-se material. Embora Hayles não se mostre
convencida pelas teorias e pesquisas que dão à computação essa dimensão ontológica
(até agora, segundo ela, ninguém conseguiu demonstrar claramente como dinâmicas
complexas podem progredir em mais de um nível, o que seria essencial para provar a
tese da computação como mecanismo criador da realidade), ela nos lembra que a
história nos dá vários exemplos de descobertas científicas que ocorreram porque
―pesquisadores se tornaram convencidos de que determinado gol era alcançável e
estavam dispostos a dedicar recursos significativos para seu cumprimento…desde o
mapeamento do genoma humano até a bomba atômica‖ (2005, p. 28).
Esta questão de fé em determinadas ideias científicas, segundo Ed Finn, é
essencial para entender o Regime Computacional. No livro O que os algoritmos
querem, ele se refere a esse fenômeno como a Catedral da Computação. Segundo ele,
para além de uma dimensão ontológica, a computação ganha, na cultura contemporânea,
um significado religioso. Para explicar, ele usa uma piada: ―Programas de software e
catedrais são muito parecidos— primeiro os construímos, depois rezamos‖ (2017, p. 6).
A piada faz alusão ao elemento black box da computação: existe um input (no caso das
redes neurais, uma quantidade enorme de dados), a caixa preta e o output. Para a
população geral, e no caso de alguns algoritmos de aprendizado, para os próprios
engenheiros, o que acontece na caixa preta é um mistério. Por isso, só se pode saber se
há um erro no código, um bug, depois que o código já está escrito e o programa começa
a rodar. Por isso, também, a reza. Mas o que Finn quer apontar com essa afirmação é
que a tecnologia passa a ser percebida como um processo mágico. A ideia é que a
arquitetura do código necessita tanto de uma estrutura de crença quanto da organização
dos bits. Dessa forma, o desejo de literalidade da metáfora computacional é quase uma
invocação— mantra da objetividade e racionalidade obsessivas— que, paradoxalmente,
adquire um aspecto místico e performático (i)materializada na figura do algoritmo.
Porém, ao ganhar essa crença e dimensão mágica, esconde as decisões humanas que
estão por trás do código.―[A Catedral da Computação] transforma o progresso e a
eficiência computacional numa performance, uma espetáculo que oclui as reais decisões
e trade-offs por trás do mito do código omnisciente‖ (FINN, 2017, p. 8). Finn quer nos
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lembrar que há sempre um homem atrás da cortina e que o que à primeira vista parece
mágica, é apenas um truque de cartas. Uma evidência dessa mão humana está,
justamente, em quando a tecnologia falha. Já foi mostrado que se os dados usados para
treinar a máquina tiver um viés racista, machista ou classista, o sistema irá refletir,
ampliar e distorcer esse viés. ―Sistemas de reconhecimento facial que foram treinadas
com bases de dados de rostos de pessoas brancas falharam miseravelmente em
reconhecer pessoas negras como humanas‖ 6 (PASQUINELLI, 2017, p. 8). Para
Pasquineli, esse problema (que se chama ―over-fitting‖) é um exemplo dos limites
intrínsecos de como as redes neurais podem entrar em espirais paranoicas, fixando em
determinados padrões ao invés de encontrar novas correlações (parece que humanos
neuróticos criam máquinas neuróticas). Porém, mesmo com a computação longe de
realmente atender às expectativas metafísicas a ela imposta, a ideia segue forte (como
costumam ser as ideias religiosas) por parte de alguns cientistas. E mesmo sem as
evidências científicas da computação como literal explicação do universo, o desejo de
prová-la como tal tem, em si, consequências para a realidade. Mais do que isso, ao
passo que as tecnologias evoluem e se tornam mais sofisticadas, nossos debates também
o fazem, de maneira a enredar-nos cada vez mais.
Para ilustrar esse emaranhamento, Hayles fala do célebre Teste de Turing, um
procedimento operacional proposto por Alan Turing em 1950 para responder a questão:
as máquinas são capazes de pensar? O Teste de Turing teve duas grandes
consequências. Na fórmula ―Homo Faber‖, Paul Virilio nos lembra que o enunciado
bíblico ―Tu cultivarás a Terra com o suor do teu rosto e nem sempre ela te dará os
melhores frutos‖, mas mais do que uma condenação, ela produziu uma tarefa: ―a ação
da cultura humana que, tendo a ciência e a tecnologia como suas apostas, deveria tentar
controlar, por um lado, e antecipar por outro, a cultura dos frutos necessários‖
(TUCHERMAN, 1999, p. 9). Similarmente, o Teste de Turing não é apenas um
procedimento operacional, mas uma tarefa, um desafio, e, tendo este como ponto de
chegada, as tecnologias por trás das máquinas inteligentes têm se tornado cada vez mais
sofisticadas ao passo que pesquisadores superam barreira após barreira que separaria a
cognição humana da maquínica. Criou-se até um prêmio, chamado The Loebner Prize,
que promete uma medalha de ouro e $100,000 para o primeiro computador cujas
respostas sejam indistinguíveis de respostas humanas. Esta foi a primeira consequência
6
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do Teste de Turing: a aceleração do desenvolvimento da tecnologia ao criar um ponto
de chegada. A segunda, para nós mais interessante, mas decorrente da primeira, foi a
abertura dos debates do que queremos dizer quando usamos palavras como ―pensar‖,
―mente‖ e ―vivo.‖ Hayles elabora:
Quando alguém mantém que máquinas podem pensar, que computadores têm
mentes, ou que simulações digitais estão vivas (declarações com complexas
histórias de debate, pesquisa e controvérsia, os próprios termos são
transformados e modificados na medida em que novos atores entram em
cena…Essas duas dinâmicas— o desenvolvimento contínuo de máquinas
inteligentes e os significados móveis dos termos chave— trabalham juntos
para criar um campo complexo de interações em que humanos e máquinas
inteligentes mutuamente constituem um ao outro. Nenhum tipo de entidade é
estático e fixo; os dois mudam no que são atravessados pelo tempo, a
evolução, a tecnologia e a cultura. Em outras palavras, para usar um aforismo
que materialistas culturais há muito aceitaram como uma verdade da cultura
humana: o que criamos e o que (pensamos que) somos co-evoluem. 7
(HAYLES, 2005, p. 215)

O que somos e o que pensamos que somos, usando essa ótica, são pontos
móveis, que caminham juntos com o que criamos, como sugerem as metáforas
tecnológicas para nossos cérebros. Mas essa maneira de pensar, de podermos ser
influenciados por aquilo que criamos, para uma espécie acostumada a uma lógica de
controle e dominação, vem com desconfortos. Talvez o que mais deixe os seres
humanos ansiosos com as máquinas inteligentes é sua percebida independência. O livro
O Algoritmo Mestre, nos explica que ―[o]s algoritmos de aprendizado – também
conhecidos como aprendizes – são aqueles que criam outros algoritmos. Com o machine
learning, os computadores escrevem seus próprios programas, logo não precisamos
mais fazê-lo‖. (DOMINGOS, 2015, p. 40). A pergunta que segue tão automaticamente
que é quase tediosa é: se os computadores começarem a escrever seus próprios
programas e não precisarem mais de nós, como vamos conseguir controlar essa
tecnologia? Mas, por que essa é a primeira pergunta que fazemos em relação à
tecnologia? E o que ela diz sobre nós?

7

Tradução nossa.
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III. O Humano, a Máquina e o Risco Existencial

Nikolas Rose, sociólogo e teorista social, define um estilo de pensamento da
seguinte forma:
Um estilo de pensamento é uma forma particular de pensar, ver e praticar.
Envolve formular afirmações que somente são possíveis e inteligíveis dentro
daquela forma de pensar. Elementos — termos, conceitos, afirmações,
referências, relações — são organizados em configurações de forma que
contam como argumentos e explicações. (2007, p.12)

Além de criar todo um pensamento governado por um determinado estilo, o
estilo de pensamento carrega, em suas entrelinhas, uma ontologia própria; valores e
ideias que estão sendo priorizados e propagados. A importância do estilo de pensamento
não é ignorada por Daugman, que nos lembra que é importante estudar e entender a
história das metáforas do cérebro porque nos possibilita ver as origens, genealogia,
―possíveis agendas escondidas‖ (2001, p. 25) e conteúdo latente das nossas agendas
presentes. Rose elabora: ―Um estilo de pensamento não é apenas sobre uma certa forma
de explicação, sobre o que é explicar, é também sobre o que há para ser explicado…dá
forma e define o próprio objeto de explicação, o conjunto de questões, [etc]‖8 (2007, p.
12). Assim, o estilo de pensamento não diz respeito só à forma que explicamos, ao ato
de explicar, mas também do porquê explicar e o que explicar; escolhe o que é
importante e o que não é, o que merece resposta e o que não merece, e acima de tudo,
escolhe as próprias perguntas. Mas as perguntas sobre controle não são novas; são as
perguntas que construíram o humanismo.
Em seu livro Regras para o parque humano, o filósofo Peter Sloterdijk traça
uma breve história do humanismo e discute-o a partir do pensamento de Heidegger,
Nietzsche e Platão. Sloterdijk apresenta o humanismo como consequência da
alfabetização; tanto da literal capacidade de representar simbolicamente através da
linguagem escrita, mas, também, da possibilidade de dar sentido à existência, e assim,
governar não só o mundo, mas a si próprio. Seguindo essa linha, o humanismo toma
como missão o desenbrutecimento do ser humano— ―sua tese latente é: as boas leituras
conduzem à domesticação‖ (SLOTERDIJK, 2000, p. 47). A sua ambição última parece
8
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ser de controle — controle sobre a própria natureza, afastando as ―influências
desinibidoras‖ em favor de ―influências inibidoras‖ que domesticam e apaziguam o
sujeito, tornando-o, em tese ao menos, mais fácil de prever e controlar. Vale ressaltar
aqui que a maior parte do pensamento moderno sobre o cérebro e o comportamento
humano pode ser destilado a duas metáforas fundamentais: a metáfora cibernética
(humanos são máquinas) e a metáfora evolucionária (humanos são animais)
(DAUGMAN, 2001, p. 26). Há aqui, parece, um entendimento sobre si que passa pelo
que se herda e o que se cria. Se herdamos a animalidade e criamos a máquina, nossa
escolha pela máquina como metáfora vigente para descrever-nos a nós mesmos diz
respeito a como queremos nos entender, e carrega significado. A renúncia
contemporânea da ótica sobre seres humanos como ―animais influenciáveis‖ e a escolha
pela máquina revela em nós um tipo de desconforto sobre nossa condição biológica (e
portanto, mortal) e um desejo de transcendência de tal condição em favor de um novo
ideal computacional desenhado (ou melhor, simulado) pelo Regime Computacional.
Dentro do projeto humanista clássico, porém, é a metáfora evolucionária que
está presente, especialmente quando consideramos que a história do humanismo
enquanto ideia passa, justamente, pela domesticação dos animais.
Os historiadores da cultura deixaram evidente que, simultaneamente à adoção
de hábitos sedentários, a relação entre os homens e animais em seu todo
adquiriu marcas completamente novas. Com a domesticação do ser humano
pela casa começa, ao mesmo tempo, a epopéia dos animais domésticos. Ligálos às casas dos homens não envolve, porém, apenas domesticação, mas
também adestramento e criação. (SLOTERDIJK, 2000, p. 36)

A nossa questão com as máquinas parece ser atravessada por um medo de nos
tornarmos para elas o que os animais domésticos são hoje para nós. Isso foi posto
literalmente na Code Conference de 2016, quando o Elon Musk, CEO das empresas de
tecnologia SpaceX, Tesla e Neuralink, disse que, se não nos tornássemos ciborgues,
aumentando nossas capacidades cognitivas artificialmente, frente à inteligência
artificial, nos transformaremos em gatos de apartamento. Embora isso possa parecer o
tipo de medo que se injeta no discurso a fim de vender mais exemplares de seus
produtos, e de fato, uma das empresas de Musk está em fase de teste de desenvolver
chips a serem implantados no cérebro para conectá-lo à internet, há uma preocupação
real por parte de Musk e outros para controlar a inteligência artificial antes que ela nos
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controle. Nick Bostrom, filósofo, professor da universidade de Oxford e transumanista
declarado 9 , chefia o Future of Humanity Institute 10 , um instituto de pesquisa na
universidade de Oxford que se ocupa de projetar cenários tecnológicos futuros
possíveis, inclusive o que chama de risco existencial da espécie humana frente à
possibilidade da superinteligência artificial. Bostrom publicou um livro em 2014 sobre
o tema11 que foi louvado por Bill Gates, Elon Musk, e outros profetas tecnológicos
contemporâneos. Há, ainda, vários outros centros de pesquisa parecidos que tratam
desse dito risco existencial da inteligência artificial ser nossa última e fatal grande
invenção. Sloterdijk cita uma cena de Assim Falou Zaratustra de Nietzsche sob o título
―Da virtude apequenadora‖ em que Zaratustra lamenta pelos homens, que ficaram
pequenos ao domesticarem-se, resultando numa divisão entre eles: ―Alguns deles
querem; quanto à maioria, porém, outros querem por eles‖ (SLOTERDIJK, 2000, p.
40). Quando pensamos nos algoritmos preditivos que antecipam (e criam) nossas
necessidades e interesses e a surpreendente e preocupante forma em que eles
influenciam nossos hábitos e comportamentos, vemos que já há tempos não somos nós
que queremos por nós (se é que um dia fomos nós, pois há muitos legisladores não
oficiais no mundo). O que se materializa na questão do risco existencial e o medo que
envolve a inteligência artificial é a explicitação dessa dinâmica num modelo em que não
somos mais os dominadores. O temor é que a tecnologia nos torne pequenos, que saia
tanto do nosso controle que passará a querer por nós. O medo é de passar de dominador
para dominado.
Similarmente, a Center for Humane Technology12, uma empresa começada por
ex-tech-insiders, se organiza para regulamentar e combater os efeitos da economia da
atenção e a tecnologia persuasiva (termos deles) para previnir o que chamam de ―human
downgrading.‖ Pode parecer paradoxal que a metáfora computacional está sendo
invocada aqui justamente para limitar os efeitos da tecnologia sobre os seres humanos,
mas serve para mostrar uma tese latente que podemos encontrar não no que é incluído,

9

O transumanismo é um movimento intelectual que visa transformar a condição humana através do
desenvolvimento de tecnologias para aumentar consideravelmente as capacidades intelectuais, físicas e
psicológicas humanas.
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Instituto futuro da humanidade, tradução nossa. Site: <https://www.fhi.ox.ac.uk/about-fhi/>
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Superinteligence: Paths, Dangers, Strategies (Superinteligência: caminhos, perigos, estratégias;
Tradução nossa)
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Centro para a tecnologia humanitária (tradução nossa). Disponível em:
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109

Lugar Comum – No 55/ Outubro de 2019

mas o que é excluído na definição que é dada para o termo. Human downgrading seria,
para a CHT: vício digital, declínio em saúde mental, manipulação política, polarização,
a crise da verdade e a superficialidade criadas e alimentadas pelas plataformas
tecnológicas contemporâneas. Embora as questões levantadas pela CHT sejam vitais no
cenário político e tecnológico global, nota-se que a discussão sobre privacidade na
internet e a forma em que muitas empresas de tecnologia lucram, que é através de
anúncios mirados em usuários a partir de dados coletados sobre eles, não fazem parte
dessa preocupação. O que esse recorte nos diz? A discussão que interessa é a que afeta a
produtividade humana, e inserindo isso na nossa cultura, a própria utilidade humana
(que não deixa de ser um risco existencial). Se há privacidade ou não e se lucra-se ou
não sobre a tecnologia é uma não-questão dentro da dinâmica dominador-dominado em
que estamos determinados a nos colocar em contraposição a essa tecnologia que ameaça
nosso locus de poder. Se a tecnologia ameaça seu criador, se ela provoca human
downgrading, nossas opções são, como o CHT quer, regulamentar essa tecnologia a
nosso favor, ou como Musk convida, nos tornarmos tecnológicos o suficiente para
acompanhar as mudanças. São duas faces da mesma moeda, controla-se ao ambiente ou
a si próprio. É claro que esses debates e limites são necessários, mas é necessário pensar
também o estilo de pensamento que permeia as preocupações contemporâneas. Como
diz Sloterdijk,
Se há uma dignidade do ser humano que merece ser trazida ao discurso de
forma conscientemente filosófica, isso se deve sobretudo ao fato de que as
pessoas não apenas são mantidas nos parques temáticos políticos, mas porque
se mantêm lá por si mesmas. Homens são seres que cuidam de si mesmos,
que guardam a si mesmos, que - onde quer que vivam - gerem a seu redor um
ambiente de parque - por toda parte os homens têm de decidir como deve ser
regulada sua automanutenção. (2000, p. 49)

Uma destas estratégias de automanutenção é proposta contra o humanismo
clássico na célebre carta escrita por Heidegger em 1946 sobre o tema. Num contexto
Pós-Segunda Guerra, ele nos pergunta: ―Para que exaltar novamente o ser humano e seu
autorretrato filosófico padrão como solução no humanismo, se a catástrofe do presente
acaba de mostrar que o problema é o próprio ser humano, com seus sistemas metafísicos
de auto-elevação e de auto-explicação?‖ (SLOTERDIJK, 2000, p.23). A centralidade do
ser humano fracassou em previnir a brutalidade e a crueldade generalizada, e Heidegger
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propõe, assim, um modelo em que o ser humano, asceticamente, renuncia o centro,
dando luz a uma nova sociedade reflexiva. ―Essa seria uma sociedade de homens que
afastariam o homem do centro porque teriam compreendido que só existem como
―vizinhos do Ser‖— não como obstinados proprietários de imóvel ou como inquilinos
vitalícios de aposentos mobiliados‖ (SLOTERDIJK, 2000, p.30). Essa ideia de uma
necessidade de deslocar o homem do centro é característica de alguns conceitos
intelectuais contemporâneos como a ideia de situated knowledge13, de Donna Haraway,
em que ela nos mostra que todo conhecimento tem endereço e data, que está situado
num contexto que não pode nem deve ser lido como universal ou central. O centro,
aqui, é móvel. O Perspectivismo Ameríndio, como descrito por Eduardo Viveiros de
Castro, também tem lugar aqui. O conceito trata da ―concepção, comum a muitos povos
do continente, segundo a qual o mundo habitado por diferentes esp cies de sujeitos ou
pessoas, humanas e não-humanas, que o apreendem segundo pontos de vista distintos‖
(CASTRO, 2004, p.2). O perspectivismo faz resistência à oposição do relativismo e
universalismo, implicando que, embora existam diversas perspectivas, elas se conectam
e se sobrepõem entre si. A centralidade do ser humano também é posta em questão a
respeito do impacto humano no meio ambiente e sua responsabilidade no aquecimento
global. A discussão em torno do Antropoceno, nome proposto por um grupo expressivo
de geólogos para descrever a época geológica em que vivemos para denotar a era em
que o homem substituiu a natureza como a força ambiental dominante na Terra, foi
proposto justamente para apontar como essa centralidade humana é a causa do maior
desafio que enfrentamos hoje enquanto sociedade global. Apresenta as mudanças
climáticas não apenas como um problema a ser resolvido, mas como um desafio a
repensar a existência humana no planeta. Embora possa fazer-se uma crítica à
nomenclatura já que ao passo em que coloca-se o ser humano como substituto da
natureza tem-se a ideia de que o ser humano não é em si natureza, a problematização da
centralidade humana é essencial para pensar os problemas e as soluções desses
problemas de escala global.

