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Editorial
Tatu or not Tatu –
Manifesto Uninômade +10
A palavra revolução voltou a circular. Nas ruas, nas praças, na internet,
e até mesmo nas páginas de jornal, que a olha com olhos temerosos. Mas, principalmente, em nossos espíritos e corpos. Da mesma maneira, a palavra capitalismo
saiu de sua invisibilidade: já não nos domina como dominava. Assistimos ao final
de um ciclo – o ciclo neoliberal implementado a partir dos anos 80, mas cujo ápice
se deu com a queda do muro de Berlim e o consenso global em torno da expansão
planetária do mercado. Muitos dentre nós (principalmente os jovens) experimentam seu primeiro deslocamento massivo das placas tectônicas da história.
Mas nossa era não é apenas crepuscular. Ao fim de um ciclo abrem-se
amplas oportunidades, e cabe a nós transformar a crise da representação e do
capitalismo cognitivo em novas formas de democracia absoluta. Para além das esferas formais, dos Estados e nacionalidades. Para além do capitalismo financeiro
e flexível. Lá onde brilha nossa singularidade comum: a mulher, o negro, o índio,
o amarelo, o pobre, o explorado, o precário, o haitiano, o boliviano, o imigrante,
o favelado, o trabalhador intelectual e manual. Não se trata de um recitar de excluídos, mas de uma nova inclusão híbrida. A terra, enfim, nossa. Nós que somos
produzidos por esta chuva, esta precipitação de encontros de singularidades em
que nos fazemos divinos nesta terra.
É pelo que clama a multidão na Grécia, na Espanha e os occupy espalhados pelos Estados Unidos; é pelo que clamam as radicalidades presentes na primavera árabe, esta multidão situada para além da racionalidade ocidental. É o mesmo
arco que une a primavera árabe, as lutas dos estudantes no Chile e as lutas pela
radicalização da democracia no Brasil. Nossas diferenças é o que nos torna fortes.
A luta pela mestiçagem racial, simbólica, cultural e financeira passa pela
materialidade do cotidiano, pela afirmação de uma longa marcha que junte nossa
potência de êxodo e nossa potência constituinte. Acontecimento é o nome que nos
anima para o êxodo perpétuo das formas de exploração. Êxodo para dentro da
terra. Fidelidade à terra. Tatu or not tatu.
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É preciso ouvir em nós aquele desejo que vai para além da vida e da sua
conservação: para além do grande terror de uma vida de merda que nos impõe o
estado de precariedade e desfiliação extrema. É preciso re-insuflar o grito que nos
foi roubado à noite, resistir aos clichês que somos, e que querem fazer de nós: para
além de nossas linhas de subjetivação suspensas entre o luxo excedente do 1% ou
do lixo supérfluo dos 99%.
É preciso não precisar de mais nada, a não ser nossa coragem, nosso intelecto e nossos corpos, que hoje se espraiam nas redes de conhecimentos comuns
apontando para nossa autonomia. Somos maiores do que pensamos e desejamos
tudo. Não estamos sozinhos! É preciso resistir na alegria, algo que o poder dominador da melancolia é incapaz de roubar. Quando o sujeito deixa de ser um mero
consumidor-passivo para produzir ecologias. Um corpo de vozes fala através de
nós porque a crise não é apenas do capital, mas sim do viver. Uma profunda crise
antropológica. Manifesta-se no esvaziamento de corpos constrangidos, envergonhados, refletidos na tela da TV, sem se expandir para ganhar as ruas. Nossos corpos
paralisam, sentem medo, paranóia: o outro vira o grande inimigo. Não criam novos
modos de vida. Permanecem em um estado de vidaMenosvida: trabalho, casa, trem,
ônibus, trabalho, casa. A vida individual é uma abstração. Uma vida sem compartilhamento afetivo, onde a geração do comum se torna impossível. É preciso criar
desvios para uma vidaMaisvida: sobrevida, supervida, overvida. Pausa para sentir
parte do acontecimento, que é a vida. Somos singularidades cooperativas. Pertencemos a uma esfera que nos atravessa e nos constrói a todo o momento.
O capitalismo cognitivo e financeiro instaura um perpétuo estado de exceção que busca continuamente reintegrar e modular a normalidade e a diferença:
lei e desordem coincidem dentro de uma mesma conservação das desigualdades que produz e reproduz as identidades do poder: o “Precário” sem direitos, o
Imigrante “ilegal”, o “Velho” abandonado, o “Operário” obediente, a “Mulher”
subjugada, a “Esposa” dócil, o “Negro” criminalizado e, enfim, o “Depressivo”
a ser medicalizado. As vidas dos pobres e dos excluídos passam a ser mobilizadas enquanto tais. Ao mesmo tempo em que precisam gerar valor econômico,
mantêm-se politicamente impotentes.
O pobre e o louco. O pobre – figura agora híbrida e modulada de inclusão
e exclusão da cadeia do capital – persiste no cru da vida, até usando seu próprio
corpo como moeda. E o louco, essa figura que vive fora da história, “escolhe” a exclusão. Esse sujeito que se recusa a produzir, vive sem lugar. Onde a questão de exclusão e inclusão é diluída no delírio. Ninguém delira sozinho, delira-se o mundo.
Esses dois personagens vivem e sobrevivem à margem, mas a margem transbordou
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e virou centro. O capital passa a procurar valor na subjetividade e nas formas de
vida das margens e a potência dos sem-dar-lucro passa a compor o sintoma do
capital: a crise da lei do valor, o capitalismo cognitivo como crise do capitalismo.
A crise dos contratos subprimes em 2007, alastrando-se para a crise da
dívida soberana europeia, já não deixa dúvidas: a forma atual de governabilidade
é a crise perpétua, repassada como sacrifício para os elos fragilizados do arco
social. Austeridade, cortes, desmonte do welfare, xenofobia, racismo. Por detrás
dos ternos cinza dos tecnocratas pós-ideológicos ressurgem as velhas bandeiras
do biopoder: o dinheiro volta a ter rosto, cor, e não lhe faltam ideias sobre como
governar: “que o Mercado seja louvado”, “In God we trust”. O discurso neutro da
racionalidade econômica é obrigado a mostrar-se em praça pública, convocando
o mundo a dobrar-se ao novo consenso, sem mais respeitar sequer a formalidade
da democracia parlamentar. Eis o homo œconomicus: sacrifício, nação, trabalho,
capital! É contra este estado de sítio que as redes e a ruas se insurgem. Nas mobilizações autoconvocadas em redes, nas praças das acampadas, a exceção aparece
como criatividade do comum, o comum das singularidades que cooperam entre si.
No Brasil são muitos os que ainda se sentem protegidos diante da crise
global. O consenso (neo) desenvolvimentista produzido em torno do crescimento
econômico e da construção de uma nova classe média consumidora cria barreiras
artificiais que distorcem nossa visão da topologia da crise: a crise do capitalismo
mundial é, imediatamente, crise do capitalismo brasileiro. Não nos interessa que
o Brasil ensine ao mundo, junto à China, uma nova velha forma de capitalismo