13

Conhecimento situado, tradução nossa.
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IV. Conclusão

Como podemos transpor essas questões para o debate da computação? Hayles
nos lembra que o Regime da Computação como proposta de entender o mundo
enquanto código não é o primeiro projeto deste tipo. O Novum Organon, proposto por
Francis Bacon, e que é frequentemente creditado por prover os fundamentos da ciência
moderna, tinha como visão ―uma ciência masculina baseada em práticas empíricas que,
nas grandes expectativas de Bacon, repararia o dano causado pela Queda de Eden e
restauraria o ‗homem‘ o domínio sobre a terra‖ (HAYLES, 2004, p. 241). A
centralidade do homem é essencial para o funcionamento do projeto, pois este, armado
com a razão, é o sujeito histórico que vai descobrir os segredos do universo através da
ciência. Embora, ela concede, fosse necessária, à época em que a astrologia e a alquimia
eram consideradas ciências stricto sensu, uma estratégica separação do objetivo e
subjetivo, o projeto deixou um legado presente em nossa cultura que associa a ciência
ao controle e ao domínio, e carrega a premissa de que é possível atuar sem que,
simultaneamente, sobre si seja atuado também. Segundo Ed Finn, o perigo da recriação
de um projeto desse tipo tem a ver com a fé cega que se concede:
O problema com o qual estamos nos debatendo hoje não é de que
transformamos a computação em uma catedral, mas que a computação está
cada vez mais substituindo uma catedral que já estava aqui. Esta é a catedral
das ambições do Iluminismo por um sistema universal de conhecimento
Quando fazemos a justaposição dos dois investimos nossa fé numa série de
sistemas implementados que prometem fazer o trabalho da racionalidade no
nosso lugar, desde a fábrica automatizada até a ciência automatizada. 14
(2017, p. 8)

Mas Hayles nos lembra que uma das contribuições mais importantes da
cibernética no século XX foi a construção de teorias e tecnologias que criam feedback
loops que conectam humanos e máquinas, dominadores e dominados, sujeito e objeto.
Essa dimensão reflexiva da computação, segundo ela, pode nos servir para aprofundar
nosso entendimento do que significa estar no mundo e não separado dele, co-criador e
não dominador, um participante das dinâmicas complexas que conectam o que criamos
14

Todas as citações da página são traduções nossas.
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e o que (pensamos que) somos. A computação tem a possibilidade de enredar-nos com a
tecnologia de uma forma nunca antes vista, mas, ela ressalta, que isso não quer dizer
que não existam fronteiras.
Uma grande implicação do emaranhamento [do humano e a tecnologia] é que
fronteiras de todo tipo se tornaram permeáveis ao suposto outro. O código
permeia a linguagem e é permeado pela mesma; texto eletrônico permeia o
texto impresso; processos computacionais permeiam organismos biológicos;
máquinas inteligentes permearam a carne. Ao invés de tentar policiar essas
fronteiras, deveríamos tentar entender as formas materialmente específicas
em que os fluxos entre as fronteiras criam dinâmicas complexas de
intermediação. Ao mesmo tempo, fronteiras não se tornaram desimportantes
ou não existentes a partir o trânsito que as atravessa. Organismos biológicos
não são apenas processos computacionais; linguagem natural não é código; e
criaturas de carne são compostas de modalidades que se diferenciam
qualitativamente das formas de vida artificias. As fronteiras são, ao mesmo
tempo, permeáveis e significativas; humanos são diferentes de máquinas
inteligentes mesmo enquanto as duas se tornam cada vez mais emaranhadas.
(HAYLES, 2004, p.242)

Hayles propõe, então, outro tipo de narrativa. Uma narrativa que não privilegia
ou centraliza o ser humano frente às formas emergentes de inteligência e,
eventualmente, vida. Uma narrativa que não opõe seres humanos a máquinas numa
dicotomia sujeito/objeto, mas de modo inverso considera as múltiplas influências que
um tem no outro. Uma narrativa que entende que reconhecer a mutualidade das nossas
relações com as máquinas (mas não só) é um componente essencial para discutir as
implicações éticas que virão com máquinas inteligentes. Afinal, se, como nos diz o Ray
Bradbury, todas as questões da nossa época são questões de ficção científica
(BOUCHARD, 2000, p.51), quem sabe logo ao invés do perspectivismo ameríndio não
estamos falando de perspectivismo computacional?
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O acidente produtivo como escape: observações sobre linhas de fuga,
Stack e design1
Vanessa Silva Raposo2
Introdução
Dentre os diversos conceitos da obra de Paul Virilio, o de acidente integral é
um dos mais pungentes, de uma ressonância sagaz que imediatamente se afina com o
gosto pela ária apocalíptica da contemporaneidade. Segundo o celebrado autor francês,
toda tecnologia traz em seu cerne a semente de um novo tipo de acidente. Desta
maneira, a invenção do trem trouxe consigo a invenção do descarrilhamento, tal como a
do avião trouxe a potencialidade dos trágicos acidentes aéreos. Toda tecnologia,
independentemente de seu grau de sofisticação ou de seu aparato técnico, contém
acidentes fatais latentes, cujos efeitos podem ser de maior ou menor gravidade de
acordo com o próprio poder de alcance e disseminação dessa tecnologia.
Em seu livro The Stack: On Software and Sovereignty (2015), Benjamin H.
Bratton faz uma curiosa reapropriação do conceito viriliano. Não é que Bratton, imerso
no campo misto de filosofia, arte, ciências da computação e design, negue o aspecto
fatal da cibernética, do digital, da “computação em escala global” na qual o sujeito
político, social e econômico se vê imerso no início do século XXI. O que ele faz, em
vez disso, é elevar exponencialmente o caráter imprevisível do aparato tecnológico: por
exemplo, se é verdade que governos autoritários se serviram da invenção do rádio para
fins de propaganda e controle das massas, é igualmente verídico que o mesmo rádio
potencializou

as

capacidades

de

organização

e

manobra

dos

movimentos

revolucionários rivais através de frequências piratas, como ele exemplifica através da
obra de Frantz Fanon, filósofo e ativista na luta pela libertação da Argélia no século XX
(BRATTON, 2015, p.244). O acidente imprevisto de cada tecnologia, desta maneira,
independe de ser filiado ao Apocalipse ou à Gênese, ao autoritário ou ao libertário. Tudo
o que se pode afirmar dele, a princípio, é seu caráter aleatório, inseparável do devir: este
sempre mais complexo do que as ideologias proposital ou involuntariamente embutidas
1

Artigo originalmente produzido para a matéria de “Comunicação, Estética e Política”, ministrada pelo
Prof. Dr.Giuseppe Mario Cocco em 2019.1. Curso de “Comunicação e Cultura” pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
2
Vanessa Silva Raposo é mestranda em “Comunicação e Cultura” na linha de pesquisa “Tecnologias da
Comunicação e Estética” pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). E-mail:
van.s.raposo@gmail.com.
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no design. Partindo de Virilio, Bratton (2015) renomeia o acidente como produtivo. No
contexto do que o autor cunha “Stack” (“pilha” ou “amontoado”, em tradução literal
para o português), o potencial do já exponenciado acidente integral ganha contornos
ainda mais imprevisíveis como acidente produtivo.
Em síntese, o Stack seria uma megaestrutura, por si só acidental, planetária e em
desenvolvimento, constituída pelo amontoamento de seis camadas (layers), cada qual
com sua série de regras e movimentos próprios, e capaz de influenciar as camadas
imediatamente sob ou sobre ela. De “baixo” para “cima”, as camadas são: Terra (Earth),
isto é, o que há de mais material e físico nessa estrutura, com seus elementos, recursos
minerais e fontes energéticas; Nuvem (Cloud), espaço onde corporações e novos atores
econômicos constroem suas próprias polis sobre a Cidade (City), que se vê segmentada
por cartografias diversas; Endereço (Address), na qual se dará o processo de identificar
e mapear todo objeto a entrar na rede; Interface, que é a camada que reduz e traduz para
o Usuário (User), humano ou não, que movimentos este pode realizar no interior da
megaestrutura. Embora se comuniquem de cima a baixo, e, de volta, de baixo para cima,
influenciando-se mutuamente, cada camada é regida por legislação própria. É este
caráter “inter-independente” que faz com que a potencialidade de acidentes se torne
ainda mais latente. Segundo Bratton (2015, p.12-13, tradução nossa),
na figura do Stack, nós vemos não uma totalidade, mas a produção de
totalidades

múltiplas

e

incongruentes,

algumas

que

são

“regimes

interfaciais”, outras que são paisagens superimpostas de Endereços, e há
ainda as que são geometrias de Nuvem e estado interligadas. Estas
geometrias tanto são usadas quanto lançam mão da plataforma vertical do
Stack, e ao fazerem isso podem também deslocar geografias existentes com
diversas alternativas de uma só vez. (…) Nossos olhos não estão voltados
para o ato de perceber se o Stack seria capaz de acelerar a chegada
messiânica de um fim da história computacional perfeitamente integrado,
mas sim para como suas justaposições rangentes geram novos e peculiares
espaços, enclaves comuns, e em como tais exceções são instrutivas como
maneiras de deliberadamente reorganizar o mundo. Em outras palavras, a
abordagem de cada uma das seis camadas funciona com uma ressalva em
particular: o axioma de Paul Virilio de que a invenção de qualquer novo tipo
de tecnologia é também a invenção simultânea de um novo tipo de acidente.3

3

Texto original: “In the figure of The Stack, we see not one totality but the production of multiple and
incongruous totalities, some of which are “interfacial regimes,” some are superimposed landscapes of
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Nesse sentido, o acidente produtivo surge não apenas associado ao soar de
trombetas de um juízo final cibernético, mas também como uma zona passível da
formação de linhas de fuga (DELEUZE; GUATTARI, 2005). A partir do momento em
que a máquina gera resultados que não podem ser previstos – não em função de uma
característica “humana, demasiada humana”, mas, ao contrário, por sua afeição pela
aleatoriedade não mediada e capacidade de trabalhar com valores discretos interligáveis
–, ela também pode gerar resultados inteiramente originais que não foram previstos em
seu design.
Para este artigo, pretendo utilizar a leitura de Bratton (2015), Deleuze e Guattari
(2005) e Huizinga (1992) para analisar brevemente exemplos de acidentes produtivos na
camada da Interface. Por ser a camada mais próxima do Usuário, ela é a que mais o
afeta diretamente e que é mais capaz de produzir percepções de mundo – mais do que
isso, por produzir uma ligação direta entre representação e efeito, ela tem o potencial de
criar mundos. Nas próximas páginas, faço o exercício de procurar caminhos, ainda que
breves, banais e discretos para algo que vá além do design, aqui entendido como o
conjunto de regras tácitas e explícitas que guiam a elaboração formal de um espaço ou
objeto. Movimentos lúdicos que escapem pela brecha do planejamento e que podem
dar-nos pistas, quiçá esperança, de que ainda existem entre-espaços – prolíficos –,
mesmo no território supostamente liso das redes.
O Mapa Dinâmico como Geoscape
Comprimida entre Endereço e Usuário no Stack de Bratton (2015), a Interface é,
em primeiro lugar, uma superfície de contato, uma película de troca. É nela que todos os
elementos das camadas anteriores são simplificados a formas inteligíveis, apreensíveis
e, mais importante, interagíveis pelo Usuário. No caso do usuário humano, que é o que
nos interessa em particular, a interface normalmente se utilizará de recursos semânticos
e imagéticos que transformam o complexo processo das camadas anteriores em
narrativa, ativamente selecionando aquilo que merece ser exibido ou não. Isso significa
que, para poder funcionar, uma interface também precisa esconder: esconder é escolher
Addresses, and others are interwoven Cloud and state geometries. These geometries both draw and draw
on the vertical platform of The Stack, and in doing so may also displace existing geographies with several
alternatives at once. (...) Our sights are not trained on how The Stack might hasten the messianic arrival
of some seamless full-spectrum computational end of history, but how its gnashing and grating
juxtapositions generate peculiar new spaces, normal enclaves, and how those exceptions are instructive as
ways of deliberately reorganizing the world. Put differently, treatments of each of these six layers work
with a particular caveat, that is Paul Virilio‟s axiom that the invention of any new kind of technology is
also simultaneously the invention of a new kind of accident.”
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o que fará parte de uma determinada narrativa visual e, por conta disso, toda interface
possui caráter ideológico.
Bratton (2015) salienta o poder das imagens que existem nesta camada – mais do
que meras representações, elas ganham o potencial de transubstancializarem-se na coisa
em si. A figura flutuante de uma bomba na tela de algum computador militar que, ao ser
tocada pela ponta dos dedos, faz explodir um projétil não é mera reprodução técnica de
uma “coisa em si”, mas uma tecnologia tátil capaz de produzir eventos com
consequências dolorosamente reais.
Em termos mais técnicos, a Interface Gráfica do Usuário é a visualização de
uma rede maquínica e das consequências que ela afirma mediar; a formação
de sua interfacialidade é um arco de tradução que parte de um conjunto de
possibilidades para um instrumento visual. (BRATTON, 2015, p.224,
tradução nossa).

4

A Interface, por agregar fluxos de múltiplas origens e reduzi-los a uma série de
signos e práticas, tem um potencial de não apenas representar mundos, mas de gerá-los
no ato de sua representação; isto é, produz cosmogramas (p.243), mais do que mapas
estáticos. É por isso que a “camada da Interface se torna um meio (medium) não apenas
para a transmissão de imagens utópicas, mas para a composição de espaços utópicos.”
(BRATTON, 2015, p.248, tradução nossa, grifo nosso).5 É na materialização do utópico
que moram tanto as delícias quanto os perigos da Interface, pois, como é sabido, utopias
raramente são unânimes.
Bratton (2015) chama de geoscape o terreno em perpétuo conflito com suas
múltiplas definições de si mesmo, impossível de ser planejado pois existe no devir, com
a interação entre plataformas de utopias que se incluem e excluem mutuamente.
Geoscapes não são espaços que podemos visitar, mas tampouco são irreais. Em vez
disso, “geoscapes são adentrados e assim tornados reais por suas ocupações.”
(BRATTON, 2015, p.247, tradução nossa, grifo do autor).6 Territórios irregulares e
nunca vazios, mas, ao contrário, formados no ato de preenchimento pelos espaços que
os disputam.
Não se faz necessário grande exercício reflexivo para perceber que, em 2015, o

4

Texto original: “Put in more technical terms, the GUI is a visualization of a machinic network and of the
outcomes that it claims to mediate; the formation of its interfaciality is an arc of translation from a set of
possibilities into a visual instrument.”
5
Texto original: “The Interface layer becomes a medium not only for the transmission of utopian images
but for the composition of utopian spaces.”
6
Texto original: “Geoscapes are entered into and so made real by their occupation.”
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autor estava certo em desconfiar do caráter gerador de utopias das Interfaces como
potencializador dos discursos fundamentalistas – religiosos ou não. Que movimentos
anticientíficos (terraplanismo, antivaxxers, negacionistas do aquecimento global)
venham com frequência associados a grupos de caráter reacionário não é coincidência,
mas sinal de alianças feitas em prol da disputa pelo controle de determinados geoscapes
– isto é, pelo potencial de produzir um cosmograma análogo a suas próprias utopias. O
mapa pode estar posicionado sobre a mesma cidade e, no entanto, representar imagens
diversas.
Em The Stack, Bratton (2015) menciona o jogo de realidade aumentada Ingress,
lançado em 2012 pela Niantic Inc., como exemplo de como, através de determinada
Interface, é possível produzir segmentações da cidade que reforçam modelos
ideológicos de aliado/inimigo, violência/conflito, conquista/derrota. Efeito secundário,
certamente, do real propósito econômico por trás do game criado pela startup
pertencente à Google: o mapeamento lúdico da cidade por parte da inteligência coletiva
de jogadores que, por anos, alimentaram a plataforma com informações de pontos
turísticos relevantes e zonas de troca e afeto. Apenas um ano depois da publicação de
The Stack, a mesma Niantic utilizaria os modelos da Cidade desenhados pelos jogadores
de Ingress como base do seu estrondoso sucesso Pokémon Go. Mesma Cidade, mapas
diversos. O mundo mapeado pelos jogadores de Ingress, tornado o mundo explorado
pelos jogadores de Pokémon Go, que produziram todo tipo de efeito no território “real”
– desde o borramento de fronteiras que levou à invasão de propriedade privada até a
interação não reverente com locais que, em mapas tradicionais, exigiriam reverência (o
Museu do Holocausto e o Memorial de Hiroshima, por exemplo, rapidamente tiveram
todos os pontos de interesse removidos do app após alguns desses episódios).7 Isso
ocorre porque “a realidade aumentada adiciona o mundo à interface tanto quanto, senão
mais, adiciona a interface ao mundo.” (BRATTON, 2015, p.245, tradução nossa).8
Escapar ao Design, Escapar pelo Design
Reconhecendo as características inerentemente agonísticas do processo de
mapeamento, podemos partir para a observação do que há dentro e fora das linhas
demarcadas pelo design. A linha de fuga na obra de Deleuze e Guattari (2005) é a
7