autoritário baseado no acordo entre Estados e grandes corporações!
O governo Lula, a partir das cotas, do Prouni, da política cultural (cultura viva, pontos de cultura) e da distribuição de renda (programas sociais, bolsa
família, valorização do salário mínimo) pôde apontar, em sua polivalência característica, para algo que muitos no mundo, hoje, reivindicam: uma nova esquerda,
para além dos partidos e Estados (sem excluí-los). Uma esquerda que se inflame
dos movimentos constituintes que nascem do solo das lutas, e reverta o Estado e
o mercado em nomes do comum. Uma esquerda que só pode acontecer “nessa de
todos nós latino-amarga américa”. Mais do que simples medidas governamentais,
nestas políticas intersticiais, algo de um acontecimento histórico teve um mínimo de vazão: aqueles que viveram e morreram por transformações, os espectros
das revoluções passadas e futuras, convergiram na construção incipiente de nossa
emancipação educacional, racial, cultural e econômica. Uma nova memória e um
novo futuro constituíram-se num presente que resistira ao assassinato simbólico
da história perpetrado pelo neoliberalismo. A popularidade dos governos Lula
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tinha como lastro esses interstícios onde a política se tornava uma poética. Já
hoje, nas taxas de aprovação do governo Dilma, podemos facilmente reconhecer
também as cores deslavadas de um consenso prosaico. O “país rico” agora pacifica-se no mantra desenvolvimentista, retrocedendo em muitas das políticas que
tinham vazado. Voltam as velhas injunções progressistas: crescimento econômico
para redistribuir! Estado forte! As nuvens ideológicas trazem as águas carregadas
do gerencialismo e do funcionalismo tecnocrático: menos política, mais eficiência!
Desta maneira, removem-se e expropriam-se os pobres: seja em nome de um Brasil
Maior e se seu interesse “público” (Belo Monte, Jirau, Vila Autódromo), seja em
nome de um Mercado cada vez Maior e de seu interesse “privado” (Pinheirinho,
TKCSA, Porto do Açu). Juntando-se entusiasticamente às equações do mercado,
os tratores do progresso varrem a sujeira na construção de um novo “País Rico (e)
sem pobreza”. Os pobres e as florestas, as formas de vida que resistem e persistem,
se tornam sujeira. A catástrofe ambiental (das florestas e das metrópoles) e cultural
(dos índios e dos pobres) é assim pacificada sob o nome do progresso. Dominação
do homem e da natureza conjugam-se num pacto fáustico presidido por nenhum
Mefistófeles, por nenhuma crise de consciência: já somos o país do futuro!
Na política de crescer exponencialmente, só se pensa em eletricidade e
esqueceu-se a democracia (os Soviets: Conselhos). Assim, governa-se segundo a
férrea lógica – única e autoritária – da racionalidade capitalista. Ataca-se enfim
a renda vergonhosa dos “banquiplenos”, mas a baixa dos juros vai para engordar
os produtores de carros, essas máquinas sagradas de produção de individualismo,
em nome da moral do trabalho. Dessa maneira, progredir significa, na realidade, regredir: regressão política como acontece na gestão autoritária das revoltas
dos operários das barragens; regressão econômica e biológica, como acontece
com uma expansão das fronteiras agrícolas que serra a duração das relações entre
cultura e natureza; regressão da vida urbana, com a remoção de milhares de pobres para abrir o caminho dos megaeventos; regressão da política da cultura viva,
em favorecimento das velhas oligarquias e das novas indústrias culturais. O progresso que nos interessa não contém nenhuma hierarquia de valor, ele é concreta
transformação qualitativa, “culturmorfologia”.
Este é o imaginário moderno em que a dicotomia prevalece: corpo e
alma, natureza e cultura, nós e os outros; cada macaco no seu galho! Estes conceitos resultam em uma visão do mundo que distancia o homem da ecologia e de
si mesmo. O que está em questão é a maneira de viver no planeta daqui em diante. É preciso encontrar caminhos para reconciliar estes mundos. Perceber outras
configurações relacionais mais móveis, ativar sensibilidades. Fazer dessa revolução um grande caldeirão de desejos que crie formas de cooperação e modos de
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intercâmbio, recombine e componha novas práticas e perspectivas: mundos. Uma
mestiçagem generalizada: nossa cultura é nossa economia e nosso ambiente é
nossa cultura: três ecologias!
As lutas da primavera Árabe, do 15M Espanhol, do Occupy Wall Street
e do #ocupabrasil gritam por transformação, aonde a base comum que somos nos
lança para além do estado de exceção econômico: uma dívida infinita que busca
manipular nossos corações e manter-nos acorrentados aos medos. Uma dívida infinita que instaura a perpétua transferência de renda dos 99% dos devedores ao 1%
dos credores. Não deixemos que tomem por nós a decisão sobre o que queremos!
A rede Universidade Nômade se formou há mais de dez anos, entre as mobilizações de Seattle e Gênova, os Fóruns Sociais Mundiais de Porto Alegre e a insurreição Argentina de 2001 contra o neoliberalismo. Foram dois momentos constituintes: o manifesto inicial que chamava pela nomadização das relações de poder/
saber, com base nas lutas dos pré-vestibulares comunitários para negros e pobres
(em prol da política de cotas raciais e da democratização do acesso ao ensino superior); e o manifesto de 2005 pela radicalização democrática. Hoje, a Universidade
Nômade acontece novamente: seu Kairòs (o aqui e agora) é aquele do capitalismo
global como crise. Na época da mobilização de toda a vida dentro da acumulação
capitalista, o capitalismo se apresenta como crise e a crise como expropriação do
comum, destruição do comum da terra. Governa-se a vida: a catástrofe financeira
e ambiental é o fato de um controle que precisa separar a vida de si mesma e opõe
a barragem aos índios e ribeirinhos de Belo Monte, as obras aos operários, os
megaeventos aos favelados e aos pobres em geral, a dívida aos direitos, a cultura
à natureza. Não há nenhum determinismo, nenhuma crise terminal. O capital não
tem limites, a não ser aqueles que as lutas sabem e podem construir. A rede Universidade Nômade é um espaço de pesquisa e militância, para pensar as brechas e
os interstícios onde se articulam as lutas que determinam esses limites do capital
e se abrem ao possível: pelo reconhecimento das dimensões produtivas da vida
através da renda universal, pela radicalização democrática através da produção de
novas instituições do comum, para além da dialética entre público e privado, pelo
ressurgimento da natureza como produção da diferença, como luta e biopolítica de
fabricação de corpos pós-econômicos. Corpos atravessados pela antropofagia dos
modernistas, pelas cosmologias ameríndias, pelos êxodos quilombolas, pelas lutas
dos sem teto, sem terra, precários, índios, negros, mulheres e hackers: por aqueles
que esboçam outras formas de viver, mais potentes, mais vivas.