Disponível em: <https://www.businessinsider.com/pokemon-go-pokestops-removed-from-hiroshimamemorial-and-holocaust-museum-2016-8>. Acesso em: 17 de jul. de 2019.
8
Texto original: “AR adds the world to the interface, as much as, if not more than, it adds the interface to
the world.”
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própria desterritorialização, a multiplicidade inconsistente sem começo ou fim do
rizoma, um vazamento, espaços que resistem ao liso nomos. Interfaces funcionais
invariavelmente requerem consistência: é uma condição de existência que a alavanca ou
o botão sempre realize a mesma tarefa em condições similares. Contudo, o modelo não
implica no fatalismo do “mesmo”. Pelo contrário, é o domínio de uma determinada
sintaxe que possibilita algumas produções criativas originais por parte do Usuário, visto
que “componentes padronizados também podem ser reprogramáveis, com restrições,
pelos Usuários, permitindo-lhes inventar novas funções para máquinas que são
compostas, pelo menos parcialmente, de sistemas de plataformas pré-existentes”.
(BRATTON, 2015, p.48, tradução nossa).9
Com isso em mente, aponto para dois exemplos de práticas que, em primeiro
lugar, existem como o processo criativo “domesticado” mencionado; e, em segundo,
para o ato criativo de demolição lúdica do design.
De maneira talvez um tanto quanto prosaica, o primeiro exemplo das
potencialidades semânticas que escapam ao design inicial pode ser observado no botão
de like (“curtir”, na tradução para o português brasileiro) de uma rede social. Tão
emblemático que conta até com sua própria página na Wikipédia, o like foi
implementado em uma infinidade de plataformas digitais como o mecanismo principal
para expressar apreço por alguma coisa. Porém, para fins de análise, nos
concentraremos no caso da rede social Facebook, e no like tal como surgiu em 9 de
fevereiro de 2009.
Examinando brevemente sua estrutura imagética e textual, percebe-se o
propósito pelo qual inicialmente foi concebido. O like, que significa literalmente
“gostar”, é representado pela simpática figura de uma mão erguendo um polegar no
conhecido gesto de “joinha” (ou thumbs up, em inglês). Em comunicado institucional,
lê-se: “Clicar em Curtir embaixo de uma publicação no Facebook é um modo de dizer
às pessoas que você curtiu a publicação, sem deixar comentários.” 10 A proposta é,
portanto, evidente: “curte-se” aquilo de que se gosta.
Basta, no entanto, pensar brevemente nas interações que temos na rede social
para saber que isso não engloba o todo. “Curte-se”, sim, porque se gosta de algo, mas
9

Texto original: “Standardized components may also be reprogrammable within constraints by Users,
allowing them to innovate new functions for machines that are composed, at least partially, of preexisting
platform systems.”
10
Disponível em: <https://web.facebook.com/help/452446998120360?_rdc=1&_rdr>. Acesso em: 17 de
jul. de 2019.
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também para expressar solidariedade após uma notícia triste, para chamar a atenção de
um interesse romântico, para indicar apoio a uma causa (e engrossar a métrica de
interação de uma postagem, em um movimento de meta-reconhecimento do
funcionamento da plataforma), para reencontrar um post que se deseja ler mais tarde
(também um movimento que implicar um certo domínio da sintaxe da plataforma), para
finalizar uma conversa (como um recibo que educadamente se oferece para sinalizar que
o texto foi lido, embora não respondido), dentre outras possibilidades. “Curtir” uma
reportagem a respeito da Guerra na Síria, como é o exemplo dado por Jason Abbruzzese
(2017)11, pode significar apreço por uma matéria bem-escrita, aprovação pela cobertura
de um tema sensível ou apoio à guerra em si. O sentido, invariavelmente, escapa ao
design.
Foi percebendo que a ferramenta estava sendo utilizada de maneiras não
previstas que, em 24 de fevereiro de 2016, o Facebook lançou para o mundo inteiro um
pacote de novas reações, que deveriam tornar mais “precisa” a interação entre Usuários.
Em entrevista ao The Verge, Tom Alison, diretor de engenharia do Feed de Notícias na
época, explicou: “Todo mundo já passou pela situação de encontrar aquele post no Feed
de Notícias que te deixa, tipo, cheio de vontade de responder, mas que te faz sentir que
o “Curtir” com certeza não é uma reação apropriada.”12

Em termos menos

descontraídos, o design foi atualizado para apreender um escopo maior de idealizações
tão bidimensionais quanto o like original – que, evidentemente, serve ao Facebook para
alimentar o seu banco de dados a respeito de seus Usuários, na lógica da propaganda
algorítmica.
E, no entanto, o devir não tem opção além de escapar pelas frestas da rigidez do
pré-concebido: afinal, embora o cardápio tenha sido expandido, o potencial de
ambiguidade permanece. Uma reação risonha expressa tanto graça genuína quanto
escárnio; e não há garantias de que a reação de tristeza à supramencionada matéria a
respeito da Guerra na Síria, no fim das contas, não seja mais que deboche hostil – à
escrita, à cobertura ou à guerra, quem sabe?
Neste caso, o que cria a condição de criativa (mesmo que uma versão
domesticada) é justamente o domínio do padrão pelo Usuário. A Interface, por ser
11

Disponível em: <https://mashable.com/2017/06/06/what-does-a-facebook-like-mean/>. Acesso em: 17
de jul. de 2019.
12
Tradução nossa. Texto original: “Everyone's had one of these posts in News Feed where they're like, I
want to respond in some way, but 'like' doesn't feel appropriate at all.” Disponível em:
<https://www.theverge.com/2016/2/24/11094374/facebook-reactions-like-button>. Acesso em: 17 de jul.
de 2019.
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confiável e previsível, permite que a partir de uma pequena série de ferramentas o
Usuário construa ressignificados.
E há prazer em possuir um domínio tão absoluto do padrão que torna possível
quebrá-lo em seguida, o que talvez explique por que o escape do design tenha se
tornado um pseudoesporte celebrado. O que nos leva ao segundo exemplo: a popular
prática dos Speedruns por comunidades de jogadores de videogame.
Em termos simples, chama-se Speedrun o ato competitivo de finalizar um game
no menor tempo possível. E, para fazê-lo, não se deve ficar contido nos limites
estabelecidos pelo design original do jogo.
Um videogame é, antes de mais nada, um software de finalidade altamente
específica, e design (de fases, de narrativa, de “mundos”) é uma de suas características
mais importantes: é através dele que o jogador sabe que caminhos percorrer, que tipo de
estratégias podem existir, que movimentos o sistema é capaz de computar e a que pode
reagir. Universos são cuidadosamente construídos pixel a pixel, polígono a polígono,
mas também lei a lei: o jogo precisa estabelecer onde começa e onde acaba, que
conjunto de regras deverão ser seguidas e que espaço será o círculo mágico onde elas
valerão (HUIZINGA, 1992), e é no design onde a delimitação se dá.
Para os praticantes de Speedrun, a diversão está em explorar os limites do design
até encontrar as suas rachaduras e, a partir daí, alcançar a linha de chegada antes do
tempo estipulado. Uma vez encontradas as brechas, um game que normalmente seria
finalizado em, digamos, trinta horas, pode ser terminado em três; ou em quarenta
minutos, ou talvez em sete. O desporte está em uma assimilação tão absoluta do design
que torna possível redescobrir seu frágil caráter fictício – o intuito de transparência do
design absoluto tornado opaco, uma caricatura patética de si mesma.
Evidentemente, um efeito similar poderia ser obtido com, digamos, o uso
paralelo de algum software capaz de alterar o próprio conjunto de regras (mods). No
entanto, a maioria dos campeonatos bane a prática, limitando o escopo da exploração às
falhas deixadas pelo design original:

glitches de movimento, bugs de colisão,

descoberta de pontos onde se pode invadir cenários que não deveriam ser visto pelo
jogador (espaços out of bounds, que equivaleriam ao estar “por trás dos panos” em um
palco do teatro), superexploração (exploit) da “física” do game etc.
O terreno onde speedrunners florescem como comunidade é o do apreço
desportivo pela lacuna, pelo reconhecimento de padrões elevado a uma altíssima
potência – e a uma altíssima performance. O aspecto lúdico é a bússola. Trata-se não
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de ser o trapaceiro (cheat) de Huizinga (1992, posição 251-258), isto é, a figura que
reconhece as regras do jogo e que toma cuidado de não ser pego em seu ardil, mas, sim,
o estraga-prazeres (spoil-sport), aquele que ignora as normas e portanto faz cair por
terra os pilares ficcionais que tornaram um jogo possível. Esse movimento, no entanto,
só pode se dar através do domínio absoluto da forma.
Conclusão
Através da análise de fenômenos que ocorrem na Interface, o intuito deste artigo
foi o de brevemente apontar para entre-espaços criativos. Exemplos singelos que se
poderiam dizer políticos apenas tangencialmente e que, no entanto, terão de bastar para
amainar a tendência ao terror pelo fantasma de um design irrestrito.
O absoluto dogmático não resiste ao devir, e mesmo a linha mais marcada pode
em um piscar de olhos transformar externo em interno e vice-versa. Se, por um lado,
esta constatação pode servir à mentalidade apocalíptica, por outro, o oposto é
igualmente verdadeiro. Não há design autoritário capaz de barrar todas as possibilidades
de liberdade (e vice-versa), e isso torna-se exponencialmente mais verdadeiro quando é
obtido através de técnicas complexas que perpassam categorias e saberes estritos, como
o é no caso da megaestrutura de Bratton (2015).
Apesar da trivialidade dos exemplos, creio que apontem para uma ideia em
comum: a de que há potencial criativo no domínio dos padrões. Não se trata de
menosprezar a não participação no jogo como estratégia política, mas há de se
questionar o potencial transformador desse movimento. Em vez disso, a sugestão que
este texto faz é a de que existe potência na compreensão do método, no domínio da
Interface. O design não está completo; não pode completar-se nunca – e é na lacuna do
fazer que é possível encontrar a diferença.
Quer seja porque se deseja disputar utopias em um geoscape em perpétua
mutação, quer seja porque se acredita na potência das linhas de fuga nas rachaduras do
design, o caminho não para de ser retomado, passível de reconquistas e de acidentes
produtivos. Produtivos a quem? Para o nosso lamento e/ou júbilo, isso também não há
como prever.
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Benjamin, Foucault e a Filosofia na História: Devir-futuro e método
genealógico
Bruno de Seixas Carvalho1
Introdução
Em “Teses sobre o conceito de história” 2 o problema filosófico de Benjamin
reside em discutir a produção de uma história descolada de seu uso como instrumento
racional de dominação; problema esse suscitado a partir do momento em que o passado
é desprovido de suas nuances e colonizado por interesses particulares. Dessa forma, não
tanto em uma perspectiva epistemológica – isto é, perquirindo-se de que modo
conseguimos conhecer um determinado fato histórico verdadeiramente – mas de outro
modo, penetrada por um viés político, a crítica veiculada pelas Teses, procura recolocar
o processo histórico para além do nível das grandiosas narrativas e dos bens culturais
que a representam.
Apesar de sua influência pelo marxismo, Benjamin não estrutura suas questões
puramente sob o ponto de vista do materialismo histórico; em verdade, tratará de
ultrapassar-lhe os falsos problemas, em uma espécie de crítica dentro da crítica
marxista. Para tanto, de forma bem original, buscará articulações no messianismo
teológico com traços evidentes do romantismo alemão. Para além, sua prosa é repleta de
metáforas e figuras de linguagem, trazendo uma riqueza singular à argumentação das
suas ideias. Muito por isso, é difícil encaixar a obra do filósofo sob a égide da Escola de
Frankfurt – o próprio rótulo de filósofo requer certa cautela, uma vez que ele mesmo se
intitulava “crítico literário” (ARENDT, 2008).
De todo modo, parece acertada a constatação de Hannah Arendt, quando assume
que em Benjamin, a metapherein é trazida ao rigor de seu estilo, onde efetivamente é
considerada um transporte, ou uma conexão direta da palavra ao seu uso (2008), mas
não qualquer uso; não o uso justo, mas o justo uso. Assim, já na primeira de suas
dezenove Teses, não é que o autômato represente o materialismo histórico e o anão
corcunda o messianismo, eles já o são, de saída, apresentados como tal. Significa dizer

1

Formado pela Escola Naval, é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos na
Escola de Guerra Naval, onde pesquisa o pensamento político marítimo contemporâneo e o emprego
estratégico de navios não-tripulados.
2
Doravante referir-nos-emos a esse escrito como as Teses
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que a interpretação alegórica é também uma apresentação prática e é dessa maneira,
portanto, que se deveria instrumentalizar sua crítica.
Entretanto, se Benjamin se desprende de um objetivo epistêmico, é Foucault que
nos traz a forma prático-metodológica da mesma crítica. Buscará em Nietszche o
fundamento epistemológico necessário para uma mudança qualitativa no rumo de seus
trabalhos até então como “arqueólogo do saber” (MACHADO, 2012). Nesse sentido, no
ensaio “Nietzsche, a genealogia e a história” (FOUCAULT, 1970) é possível encontrar
uma clara ressonância com a obra de Benjamin, ao buscar acessar a dinâmica das
configurações de forças que constitui a formulação da história enquanto área do saber,
trazendo-a para uma perspectiva imanente.
Assim, uma genealogia da história será uma técnica de interpretação que se
prestará às peculiaridades de cada sistema de pensamento, onde o que realmente tornálo-á singular será menos as identidades que o constituem do que seu regime de aparição,
isto é, os cortes, as rupturas, os golpes do acaso, os mitos, metáforas e suas diferenças
justamente na medida em que elas se diferenciam; donde a aparência não será o erro,
mas sim a própria criação.
É bem nesse sentido que a tarefa da história será infinita, pois a verdade é
produção nômade, de modo que será sempre nas emergências (Entestehung) e
proveniências (Herkunft) que se buscará traçar as linhas que a definirão a partir de uma
origem que não está dada. Tais emergências e proveniências não param de surgir,
jamais começam de um início apriorístico e, ademais, não se destinam a uma finalidade
específica, acontecerão sempre no meio, in media res.
Ao que parece, mesmo na maneira como Benjamin apresenta suas dezenove
teses podemos enxergar uma perspectiva semelhante, pois elas não necessariamente
concatenam-se em uma linearidade contínua, de modo que pouco importa a ordem em
que sejam lidas. Tal descontinuidade instaura outra faceta da crítica que Benjamin
endereça à história: um saber capitaneado pela razão daqueles que venceram; contar a
história é conferir-lhe um objetivo pré-determinado por intermédio da razão. Por isso –
tal qual a visão de uma história genealógica – não há telos em suas teses, não há sequer
títulos ou estruturações que indiquem início, meio e fim. Donde vemos que a própria
maneira com que a crítica se apresenta é também parte dela, é dizer: a história é dada
em saltos qualitativos, em acontecimentos para além da cronologia temporal de uma
sucessão de eventos.
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Dessa maneira, o presente artigo pretende trazer à baila possíveis ressonâncias
entre Benjamin em Foucault não tanto no intuito de se estabelecer uma filosofia da
história, mas sim, em elucidar o que há de filosofia na história, buscando compreender
como o método foucaultiano genealógico poderia acometer ao Anjo da História – a que
Benjamin se refere com base no Angelus Novus de Klee – a potência necessária em
direção um devir-futuro3 em uma história experimentada por dentro de seu próprio
tempo. O texto divide-se em duas partes, onde inicialmente faremos breves comentários
sobre as Teses de Benjamin, para a seguir traçar uma análise da obra de Foucault
buscando encontrar as interfaces de conexão.
Dezenove teses e uma crítica potente
Já nas primeiras linhas que abrem as Teses, há uma belíssima metáfora capaz de
lançar luzes sobre a perspectiva de Benjamin a respeito da concatenação entre
materialismo histórico e messianismo, visando introduzir sua crítica ao marxismo.
É conhecido que deve ter havido um autômato construído de tal modo que
podia responder a cada lance de um jogador de xadrez com um contralance
que lhe assegurasse a vitória na partida. (...) Um sistema de espelhos criava a
ilusão de que a mesa era totalmente transparente. Na verdade, um anão
corcunda se escondia nela, um mestre no xadrez, que dirigia com cordões a
mão do fantoche. Podemos imaginar uma contrapartida filosófica desse
mecanismo. O fantoche, que chamamos “materialismo histórico”, deve
ganhar sempre. Ele pode enfrentar qualquer desafio, desde que tome a seu
serviço a teologia, a qual é reconhecidamente pequena e feia e não ousa
mostrar-se diretamente (BENJAMIN, 2012. p.241).