Rede Universidade Nômade

Universidade Nômade
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O comum e a exploração 2.0
Universidade Nômade
O 3º Fórum de Mídias Livres (FML), realizado em Porto Alegre no escopo do Fórum Mundial Temático 2012, foi marcado pelo apelo à convergência. Os desafios para a democratização das comunicações no Brasil dependem de
uma mobilização abrangente, de amplo espectro articulado em rede, dos grupos,
coletivos e veículos que trabalham à margem dos conglomerados das comunicações. A chegada de Ana de Hollanda como ministra da cultura de Dilma, com
suas relações íntimas com o ECAD, a dita “classe artística” e a grande indústria
fonográfica, acabou por fechar as portas do governo aos novos protagonistas do
campo cultural e das mídias livres. Em menos de um ano, o MinC de Hollanda
tornou-se um reduto de defesa aristocrática da “arte” contra a cultura. Daí os
apelos no 3º Fórum quanto ao respeito às diferenças para a expansão de redes
contra-hegemônicas ao establishment representado pela indústria cultural nacional e internacional. No “espírito do tempo” dessa convergência, não há lugar para
purismos, dogmatismos, academicismos, para qualquer esboço de retorno a formas ultrapassadas de militância, consideradas analógicas ou “1.0″.
A rede Universidade Nômade, inclusive por meio da Revista Global/Brasil, participou dos dois fóruns anteriores, no Rio de Janeiro (2008) e em Vitória
(2009). Em ambos, não só debateu horizontalmente, como contribuiu para a formulação de uma frente transversal de construção para as novas mídias livres e/
ou redes colaborativas. O que se traduziu, por exemplo, na política dos Pontos
de Mídia Livre. Numa perspectiva materialista, de fato, não adianta aferrar-se
a elaborações teóricas ou cartilhas utópicas, mas, sim, identificar movimentos e
lutas reais que já estão constituindo uma alternativa ao modelo da grande mídia
e grande indústria cultural. Desde os primeiros fóruns, consideramos acertado o
diagnóstico da importância de se colocarem tarefas concretas para a coordenação
de movimentos sociais, redes militantes e/ou mídias auto-organizadas de cauda
longa. No sentido de que esses vários agentes (pontos, singularidades) se qualifiquem cada vez mais para, no limite, se constituírem como uma teia múltipla e
politicamente organizada contra o status quo. Noutras palavras, se constituírem
como um comum produtivo, material e antagonista ao capitalismo: seja ele 1.0 ou
2.0, analógico ou digital.
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A terceira edição do FML, no entanto, causou estranheza. Seu calendário, a composição das mesas e suas pautas, tudo foi pré-definido por um círculo
fechado que, quando teve a legitimidade contestada, tentou se legitimar apelando
às atividades de um “comitê executivo”, instituído em 2008, e cujas atividades e
deliberações não foram apresentadas aos midialivristas em lista aberta. Em princípio, participaram desse comitê os cabeças de algumas organizações já estabelecidas. Ou seja, a maioria dos midialivristas não participou da construção do 3º
FML: um evento pré-formatado e pré-pautado dirigido a grupos “parceiros” do
Circuito Fora do Eixo (FdE), onde se convocava a formação de redes em rede já
com um calendário e uma pauta completos para 2012. Esse pacote incluía o Fórum de Mídias Livres em Porto Alegre, mas também o Festival Digitália, o Grito
Rock, os encontros anuais do próprio FdE e da Casa de Cultura Digital e, finalmente, uma decisão já tomada de organizar um Fórum Mundial de Mídia Livre
por ocasião da Rio + 20. Entre as redes “parceiras”, citadas porém não consultadas, encontram-se Pontos de Cultura, Pontos de Mídia Livre e Espaços Hackers.
O 3º FML em Porto Alegre aconteceu num ambiente onde o dissenso
foi rapidamente desqualificado, e aonde a convergência veio pré-estabelecida de
cima a baixo. Uma forma de organização que lembra não só a burocracia estatal, como também aparelhos meramente partidários, em que são camufladas a
hierarquização e a fragmentação por meio da mística do consenso. Ao invés de
momento para a construção democrática, o FML se tornou o lugar de ratificação
burocrática de decisões tomadas antes, alhures e por outrem! O FML tornou-se
assim o teatro de mais uma comédia da representação.
Diante disso, vale a pena problematizar o estado do processo de constituição de “mídias livres” e mais em geral o movimento da “cultura” de resistência
à restauração no MinC. O que significa o apelo de convergência e ao que, afinal,
se pretendem fazer convergir as redes? O que está em jogo nesses consensos cada
vez mais impermeáveis e institucionalizados, muitas vezes reproduzidos, na sua
essência, de forma acrítica, nos fóruns e encontros culturalivristas e midialivristas? O que significa que as redes (no plural) agora devam constituir-se em uma
só rede?
As redes e os novos modelos de negócios
De tempos para cá, se tornou costumeira a expressão “gestor de redes” e
“redes em rede“. Por gestão de redes se entende a atividade de ligar os pontos e
trançar os fios do que passa a ser uma cadeia produtiva. O gestor opera como um
agregador dos múltiplos nós produtivos da economia da cultura. Por um lado, gere
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o fluxo de equipamento e trabalhadores (gestão de eventos, carreiras, plataformas); por outro, o fluxo do dinheiro (editais, patrocínios, investimentos, lucros).
Na música, por exemplo, significa articular bandas, casas de show, plataformas,
equipes técnicas, promoters, produtores, publicitários, críticos e intelectuais. Essas conexões compõem uma rede que o gestor administra, promovendo o empreendedorismo dos participantes e sob o guarda-chuva de uma marca. A marca,
por sua vez, é construída como um modo de engajamento de seus trabalhadores,
um jeito característico de trabalhar, vestir-se, negociar, em suma, uma ética e
uma estética, uma forma de vida: um coletivo. O objetivo deste concerto passa a
ser implementar a marca até se obter um conglomerado de redes, integradas ou
“parceiras”. Funciona como um brand management, pelo qual se aplicam e aperfeiçoam processos e técnicas de marketing, determinados pelas oportunidades (e
ameaças), com vistas a expandir, controlar e conservar os mercados. O processo
vai produzindo sinergia e se constituindo como mercado (cultura) flexível, eficiente, sinergético, horizontal, em suma, livre como na expressão livre mercado .
Tudo isso se ensina tranquilamente nas faculdades de economia ou administração
da FGV, PUC, da COPPE/AD da UFRJ etc.
A rede como novo modelo de negócio
Criado ao redor da música independente (indie), o Fora do Eixo opera
mais fortemente na cadeia produtiva da música e se organiza no formato de coletivos de produtores. O FdE, aqui, é fora do eixo produtivo das grandes gravadoras
e produtoras, e não somente fora do eixo RJ-SP. Para ser autônomo, é preciso não
só fazer música fora do mainstream, mas passar a ter controle sobre os processos
de distribuição, divulgação, organização de eventos, parcerias etc. Ele conta com
gestores “orgânicos” que se entregam 24 horas para a “causa”, numa moral do
trabalho que lembra tanto as vanguardas profissionalizadas de militantes liberados quanto o executivo workaholic das multinacionais. Desde 2005, o FdE se
expandiu à margem das redes oligopólicas da indústria fonográfica, de laços amiúde familiares e muito verticalizados. Ele se propõe a desenvolver a cauda longa
de produtores e bandas pelo país, sem se subordinar à indústria cultural. Nesse
intuito, vem organizando shows, festivais, turnês, encontros, debates e fóruns,
fornecendo plataformas e espaço para bandas menores e artistas jovens, iniciantes
ou com pequenos públicos. Nos anos Lula, o FdE foi bem-sucedido em angariar
sistematicamente verbas de editais do Ministério da Cultura (MinC), bem como
patrocínios (que também são públicos) de empresas e bancos.
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Assim como outros grupos político-culturais aliados ao MinC de Gilberto Gil e Juca Ferreira, encampou o discurso culturalivrista e digitalista, de
contraposição aos atravessadores tradicionais e à supervalorização do artista criador. Trata-se de uma concepção de novos modelos de negócios, adaptados à era
digital, às licenças Creative Commons e à riqueza das redes onde a informação
não teria rivais.
Mais recentemente, o FdE começou a se mover para o eixo. Nascido
nas regiões centro-oeste e norte, instalou-se com sucesso em São Paulo e Minas
Gerais, e agora tenta avançar mais decisivamente para o Rio de Janeiro e Pernambuco. Além disso, começou a buscar parcerias com bandas, por assim dizer,
menos alternativas, contratando artistas de maior visibilidade, e também através
de conexões mais fortes com o setor público (governos estaduais e prefeituras) e
mesmo partidário (por meio do Partido da Cultura, de iniciativa do próprio FdE).
A primeira geração de críticas ao novo modelo de negócios
O FdE como rede centralizadora de redes já foi objeto de uma série contundente de críticas. Em geral, essas críticas associam uma análise correta do
funcionamento material desse novo modelo de negócios a uma perspectiva teórica
e política ambígua, como se o FdE fosse um “desvio” dos princípios da remuneração do “artista” ou até da luta revolucionária. Por corretas que elas possam
ser no plano da análise, essas críticas são politicamente insuficientes. Merecem,
contudo, a atenção dos ativistas.
Dentre as críticas ao FdE, destacam-se: 1) a dependência de verbas estatais, 2) o caráter político do grupo, 3) a exploração dos artistas com o não-pagamento ou minoração dos cachês, e 4) um comportamento predatório dos
mercados.
1) Quanto às verbas estatais, argumenta-se que eles não são sustentáveis
como projetos culturais, que o dinheiro público acaba aplicado em iniciativas
mais amadoras e de pequeno público. Essa crítica tende a ser reacionária, na medida em que a grande indústria supostamente “profissional” também sobrevive
de uma relação preferencial com os governos e, na prática, tende a se beneficiar
de montantes bem mais vultosos a título de isenção fiscal, parcerias, facilitações
e verbas de publicidade. Todos os artistas medalhões com os quais se identifica
a Ministra Ana de Hollanda recorrem aos subsídios estatais por meio das Leis
de renuncia fiscal. Ademais, o Estado tem por função constitucional promover
o acesso, a qualificação e a produção da cultura, que é por si mesma um retorno
social dos investimentos. O sonho do capitalismo é todos viverem de salário e
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venda de produtos, duas formas sociais do mesmo fenômeno de mercantilização
do trabalho, do mundo da mercadoria. A crise do capitalismo global colocou a nu
essas abstrações.
2) Quanto ao componente político, à direita, a crítica tende a se contradizer, pois a indústria cultural e a grande mídia igualmente mantêm uma agenda