Com efeito, discorre-se sobre um autômato capaz de conduzir uma partida de
xadrez, respondendo prontamente a cada jogada e vencendo-a amiúde. Tal objeto é
descrito como estruturado por uma mesa que, a partir de um jogo de espelhos, esconde
um anão; este, por sua vez, responsável por povoar o autômato com o conhecimento
necessário para levar a cabo a performance na partida, o que efetivamente ocorre a

3

Utilizaremos o conceito de devir sob a perspectiva de Gilles Deleuze, de maneira que o “Devir não é
atingir uma forma (...), mas encontrar uma vizinhança, de indiscernibilidade ou de indiferenciação tal que
já não seja possível distinguir-se de uma mulher, de um animal ou de uma molécula: não imprecisos nem
gerais, mas imprevistos, não-preexistentes, tanto menos determinados numa forma quanto se singularizam
numa população” (DELEUZE, 2011, p.11)
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partir de cordões. Ou seja, o autômato é, em verdade, o fantoche do anão que, em sendo
um mestre de xadrez, guia-lhe o movimento.
Essa metáfora apresenta a correlação rigorosa entre dois elementos
indissociáveis: o autômato não se move sem o conhecimento do anão; e o anão, baixo e
feio, precisa de um vigoroso autômato para conferir legitimidade a sua astúcia e colher
os resultados de suas ações no mundo. Em um primeiro momento, pode-se arguir que a
verdadeira vitória na partida residiria na sabedoria enxadrista do anão, mas isso seria
algo de falacioso. Ora, do ponto de vista somente do jogador que enfrenta o autômato,
não há qualquer anão, de modo que sua derrota se deu aos movimentos preditivos de um
objeto inanimado e só isso importa para caracterizá-la. Se a existência de um anão
corcunda fosse trazida à tona, sequer haveria partida, sequer haveria oponente: quem se
daria o trabalho de enfrentar um ser de tamanha feiura? E, igualmente, o autômato por si
só, não seria capaz de vencer, pois, embora possa estar exuberantemente presente na
partida, sem o anão, apenas reagiria aos estímulos que supostamente ser-lhe-iam
endereçados. Portanto, não somente a essência da sabedoria, mas também como ela se
apresenta e penetra no mundo fático fazem parte da dinâmica que, na dose correta, é
capaz de vencer.
Nesse escopo, é da mesma natureza a associação inextricável entre messianismo
e materialismo histórico. É exatamente seu aspecto tradicional que torna permeável por
entre o marxismo a gana para mudar o status quo; para fazer a revolução. Em outras
palavras, o discurso clássico da luta de classes, força motriz da dialética marxista e
responsável por atingir a síntese com o proletariado no poder, é o aspecto formal como
que embelezando o marxismo e persuadindo seus seguidores a “entrarem na partida”.
Porém, para “vencer sempre”, é preciso mais, afinal, um puro autômato é um
materialismo histórico ressentido; nos termos de Nietzsche, é curvar-se às forças de
fora, é agir pelo negativo, é fechar os ouvidos para o dionisíaco e incorporar uma moral
de escravos (NIETZSCHE, 2012). Para Benjamin, pois, a maneira de afirmar a vitória
dá-se a partir de um elemento que não se deduz da matéria e, portanto, transita para
além das conjecturas dadas: tal é o papel da teologia apresentada pelo anão.
Entretanto, tal postura coloca a teologia como duplamente “feia”, pois desafia
duas correntes: o próprio marxismo e a religião judaica – duas vertentes teóricas
bastante presentes na vida de Benjamin. Sob a perspectiva religiosa, corcunda tal qual o
anão, o aspecto messiânico-teológico precisa curvar-se e inscrever-se na materialidade
concreta da dialética marxista (o autômato) e, portanto, não pode aparecer. Sua feiura é
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decisiva quando, ao invés de religare a uma utopia transcendental, imiscui-se à
imanência mundana: no lugar da passividade inerente à fé na espera do messias salvador
ou da terra prometida, ela será produzida na medida em que mergulha na matéria e nas
conjunturas que ela desperta. Dito de outro modo, em Benjamin, o transcendental
precisa coexistir com o imanente para prosperar, seus movimentos estão diretamente
conectados (tal qual os cordões que ligam o anão ao autômato). É como quando
Zaratustra relembra ao Sol que ele precisa de algo para iluminar, afinal o que seria dele
sem aqueles sobre os quais deixa seus raios?4 Sustentamos aqui que Benjamin quer
apropriar-se do elemento teológico presente na religião tal qual ele a conhece – ele era
judeu – pois é nesse elemento que se buscará a esperança capaz de reformular a história.
Dessa forma, importa menos encontrar-lhe o que há de religioso em seu messianismo,
do que o que há de messiânico em seus traços religiosos.
Em um segundo momento, do ponto de vista do marxismo tradicional, podemos
considerar o messianismo teológico defendido nas Teses como “feio” justamente por
estar completamente desconectado de uma perspectiva material da história. De uma
forma geral, no marxismo a redenção se conquista pela luta de classes, de modo que não
há salvação que não seja essa – muito menos algo de transcendental. Em outras
palavras, significa dizer que inexistem forças motrizes que não as do conflito entre
proletariados e os donos dos meios de produção. Assim, do ponto de vista do
materialismo histórico, é essa dialética que move a história. Logo, algo fora dessa
dinâmica é um corpo estranho, donde sua estranheza associar-se-ia com feiura.
Contudo, vemos que o conhecimento do anão (feio) é o fator crucial na vitória
do autômato. Sua aparência, em verdade, esconde a potência de sua capacidade como
enxadrista e é por isso que ela precisa ser trazida à partida indiretamente pelos cordões,
como falamos. É como considerar que, para participar do jogo da história, o
messianismo precisasse ser transcrito, como que cifrado pelas forças do materialismo
histórico. Seria disso que a história necessitaria para ser redimida, uma vez que para
Benjamin, o marxismo tradicional a sua época era muito pouco, era substituir um
modelo por outro análogo: os proletários seriam os vencedores, mas a história mesma
obedeceria às mesmas leis.

4

“Grande astro! Que seria de tua felicidade se te faltassem aqueles a quem iluminas? Há dez anos
ascendes até a minha caverna e ter-te-ias cansado de tua luz e deste trajeto, se não estivéssemos lá, eu,
minha águia e minha serpente” (NIETZSCHE, 2011, p 13)
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Percebemos então que essa dupla tensão entre imanência/messianismo e
transcendência/materialismo é a dicotomia que distingue a perspectiva benjaminiana da
história. Convém ressaltar a problemática suscitada ao invertermos a perspectiva do
peso que o futuro apresenta na história. Tanto do ponto de vista messiânico-teológico
como marxista, o futuro está no porvir: apesar de tudo, o messias, ou a terra prometida
virão no momento oportuno; analogamente, a vitória do proletariado é o ponto de
convergência das forças materiais, donde a classe operária, enquanto sujeito do
conhecimento histórico, torna-se a redentora de gerações futuras (BENJAMIN, 2012).
Isto é, o futuro enquanto porvir é o como que uma distensão natural e previsível do
presente5.
Para Benjamin, tal perspectiva trata-se de um problema mal formulado, pois a
questão não está em colocar o futuro como objetivo, pois ele não está dado. Antes, é
preciso reformular o passado e, a partir dele, experimentar a história para criar as
condições para um futuro “inconjuntural”, para além das circunstâncias préestabelecidas; futuro é pouco, será preciso devir-futuro. Benjamin (2012, p.244) nos diz
que: “O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo
do historiador convencido de que tampouco os mortos estarão em segurança se o
inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer.”
Percebemos aqui uma vez mais a subversão do messianismo de Benjamin,
atribuindo à história um viés intempestivo. Primeiramente, por falar em um “dom”, algo
que não se apreende pelo conhecimento científico ordinário; é algo como que um lugar
intermediário entre uma capacidade inata e desenvolvida com a experiência – e sabemos
que o conceito de experiência em Benjamin reveste-se de um caráter singular6. Assim,
não se prova que o historiador terá esse dom, mas pode-se esperar que ele o tenha – algo
como um “historiador-messias” – e se assim o for, é porque tal dom é igualmente
singular, na medida em que será capaz de despertar no passado as centelhas da
esperança. Essa metáfora de Benjamin não poderia ser mais precisa: o que há de mais
irruptivo, ou intempestivo do que produzir centelhas? Em outras palavras: é o processo
de fricção que permite que as centelhas aconteçam, sempre em um momento específico,
imensurável e fugaz; algo que decerto impede uma postura retroativa: é preciso estar no
passado mesmo para friccioná-lo, escová-lo à contrapelo. Poder-se-ia dizer que o
5

Para uma análise do conceito de narrativa em Benjamin associada ao tempo e à memória ver
CARVALHO, 2018.
6
Ver “Experiência e Pobreza” e “O Narrador” em BENJAMIN, 2018; e CARVALHO, 2018.
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messianismo teológico de Benjamin procura resgatar um tempo passado, mas, na
verdade, trata-se de resgatar o que há de passado no tempo.
Assim, um “estar no passado” diz respeito a sua dimensão temporal, significa
modificar o passado enquanto processo em aberto, isto é: o que foi pode não ter sido, de
tal maneira que a origem dos fatos enquanto ponto de partida para analisar o passado
ainda é um elemento de disputa – talvez o principal deles para Benjamin, motivo pelo
qual o inimigo não cessar de vencer e de construir meramente um futuro do passado;
passado que lhe convém, que é apropriado e transformado em porvir.
Nesse sentido, nada seria mais emblemático do que a incontornável passagem a
respeito do Angelus Novus de Klee apresentando precisamente tal processo de captura
da história:
Seus olhos estão escancarados, seu queixo caído e suas asas abertas. O anjo
da história deve ter esse aspecto. Seu semblante está voltado para o passado.
Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única,
que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as arremessa para seus pés.
Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas
uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força
que o anjo não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele
irresistivelmente para o futuro, ao qual ele volta as costas, enquanto o
amontoado de ruínas diante dele cresce até o céu. E é essa tempestade que
chamamos de progresso. (BENJAMIN, 2012, p.246)

O anjo da história é o próprio devir-futuro capturado pelas forças imobilizadoras
do progresso e seu determinismo teleológico. O tal anjo consegue contemplar o
passado, mas encontra-se irresoluto, não consegue nada além de uma mera
contemplação, ele mira um passado que já existe sem sua contribuição, como que fora
do tempo histórico; como que estarrecido, catatônico diante de um a priori já
estabelecido, desincumbido das nuances do processo histórico.
O progresso então açambarca o anjo da história em forma de tempestade, esta
que destroça o passado e o reduz a uma pilha de ruínas, forçando o anjo em direção ao
paraíso. Ou seja, Benjamin nos diz que não mais é possível um devir-futuro uma vez
que este, irresistivelmente, já observa a história de longe, do paraíso, sem poder nela
influenciar. Incapaz de ser/estar no passado, ele passa ao largo da tragédia a que assiste
e, por não ter forças para voltar e juntar os fragmentos do passado acaba curvando-se ao
telos imposto.
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Uma genealogia da história
Se a crítica de Benjamin reveste-se de um aspecto político, poderíamos dizer que
Foucault a introduz para dentro da dimensão epistemológica, potencializando-a. Não
seria mera coincidência perceber a ressonância da filosofia de Nietzsche em ambos os
filósofos, embora evidentemente de maneiras distintas. É claro que a tendência
romântica e messiânica em Benjamin não encontra lugar nos escritos de Foucault. Mas
apesar disso, é possível depreender que o problema histórico-filosófico que Benjamin
formula ganha instrumentos conceituais precisos ao ser trabalhado pelo método
genealógico que Foucault procura conceituar; e tudo isso em um arranjo filosófico cujo
“centro de gravidade” é a obra de Nietzsche. Dito de outra forma, podemos assumir que,
se Benjamin aponta a questão filosófica da história na origem, com um futuro no
passado, Foucault vai dar o direito às nuances dessa tal origem a partir da estruturação
da obra nietzschiana em torno de um eixo genealógico. Assim, de uma maneira geral, a
genealogia seria um ponto de vista alternativo sobre as condições de possibilidade para
se constituir a história.
Foucault vai nos mostrar que a proposta de Nietzsche não se baseia em fundar
uma origem primeira, porque, antes de tudo, é preciso perquirir-nos sob quais condições
a origem se constitui. Benjamin já nos dizia que a questão aqui não seria tanto julgar
uma ou outra origem como erradas, mas, para além, tratava-se de entender que a própria
existência de uma origem, por si só, seria suficiente para a formulação errônea dos
problemas e para contaminação do passado, sendo este então apropriado por aqueles
que insculpem a história na cadência do progresso, reduzindo-a e enviesando-a.
Esta é uma discussão sumariamente epistêmica, na medida em que problematiza
a própria noção do que é a verdade, pois é ela que abre os caminhos para o
conhecimento científico da história enquanto uma disciplina que segue tais métodos:
buscar a origem como quem busca a verdade; verdade esta que faz os historiadores
acreditarem na metafísica no lugar de escutarem a história, como coloca Foucault
(1970). Não à toa, é Nietzsche (1990, p.84) quem nos diz: “Verdades são ilusões que
esquecemos que são ilusões; são metáforas que se tornaram desgastadas e drenadas de
sua força sensível, moedas que perderam sua efígie e agora não passam de metais e não
mais de moedas.”
Nesse sentido, como poderia a história se basear na verdade em busca de
certezas científicas e identidades, se a verdade mesma é mais uma metáfora, é uma
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ilusão ou um erro? O problema para Nietzsche não será o erro em si, mas o fato de
termo-nos esquecido dele. A diferença, para Nietzsche, é que, de modo oposto aos
outros tipos de erro, o que distingue a verdade é sua irrefutabilidade; ela é como que
protegida por meios que independem dela, justamente para garantir sua utilidade. A
origem que Benjamin critica, e que Foucault procurará problematizar, será aquela que
se confunde com a verdade. Entretanto, o que existe são versões, narrativas – algumas
materializadas em bens culturais, nos lembra Benjamin – isto é, as verdades obedecem a
um regime de aparição já colonizado, tudo são máscaras (DELEUZE, 2012), eis o
nomadismo da verdade.
Assim, uma genealogia ocupa-se não tanto de desmascarar a história – pois há
nada por de trás das máscaras, senão máscaras mesmo – mas entender a dinâmica com a
qual elas são colocadas e retiradas, como elas funcionam. Nesse sentido, Foucault
enxerga em Nietzsche a singularidade de se concluir que a busca pelo começo da
história só nos prova que não há identidades preservadas, pois, tal como ressaltamos em
Benjamin, a origem não está dada; no lugar, ela embrulha o passado numa força
movente constituída por verdades cujo lastro é plural. A grande potência de uma
possível origem é justamente a “discórdia entre as coisas, é o disparate. Desse modo,
não há um apriori na história, donde o que ela realmente nos ensina é “rir das
solenidades da origem” (FOUCAULT, 1970, p.18).
Fazer uma genealogia, portanto, será entender a configuração desses disparates,
acessar as diferenças (e não as identidades) na medida em que elas se diferenciam, é
uma demora indispensável nas meticulosidades, nos acasos, no regime de máscaras da
história, no nomadismo pragmático da verdade; é estar à altura dos processos infinitos
de devires nos processos históricos, pois, como diz Foucault (1970, p.20): “A história,
com suas intensidades, seus desfalecimentos, seus furores secretos, suas grandes
agitações febris com suas síncopes, é o próprio corpo do devir”.
O regime de funcionamento, ou de aparição de uma origem, sobretudo plástica,
seria talvez o objeto que Foucault enxerga em Nietzsche e sua genealogia. Tal regime se
articula em duas tendências, denominadas por Foucault de proveniência (Herkunft) e
emergências (Entestehung), embora ele mesmo nos advirta que ordinariamente a
tradução coloca ambos como “origem”.
Desse modo, Herkunft opera como um laço de pertencimento a uma raça, é o
antigo vínculo de tradição, nexo de sangue dentro de um grupo que coloca em jogo o
tipo social (1970). Não se deve, pois, supor que perscrutar tais modos de operação
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colocaria a tarefa de um “genealogista” como sendo encontrar semelhanças e igualar os
desiguais por intermédio de uma busca pelas continuidades da história. Nietzsche, de
outro modo, propõe-se a esquadrinhar a precisão necessária para singularizar essa tal
raça e separá-la das demais, donde a questão da diferença e as descontinuidades é o que
toma substância.
Lá onde a alma pretende se unificar, lá onde o eu inventa para si uma
identidade ou uma coerência, o genealogista parte em busca do começo – dos
começos inumeráveis que deixam essa suspeita de cor, essa marca quase
apagada(...). A pesquisa da proveniência não funda, muito pelo contrário: ela
agita o que se percebia imóvel, ela fragmenta o que permanecia unido.
(FOUCAULT, 1970, p.20)

A proveniência, assim, seria o ponto de consistência em que as dispersões da
história entram em ressonância e encontram sincronia. Eis porque a ideia do Começo,
da Origem, da Verdade parece não prosperar em Nietzsche; são sempre inúmeros
começos que não param de se produzir e proliferar. É sempre um começo, uma origem,
uma verdade: potência do indefinido, dispersões que povoam a matéria e não se
congelam em formas. Nietzsche instaura uma crítica sobre a verdade enquanto história
de um erro pois, em realidade, é fazer do erro uma história que se trata a genealogia; é
finalmente colocar os mortos em segurança como na passagem de Benjamin.
É bem por isso que Foucault traz a possibilidade da Herkunft através do corpo: é
o corpo com suas marcas que nos mostra o processo e o acontecimento históricos.
Poderíamos mesmo dizer que a proveniência é ponto de articulação entre o corpo e a
história. Nesse quesito, devemos lembrar-nos da micropolítica tão cara a Foucault e que
vemos pulsar em “Vigiar e Punir” com conceito de disciplina; em “História da
Sexualidade”, onde já no primeiro volume a confissão, por exemplo, aparece como uma
técnica de poder que age já no corpo e inscreve o pecado na carne; o próprio
desenvolvimento do conceito de biopoder e o conjunto de corpos tomados em sua
multiplicidade cujo começo se dá no curso “ Em Defesa da Sociedade” e é desenvolvido
em “Segurança Território e População” e “O nascimento da Biopolítica”.
Arriscamos dizer que, se Benjamin houvesse lido as obras de Foucault, tê-lo-ia
enxergado como portador do “dom de despertar as centelhas de esperança” no passado
ao trazer a luz uma história capaz de fazer pulular a memória dos mortos outrora
vencidos.
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Desse modo, se a proveniência nos apresenta a qualidade de um instinto, a
emergência nos traz seu afrontamento. Para Foucault (1970), em Nietzsche, é a
Entestehung que nos fornece o princípio e a lei singular de um aparecimento, tendência
cuja natureza subverte a teleologia da história para dar o direito à nuance dos
acontecimentos e a condição de possibilidade de sua existência. Em outras palavras,
enquanto a proveniência instaura o regime de diferenciação de corpos, a emergência
designa seu regime irruptivo.
Nesse sentido, tal regime aparecerá diante de certa configuração de forças;
forças essas que não têm uma destinação precisa e nem uma mecânica pré-ordenada,
mas existem desde já no mundo ao acaso da luta. Não tanto as forças em si, mas a
relações que constituem sua configuração; não tanto a potência antecipadora de um
sentido, mas o jogo casual de dominações. Isso quer dizer que o tempo histórico jamais
será puramente sucessivo, isto é, não se pauta por um encadeamento cronológico de um
punhado de fatos. Será preciso, então, entrar no âmago dessas forças para captar sua
dinâmica; será preciso estar no passado para friccioná-lo e produzir as “centelhas da
esperança” que criarão as condições de escutar a história.
Ora, se o tempo histórico não se resumirá a uma sucessão de eventos é porque o
passado não se constitui como uma diferença de grau do presente, de modo que este
jamais poderá explicar a aquele. É exatamente esse aspecto que vimos em Benjamin, de
modo que não basta um futuro do porvir, um futuro do passado, é preciso devir-futuro
para dar conta da história. A ideia de uma emergência, portanto é dar luz ao acaso de
uma miríade de acontecimentos para só assim poderemos acessar o tempo histórico de
dentro dele, em uma imanência produtiva, um devir-futuro ligado a este mundo.
De fato, o que Nietzsche não parou de criticar desde a segunda das
Considerações Extemporâneas é (...) uma história que lançaria sobre o que
está atrás dela um olhar de fim de mundo. Essa história dos historiadores
constrói um ponto de apoio fora do tempo, ela pretende tudo julgar segundo
uma objetividade apocalíptica (FOUCAULT, 1970, p.22).

O que Foucault nos diz acerca de Nietzsche é o que Benjamin já havia nos
apresentado no Angelus Novus de Klee: a história como uma disciplina
epistemologicamente colonizada por uma origem primeira e um progresso já
estabelecido é como que um ponto de apoio fora do tempo; fora do tempo deste mundo,
passando ao largo dele em direção ao paraíso. Nada espantoso, portanto, perceber que
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“o olhar de fim de mundo” a que se refere Foucault são os olhos escancarados do anjo
da história de Benjamin, que observa a catastrófica pilha de ruínas que é o passado, tal
qual “uma objetividade apocalíptica”. Poderíamos mesmo dizer que o que poderia
conferir as forças para o anjo da história enfrentar a tempestade que é o progresso seria
o método genealógico inaugurado por Nietzsche e ressaltado por Foucault.
Considerações Finais
Portanto, pudemos perceber que a empreitada de Benjamin é, a partir da história,
construir um futuro outro para um passado que ainda não está dado. Será preciso
redimir o passado, mas não simplesmente a espera de um messias, mas construindo uma
espécie de “historiador-messias” dando o direito às nuances próprias ao processo
histórico. Esse caráter messiânico coaduna-se com a influência marxista de Benjamin,
esta que forneceria o lastro necessário a uma história ligada à materialidade dos fatos.
Apesar disso, tal perspectiva ainda não é suficiente para um devir-futuro, pois não é
capaz de desprender o futuro de sua característica enquanto distensão natural e
previsível do presente.
Será preciso então instaurar-se num tempo passado, cuja origem ainda não está
dada, e construir uma temporalidade outra, capaz de dar voz àqueles que a história
esqueceu por conta do progresso. O anjo da história precisa desvencilhar-se de tal
teleologia e seu anacronismo para ultrapassar um futuro que já está dado; precisará
afastar-se do paraíso e dar conta deste mundo, o mundo material onde a história
acontece. Benjamin, portanto, já acena para uma perspectiva histórica calcada em outras
bases, com outros sujeitos em outros processos. É como se fosse preciso contar a
história e experimentá-la por outras brechas e potências novas para estar à altura de um
devir-futuro.
Desse modo, Foucault, através de Nietzsche, nos traz uma metodologia para tal.
Uma genealogia da história significa alcançar a potência das descontinuidades e
enxergar as diversas roupagens de suas múltiplas origens, não no sentido de encontrar
suas identidades, mas na intenção de entender a dinâmica de sua diferenciação. A
questão da origem, pois, torna-se um aspecto crucial tal como em Benjamin, pois assim
seria possível estar altura dos devires da história.
Assim, Foucault destaca nas obras de Nietzsche duas tendências para dar o
direito às nuances de tal processo: proveniência (Herkunft) e emergência (Entestehung).
Pela primeira, pretende-se acessar a singularidade da sensação de pertencimento a um
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grupo, levando em consideração as divergências e desencontros das diferenças que os
constituem. É no corpo então que Foucault vai encontrar o ponto de articulação com a
história, algo que entra em ressonância com o materialismo histórico de que Benjamin
trata. Em Vigiar e Punir, por exemplo, Foucault dá voz aos delinquentes, justamente
através de seus corpos dóceis, estes que houveram sido esquecidos pelo progresso –
como Benjamin já propugnava.
No que diz respeito à emergência (Entestehung) o método genealógico de
Nietzsche nos atenta para os diversos regimes de aparição e irrupções da história através
de suas forças. Essa tendência serviria para não atribuir à história sua teleologia
progressista e, em seu lugar, levar em conta as miríades de acontecimentos menores,
como centelhas, dado a fricção que origina sua produção (verdadeiro encontro do
diferente); centelhas de esperança como diria Benjamin em seu messianismo teológico.
Tal aspecto seria importante para inserir o tempo histórico em um regime imanente,
trazendo o anjo da história para o próprio mundo em que vive.
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O escândalo trans da verdade

Ana Cristina Teodoro da Silva1

A proposta aqui é refletir sobre o fenômeno do preconceito e desconforto
causado por pessoas que questionam suas identidades de gênero: homens afeminados,
mulheres masculinas, sobretudo, e de modo mais explícito, pessoas trans. A repulsa aos
questionamentos de gênero sugere que haveria um lugar da verdade, haveria axiomas,
como tais incontestáveis, a respeito de nossas identidades. A dúvida a respeito viria de
um lugar outro, estranho, nojento, talvez não humano.
Os problemas do presente fazem conexão com situações do passado. Quando o
historiador, ou quem faz sua função, junta o presente ao passado, as luzes do passado
constelam o presente, revelando possibilidades. Esta é a proposição de Walter Benjamin
(2012) em seu último texto, “Sobre o Conceito de História”. Nada de linhas
cronológicas que servem aos vencedores, mas saltos ao passado, capazes de mostrar
potências do instante.
A proposta deste texto é saltar até os antigos gregos, com a intermediação da
obra “A Coragem da Verdade”, de Michel Foucault (2011), seu último curso no Collège
de France, em 1984. Pretende-se que o salto inspire a reflexão a respeito do porquê se
situa a pessoa trans como outra, diferente de mim, escandalosa.
No curso citado, Michel Foucault filosofa a partir de uma tríade: os saberes, as
relações de poder e o sujeito constituído pelas práticas de si. São três elementos
distintos e irredutíveis, que não podem ser separados na filosofia proposta. O que
distingue a filosofia é ser, ao mesmo tempo, ciência, política e moral. A partir desta
base triádica, o exercício do poder, seja ele saber ou político, manifesta uma concepção
da verdade. Não há exercício de poder sem um ato pelo qual a verdade se manifesta.
Temos a tradição de analisar as estruturas dos discursos, suas fontes, para
identificar se são verdadeiras. Porém, há outra forma de pensar a verdade, que seria
perguntar-se como é produzida, por qual ato a verdade se manifesta; sob que forma uma
pessoa é vista como sujeito de um discurso de verdade.

1

Professora na Universidade Estadual de Maringá, curso de Comunicação e Multimeios, Departamento
de Fundamentos da Educação. Pós-doutoranda na ECO/UFRJ.
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Enunciar “a verdade” é temerário, pois, por costume, a identificação da verdade
está associada a moralismos. No entanto, Foucault (2011), estudando os antigos,
identifica quatro modos de dizer a verdade: parrésia, profecia, sabedoria, técnica.
O parresiasta é aquele que diz o que pensa, assumindo o risco de ferir, de irritar,
por vezes colocando sua própria existência em risco. O parresiasta que aconselha o
príncipe, por exemplo, pode ser sentenciado à morte. Porém, quando o jogo da verdade
é aceito com grandeza de alma, o príncipe ouve, pois no jogo bem jogado há coragem
de quem fala e coragem de quem ouve.
O profeta não fala em seu nome, é um intermediário. Desvela o que o tempo
esconde dos homens. Com isso, a profecia é recorrentemente enigmática, está entre o
presente e o futuro. Diferentemente, o parresiasta não fala por enigmas, fala claramente.
O ouvinte pode aceitar ou não, mas não precisa decifrar.
O sábio está presente no que diz, porém se mantém em retiro, em reserva. Fala
sobre o geral das coisas, enquanto o parresiasta trata da singularidade dos indivíduos,
situações, e não se furta a essa tarefa.
O técnico, ou professor, é obrigado a falar, a transmitir, porém não assume risco
algum por isso - no mundo antigo! Trata-se, por exemplo, do artesão que passará sua
técnica ao aprendiz.
São quatro veridicções, quatro modos de dizer a verdade que podem ser
combinados. Ainda na filosofia antiga, havia a tendência de unir sabedoria e parrésia.
No cristianismo medieval, unem-se profecia e parrésia, ou sabedoria e ensino. Na era
moderna, o discurso revolucionário é profético; a filosofia se encarrega do ser das
coisas; enquanto o saber técnico foi assumido pela ciência. Quanto à parrésia,
desapareceu!
Interessa-nos aqui a distinção que Foucault aponta entre o parresiasta e o
retórico. O parresiasta trata de algo que ele crê e vive. O retórico procura ser capaz de
dizer algo que não é o que ele pensa, mas que será o que pensa quem o escuta, quem crê
nele. Retórica trata de persuasão, certamente presente em anúncios publicitários e nos
discursos dos políticos.
Partindo da filosofia, verdade, poder e éthos (que toca o indivíduo) têm relação
necessária, sendo ao mesmo tempo irredutíveis. O éthos é definido como o “princípio a
partir do qual a conduta poderá se definir como conduta razoável em função do próprio
ser da alma.” (FOUCAULT, 2011, p. 74)
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Dialogando com textos socráticos, Foucault apresenta a parrésia ética, que tem
como objetivo maior o discurso corajoso a respeito do cuidado de si, em relação com os
deuses, com a verdade e com os outros. Não importa a opinião dos outros, importa a
verdade, que está fundada em conhecer a psykhé, a alma. Importa saber a relação entre o
que é dito e o que é vivido, o estilo, a maneira de viver, a forma que se dá à vida. “A
fala franca se articula a partir do estilo de vida (bíos)” (FOUCAULT, 2011, p.129) A
coragem é dar conta, ter consciência e sustentar o próprio comportamento, a própria
maneira de viver. A filosofia, aqui, é uma prova de alma que antecede à política. “Que
tipo de combate somos capazes de enfrentar para alcançar a verdade?” (Idem, p.110)
Foucault procura nos antigos a história de uma estética da existência, da vida
como beleza possível, em sua relação com a preocupação em dizer a verdade. Encontra
o modo de vida cínico como memorável. No cinismo, a vida é pautada pelo dizer a
verdade corajoso e sem limites, que pode chegar à insolência. É curioso que as fontes a
respeito dos cínicos apareçam em menor quantidade, não permitindo analisar evoluções
da categoria e resultando em marco teórico menos importante. O que certamente é
relacionado com o modo de vida cínico, desprezado e impotente para gerar as fontes
canônicas, normalmente decorrentes de discursos de poder.
O cínico é um errante, vê à frente para anunciar sua fala, sem medo. Não pode
ter abrigo, lar ou pátria. Para falar a verdade, é necessário não ter vínculo, contudo, ao
mesmo tempo, a humanidade é sua família. Usa a parrésia e porta um cajado, é o
homem da mochila, do manto, dos pés descalços, da barba hirsuta, sujo, até mesmo da
mendicidade. O cínico quer viver com o mínimo, viver com o fundamental que é o
natural e mostrar que todo o resto é convenção e crença. Quer mostrar o que é
indispensável à vida humana, essencial. Sua forma de existência torna visível no corpo,
nos gestos, vestes, na maneira de viver, a própria verdade. A verdadeira vida é a vida da
verdade.
Poderíamos questionar, com o anacronismo da posição de dois milênios adiante,
que é impossível distinguir natureza de cultura, questionar se a aproximação com uma
natureza tida como essencial não retiraria a humanidade, todo o aprendizado acumulado
em comunicação, sociabilidade, cultura, que se tornam também essenciais para nossas
potencialidades. Porém, o que se quer destacar é o escândalo que a vida cínica gera, por
mostrar, com a própria bíos (vida), uma verdade possível.
A doutrina cínica desapareceu e foi tratada com ambiguidade pela filosofia
institucional, ora com desprezo, ora destacando o que mereceria ser salvo. Apesar disso,
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Foucault postula o cinismo não apenas como parte da filosofia antiga, mas como
categoria histórica que perpassa toda a história ocidental.
O cerne do cinismo é o indivíduo que vive uma existência escandalosa, porque
coerente consigo mesmo. Foucault destaca três exemplos da história da Europa que
transmitiram, de modos diversos, o esquema cínico. Primeiro exemplo, o ascetismo na
cultura cristã, o modo de vida dos monges em movimentos espirituais da Idade Média,
como as ordens mendicantes, por vezes derivando para movimentos heréticos.
O segundo exemplo é o das práticas políticas, dos movimentos revolucionários
ao longo do século XIX, e o “militantismo” do século XX, organizações que
procuravam impor seus objetivos no campo social (partidos e sindicatos), testemunhos
da própria vida como possibilidade de outra e verdadeira vida, como no anarquismo e
no terrorismo! Interessante como a ideia de uma vida revolucionária escandalizava por
representar uma verdade aceitável. O fato de ser possível gera escândalo. Tal ideia fez
oposição a uma certa conformidade da existência presente em partidos ditos
revolucionários.
Artes modernas e festas constituem o terceiro exemplo. Aqui, a ideia de que a
vida do artista deve ser testemunha do que é a arte em sua verdade. Antes da arte
moderna, a arte seria ornamentação ou imitação. Depois, passa a ser desnudamento,
redução ao elementar da existência. Lugar de expressão do debaixo, do que não tem
lugar na cultura. Recusa da forma já adquirida, com uma função “anticultural”! Um
dizer a verdade que assume o risco de ferir.
E somos trazidos à questão central neste momento: quem seriam os cínicos em
nossa sociedade? Quem são as pessoas que com suas roupas, gestos, modos de vida,
mostram quem são, ousam mostrarem-se como são, por isso são vistas como
escandalosas? Quem verdadeiramente assume sua vida, diz quem é e porta-se como tal?
Não há grupo homogêneo, porém vale a reflexão. A parrésia, fala franca, e o
modo de vida cínico, que procura expressar com seu corpo a sua verdade, aparecem,
pelo menos em parte, naqueles que cometem a ousadia de serem o que dizem e pensam.
As expressões da sexualidade ou do gênero não padronizadas, que não sejam
heteronormativas, ou seja, que não correspondam ao que se espera de casais de homens
e mulheres, ou, ainda mais, que se mostrem como transgêneras, queers, pessoas criadas
como meninos e que se percebem como meninas e passam a performatizar a vida como
mulher, por exemplo, essas pessoas são vistas como escandalosas porque afirmam sua
verdade! Elas passariam pela prova socrática, na medida em que assumem quem são,
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enfrentando expectativas, enfrentando mesmo os poderes dos discursos que procuram
regular a sexualidade. Não se conformam com o estabelecido e expressam a verdade de
si, o que é visto como ousadia, insolência, rebeldia, já foi visto como doença, mau
exemplo, pecado. O incômodo gerado é tanto que muitas vezes o preço é a própria vida.
O discurso cínico é simples e prático, é ensino de luta. Foucault retoma a
imagem dos dois caminhos: há o caminho longo, do discurso; e o caminho breve, do
exercício. Aqui, não um ensino teórico, mas modelos, anedotas, exemplos. Concebe-se
uma história da filosofia que não seria a história das doutrinas filosóficas, mas das
formas e estilos de vida. Curioso que a preocupação com os modos de vida perde lugar
com o ensino da filosofia, porém terá lugar na vida revolucionária.
Para o pensamento grego clássico, a verdadeira vida é reta, sem rodeios, sem
multiplicidade, imutável, incorruptível. Uma vida misturada, reconhecidamente
múltipla, não seria verdadeira. A vida verdadeira escapa das perturbações, da mudança.
O cinismo seria a careta da verdadeira vida, “altera o valor da moeda”, empurra os
valores até o limite, faz aparecer uma vida contrária ao que era reconhecido como
verdadeiro.
O escândalo cínico acaba por desvelar a estagnação da vida verdadeira como
vida reta e estável. O que faz uma pessoa trans? Evidencia que elabora sua roupa, sua
maquiagem, seu gênero, talvez seu sexo. Performatiza quem é a cada dia, a cada
escolha. A filósofa Judith Butler (2016) é uma das autoras que demonstraram como o
gênero é uma performance. O que quer que seja associado a identidade sexual necessita
ser reificado por hábitos, costumes, normas culturais. O que é ser mulher, qual a
sexualidade, são questões problemáticas que não são resolvidas por determinismos.
Todos e cada um precisam, a cada dia, performatizar e fazer suas escolhas que
sustentam uma identidade de gênero. E ela é mutável.
Parece insuportável que as trans mostrem a todos e todas a verdade de nossa
existência, o fato que a cada dia fazemos uma performance para reiterar nossa
identidade, que depende da roupa, do gesto, da maquiagem (ou falta dela), do tom de
voz, dos acessórios, da barba, do cabelo e de toda a aparência que encena o ser ao outro.
A maior parte de nós não percebe o esforço que faz para constituir uma individualidade,
e que essa pessoalidade é enormemente atribuída por valores normativos
predominantes, que questionam a liberdade de cada um. A ousadia cínica, ou percebida
como cínica, das trans questiona o ser de cada um e aponta: qual é sua verdade interior?
O que você mostra é harmônico com o que você sente e o que você pensa? Nem sempre
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a pessoa trans intenciona o questionamento que suscita. O que nos leva ao incômodo de
não poder ser anônima, de não poder estar fora da mira dos olhares. Com ou sem a
intencionalidade de chocar o olhar normatizado e normativo, outras figuras, no espaço
público, causam o incômodo cínico: moradores de rua, viciados em drogas ilegais,
doentes que se expõem. Qual o comum dessa precariedade que é mostrada nos corpos? 2
A partir do momento em que se coloca o cuidado de si, o questionamento de si
como premissa para uma verdadeira vida, é esperado que ocorra confronto com o que a
tradição apresenta, com o esperado externamente, por uma família ou transcendência.
Pensando no cuidado de si como princípio para a relação autêntica com os outros e,
também, como princípio para uma boa atuação política, o cínico vai até a fronteira do
questionamento e indica o rompimento total com as formas tradicionais de existência. A
vida, para ser de verdade, tem que ser uma vida outra, radical e paradoxalmente outra. O
cínico aponta esse paradoxo, pois a pessoa está em sociedade, torna-se um ser social,
porém o mesmo meio, as normas constituintes desse meio retiram a potência singular da
pessoa.
O questionamento cínico dos antigos chega ao ponto, como em Diógenes, da
vida nua, sem segredo, satisfazendo necessidades fisiológicas ou sensuais em público,
dando visibilidade e dramatizando o que seria natural, e questionando se poderia haver
algum mal na natureza. Claro que há, assim, uma valoração da natureza como boa, e,
como já sugerido, é suave, a posteriori, apontar que somos naturais e culturais
simultaneamente.
O cínico, em sua radicalidade, advoga a não dissimulação ao máximo, solapando
os princípios convencionais. Com isso, o cínico, claro, acaba por levar uma vida
considerada feia, dependente, suja, mísera, insuportável, humilhante, chegando ao ponto
da mendicância ou da escravidão. Coloca-se a questão de até que ponto devemos aceitar
as regras sociais. Sócrates talvez respondesse: até o ponto em que se possa sempre
continuar o cuidado de si. Porém, Sócrates era um parresiasta, não um cínico.
O radicalismo cínico é visto, no entanto, como prova de vida que afirma sua
soberania, seu controle, ou mais adiante no tempo, a humildade cristã. O cínico dá uma
lição aos homens pela maneira como ele vive, é um benfeitor agressivo em seu
questionamento das regras com o próprio corpo, e que, aos olhos da regra, parece