política, rigorosamente ideológica mesmo ao silenciar a respeito de suas opções e
tendências. A diferença do FdE é assumir agressivamente a pauta política, inclusive no jargão de seus membros. Já na vertente à “esquerda”, o FdE banalizaria
as lutas sociais e marchas, esvaziando o seu caráter conflitual e antagonista. Sua
aparência esquerdista não passaria de estratégia de marketing para cooptar o sentimento de revolta e insatisfação da juventude. Porém, diz-se, não ataca o sistema;
pelo contrário, é parte dele. Essas avaliações, das quais o coletivo Passa Palavra
é emblemático, acabam reduzindo a crítica à denúncia do desvio entre teoria e
prática. É preciso avançar a análise sobre a matriz da exploração no contexto do
capitalismo cognitivo, assim como a composição de classe que lhe resiste, o que
falta nessas análises em comento. Não percebem como a teoria circula e viabiliza
certas práticas e vice-versa, como a teoria é pensamento estruturado e organizado
para fazer sentido e ser efetivo em determinado contexto de relações. Numa perspectiva materialista, não adianta acusar o FdE de anticapitalista de menos, ou de
falsidade ideológica, mas destrinchar a matriz prático-discursiva que possibilite
algo como o FdE avançar ao mesmo tempo sobre mercados e espaços tradicionalmente ocupados pelas esquerdas. O que interessa não é demonizar o FdE, como se
fossem “traidores”, mas entender como, por quais mecanismos um novo modelo
de negócio avança e consegue fazer operações de hegemonia nas redes de movimento. Até o ponto de ser – mundo afora – apresentado academicamente como
“rede de ativismo descentralizada”.
3) Outro bloco de críticas circunda o pagamento dos cachês. O FdE
aufere verbas públicas e de patrocínio, porém não remunera diretamente a maioria dos artistas que se apresentam em seus shows e festivais. Geralmente paga
passagens, alimentação e hospedagem apenas para os músicos (e não para toda
a equipe), o que não deixa de consistir numa remuneração indireta, mas não os
cachês. Em parte, isto decorre da própria concepção de cultura como cadeia produtiva. Em vez de ser encabeçada pelo artista-criador, como no discurso reacionário do ECAD e do MinC de Dilma, a economia da cultura se faz com a cauda
longa de produtores, trabalhadores e serviços agregados. Daí a menor importância
conferida aos cachês, em relação à retroalimentação do processo como um todo.
Ao atribuir ao artista um papel quase sagrado na produção, deixando de lado o
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processo social como um todo, tal crítica também é insuficiente – embora legítima
na boca de artistas que se recusam a entrar no esquema do Cubocard, ou seja, a
receber pagamentos com base em títulos emitidos pelo próprio FdE, algo como
uma moeda complementar.
4) Finalmente, quanto à predação, o FdE não esconde a sua estratégia
de inserção e dominação dos mercados. Não à toa, num Fórum de Mídias Livres
e no Fórum Social em geral, o extremo pragmatismo de seus membros em contornar debates para se concentrar nas pautas do próprio grupo e suas possíveis
convergências (parcerias e negócios). Atualizando o par estratégia/tática, o FdE
não cansa de esclarecer que mantém a hegemonia sobre suas composições com
grupos estatais ou privados: o MinC, a Petrobrás, o Itaú Cultural, a Coca-Cola
etc., pois estaria “hackeando” essas instituições menos do que sendo “hackeado”
por elas. Novamente, neste âmbito, o FdE lembra tanto uma vanguarda leninista
(na luta expansionista por hegemonia), quanto uma multinacional (na luta expansionista pelo controle dos mercados). Se o linguajar é “pós-pós”, a prática é bem
aquela de uma captura de novas redes produtivas dentro de uma só rede, sendo
essa estruturada segundo os métodos mais tradicionais do século 20.   A pauta –
importantíssima – da flexibilização dos direitos autorais acaba sustentando como
que uma “vontade geral”. Ora, quando tratada fora de um contexto de luta contra
a mercantilização da vida, a flexibilização dos direitos autorais serve mais ao capital do que aos movimentos. Afinal, no novo modelo de negócios que o Facebook
ou a Google expressam bem, enquanto muitos trabalham de graça (free, livre) em
frente seus computadores, investindo suas vidas na internet, poucos ganham rios
de dinheiro no mercado financeiro. O mesmo vale para o mercado fonográfico, e
para cultura digital em geral, onde muitos trabalham de graça enquanto os gestores, ou produtores culturais dos grandes festivais e suas polpudas verbas de publicidade, negociam milhões. Esse é o novo modelo de negócios que tenta rearticular
o capital no campo dos comuns, para rearranjá-lo no interior mesmo de sua nova
crise. Assim, a multidão é liquidada à crowdsourcing, o objeto da exploração do
trabalho livre, no sentido de gratuito.
Mas, aqui também, o que interessa não é “denunciar” os novos modelos
de negócios, mas entender como eles funcionam e por onde passam os conflitos
que os atravessam.
A perspectiva do comum
É urgente ir além dessas “denúncias”. Isso significa recolocar a questão
de um ponto de vista crítico e materialista. Em vez de moralizar a questão ou
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contornar seus principais enovelamentos prático discursivos, faz-se necessário
tomar mais analiticamente a expansão das redes sob o discurso midialivrista e
culturalivrista (da qual o FdE é apenas um detalhe). Trata-se de contextualizar
essas dinâmicas produtivas sob a alcunha “cultura livre” ou “mídia livre” sobre o
pano de fundo do ciclo de lutas e revoluções que se afirmou, claramente, ao longo
do ano de 2011.
As lutas, ocupações, marchas e acampadas globais exprimem um desejo
de mudança e uma forma de organização que as conferem um caráter antissistêmico. Contudo, a crise global, essa proliferação de acontecimentos e embates,
tanto pode resultar numa ruptura com o capitalismo global financeirizado, quanto
numa nova reestruturação e captura, uma nova síntese, em suma, em algo como
um altercapitalismo (ou capitalismo 2.0). Esse capitalismo já se anuncia como um
regime de acumulação que abre mão da retórica e até das instituições democráticas, servindo como exemplo o caso da Itália, onde o sistema financeiro global decidiu compor ele mesmo o gabinete de governo do país, com o primeiro-ministro
Mário Monti. Por isso, é preciso assumir a situação de crise na sua dimensão
ambivalente, propugnando pelo aprofundamento do ciclo de lutas, ou seja, pela
radicalização da crise. Daí a relevância de uma perspectiva da crise que não perca
de vista a dimensão antagonista, em vez de convergir convenientemente para uma
síntese neutralizada.
Dito isto, uma boa maneira de apreender as alternativas da crise se dá por
meio da perspectiva da constituição do comum.
O comum, na esteira do marxismo operaísta, da filosofia da diferença
e da antropologia canibal, é uma organização política das relações produtivas e
materiais. Não só como modalidade de convivência, cooperação e produção, mas
também como base material para a autoformação e autovalorização do trabalho,
das redes colaborativas, da criação de formas de vida a partir de formas de vida,
da constituição antropofágica de perspectivas de mundos além do capitalismo. O
comum está além do público-estatal e do privado, como esfera transversal onde
cultura, economia e política se amalgamam gerando potências de vida: biopolítica
e autovalorização. Trata-se da ocupação intensiva do espaço e do tempo, sob outra
gramática organizacional. Uma organização heterogênea que se constitui não para
nivelar as diferenças, mas para produzir a partir delas, gerando novos entes e processos. Sob a perspectiva do comum, se pode abordar e elaborar estratégias para
muitos campos políticos: a gestão de recursos naturais e da própria relação entre
natureza e cultura; a produção e reprodução da vida social (saúde, educação, polí-
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ticas da mulher, ações afirmativas); a geração, circulação, distribuição e alocação
de energia, renda, conhecimento e direitos.
Por outro lado, é preciso admitir que a constituição do comum não ocorre
com a produção de um espaço homogêneo e consensual, como se superasse a luta
de classe numa convergência definitiva. O comum é substância híbrida que não
é eclética, mas atravessada por atritos e conflitos, e que troca energia a todo o
momento entre as divisões sociais e as pautas políticas, entre a materialidade da
pobreza e a reapropriação da riqueza social. Ademais, o comum que interessa é
necessariamente antagonista. Mas não é antagonista porque se opõe a alguma
grande entidade chamada Capital, ao qual devêssemos convergir para efetuar uma
luta contra-hegemônica. O discurso da contra-hegemonia não questiona o poder,
mas se limita meramente a disputá-lo, numa prisão dialética. O comum antagoniza ao capital enquanto relação social, dentro da qual estamos todos, da mesma
maneira que as relações de poder. Por isso, não tem cabimento dissociar fins e
meios, o que geralmente está implicado no par estratégia/tática. A relação social
do capital não pode ser combatida senão na afirmação de relações outras, além de
seus rendimentos como métrica, exploração e subordinação produtiva. O comum,
portanto, é menos o fim do caminho que o ponto de partida, é menos a saída
da luta do que o próprio terreno onde a luta entre comunismo e capitalismo
passa a acontecer.
Discordando dos saint-simonianos digitais (ou tecnutopistas) e dos ultra-liberais das redes, é preciso admitir que a centralidade do comum não significa
que as dinâmicas produtivas que o constituem não sejam objeto de novas investidas do capitalismo, pós-moderno ou cognitivo. Quer dizer, da reconfiguração das
relações sociais atravessadas pela divisão de classe e pelo comando capitalista. O
domínio do comum é também (ou sobretudo) passível de expropriação.
Mas como se controla o trabalho em dinâmicas de comuns criativos e
colaborativas? Qual é a tal diferença entre o capitalismo “analógico” e o “capitalismo digital” (para usar um dos chavões binários dos intelectuais apologéticos
dos “pós-pós”)?
Com efeito, o que muda é a exploração: o capitalismo 1.0 organizava a
cooperação entre as forças produtivas para poder explorá-las. O “comum” era assim “produzido” (e imediatamente subsumido) na divisão capitalista do trabalho
(na relação salarial) e explorado indiretamente, por meio dessa divisão técnica.
O capitalismo 2.0, ao contrário, explora diretamente o comum (a colaboração)
que já existe, como condição prévia: o trabalho colaborativo entre as singularidades (os pontos). No capitalismo 1.0, a exploração determina a colaboração. Um
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paradoxo que emerge na ambiguidade dos temas do “emprego”. No capitalismo
2.0, a colaboração é condição da exploração e por isso pode acontecer por fora da