2

Questão feita a partir da leitura de “Corpos em aliança e a política das ruas”, de Judith Butler (2018).
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desumano e insuportável. O cínico diz, por princípio, que a verdadeira vida é uma vida
outra.
De modo reconhecidamente provisório e incerto, Foucault compara o cínico com
o asceta cristão, por exemplo, no que diz respeito à alimentação, ao jejum. Porém, no
cristianismo, a outra vida era a vida em outro mundo, juntando o cinismo com a
metafísica platônica. A confiança em Deus, no vínculo entre Deus e os homens,
anunciando outra vida, dava respaldo ao parresiasta cristão. Este é o mártir.
Diferentemente de Sócrates ou Diógenes, o mártir cristão tem coragem por confiança
em Deus. Posteriormente, tal confiança será substituída por tremor, por temor a Deus,
com desconfiança de si. A confiança em si passa a ser vista como arrogância. Apenas
com a intermediação de autoridades o indivíduo poderá se salvar. A confiança em Deus,
próxima de uma tradição mística do cristianismo, terá sobrevivência marginal. A
tradição ascética, de obediência temerosa a Deus, se tornará mais forte e importante.
Para Foucault, a verdade sempre está em relação com algo que não é a verdade,
ou seja, ela não existe por si só. Trata-se de categoria histórica, pois podemos notar sua
alteração no tempo. Talvez por conta da necessária acomodação dos costumes, a
verdade aparece sempre em outro lugar, em outro mundo, em outra vida: “Aquilo em
que gostaria de insistir para terminar é o seguinte: não há instauração da verdade sem
uma posição essencial da alteridade: a verdade nunca é a mesma; só pode haver verdade
na forma do outro e da vida outra.” (FOUCAULT, 2011, nota da p. 298)
A coragem da verdade é uma potência de movimento, de alteração da vida, no
sentido de uma vida outra, uma vida de verdade. Trata-se de modificar o éthos, a
atitude. Porém, não há ética sem liberdade, a liberdade é uma condição ontológica da
ética. (FOUCAULT, 2010) A ética é a prática racional, a forma em reflexão assumida
pela liberdade. Em situações autoritárias, de exploração ou de dominação, em que não
podem ocorrer os jogos de poder, os jogos da verdade, não há liberdade, portanto não há
discussão ética possível. O cínico, em seu escândalo, questiona até que ponto há
liberdade, questionando assim a própria ética.
Curiosamente, o cínico mostra também que a verdade incorporada, assimilada
no corpo, beira o insuportável. Também por isso a verdadeira vida só pode ser uma vida
outra. Talvez não consigamos sobreviver em total autenticidade.
Uma parte do incômodo que leva a preconceitos com grupos marginais diz
respeito à recusa de pensar que o verdadeiro está no lugar outro, na alteridade. Os
marginais representam a verdade insuportável, escamoteada por mil retóricas, a verdade
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disfarçada nas performances normatizadas. Perseguir a verdade seria, portanto, transformar, abrir-se para dentro, para o cuidado de si, e expressá-lo para fora, ao outro, na
relação com o outro. O lastro desta prática ética seria fundamental à convivência
política, a experiência e as dores do ser garantiriam a compaixão e o equilíbrio para que,
nas relações coletivas, não haja lugar para exploração. A existência trans, por fim,
questiona os seres sociais e a política, coloca em xeque qual a sustentação da verdade.
Pensar nisso faz sair da comodidade. É para isso que temos cérebro, mente e psykhé.
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O Capitalismo histórico, o sistema-mundo e os movimentos
antissistêmicos: uma homenagem a Immanuel Wallerstein 1
Giorgio Riolo2
Tradução de Graziano Mazzochini3

Em agosto de 2018 faleceu Samir Amin. Em agosto de 2019 foi a vez de
Immanuel Wallerstein. Depois da morte de Andre Gunder Frank (2005) e de Giovanni
Arrighi (2009), o chamado “bando dos quatro” extinguiu-se. A colaboração entre eles
realizou-se em várias fases e ocasiões. Uma particularmente importante: o belo livro
coletivo de 1982, Dynamics of Global Crisis (em francês La crise, quelle crise?), que
foi em seguida traduzido parcialmente em italiano. Um modelo de análise coletiva com
diferentes abordagens da longa crise capitalista (cujo início é datado, conforme o recorte
adotado, a partir de 1967, 1971 ou 1973) que seguiu os trinta gloriosos de prosperidade
e crescimento do segundo pós-guerra.
Cada um com o seu específico perfil intelectual e político, com a peculiaridade
da sua própria formação e influxos, e, porém compartilhando o fato de viver um grande
período histórico, que chamamos “o despertar dos povos coloniais”, com o início das
esperanças despertadas pela descolonização, pelos movimentos de libertação nacional,
pelo “terceiro-mundismo”. Não que, é claro, eles fossem os únicos, sendo que tal
corrente de pensamento (“escola da dependência”, do sistema-mundo, da relação centroperiferia, da relação Norte-Sul etc.) apresentava muitas figuras, muitos outros
estudiosos e ativistas políticos numa escala mundial.
Um grande período de fervor cultural e teórico, de estudos, de artigos, de
ensaios, de livros, de conferências, de colóquios etc. O moto histórico interage com e
influencia a teoria. Marx, por sua vez, realizara a anatomia do capitalismo a partir do
microcosmo da fábrica inglesa e daquela fábrica estendida, a “oficina do mundo” então
representada pela Inglaterra; elaborara as categorias decisivas e o método para
compreender o sistema capitalista.
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Agora, depois das importantes obras do século XX em torno do capital
financeiro e do imperialismo, era preciso operar uma espécie de “revolução
copernicana”, era preciso sair do eurocentrismo e do ocidental-centrismo. Era preciso
pôr o mundo no centro, o sistema capitalista em escala mundial, o sistema hierarquizado
das relações entre centros e periferias, e assim analisar enquanto subordinadas às
economias e às políticas nacionais.
Para eles dizer-se “marxistas” significava continuar a obra de Marx à luz das
transformações históricas, dos novos ganhos teóricos, dos novos estudos, dos influxos
de outras escolas de pensamento – para todos eles Karl Polanyi e Fernand Braudel, para
Wallerstein sobretudo Frantz Fanon, entre os outros; e sobretudo à luz da emergência de
outros sujeitos históricos além do sujeito primordial: a “classe operária”, o
“proletariado”: o século XX é o século dos “movimentos antissistêmicos”( movimento
operário, movimento camponês, movimento ambientalista, movimento feminista etc.),
donde um leque de opções políticas e culturais, as quais fazem com que tenha-se de
reconhecer a existência, em lugar de um marxismo só, de vários marxismos.
Wallerstein dirá que a “unidade de análise”, mínima e prioritária, é o sistemamundo (categoria derivada do historiador francês Fernand Braudel) e que o capitalismo,
enquanto sistema social histórico, apresenta na sua longa história os traços
característicos dos sistemas sociais, isto é, a presença simultânea de “transformações” e
de “persistências”. Um modo de produção e uma formação social que transformou-se
muito, nas suas várias fases e transições, permanecendo, contudo, sempre capitalismo.,
Pensando na esteira de Amin, tratando-se de um sistema mundializado (hoje em dia
diríamos “globalizado”) desde a sua origem, a atual mundialização-globalização não é
vista como um fenômeno inédito. Inédito é apenas no triunfo do neoliberalismo, da
desigualdade acentuada, do cancelamento de conquistas históricas das classes
subalternas e dos povos oprimidos das periferias, depois do fim do socialismo real e dos
movimentos de libertação nacional.
Sociólogo por formação, Wallerstein, judeu alemão e estadunidense por
nascimento, foi estimulado pela família a se interessar pela política. No pós-guerra a
independência da Índia e num segundo momento a longa experiência tida na África, até
os primeiros anos da década de setenta, constituíram o terreno real, concreto que foi o
ponto de partida para o seu trabalho intelectual e para o seu engajamento político. O
trabalho intelectual focou-se desde então numa empreitada de grande alcance, uma
história do capitalismo desde as origens até hoje. No vinculo “sistêmico” entre as várias
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instâncias do econômico, do social, do cultural, do político, e no vinculo rigorosamente
“histórico”, na averiguação concreta e real da riqueza das experiências na arena
mundial: The Modern World-System (traduzido em italiano, alterando o seu título, como
Il sistema mondiale dell’economia moderna) é esta obra capital. Wallerstein pôde
completar apenas os primeiros quatro volumes, os quais abrangem tal história desde o
século XVI até século XIX passando pela revolução francesa.
Em 1983, apareceu um pequeno volume intitulado O capitalismo histórico
(publicado na Itália inicialmente pela editora Einaudi, hoje pela Asterios), onde o autor
condensou os resultados e os conteúdos das suas pesquisas. Importante, nesta obra, além
da descrição do funcionamento do capitalismo, a insistência, haja vista a concepção da
qual foi dito acima, no que concerne à divisão internacional do trabalho, à diferenciação
étnica da força de trabalho (assim como já tivera sido feito por Marx a propósito da
relação entre operários irlandeses e ingleses), ao racismo, ao sexismo, etc. Para enfim
concluir com a tematização da dialética da noção de “progresso” e com o seu
controverso posicionamento acerca do empobrecimento absoluto, e não relativo, de
amplas camadas da população mundial, fora o indubitável progresso do nível de
existência de alguns estratos de operários industriais. Mas não aqui não temos o espaço
para desenvolver a questão.
Assim como não há espaço aqui para retomar a sua contribuição acerca das
noções, hoje mais decisivas do que nunca, de raça, classe, nação, cultura, identidade,
etc. e [para retomar] a sua visão das mudanças históricas – inclusive das revoluções, do
socialismo e do comunismo. As mudanças são enxergadas segundo a perspectiva da
“longa duração” (sempre na esteira de Fernand Braudel) e não do curto prazo. Trata-se
de verdadeiros divisores de águas apesar da derrota ou dos aparentes apagamentos, tais
como 1848, a Comuna de 1871, a revolução de 1917 e o 1968, do qual ele participou na
Columbia University e que foi por ele considerado uma verdadeira revolução do
sistema-mundo.
Em conformidade com a sua visão dos “movimentos antissistêmicos”,
Wallerstein foi muito ativo no chamado movimento altermundialista e nos trabalhos dos
Fóruns Sociais Mundiais, desde 2001 em Porto Alegre em diante, assim como Samir
Amin e outros estudiosos e ativistas desta corrente de pensamento.
Importante enfim a sua tomada de posicionamento em face da crise mundial
capitalista que eclodiu em 2007-2008. Ao seu ver o cenário que apresentava-se como
resultado de tal crise – naturalmente não enquanto consequência determinista mas como
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saída dos conflitos sociais e políticos desejáveis por parte das classes subalternas e dos
movimentos – era algo como uma nítida bifurcação: ou um sistema social e político
autoritário ou um sistema social e político mais democrático, mais participativo.
As raízes históricas, dentro do capitalismo, da diferenciação étnica da força de
trabalho (não apenas numa escala mundial, mas também no interior das nossas
sociedades), do racismo, do sexismo, a lição acerca dos movimentos antissistêmicos e
esta visão realista do cenário que abre-se à nossa frente, permanecem como pontos
firmes na análise, para entendermos o nosso tempo e para tornarmos consistente o
empenho social e político à altura dos desafios do mundo contemporâneo.
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Revolta social anti-austeridade e crise da legitimidade no Equador1
Sunniva Labarthe2
Tradução de Carolina Salomão

A revolta que vem agitando o Equador desde 3 de outubro foi chamada de
"revolução zánganos". Crise política, derrubada do atual poder: as próximas horas e
confrontos serão decisivos. Enquanto aguarda mais informações sobre a situação, a
autora destas linhas apela à solidariedade e à vigilância internacional. No Equador, tudo
pode acontecer. Por fim, em 14 de outubro, o governo revogou o decreto do pacote
imposto pelo FMI, determinando uma vitória histórica do movimento indígena [NdT] 3.
A revolta que agita o Equador desde 3 de outubro é chamada de "revolução
zánganos", por causa da expressão usada por Lenín Moreno em uma coletiva de
imprensa no dia 4 de outubro em Guayaquil. Traduzida para o português, a frase de
Moreno significaria mais ou menos: "Ouçam, não vou mudar a decisão. Sejamos claros:
os subsídios foram eliminados, o parasitismo acabou". "Zángano" em castelhano
significa abelha e a expressão, comum no Equador, refere-se à ideia de que estes insetos
vivem apenas para a própria sobrevivência4. As imagens do conflito conferem aos
acontecimentos uma dimensão particularmente trágica neste país, composto por 14
nacionalidades e 28 povos indígenas. Em resumo, os principais componentes do
movimento são "os motoristas", "o movimento indígena", seguido por sindicalistas,
estudantes e vários ativistas de direitos humanos. Cada uma dessas categorias inclui
suas tendências e facções, que divergem quanto à responsabilidade do "Correísmo" - o
clã político do ex-presidente Rafael Correa no poder de 2007 a 2017 -, bem como a
legitimidade do uso da força contra a propriedade e as pessoas e a qualificação de atos
mais ou menos oportunistas de vandalismo que estão aumentando. O "diálogo", que foi
definitivamente interrompido nos últimos dias com o governo e a sociedade civil de
Lenín Moreno, só será retomado, segundo a principal organização indígena nacional, a
#CONAIE (Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador) e os principais
1

Artigo originalmente publicado no site: https://blogs.mediapart.fr/sunniva/blog/081019/revolte-socialeanti-austeritaire-et-crise-de-legitimite-politique-en-equateur#sdfootnote8sym em 8 de outubro de 2019.
2
Sunniva Labarthe é doutoranda e pesquisadora em ciências sociais no Centre d'Études Sociologiques et
Politiques Raymond Aron da École des Hautes Études in Social Sciences, Paris.
3
Sobre a vitória recomendamos o relato “Crônica e análise de uma vitória histórica do movimento
indígena” de Décio Machado, nessa edição.
4
Este batismo já está sofrendo com sua tradução para o inglês de uma "revolução dos drones" e que se
refere a um universo tecnológico que não revela particularmente as especificidades dos eventos
equatorianos.
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sindicatos do país, após a desistência do Decreto 883, que entrou em vigor na quintafeira passada.