relação de emprego, na precarização da relação salarial, no terreno da empregabilidade (workfare).
A empresa capitalista, neste cenário, não pode mais controlar diretamente
a produção. Porque, na economia da cultura e do conhecimento, a dinâmica do
valor está concentrada no capital variável. Noutras palavras, não está mais atrelada ao domínio dos meios de produção e das máquinas, nas condições objetivas da
produção, mas na própria subjetividade, na capacidade dos sujeitos cooperarem,
criarem em conjunto e se reinventarem. A vida como um todo é investida, à medida que a subjetividade atravessa não só o tempo de trabalho propriamente dito,
mas as ações mais cotidianas, o dia-a-dia, a linguagem, a ética e a estética dos
sujeitos. É por isso que, no capitalismo cognitivo, a produção social ocupa todas
as esferas da existência: o lazer, a educação, os esportes, as relações amorosas, a
família, o Estado etc. Não admiram as atividades da publicidade, isto é, a cognição sistemática dos valores de uso, conseguir enxergar valor a ser expropriado por
toda parte. Desta forma, busca subsumir as potências de vida em produtos vendáveis, em um imaginário ou em estilos de vida que determinada marca representa.
A atividade por excelência do capitalismo cognitivo é o brand management, que
opera nas condições subjetivas da produção social.
Por um lado, essa administração capitalista das subjetividades extrai uma
quantidade imensa de mais-valor a partir do comum, ao passo que camufla a exploração ao contar com a participação direta dos explorados, assim neutralizando
e mistificando o antagonismo entre exploradores e explorados. Por outro, a multidão dos expropriados pode organizar-se autonomamente e dispensar o gestor capitalista. Isto significa conferir um caráter afirmativo, radicalmente democrático e
antagonista ao comum. Ou o comum é uma prática política, ou não é.
Voltando ao caso do Fora do Eixo
A extração de mais-valor do comum no Circuito FdE não reside, como
supõe certa crítica moralista, em algum desvio ou malversação de verbas públicas. Não é que as planilhas não fechem, como se houvesse um rombo escuso. O
FdE é bem sucedido (a maioria das vezes) em abrir integralmente as planilhas
orçamentárias e prestar contas da aplicação dos recursos. É que, dentro da lógica
da teoria do valor, a expropriação do comum não aparece. Pensado isoladamente,
caso a caso, o capital investido na produção dos eventos e na gestão das carreiras corresponde à remuneração das partes envolvidas e aos custos operacionais
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e comerciais. A questão é que, ao assumir o brand management “Fora do Eixo”,
sucede uma valorização paralela e cumulativa. A acumulação de valor se dá na integração, na sinergia, na socialização dos múltiplos trabalhos e projetos tomados
isoladamente. Daí a formação de um autêntico capital social, de uma intensificação da produção em rede. Essa valorização difusa supera, exponencialmente, a
possível extração de lucro dos empreendimentos isolados.
A riqueza das redes (Y. Benkler) aparece, por conseguinte, não da produção de lucros por edital ou evento, mas por meio da apropriação global do valor
cognitivo: exploração do comum! Se o FdE reúne confiança coletiva para emitir
débitos contra si mesmo, como promessas de pagamento sob o seu guarda-chuva,
como o Cubocard, isto se deve, em boa parte, ao lastro conferido pelo capital social (“In FdE We Trust!“). O comum é expropriado e se torna renda e, nessa gestão
rentista, quanto mais redes parceiras (“redes em rede“), quanto mais expansível
o FdE se afirmar como brand, maior a captura da produtividade difusa: as redes
que caem na rede. Nesse sentido, o FdE é o antípoda da política dos Pontos!
Isso aparece, evidentemente, nas polpudas verbas de publicidade, no interesse que grandes marcas e empresas manifestam em relação aos enfim reencontrados representantes da nova juventude, das lutas da geração, do estilo indie,
descolado, alternativo etc. Ao não pagar cachês e informar que a planilha fechou,
que não sobrou nada, redes como o FdE deixam de divulgar a cadeia produtiva da
cultura em sua inteireza, em sua verdadeira cauda longa de circuitos de valorização e apropriação. Num contexto nacional de ascensão de renda e consumo, no interior e nas periferias, o interesse pelos novos mercados consumidores é redobrado. Não soa ilógico, portanto, o FdE propor a participação da Coca-Cola em uma
marcha da liberdade em São Paulo, mesmo sem a marca estar diretamente exposta
no evento. E é aí, também, que aparece o caráter não-transversal do “movimento”.
Não admira, ainda, o caminhar do FdE em direção ao eixo. Trata-se de um ciclo, onde o indie, o alternativo, o independente rapidamente se integram no novo
mainstream. Os gestores 2.0 das redes em rede aos poucos mostram a face como
os novos capitalistas, afinados com o discurso altercapitalista da sustentabilidade,
do cool e da indignação seletiva. São gestores do comum que precisam abafar a
qualquer custo o antagonismo e o dissenso, ao mesmo tempo em que mistificam a
exploração dos comuns com discursos enviesadamente radicais e antissistêmicos.
… E o homem cordial virou “pós-pós”
O debate nas redes passou a ser patrulhado pelo mais último jargão: todo
dissenso é rancoroso, desatualizado, analógico. O discurso tem que ser “novo” e
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“pós” e, nessa medida, será “digital”, plugado, pós-rancor. O homem cordial passou a esconder seu autoritarismo soberbo atrás do pensamento binário “Pós-Pós”.
Ao expor o processo interno de centralização dos calendários de eventos,
o FdE não faz mais do que revelar novamente a relação do capital (social). Discordâncias e dissensos significam inscrição em “listas de queimados”, expressando
o comando subjacente à gestão das redes. Ao pautar o Fórum de Mídias Livres
com o discurso da convergência, ele e suas redes parceiras não fazem mais (e não
permitem que se debata mais) do que uma reprodução e alastramento do modelo
deles, que, do ponto de vista do novo negócio, vem dando certo. Vem dando certo porque se concilia bem com o funcionamento do Estado e do mercado, quiçá
de modo mais eficiente e sinergético do que os modelos antigos, oligárquicos e
familiares.
A apropriação do comum depende que todos não só participem da contra-hegemonia, mas invistam a subjetividade, que sejam subsumidos como subjetividades. Não basta trabalhar, é preciso se integrar 24 horas por dia à “causa”, e
com entusiasmo. O discurso do pós-rancor aí se inscreve funcionalmente. Assim,
se alguém dissente, só pode estar numa vibe ruim, rancorosa, e isso não é só ruim
para o consenso, mas para a própria subjetividade que depende da cooperação
engajada e integral em primeiro lugar. O capitalismo cognitivo prescreve mais
uma subjetividade do que tarefas propriamente ditas. Daí é preciso que todos
cooperem felizes numa lógica de trabalho grátis (free, livre), ou do contrário não
se pode extrair a renda do comum. No fundo, talvez, o capitalismo desde sempre
seja gestão de redes com o propósito de obter mais-valor e acumular a riqueza.
E desde pelo menos o modelo japonês, que a sociologia do trabalho conhece por
toyotismo, subsiste a ideia de gestão horizontal de redes, um outro nome para o
controle dos trabalhadores. Por isso, às vezes, a resistência por dentro do comum
pode se dar com a não-colaboração. Através da não-colaboração, a ética hacker se
mostra mais potente, hackeando consensos e comitês. A ética hacker nesse sentido
é uma prática sabotadora e radical. A colaboração entre os hackers se dá através da
não-colaboração com práticas antidemocráticas, cada ato de desestabilização e/ou
destruição feito pelos hackers é também um ato de cooperação, entre singularidades que se mantêm enquanto tais: o fazer-se da multidão!
O Brasil vivo como política do comum
Nos últimos tempos, tem ficado claro como é indispensável produzir o
dissenso por dentro dos fóruns, congregações, discursos e práticas do culturalivrismo, midialivrismo e digitalismo. Da mesma maneira que tem ficado claro que
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a democracia depende das praças Tahrir, Puerta del Sol, Liberty Park e de Pinheirinho. Para que tudo isso não convirja nalguma matriz para um novo capitalismo
e não a sua ruptura. É preciso, imediatamente, romper certos consensos, não só
sobre a cultura livre, mas também sobre o código aberto, o software livre, a horizontalidade de redes e os Creative Commons.
Isso pode acontecer, como propomos, dentro de uma perspectiva antagonista de comum. Sair dos cercamentos (enclosures), com efeito, não significa
contornar a apropriação do trabalho, mas somente um tipo dela. Tem acontecido
uma verdadeira multiplicação das formas rentistas de valorização do capital, que
poucos têm se proposto a analisar, mais preocupados em ver a questão como um
problema jurídico ou de sustentabilidade profissional.
Embora o software livre conviva bem com marcas consagradas, ele permanece como importante terreno de lutas, que pode e deve ser articulado com as
lutas pelo hardware livre e pela banda larga, onde persiste uma gigantesca extração de renda. As lutas não podem ser resumidas às frentes digitalistas, nem a um
retorno nostálgico ao 1.0, de tomada dos meios de produção simplesmente objetivos. De qualquer modo, é fundamental repensar as formas de organização, para
contestar o núcleo do modo de produção na apropriação do trabalho social. Só
assim se pode manter aberto o horizonte de lutas, contra as sínteses conciliadoras.
Confrontado pelo ciclo de lutas, o capitalismo se reinventa, e as teorias precisam
se colocar à altura das lutas que estão a um passo a frente.
Não há solução dos quebra-cabeças da gestão e da sustentabilidade, a
não ser em lutas e políticas públicas que assumam as dimensões biopolíticas da
produção do comum. Está em questão o reconhecimento das dimensões produtivas da vida e da diferença como condição da geração da própria vida. Enfim, não
se trata de organizar um show, ou um festival, ou um projeto, mas uma política
viva, permanente, da cultura do trabalho, uma política do Brasil vivo. A política
dos Pontos de Cultura, aliando dinâmicas de redes e formas transversais com
uma base material de renda e liberdade, já é um esboço dessa saída potente
à crise, contra todas as tentativas de reestruturação do altercapitalismo ou
capitalismo 2.0. A política dos Pontos afirma experiências do comum, tão inovadoras e potentes, ao intensificar a produção desejante e os processos de autovalorização e autonomia e, assim, abrir todos os mercados e marcas à multidão de diferenças e à proliferação de lutas sociais que é o comunismo mesmo, aqui e agora.
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Do amor pela rua: aprendendo com o
outro nos cotidianos das cidades
Sarah Nery

“Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria
revelado por mim se não julgasse, e razões não tivesse para julgar,
que este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por
todos vós.”
João do Rio

A vida nas cidades e a experiência urbana são campos extraordinários
para investigação das aprendizagens que acontecem contínua e organicamente
nesses espaços-tempos. Nascer e viver em cidades constitui novas subjetividades e
modos de estar no mundo que impõem aos pesquisadores da cultura (e, neste caso,
também da educação) um esforço de estranhamento proporcional à sua imersão
nessa mesma realidade. Como enxergar a cidade estando entranhado nela? Como
viver as experiências que ela nos apresenta diariamente? Nos agitados cotidianos
citadinos, muitas coisas acontecem a cada segundo, mas pouquíssimas coisas de
fato nos acontecem nos passam, como enfatiza Jorge Larrosa (2002) sobre o que
ele considera a verdadeira experiência. Como percebê-la? Neste artigo, pretendo pensar a experiência nos cotidianos das cidades e associá-la às possibilidades
de ensino-aprendizagem que esse espaço não formal ou informal de educação
- a rua - oferece aos transeuntes. Como campo para pensar esse tema, escolhi o
movimento Ocupa, versão nacional do movimento global Occupy, no Brasil, no
qual a pesquisadora participa como cidadã e a partir do qual a cidadã se tornou
pesquisadora.
Comecemos com a mesma exclamação e pergunta que João do Rio fez
em 1905: “A rua! Que é a rua?”. O célebre cronista da cidade parte da origem
da palavra em latim – “ruga, ‘sulco’” – e dos dicionários e enciclopédias que a
definem como “apenas um alinhado de fachadas por onde se anda nas povoações”
para afirmar que a rua é muito mais que isso e desenvolver a tese de que as ruas
têm alma. Dentre as suas definições de rua estão: “a rua é o aplauso dos medío
cres”; “a rua é generosa”; “a rua sente nos nervos a miséria da criação” (RIO,
2008). As ruas estariam disponíveis para todos os citadinos e seriam um refúgio
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especial para os despossuídos e desgarrados do processo civilizatório. “Os desgraçados não se sentem de todo sem o auxílio dos deuses enquanto diante dos seus
olhos uma rua abre para outra rua” (ibidem, p. 29). Muito além de um alinhado de
fachadas, a rua é palco de realizações humanas tão ordinárias quanto extraordinárias que só ela mesma testemunhou. Para João do Rio, a rua seria, assim, “a mais
igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas” (RIO, 2008,
p. 30). Nesse novo habitat, surge um tipo urbano tão particular quanto universal:
A rua faz as celebridades e as revoltas, a rua criou um tipo universal, tipo que
vive em cada aspecto urbano, em cada detalhe, em cada praça, tipo diabólico
que tem, dos gnomos e dos silfos das florestas, tipo proteiforme, feito de risos e
de lágrimas, de patifarias e de crimes irresponsáveis, de abandono e de inédita
filosofia, tipo esquisito e ambíguo com saltos de felino e risos de navalha, o
prodígio de uma criança mais sabida e cética que os velhos de setenta invernos,
mas cuja ingenuidade é perpétua, voz que dá apelido fatal aos potentados e
nunca teve preocupações, criatura que pede como se fosse natural pedir, aclama
sem interesse, e pode rir, francamente, depois de ter conhecido todos os males
da cidade, poeira d´oiro que se faz lama e torna a ser poeira – a rua criou o
garoto! (idem)

O sujeito que “pode rir, francamente, depois de ter conhecido todos os
males da cidade” é aquele que adquiriu tanta intimidade com ela a ponto de construir um conhecimento próprio, quase intransferível, de saber como transitar por
uma metrópole sem ser destruído por ela, muitas vezes até sem ser visto, resistindo com sua própria existência e, sempre que possível, tirando proveito do melhor
e do pior que a cidade lhe apresenta. Esse “tipo esquisito e ambíguo”, a figura do
garoto, “uma criança mais sabida e cética que os velhos de setenta invernos” é facilmente encontrado em cada esquina de cada rua, em cada praça de cada cidade,
às vezes em silêncio e solitário, noutras espalhafatoso e sociável. De tão comuns,
tornam-se invisíveis aos olhos apressados e desconfiados dos cidadãos civilizados: são parte de um cotidiano que, afinal, poucos veem. Luis Eduardo Soares é
um dos autores a analisar a invisibilidade social pela qual passam, especialmente,
os miseráveis e os estigmatizados urbanos, muitos deles jovens. “A gente deixa de
ver os meninos, porque, se visse, não conseguiria tocar a vida” (SOARES; BILL;
ATHAYDE, 2005, p. 177).
Quem é o outro da rua? Os encontros genuínos no espaço urbano só se
tornam possíveis quando estamos abertos e disponíveis para o outro, até mesmo
vulneráveis, como nos ensina o “sujeito da experiência” de Larrosa (2002), um sujeito “ex-posto”, que “se define não por sua atividade, mas por sua passividade, por
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sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura” (p. 24). João do Rio,
a fim de compreender a psicologia das ruas, nos recomenda praticar “o mais interessante dos esportes – a arte de flanar” (RIO, op. cit., p. 31), que seria a “distinção
de perambular com inteligência” pela cidade (ibidem, p. 32), percorrendo desde os
becos mais sombrios até os palacetes iluminados, descobrindo em todos os cantos
os tipos urbanos mais diversos com olhar generoso e compassivo. “É vagabundagem? Talvez.”, assume ele, mas acrescenta que tal vadiagem está necessariamente
associada ao espírito da observação e da reflexão, pois “de tanto ver o que os outros
quase não podem entrever, o flâneur reflete” (RIO, 2008, p. 33).
Que significa flanar? Flanar é ser vagabundo e refletir, é ser basbaque e comentar, ter o vírus da observação ligado ao da vadiagem. Flanar é ir por aí,
de manhã, de dia, à noite, meter-se nas rodas da populaça, admirar o menino
da gaitinha ali à esquina, (...) é estar sem fazer nada e achar absolutamente
necessário ir até um sítio lôbrego, para deixar de ir lá, levado pela primeira
impressão, por um dito que faz sorrir, um perfil que interessa, um par jovem cujo
riso de amor causa inveja... (RIO, 2008, p. 32)