Sem a derrogação do decreto 883, nenhum diálogo é possível

Impondo um aumento exorbitante dos preços dos combustíveis (+120% para o
diesel e +50% para a gasolina) através da abolição total dos subsídios estatais aos
hidrocarbonetos, as medidas de austeridade tomadas pelo governo se adequar às
condições para solicitação de um novo empréstimo massivo ao FMI, desencadearam em
primeiro lugar uma reação no setor dos transportes. Táxis, motoristas de transporte de
passageiros, carga, escolar, institucional, turístico e de máquinas de construção foram os
primeiros a se revoltar, declarando um bloqueio nacional em 3 de outubro. Além dos
espetaculares engarrafamentos nas redes viárias nacionais e urbanas das principais
cidades (Quito, Guayaquil, Ambato, Ibarra,...), muitos centros de protestos camponeses
e operários se desenvolveram em todo o país, enquanto ativistas de movimentos
estudantis, ambientalistas e feministas continuaram ocupando o terrena que não haviam
deixado nos últimos meses, mesmo que isso significasse colocar suas pautas em
segundo plano5. A CONAIE apela à solidariedade e à vigilância internacional contra a
violência sofrida pelos povos indígenas desde a declaração do estado de emergência6.
Seu presidente Jaime Vargas denuncia, entre outras coisas, o fato de que ocorrem
confrontos entre famílias, porque "as mães lutam contra as medidas econômicas e seus
filhos estão nas fileiras do exército às ordens do Estado".
Apesar da dinâmica de convergência das lutas que rapidamente começaram, um
primeiro acordo foi supostamente alcançado pelo governo com representantes do setor
de transportes, que concordaram em suspender o bloqueio em troca da garantia de que
poderiam aumentar os valores de suas tarifas. Paralelamente à disponibilidade dos
porta-vozes do governo e dos principais meios de comunicação do país em declarar
encerrado o incidente, as principais organizações indígenas das regiões central e

5

Lembre-se que, em 17 de setembro, no Equador, num contexto de forte mobilização social, a maioria da
Assembleia Nacional votou para manter um dos quadros judiciais mais repressivos da região contra as
mulheres em termos de saúde sexual e reprodutiva: a criminalização do aborto, incluindo quando a
gravidez é resultado de estupro e a vítima é menor de idade.
6
#CONAIE pede que organizações internacionais emitam alertas sobre a situação no Equador », Radio P
Purple, 10.10.2019. https://www.facebook.com/conaie.org
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amazônica do país imediatamente declararam "estado de emergência multinacional", um
bloqueio indefinido e a organização de uma manifestação de massas na capital 7, Quito.
Os confrontos com as autoridades não cessaram desde quinta-feira (03/10), tanto
de dia como de noite, na cidade, ao redor e na Rodovia Panamericana da Cordilheira
Central, assim como ao longo das principais estradas que ligam o leste do país. Em
todos os lugares há gritos de "Viva a greve nacional", "O povo unido jamas será
vencido" e, de forma mais limitada, os de "Lenín traidor", pelos quais distinguimos as
tropas filiadas ao ex-presidente. Esses slogans acompanham marchas, bloqueios de
estradas e lutas entre manifestantes que montam barricadas, jogam projéteis contra a
polícia, que, além de gás lacrimogêneo e cassetetes, estão fazendo uso crescente de
armas de fogo. O representante da Federação de Táxis (Fedotaxis), Jorge Calderón,
continua preso, acusado de obstruir o serviço público. Vários líderes sociais, como
Marlon Santi e Jairo Gualingua, ambos líderes da CONAIE, foram arbitrariamente
colocados sob custódia policial. Os jornalistas também foram alvos deliberados da
polícia em várias ocasiões, enquanto tentavam filmar os acontecimentos.
Nas horas que se seguiram à declaração do "estado de emergência", as
autoridades destacaram forças militares por todo o país, enviando dezenas de veículos
blindados em torno do palácio presidencial de Carondelet. Até segunda-feira, (7/10) a
mídia e as ONGs (INREDH, CEDHU, Surkuna,...) relataram um total de mais de 70
feridos, 379 detentos8, enquanto um homem de 35 anos morreu após ser atingido por
um motorista em um bloqueio de estrada na cidade de Molleturo. 47 soldados também
foram mantidos prisioneiros na aldeia de Alausí, depois de terem sido emboscados
enquanto tentavam limpar a pista9. Hoje – 8/10 –, dois vídeos dramáticos, mas
questionáveis, estão circulando na web. No primeiro, podemos ver três pessoas
esmagadas até a morte após uma queda de uma ponte em um dos bairros mais pobres de
Quito, San Roque10, com testemunhos divergentes, segundo alguns, de que os três
homens caíram enquanto tentavam escapar dos policiais que os perseguiam na repressão
7

O número de 20.000 manifestantes anunciado pelos organizadores não parece ter sido alcançado, os
eventos são massivos, mas no momento são medianos em comparação com outros eventos importantes
desse tipo no Equador.
8
Informe sobre a situação dos Direitos Humanos no Equador durante o estado de exceção",
https://inredh.org/archivos/pdf/Informe_ddhh.pdf, 07.10.2019.
9
Daniel Romero, «Conaie diz que os militares retidos estão bem; Tribunal Constitucional analisa decreto
de exceção », El Comercio, Quito, 10.10.2019. https://www.elcomercio.com/actualidad/conaie-dicemilitares-retenidos-encuentran.html
10

"Os polícias matam três jovens atirando-os da ponte de San Roque em Quito."
https://www.youtube.com/watch?v=PvGUZb42vY4, 07.10.2019, Quito.
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de atividades estritamente relacionadas ao crime e não à mobilização social. A violência
do evento não é menos impressionante, é um tema a seguir. A segunda, mostra um
corpo de uma pessoa retratada como uma mulher, rodeada por um grupo de indígenas
da província de Chimborazo, que supostamente morreu após ter sido baleado com um
tiro na cabeça11. De acordo com outras fontes, trata-se, de fato, de um homem que
morreu num acidente aéreo. O balanço é, por conseguinte, difícil de estabelecer, tanto
perante o aumento muito real dos atos de violência como perante o afluxo maciço de
notícias falsas às redes, mas é provável que tenha explodido literalmente desde segundafeira à noite (7/10).
Da avaliação econômica da década Correista à atual violência política e social
Juan Cuvi, ex-líder do grupo guerrilheiro “¡Alfaro Vive, Carajo!” nos anos 80 e
ex-membro da Assembléia Constituinte do movimento Alianza País, em uma série de
artigos sobre o balanço do Correismo12, escreve o seguinte: "O impacto do regime de
Correa nas organizações sociais e na esquerda equatoriana tem sido mais devastador do
que qualquer experiência [de governo] anterior. A retórica progressista, habilmente
administrada pelas agências de marketing de poder, e que até conseguiu ganhar
reconhecimento e apoio internacional, neutralizou e destruiu os movimentos sociais que
durante décadas defenderam uma alternativa no horizonte do capitalismo. A
modernização autoritária do capitalismo e a transnacionalização da economia
implementada durante o governo de Correa exigiram uma sociedade subordinada e
passiva diante da supremacia do Estado".
Cuvi ressalta que "após a derrota do Alianza País nas eleições locais de 2014, a
deriva do regime foi acentuada por posições autoritárias, principalmente diante dos
protestos dos movimentos sociais. A repressão ao movimento indígena e aos grupos
ambientalistas tem sido sistemática, particularmente no contexto de conflitos territoriais
relacionadas a projetos de mineração. Preocupado com a escassez orçamentária, o
governo se alinhou aberta e frontalmente com os interesses das multinacionais chinesas
e canadenses, chegando ao ponto de violar as normas constitucionais (promulgada pelos
próprios apoiadores) de proteção da natureza. Como parte dessa repressão, cerca de 800

11

Ver por exemplo: https://www.facebook.com/dpenafieljara/videos/2537502546272780/
Juan Cuvi, «El repliegue del populismo», Plan V, 15-02-2018. http://www.planv.com.ec/ideas/ideas/elrepliegue-del-populismo. Juan Cuvi, «Copro-cracía correísta», Plan V,
28.02.2018. http://www.planv.com.ec/ideas/ideas/copro-cracia-correísta. Juan Cuvi, «Gustavo Jalkh
enfrenta a su peor enemigo», Plan V, 05.04.2018. http://www.planv.com.ec/ideas/ideas/gustavo-jalkhenfrenta-su-peor-enemigo.
12
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ativistas sociais e ambientais foram processados e perseguidos; alguns acabaram presos
sob acusações de sabotagem e terrorismo.
Durante uma década, explica Cuvi, "personagens obscuros e pequenas
panelinhas vorazes, escondidos atrás de um discurso de esquerda, prepararam o terreno
para o saque massivo de fundos públicos[...]. O poder discricionário e o autoritarismo
do regime foram as armas mais eficazes para facilitar a corrupção e consolidar a
impunidade. Uma vez desenvolvida a estratégia, foi criado um sistema de opacidade
financeira que só foi desmascarado quando seus principais atores tiveram que ceder e
quando os cofres do Estado estavam vazios".
Cuvi conclui: “impregnados de um messianismo vulgar, os oficiais de Correa
acreditavam que eram intocáveis, eternos. Não compreendem e muito menos aceitam a
pressão da sociedade para expulsá-los de suas posições. Eles não entendem que estão
sendo responsabilizados". Em 2010, durante um conflito semelhante (conhecido como
a crise do "30-S", referente a 30 de setembro), as autoridades sob ordens do governo
concordaram em atirar em policiais rebeldes em nome da defesa da integridade física de
Rafael Correa, que alegou ter sido vítima de uma tentativa de golpe no meio do que
provavelmente era apenas um conflito setorial menor. Na ocasião, oito pessoas
morreram e 274 ficaram feridas, um processo de acusação por lesão da humanidade um crime imprescritível, está em andamento. Hoje, serão sobretudo os cidadãos
exercendo seu direito constitucional de se manifestarem contra medidas que não foram
votadas pelos parlamentares, que estão no centro do conflito e que potencialmente se
encontrarão na linha de fogo da polícia.
Além de sua história de repressão, a atual conflagração é inseparável do estado
em que o governo anterior havia deixado a economia quando saiu. Correndo o risco de
me repetir13 , convém recordar que o chamado "cancelamento da dívida por Correa em
2009" não incomodou nem o um pouco a instituição financeira internacional. A famosa
"recusa de pagar ao FMI e ao Banco Mundial" consistiu, de fato, em uma recompra
após a desvalorização da dívida externa pública nos mercados, malandragem do
investidor para a qual contribuiu em nome do banco Lazard Mathieu Pigasse, o enfant
13

Sunniva Labarthe, « Quand le jaguar perd ses dents. Image internationale et contestations locales de la
Révolution Citoyenne en Équateur », in Thomas Posado (dir.), « Tournant à gauche en Amérique Latine :
fin de cycle ? », Recherches Internationales, n° 107, avril-juin 2016. Sunniva Labarthe e Marc SaintUpéry, « Équateur : les „„post-vérités‟‟ de Pierre Carles et Nina Faure », Médiapart,
O5.12.2016. https://blogs.mediapart.fr/saintupery/blog/051216/equateur-les-post-verites-de-pierre-carleset-nina-faure. Sunniva Labarthe, « Les résultats mitigés des gauches latino-américaines », in Bertrand
Badie et Dominique Vidal (dir.), L‟Etat du monde 2016 : un monde d‟inégalités, La Découverte, Paris,
2015.
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terrible e barão da mídia francesa. A dívida pública do Equador, que havia passado de
14 bilhões para 10 bilhões em 2009, chegou a mais de 35 bilhões em 2016, forçando o
país a contrair novos empréstimos junto às instituições financeiras internacionais que
alegou denunciar ontem. A prometida "mudança de matriz produtiva" para tirar o país
da dependência do petróleo e das rendas também não ocorreu. As exportações de
produtos industrializados, que ainda representavam 25% do total em 2007, subiram para
22,7% em 2010 e 16,5% em 2014. O aumento das tarifas de importação determinado
pelo governo em março de 2015 teve o efeito de uma admissão: até o colapso dos
preços mundiais do petróleo a partir de junho de 2014, não havia um esforço estrutural
real em termos de substituição de importações. Investimentos maciços em infraestrutura associados à propaganda massiva resultaram, entre outras coisas, na
construção de estradas que custaram em média 10 vezes mais - segundo dados oficiais do que na União Européia e obras faraônicas destinadas ao declínio inacabado ou
prematuro, algumas excedendo seus orçamentos estimados em vários bilhões de
dólares, como a Refinaria do Pacífico.
Por conseguinte, é numa continuidade, tanto em termos de economia política
como em termos de concepção do monopólio da violência legítima do Estado, que o
Governo de Moreno empreendeu as reformas contestadas. Decisões cruciais que ele
assegurou não prejudicariam as classes sociais mais baixas, com base em uma
explicação contábil provavelmente um pouco complexa demais para ser compreensível
e, portanto, confiável: custou ao governo US$ 20, segundo o BID, subsidiar cada dólar
que realmente beneficia os mais pobres, sendo o restante capturado por outros
consumidores de maior renda, razão pela qual o governo optou por aumentar o bônus de
solidariedade em US$ 15 e eliminar completamente o subsídio aos hidrocarbonetos que
dá uma vantagem proporcional maior aos proprietários de veículos privados altamente
consumidores de energia. O fato de o governo ter abolido a ecotaxa sobre esses últimos
veículos há pouco tempo desacreditou completamente tanto a pedagogia quanto o fundo
de reforma.
O argumento de que os subsídios seriam usados apenas para abastecer o
contrabando de combustível não pesa muito para os consumidores que viram o preço
por galão de diesel passar de US$ 1,03 para US$ 2,27, enquanto a gasolina passou de
US$ 1,85 para US$ 2,30 por galão. As razões para as reivindicações no conflito político
são, portanto, claramente de natureza econômica, entre aqueles que se consideram
beneficiários de subsídios e os defendem e aqueles que consideram que os subsídios
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distorcem o mercado e querem eliminá-los, embora sejam eles os que mais se
beneficiam. Os afetados pelo aumento dos preços opõem-se aos que têm mais razões
para temer uma crise econômica geral. Estes últimos tendem a acompanhar o desastre
(que é o custo dos bloqueios, saques e destruição material durante os confrontos) e
parecem quase encantados quando compartilham vídeos mostrando várias incivilidades
durante as mobilizações e gostam de lembrar que Rafael Correa, em sua recente
entrevista com Maduro para o canal russo, acusou-o de não ter retirado os famosos
subsídios em questão na Venezuela. Uma vez que a reivindicação diz respeito
essencialmente aos preços dos combustíveis, é até mesmo uma oportunidade para
muitos internautas, à direita do espectro político, de questionarem o valor dos discursos
tradicionalmente ecológicos do movimento indígena equatoriano. Como o aumento dos
preços ocorreu no próprio dia do bloqueio, ainda é impossível medir a onda de choque
real sobre a economia local: os problemas de abastecimento são agravados pelos
cálculos individuais mais pessimistas nos setores em questão que operam com um certo
grau de informalidade (mercados populares, táxis, ônibus intermunicipais e urbanos,
etc.). Fotografias de prateleiras vazias em supermercados, ônibus que exibem preços
mais altos do que o esperado e cenas de saques esporádicos à margem de certos
confrontos, circulam amplamente pelas redes, alimentando interpretações tão diversas
quanto contraditórias.
Em torno desta equação, a realidade do posicionamento das diversas facções da
paisagem política equatoriana, como pano de fundo deste transparente movimento de
revolta nacional contra o atual governo, é muito preocupante. "Estamos de volta na
década de 1990", dizem alguns, referindo-se às revoltas que puseram fim aos governos
de Jamil Mahuad em 1998 e Lucio Gutiérrez em 2005, seguindo medidas neoliberais e
impopulares, em grande parte comparáveis aos ajustes estruturais decretados nos
últimos meses por Lenín Moreno (acordo com o FMI, saída da OPEP, cortes na função
pública, fim do subsídio do hidrocarboneto) ao final de um longo período de "diálogo"
com todo o espectro político, num contexto de escândalos econômicos e de extrema
instabilidade dos preços das matérias-primas, incluindo o petróleo, o maior setor de
exportação do país.
"Correa está por trás de tudo isso", outros se estrangulam, não necessariamente
mais satisfeitos do que os primeiros com a virada tomada pela governança de Moreno.
Estranhamente, explode poucos dias antes da abertura do processo "Arroz-Verde" - o
julgamento relativo ao financiamento ilegal das campanhas presidenciais da Alianza
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País de 2013 e 2017 por empresas privadas em troca de contratos privilegiados com o
Estado, observa Martha Roldós no Twitter. Essa advogada e jornalista – que foi
perseguida pessoalmente pelo governo anterior, como muitas outras personalidades dos
setores progressistas da vida política equatoriana – assiste agora com indignação os
"correístas" denunciarem a violência policial e a liberdade de expressão.
Por sua vez, Rafael Correa, da Bélgica, nas redes sociais e com a ajuda de suas
conexões equatorianas (o partico "RC", a mídia: Wambra TV, Revista Crisis...) e
internacional (especialmente através dos canais RT TV e TV Sur), nunca deixou de
atirar combustível no fogo. Entre outras coisas, ele zomba de seu sucessor por não ser
“estar à altura do cargo” que ele imagina abertamente que poderá recuperar um dia.
Mais grave ainda, confirmando os receios de Martha Roldós, circula um vídeo da
pilhagem de manifestantes do edifício Contraloría General del Estado, em Quito, onde
se encontram todos os arquivos originais - provas - do grande processo de corrupção do
anterior regime14. Esse acontecimento é a prova incontestável de que parte da
insurreição em curso é, de fato, o resultado da agitação causada pelo antigo Presidente,
que tinha como regra absoluta tratar qualquer protesto social como um ato de
terrorismo15. No entanto, a CONAIE rejeita qualquer associação com organizações
correístaas e a cobertura mediática de eventos pelos principais bajuladores de Rafael
Correa no Equador. Em um comunicado na página "CONAIE Comunicación", a
organização expressa que "se destaca da tentativa de golpe de Estado do correismo",
especificando que sua "luta é pela saída do #FMI do Equador, contra o "Paquetazo"
[expressão que se refere a uma série de medidas de austeridade] e pela defesa de nossos
territórios contra o extrativismo". "Não permitiremos que aqueles que nos
criminalizaram por 10 anos se beneficiem de nossa luta e da do povo equatoriano",
acrescenta o post publicado no Facebook. Mais recentemente, parece que entregou à
polícia um infiltrado "correista" durante uma reunião, envolvida no ataque à Contraloría
do Estado16. Esta batalha na batalha está atualmente em pleno andamento e pode, em
última análise, ser uma oportunidade para o governo.