A vadiagem do flâneur aproxima-se de maneira especial da perspectiva
metodológica do cotidiano proposta por José Machado Pais (1993), que a classifica como um “vadiar sociológico” ou uma “sociologia passeante, que se vagueia
descomprometidamente pelos aspectos anódinos da vida social, percorrendo-os
sem contudo neles se esgotar, aberta ao que passa, mesmo ao que se passa quando
‘nada se passa’” (PAIS, 1993, p. 109). A sociologia do cotidiano, segundo Pais,
passeia pela encruzilhada entre a rotina e a ruptura e procura passar a paisagem
social a pente fino, aproximando-se e aconchegando-se na “intimidade da compreensão” e “fugindo das arrepiantes e gélidas explicações que, insensíveis às
pluralidades disseminadas do vivido, erguem fronteiras entre os fenômenos” (ibidem, p. 110). Estudar os cotidianos seria então aproximar-se e não distanciar-se,
tentar ver o invisível, ouvir o impronunciável e entender o que se passa quando
nada parece se passar. É bastante sugestiva a nomeação do rato como animal
totem da sociologia do cotidiano, feita por Pais, por ser esse animal típico da
cultura da rua e de seus subterrâneos, que enfrenta o social sem nada desprezar à
sua passagem, “interessando-se por tudo o que o seu olhar oblíquo possa agarrar”
(ibidem, p. 113). Aqueles que, como eu, pesquisam nos cotidianos urbanos, deveriam almejar instintos de rato de rua, transitando entre os diferentes níveis da vida
social e devorando sem pudores o que a cidade nos oferece. Ser um pesquisador
rato. Ou, se preferirem um pouco mais de elegância, ser um pesquisador flâneur.
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Os conceitos de experiência e de sujeito da experiência como vêm sendo trabalho por Larrosa, também são pertinentes para pensar caminhos – métodos – de percebermos os/nos cotidianos. Eles servem inclusive para refletirmos
sobre nosso trabalho de objetivação da experiência, de coisificação do real, que
é o que fazemos ao tornar os sujeitos e as situações do cotidiano nossos objetos
de estudo para em seguida enquadrá-los em textos teoricamente fundamentados.
Larrosa critica, assim, “qualquer contagem de créditos para a experiência, qualquer conversão da experiência em créditos, em mercadoria, em valor de troca”
(2002, p. 24). Aqui encontro um primeiro incômodo na relação entre pesquisa e
experiência ou pesquisa e alteridade: como transpor para o sentido algo tão sutil,
caótico, livre e bárbaro como um cotidiano sem cometer uma violência para com
ele e, especialmente, sem torná-lo uma mercadoria pronta para consumo? Numa
pesquisa anterior (NERY, 2012), defendi com Certeau (1994) e outros autores que
a alteridade está sempre fora do texto.
Larrosa (2008) também vai nesse sentido quando afirma que o desejo de
experiência é também um desejo de alteridade. “Mas de uma alteridade que não
tenha sido anteriormente capturada pelas regras da razão identificante e identificadora. Uma alteridade que se mantenha como tal, sem identificar, em sua dimensão
de surpresa” (p. 187). Sempre aproximando suas reflexões sobre experiência e
alteridade ao campo da pesquisa, Larrosa afirma ainda que estes sujeitos outros
(dentre eles, as crianças – e, podemos dizer, os jovens) não são objetiváveis pelo
saber acadêmico nem servem aos nossos propósitos. Para ele, a experiência da
criança como outro é “o encontro com uma verdade que não aceita a medida de
nosso saber” (LAROSSA, 1998, p. 71) e também “um encontro com o estranho
e com o desconhecido que não pode ser reconhecido nem apropriado” (ibidem,
p. 85). Como então pesquisar e consequentemente escrever sobre esses sujeitos no
campo acadêmico se eles escapam a qualquer objetivação e desviam de todo objetivo? O Outro permanecerá ausente e inabarcável; estará sempre fora do texto. O
que resta, para Larrosa, é “um autêntico face a face com o enigma, uma verdadeira
experiência” (idem).
Mas, afinal, o que seria essa verdadeira experiência? A primeira definição de Larrosa (2002) para esse conceito é: “A experiência é o que nos passa, o
que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, não
o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase
nada nos acontece” (p. 21). O autor enumera os principais motivos de “quase
nada nos acontecer” atualmente, ou seja, a extinção da experiência entre nós. São
eles: o excesso de informação, o excesso de opinião, a falta de tempo e o excesso
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de trabalho. Ou seja: tudo o que os agitados cotidianos das cidades nos proporcionam. Por isso, Larrosa concorda com Benjamin (1994) sobre a “pobreza da
experiência” da sociedade moderna. É inegável que muitas coisas se passam nas
cidades diariamente, mas poucas coisas efetivamente nos passam. E talvez seja
justamente por isso que o cotidiano seja entendido, como nos ensina Pais, como
o um “nada se passa” (1993). Da perspectiva da experiência, melhor seria dizer
“nada me passa”; “nada me toca”. Sobre os cotidianos contemporâneos, Larrosa
chega a ter a impressão de que “tudo o que se passa está organizado para que nada
nos aconteça” (2002, p. 21).
A experiência exige uma mudança de ritmo.
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer
um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm; requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar
mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir,
sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a vontade, suspender
o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os
ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros,
cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço
(LARROSA, 2002, p.24).

A rua, o flâneur, o “vadiar sociológico” nos cotidianos, o sujeito da experiência e a experiência em si – todos eles pedem outro olhar sobre a vida que
estamos acostumados a ver. Todos eles pedem um pouco mais de tempo e de
delicadeza ao se tratar os cotidianos. Por também emergirem como questões de
pesquisa, pedem cuidados especiais no que se refere ao tipo de olhar e de relação
que se estabelece nesses contextos especialmente com os sujeitos envolvidos. Foi
no campo da Educação que passei a compreender que os sujeitos não poderiam
ser tratados como meros objetos e que a relação entre pesquisador e pesquisado
não precisaria se caracterizar pelos tradicionais distanciamentos crítico e esforços
de neutralidade. Um tipo outro de pesquisa necessariamente precisa emergir se
quisermos propor relações outras entre os seres humanos e seus contextos. É aí
que os conceitos trabalhados até aqui me convidam a pensar outras formas de pesquisar a rua e os sujeitos (extra)ordinários que nela transitam, praticando o esporte
de flanar e de estar disponível para a experiência, sendo um “sujeito da experiência”. É Larrosa (2008) também quem irá propor a substituição do “distanciamento
crítico” por uma “aproximação amorosa” (p. 188).
Não é tão simples como pode parecer, já que a alteridade e a experiência,
como dissemos, são dificilmente transpostas para o sentido, e talvez fosse de gran-
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de indelicadeza fazê-lo. A descrição de Larrosa sobre o que o sujeito da experiência não é: “não é o sujeito da informação, da opinião, do trabalho, que não é o sujeito do saber, do julgar, do fazer, do poder, do querer” (LAROSSA, 2002, p. 24)
é justamente o que nós, pesquisadores, somos e o que fazemos é precisamente
converter a experiência “em créditos, em mercadoria, em valor de troca”, através
de nossas pesquisas, de nossos artigos, de nossos livros. Seria preciso abandonar
a ideia de experiência então? Não gostaria. Já que todo o esforço também está no
sentido de não mais separar vida, arte e ciência. Já que a experiência está no campo da vida e é desse lugar onde saem nossas questões de pesquisa. Concordamos
com Larrosa quando ele afirma que “uma imagem do outro é uma contradição”.
Mas ele nos aponta uma saída: “talvez nos reste uma imagem do encontro com
o outro.” (LAROSSA, 2008, p. 85) Vamos tentar então trabalhar com narrativas
que apresentem encontros com o outro na cidade, buscando compreender o quanto aprendemos e somos transformados a partir desses encontros e qual o tipo de
educação e de aprendizagem aparecem aí.
Um encontro com o outro
Ana é uma jovem de 19 anos, que mora em Niterói desde que nasceu,
filha do meio de um casal de classe média. Do maternal ao pré-vestibular, Ana
sempre frequentou a escola regularmente. Em uma das escolas por onde passou,
era uma das poucas meninas diferentes da turma e foi alvo do que ela chamou
de bullying.1 Numa outra escola, entrou na competitividade do pré-vestibular e
decidiu tirar as notas mais altas da turma até passar em 8º lugar para o curso que
queria: Belas Artes, na UFRJ. Ela idealizava a faculdade como um lugar onde
finalmente se libertaria do ambiente escolar que a incomodava desde a infância.
No entanto, para surpresa de todos, Ana não quis ir à faculdade quando chegou a
hora, sentiu medo, pensou que todos seriam muito inteligentes e “cult” enquanto
ela não sabia “nada” do mundo das artes, trancou a matrícula e passou um ano
inteiro, como ela diz, “sem fazer nada”, apresentando sintomas de depressão.

1 Bullying é um termo da língua inglesa (bully = “valentão”), que se refere a todas as formas
de atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação
evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia, com o objetivo de
intimidar ou agredir outra pessoa sem ter a possibilidade ou capacidade de se defender, sendo
realizadas dentro de uma relação desigual de forças ou poder. Cf. Brasil Escola, disponível em:
http://www.brasilescola.com/sociologia/bullying.htm. Acesso em: 31/07/12.
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Ao final desse ano, Ana já estava voltando a circular pela cidade – inicialmente de cabeça baixa, para esconder algumas manchas que apareceram em
seu rosto, mas gradativamente ganhando confiança, usando maquiagem para disfarçar o que a incomodava, e fazendo passeios de bicicleta pelo calçadão da Praia
de Icaraí, próximo de onde mora. Num desses passeios, em dezembro de 2011,
Ana percebeu uma movimentação estranha nas areias da praia que destoava da
paisagem tradicional: algumas barracas de camping, vários cartazes pelo chão
e um grupo de jovens sentados em círculo. Alguns curiosos passavam devagar
ou paravam para ler os cartazes expostos em frente ao acampamento. Ana foi
diminuindo a velocidade e lendo algumas coisas quando um menino a abordou de
maneira muito simpática: “você quer saber mais sobre o Ocupa?”. Envergonhada,
ela disse: “quero, pode falar”. Ana conta:
O que eu achei legal é que ele falou assim: “você quer entrar? Você quer ir lá? A
gente tá aqui num debate sobre...” - não me lembro qual era o debate -, ele falou:
“você quer ir lá ver como é que é?” Aí eu lembro que eu tava com batom vermelho, aí eu pensei: “pô, um bando de hippie, se eu entrar com batom vermelho aí,
cara, eu não sei se eles vão gostar de mim não” [risos]. Aí eu perguntei: “posso
entrar com batom vermelho?” [risos]. Aí ele falou: “claro, pô, entra aí!”2