14

Abel Alvarado, « Denuncian ataque a la sede de la contraloría en Ecuador »,
08.10.2019. https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/08/alerta-ecuador-atacan-sede-de-contraloria-pablo-celidice-que-es-esto-ocurre-con-la-clara-intencion-de-sustraer-y-destruir-documentos-que-sustentanresponsabilidades-civiles-y-penales-e-i
15
Lembremos, entre outras coisas, a militarização de Dayuma em 2007, a oposição ao abandono do
projeto Yasuní-ITT em 2013, o bloqueio nacional em 2015 ou a repressão militarizada do território
indígena Shuar em resistência aos mega projetos de mineração.
16
Correa transmitiu na sequência um vídeo que apresenta o indivíduo como um "militar infiltrado".
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Por esse lado, abandonado pelo Partido Socialista Cristão - que não quer assumir
o custo político a nível municipal do aumento dos preços dos transportes urbanos - e
atacado de frente pela direita neoliberal de Guillermo Lasso - opositor nas últimas
eleições – no momento, milhares de manifestantes, a grande maioria indígenas,
continuam ocupando a capital, Lenín Moreno, que cancelou uma viagem planejada à
Alemanha, ainda não está em Quito, onde o palácio presidencial foi evacuado de todos
os seus ocupantes na tarde de 7 de outubro. Nesta fase, parece que o controle da
situação é exercido pelos gabinetes ministeriais, tanto na relação com a aplicação da lei
e as forças de mercado como em negociações intensas, mais ou menos ocultas. Nos
últimos dias, a Ministra do Interior, María Paula Romo, que está particularmente
exposta à sua posição, tinha até então centrado a sua comunicação no controle da
especulação descontrolada sobre os preços dos produtos básicos. Para servir de
exemplo, vários comerciantes foram presos por tentarem cobrar preços não
regulamentados por batatas, milho e cebolas. Mas, na sequência dos acontecimentos de
segunda-feira à noite, quase todas as comunicações oficiais dizem respeito à questão da
utilização proporcional - ou não - da violência legítima do Estado. O papel deste
advogado, um activista de longa data dos direitos humanos e das mulheres,
alegadamente empenhado contra a violência policial, é crucial nas negociações com os
representantes sociais que irão determinar o resultado e as consequências a longo prazo
da crise.
Crise política, derrubada do atual poder: as próximas horas e confrontos serão
decisivos. No Equador, tudo pode acontecer17, mas ao contrário do peronismo
argentino, o correísmo é tão incapaz de governar em coalizão quanto de encontrar
figuras políticas que possam se beneficiar de uma estatura eleitoral para representar o
"grande ausente" na cena política equatoriana. Longe de ter todas as coordenadas do
conflito, mas aproveitando ao máximo a oportunidade, a atual tentativa de
desestabilização dos correístas não apresenta, no momento, nenhuma saída institucional
tangível. Na verdade, ultimamente, ninguém parece estar à altura do cargo presidencial.
Ao contrário de seus desejos, Rafael Correa não tem equivalente ao que Alberto
Fernandez representa para Cristina Fernández de Kirchner, por causa de sua propensão
17

Decio Machado, «En Ecuador puede pasar cualquier cosa», Blog personnel,
07.10.2019. https://deciomachado.blogspot.com/2019/10/decio-machado-en-ecuador-puedepasar_77.html?fbclid=IwAR2QI247CKDVGbjGtAYbRTaLR9ydmvqofPbAypokvWVHJ_Q8J5FQdQE9vI

Quito,
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patológica para o ressentimento pessoal, juntamente com um certo narcisismo e sua
incapacidade de pensar em uma frente social que não pode ser liderada por seus serviços
de inteligência pessoal. Na ausência de uma possível reconciliação entre Correa e o
movimento indígena, a CONAIE comunica agora a sua única determinação em fazer o
governo recuar e não demitir o Chefe de Estado, martelando assim publicamente a sua
total descordância com os objetivos defendidos pelos agitadores do campo correísta.
Enquanto aguarda mais informações sobre a situação atual, marcada pela recente
ocupação da Assembleia Nacional pelos manifestantes, a autora destas linhas apela à
solidariedade e à vigilância internacionais. A revogação do Decreto 883 por Moreno
agora parece fundamental para evitar que o banho de sangue se espalhe, a comunidade
internacional pode ser mais convincente sobre este assunto do que os gritos dos parentes
das vítimas que abundam na web e que não parecem comover o governo.
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Com se já fôssemos livres
Resenho do Livro:
GRAEBER, David.Comme si nous étions déjà libres. Montreal: Editions Lux,
2014.1SI
Etienne Andreux2
Tradução Carolina Salomão

David Graeber é antropólogo e professor da London School of Economics.
Graeber foi um dos incentivadores do movimento Occupy Wall Street (OWS), em 2011.
Ele afirma ser um anarquista e estuda as falhas do capitalismo. Em sua bibliografia, três
obras se destacam: Dívida : os primeiros 5.000 anos (2013), publicado no Brasil pela
editora Três Estrelas em 2016 ; Bullshit Jobs – empregos de merda - (2018) ; The
Democracy Project (2014).
Este livro é para o autor uma oportunidade de fazer o balanço do movimento
Occupy Wall Street, mas também de propor uma reflexão mais ampla sobre democracia
e movimentos revolucionários e a própria possibilidade de uma democracia nos Estados
Unidos e no mundo, de modo geral.
Lembrem-se estávamos no final do verão de 2011, a crise econômica de 2008 e a

recapitalização dos bancos ainda estavam presentes, Barack Obama era presidente e
descobrimos essa outra América, essa que proclamava em alto e bom som que o
capitalismo neoliberal não era a panacéia universal, que tínhamos que atacar a
concentração de poder e riqueza, aquela com o slogan unificador "Somos os 99%"!
Occupy Wall Street (OWS) é um movimento pacífico de protesto que denuncia
os abusos do capitalismo financeiro e o conluio entre o governo e as instituições
financeiras, um sistema de corrupção institucionalizada, para garantir que um número
cada vez maior de cidadãos afunde em dívidas.
O movimento começou em 17 de setembro de 2011 quando aproximadamente
1.000 pessoas se manifestaram na área de Wall Street. Alguns manifestantes ergueram
barracas improvisadas no Zuccotti Park, "ocupando" o local numa espécie de protesto.
Nas semanas seguintes, centenas de manifestantes viveram e dormiram no parque.

1

Comme si nous étions déjà libres é o título da edição francesa do livroThe democracy project: A history,
a crisis, a movement. Spiegel & Grau, 2013.
2
Desde de 2001, é co-organizador das Journées de Mauprévoir, fórum de trocas e debates.
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Muito ativo nas redes sociais, o movimento se inspirou na Primavera Árabe,
especialmente nas revoluções tunisiana e egípcia, assim como pelo movimento dos
Indignados na Espanha.
A partir de 9 de outubro, o movimento se espalhou pelos Estados Unidos e
manifestações semelhantes foram realizadas em 70 grandes cidades. Em 15 de outubro,
data escolhida para ser o primeiro dia de protesto por democracias reais do mundo, o
movimento se espalhou por cerca de 1.500 cidades de 82 países
Em meados de novembro, na noite de 14 para 15 de novembro, os manifestantes
foram expulsos do parque pela polícia de Nova York, que interditou o acampamento.
No entanto, apesar do fim da ocupação, o movimento continuou adotando táticas de
pressão, com ações rápidas e direcionadas.
A primeira parte do livro é um testemunho do nascimento e organização
progressiva do movimento. O autor se pergunta por que, desta vez, o movimento
decolou (a convocação para ocupar instituições financeiras é tão antiga quanto os EUA,
mas esta é a primeira vez que ela operou nessa escala).
A segunda parte é uma reflexão sobre o conceito de democracia. O termo
"democracia" mudou radicalmente o seu significado na história. Hoje, refere-se à forma
como as nossas sociedades estão organizadas politicamente, com base na eleição de
pessoas de uma elite econômica e cultural.
Há alguns séculos, foi assimilada por essas mesmas elites a anarquia e a
desordem, e referia-se às realidades da antiga democracia ateniense, ou seja, às
assembleias populares e aos líderes revogáveis sorteados. A última parte busca dar aos
ativistas ferramentas democráticas, como o consenso. Trata-se, nesse sentido, de uma
espécie de guia prático.
Este movimento revolucionário, na visão do autor, baseia as suas esperanças no
contágio (fala de contagionismo) de uma democracia direta que não é hierárquica, mas
horizontal. Não reivindica uma reforma do capitalismo, mas sim o seu total
desmantelamento.
A não-violência, explica ele, deve expor a violência inerente à ordem política,
demonstrando como a "aplicação da lei" automaticamente usa a brutalidade para
defender o status quo, mesmo diante de uma série de idealistas não-violentos.
David Graeber relembra algumas referências históricas na tentativa de
compreender melhor a situação. O autor recorda que originalmente, a Constituição dos
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EUA não incluía uma Declaração de Direitos, por isso ela aparece na forma de
emendas.
Na década de 1980, o Congresso eliminou as leis "usurárias", permitindo que
qualquer empresa entrasse nas finanças, permitindo que tribunais e a polícia
executassem empréstimos com taxas de juros anuais de até 300%, ou seja, taxas
anteriormente impostas apenas pelo crime organizado.
Se a indústria automobilística americana entrou em colapso durante a crise de
2008, é porque a maior parte de seus lucros não advém da fabricação de automóveis,
mas de seu financiamento.
Grande parte da renda dos cidadãos comuns alimenta um sistema predatório
através de muitas taxas ocultas e multas. Todo o sistema foi concebido para nos
encorajar a cometer erros porque é a própria base dos seus lucros comerciais.
O dólar dos EUA é essencialmente uma dívida pública em circulação, mais
especificamente uma dívida de guerra. Os déficits dos EUA são quase exclusivamente
atribuíveis aos gastos militares, que representam metade dos gastos federais. Os
Acordos de Bretton Wood de 1944 tornaram possível a internacionalização desse
sistema, instituindo os títulos do Tesouro americano, ou seja, a dívida de guerra, como
base do sistema financeiro internacional. A Alemanha, seguida do Japão, da Coreia do
Sul e dos Estados do Golfo, compraram enormes quantidades destes títulos e
financiaram as bases americanas no seu território. Este sistema é semelhante ao do
tributo imperial da época do Império Romano.
Embora os Estados Unidos ainda produzam máquinas agrícolas, tecnologia
médica, tecnologia da informação e armas sofisticadas, seu setor de manufatura gera
pouco lucro. A riqueza provém cada vez mais do sistema financeiro, ou seja, da força
militar no estrangeiro e da coerção dentro do próprio país (tribunais e polícia para
cobrar dívidas). Este sistema "mafia-capitalista", segundo o autor, não é sustentável a
longo prazo.
As medidas extremamente severas impostas há muito tempo aos países do
Terceiro Mundo, obrigando-os a reduzir os serviços públicos para redistribuir o saque
para 1%, agora são estendidas para o resto do mundo (Grécia, Irlanda). O 1% não é
apenas uma classe de privilegiados, refere-se ao poder de uma classe. O 1% são aqueles
que dão mais dinheiro aos candidatos durante as campanhas eleitorais e colhem a
maioria dos benefícios do crescimento econômico.
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As elites políticas e econômicas americanas criaram um mundo onde é
impossível criticar o capitalismo, sinônimo de liberdade, livre mercado, livre comércio e
livre iniciativa. Os economistas são usados apenas para inventar razões cientificamente
fundamentadas para justificar decisões já tomadas por políticos. Essa ideologia nos
impede de considerar que pode haver outra coisa.
O governo dos EUA tem aplicado a tática usual para suprimir os movimentos
democráticos: desacreditar a legitimidade moral criando intencionalmente a desordem
pública, projetando uma imagem potencialmente violenta para assustar as classes
médias. O governo usou a brutalidade terrorista, através de ataques direcionados contra
civis, para espalhar o terror para fins políticos, para mostrar que a participação no
Occupy poderia levar a lesões físicas. O autor relata que a polícia infiltrou criminosos
no movimento.
David Graeber opõe seus argumentos aos discursos "progressistas" (sob este
termo devemos entender o Partido Democrata, incluindo sua ala de esquerda) que
reprovam os movimentos radicais em geral por serem conduzidos por ideais fora de seu
alcance. Supõe não fazer parte do sistema político (ou seja, não se candidatar a eleições)
porque não é democrático, mas baseado na corrupção institucionalizada imposta pela
força. A soberania popular dos Pais Fundadores é limitada à escolha de seus líderes
entre uma elite.
David Graeber encontra um inconsciente democrático americano (a Liga das
Seis Nações Iroquesas, o único modelo do qual os Pais Fundadores tinham experiência
direta), enterrado sob imagens de selvageria e crime.
Ele admite que o termo democracia foi cunhado na Grécia, mas argumenta que o
próprio conceito existe desde que os Homos sapiens começaram a se comunicar para
desenvolver formas de resolver problemas coletivamente. A presença de assembleias
democráticas pode ser observada em todas as épocas. Votar divide e só existe em
comunidades que querem forçar seus membros a obedecer a uma decisão. A construção
de um consenso é muito mais apropriada, uma vez que não obrigará uma minoria
frustrada a cumprir uma decisão que rejeita.
Assim, em 1600, os Conselhos de Manutenção da Paz das Seis Nações Iroquesas
funcionaram por consenso. Da mesma forma, marinheiros em navios piratas elegeram
seu capitão, que poderia ser demitido a qualquer momento.
Há duas maneiras de contar a história da anarquia. Continuamos a associá-la
sistematicamente ao caos. Mas é um princípio da sociedade humana onde as relações
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não são impostas sob a ameaça constante da força. Historicamente, as comunidades
igualitárias foram formadas em rejeição a um sistema de dominação e sem exercer
qualquer forma de poder. Opõe-se ao marxismo, que considera necessário aproveitar os
poderes do Estado até que seus mecanismos se tornem supérfluos (cf. a noção de
declínio do Estado). A anarquia exige "construir a nova sociedade na casca do velho",
explorando a igualdade em todas as suas formas. Não se trata de imaginar que tipo de
organização surgiria se as pessoas fossem livres para resolver os problemas
coletivamente, mas de criar as condições que o permitam.
Ao argumento de que o desaparecimento do Estado levaria ao caos, David
Graeber responde com alguns exemplos, notadamente o movimento zapatista no
México, e argumenta que, pelo contrário, é impor o respeito às leis pela coerção que
infantiliza e gera comportamentos irracionais. Ele diz: "Trate as pessoas como adultos,
tirando suas armas e advogados, e elas se comportarão como adultos ".
O autor dedica um longo capítulo ao princípio do consenso, que é útil e
necessário para estabelecer um processo democrático genuíno, enfatizando em
particular a necessidade de uma descentralização radical para que funcione.
Ele recomenda a desobediência civil (em referência a Gandhi) e a ação direta,
que refletem a obstinação em agir "como se já fôssemos livre", daí o título do livro.
Nenhum governo concede voluntariamente novas liberdades a quem governa.
Elas são sempre conquistadas por aqueles que consideram seguir princípios que vão
além da estrutura das leis e do respeito pelas autoridades em vigor.
Uma revolução é uma tomada de poder pelas forças populares que procuram
transformar a natureza do sistema político, social e econômico de um país, geralmente
seguindo o sonho visionário de uma sociedade igualitária. Todas as revoluções de 1789,
1848, 1917 e 1968 tornaram possível fazer progressos a nível global, enquanto a
revolução russa de 1917 foi também global porque deu origem ao New Deal e aos
Estados de bem-estar social na Europa. Em 1968, a revolução eclodiu em quase todo o
mundo contra as burocracias estatais. O seu legado mais duradouro é provavelmente o
nascimento do feminismo.
As tentativas atuais são uma rebelião contra a burocracia global a serviço do
mercado (F.M.I., O.M.C., Banco Mundial,...). Os governos estão investindo muita
energia no monitoramento e controle dessas reinvidicações e na imposição da ideia de
que não é possível qualquer mudança.
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O medo dos movimentos sociais é tão grande que quase conseguiram impor a
ideia de que nenhuma mudança é possível através da aniquilação dos sonhos e do
constrangimento do desespero, no momento em que o sistema capitalista vacila.
Na última parte do livro, David Graeber menciona algumas propostas, mas deixa
claro que a mudança deve ser decidida ao longo do caminho e não a partir de um
programa pré-estabelecido: - O autor denuncia aquilo que chama "o acordo
produtivista", ou seja, o ideal puritano do trabalho como virtude em si mesmo,
recompensado por um paraíso consumista. Ele argumenta que o trabalho é uma virtude
quando é útil aos outros, desvinculado de qualquer noção de produtivismo.
- "O mais urgente seria reduzir o ritmo de produção", concentrando-se nas produções,
nos serviços e, por conseguinte, nos empregos geradores de valor, o que também
responderia à crise climática e permitiria o progresso social, principalmente em matéria
de tempo de trabalho e de significado do trabalho.
- Para reduzir o tamanho e o controle do Estado, é necessário, desde já, diminuir a
extensão das burocracias públicas e privadas, eliminando tarefas desnecessárias,
superficiais e sem sentido.
- O comunismo é, de fato, a base de qualquer relação social amigável. Agimos como
anarquistas sempre que nos entendemos sem ameaça ou força. Não se trata, portanto, de
construir uma sociedade a partir do zero, mas de expandir áreas de liberdade na
sociedade capitalista existente, até que a liberdade sirva como princípio de organização
absoluta.
Graeber afirma que que já somos livres e que as revoluções de 2011 libertaram
muitas pessoas das correntes que dificultam a imaginação coletiva. A democracia é
simplesmente a nossa capacidade de nos unirmos como pessoas razoáveis e
encontrarmos soluções para os nossos problemas comuns.
O autor acredita que devemos agir não na esperança de uma grande noite que
mudaria o mundo, mas como se todos já tivessem plena liberdade. Segundo ele, os
militantes do Occupy conseguiram libertar-se individualmente. Seu funcionamento sem
hierarquia ou líder se baseia sobretudo na discussão
Este "horizontalismo", oposto ao verticalismo das organizações políticas
tradicionais e dos sindicatos, coloca todos em pé de igualdade. Qualquer pessoa
presente dispõe de direito de veto se considerar que uma proposta infringe um princípio
partilhado pelo grupo. Essa busca de consenso pode levar muito tempo, mas demonstra
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como seria uma democracia real, onde o poder não seria confiscado. Esta deliberação é,
portanto, um desafio à política tradicional.
A leitura deste texto resolutamente otimista, talvez utópico, é interessante
porque David Graeber identifica questões importantes, particularmente sobre os
processos democráticos em geral. Espero que, pelo menos na república de agosto de
Mauprévoir3, atuemos "como se já fôssemos livres".

3

O autor faz referência às às Jornadas de Mauprévoi, de 23 a 25 de agosto de 2019, onde essa resenha foi
lida.
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