Ana encostou a bicicleta e desceu à areia, juntando-se ao grupo. Ainda
que em meio a um debate, seu anfitrião apresentou-a a todos, que saudaram a sua
entrada. Ela conta que se sentiu tão bem acolhida naquele momento que pensou:
“Ai, meu Deus, cheguei, to no céu, to no paraíso?”. Na realidade, Ana estava na
rua, num espaço público movimentado de uma cidade média. Pisava em areias
com alto índice de coliformes fecais em uma praia urbana não recomendável para
banho. Estava em meio a estranhos, pessoas que nunca viu na vida. Caso seguisse
o senso comum sobre a convivência na cidade, correria perigo? Para muitos, sim.
Para Ana, foi a melhor coisa que lhe aconteceu nos últimos tempos. Desde então,
ela passou a ir ao chamado Ocupa Niterói, movimento que ela ainda não sabia
bem do que se tratava, mas com o qual se identificou nessa primeira impressão.
Ela ia lá diariamente, levava água, fazia cartazes, lia estórias para um morador de
rua que não sabia ler, e tudo o mais que o Ocupa lhe apresentava como possibilidade, ela aproveitava: foi a protestos na prefeitura e na câmara dos vereadores;
participou de intervenções com os transeuntes na rua; ajudou a organizar uma biblioteca pública no acampamento, dentre outras ações. Ao longo desse mês, viveu
2 Transcrição de conversa com a pesquisadora, gravada dia 9 de julho de 2012, em frente à
Prefeitura de Niterói, após um ato do Ocupa no local.
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experiências inéditas nos seus então 18 anos de idade, aprendendo e ensinando
coisas novas com as pessoas presentes, que também faziam o mesmo, e passou
por uma transformação pessoal visível. Com a virada do ano e o fim do acampamento, Ana destrancou sua matrícula na faculdade e hoje está no final de seu primeiro período, já se envolvendo em estágios e projetos diversos na universidade,
onde ela conta que seus medos não se confirmaram: “nossa, faculdade é muito
diferente, na minha sala, ainda bem, eu peguei uma sala com um pessoal muito
simples, legal de conviver, não tem panelinha lá. Sabe, uma vez chegou uma
menina - eu pensava que eu ia chegar lá e ia ter gente cantando Edith Piaf, vai ter
gente cantando sei lá o que, Françoise Hardy - aí eu vi uma menina lá, chegando
cantando Kate Perry, sabe? Eu gostei disso, dessa liberdade”. Ela continua fazendo parte do Ocupa Niterói e sempre que pode está presente em suas ações, mesmo
tendo saído do Facebook, onde a maior parte das informações sobre o movimento
circula com facilidade, por não curtir muito a exposição que ele proporciona. “O
Ocupa mudou a minha vida”, disse ela, assumindo que se não fosse aquele menino a lhe convidar pra entrar, ela jamais teria ido.
A experiência da Ana apresenta de maneira especial o potencial de um
encontro com o outro no espaço da rua. A disponibilidade de ser afetada, a diminuição das pedaladas na bicicleta, a resposta positiva ao convite de um estranho
fizeram dela um “sujeito da experiência” que, como recompensa por sua coragem,
teve a possibilidade de mudar a sua vida. Ana aprendeu de tantas maneiras com
essa experiência, que seus pais e seu terapeuta a incentivaram a prosseguir – ainda que se tratasse explicitamente de um ato de protesto e de desobediência civil
– pois perceberam o quanto isso a estimulou em diversos sentidos. Ana agora se
importava e sabia coisas sobre a sua cidade que antes não imaginava; Ana tornou-se amiga de um jovem morador de rua e passou a ver essa realidade com outros
olhos; Ana conheceu pessoas da sua idade com interesses comuns e outros tantos
interesses que passou a ter com eles; Ana sentiu vontade de conhecer mais coisas;
Ana percebeu o quanto era especial e importante.
Um relato de outro militante do movimento Ocupa vai nesse mesmo sentido, ao narrar o encontro de uma menina de Salvador com o Ocupa dos Povos3
ao chegar no Rio de Janeiro. O relato foi postado no Facebook pessoal desse militante num dos dias da ocupação, dia 21 de junho de 2012, e nos apresenta a mais
3 O Ocupa dos Povos aconteceu de 14 a 23 de junho, na Praça Marechal Deodoro, no Rio de
Janeiro, em protesto e em paralelo à Rio+20 e à Cúpula dos Povos. Um relato sobre a experiência pode ser lido aqui: http://ocupario.org/2012/06/25/os-10-dias-de-ocupa-dos-povos-texto-e-fotos/.
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um legítimo “sujeito da experiência” no espaço urbano, que se manifestou a partir
desse acontecimento da rua, o Ocupa.
Quantas experiências do tipo não foram inviabilizadas pelo medo do contágio
com o diferente? Pelo medo até de olhar ou de parar mais demoradamente em
algum lugar, conversar com desconhecidos, procurar saber “o que se passa”,
perguntar, reclamar, intervir numa realidade, contemplar uma flor, comover-se
com uma injustiça? São essas aprendizagens que o flâneur, o sujeito da experiência e o vadio sociológico procuram resgatar em nós. E também o movimento
Ocupa, que intervém no espaço urbano e torna mais explícita a necessidade de
uma parada para reflexão, convidando qualquer cidadão para promover essa
pausa a fim de questionar, pensar, agir, intervir na realidade injusta que cresce
em “bola de neve” em meio ao ritmo acelerado e desprovido de experiência no
qual estamos imersos. Para vivermos em cidades sem sermos soterrados em estresse, correria, barulho, poluição, indiferença, depressão, pressão, medos etc.
recomenda-se esse gesto de interrupção para que algo efetivamente nos aconteça, para que algo nos toque. Muitos não param.

No mesmo ano em que Ana esteve deprimida e “sem fazer nada”, eu estive ocupada com muito trabalho e estudo, e sofria todos os sintomas descritos por
Larrosa como impeditivos da experiência: excesso de trabalho, falta de tempo,
excesso de informação. Mas, mesmo estando conectada à internet muitas horas
por dia e tendo acesso a diferentes mídias, de massa ou não, eu não consegui
perceber algo grandioso que acontecia no mundo e que começava no norte da
África. Eu até “curti” as revoluções que pareciam surgir no começo do ano, mas
não tinha muito tempo para compreender o que de fato acontecia. Paralelamente,
ao longo desse ano de 2011, também buscava reconstruir meu objeto de estudo no
doutorado, que sofreu a desconstrução esperada de início de curso, mas que carecia agora da construção necessária para prosseguir. Durante essa busca acadêmica, nada parecia me acontecer, porque obviamente eu não estava disponível para
tanto. Nas redes sociais, algumas pessoas comentavam sobre algo que acontecia
na Praça da Cinelândia, no Rio, mas eu não tinha tempo de descobrir o que era.
Só muitos posts depois, consegui fazer alguma relação entre os fatos desconexos
que me chegavam sobre os protestos globais e o que acontecia a Cinelândia: era
o movimento Occupy.

35

36

Do amor pela rua

A globalização por baixo
O processo de revoluções populares que testemunhamos ao longo de
2011 parece ter começado no dia 17 de dezembro de 2010, quando o vendedor de
frutas ambulante Mohamed Bouazizi queimou o próprio corpo em protesto contra
o Estado da Tunísia, que confiscou suas mercadorias após tentativas de suborno e
humilhação. Conta-se que Bouazizi perdera o pai aos três anos de idade e, desde
os 10, vendia nas ruas após a escola para ajudar a família.4 Bouazizi fazia parte
da camada mais pobre da população local e global que procura sobreviver apesar
das dificuldades impostas pelo Estado. Sua autoimolação – e morte 18 dias depois
– gerou uma onda de revolta na população tunisiana que culminou com a renúncia do então presidente Bem Ali, há 23 anos no poder, e se espalhou por países
vizinhos, como Argélia, Jordânia, Egito e Iêmen. Essa onda de protestos ficou
conhecida como “Primavera Árabe” e em seu primeiro ano de existência derrubou
quatro ditadores há décadas no poder (Ben Ali, na Tunísia; Hosni Mubarak, no
Egito; Muamar Kadafi, na Líbia; e Ali Abdullah Saleh, no Iêmen).

4 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Bouazizi. Acesso em: 18 de janeiro
de 2012.
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A forte mobilização popular nas ruas e o chamado para a ocupação das
praças, como foi o caso da Praça Tahrir, no Cairo, que reuniu milhões de pessoas
em janeiro de 2011 (e continua reunindo enorme contingente desde então em
diferentes protestos e manifestações), contagiou países vizinhos, no norte da África, no Oriente Médio e na Europa, onde a crise econômica também chegava ao
seu limite. Portugal e Espanha, não por acaso próximos aos países da Primavera
Árabe, foram os primeiros países europeus a indignar-se, respectivamente, em
12 de Março e 15 de Maio de 2011 (por isso os movimentos ficaram conhecidos
como 12M e 15M, ou “Geração à Rasca”, no primeiro, e “Indignados”, no segundo), quando os cidadãos se organizaram espontaneamente para ir às ruas. Todas
essas convocações eram organizadas pela internet, em redes sociais e outras plataformas digitais5, e foram amplamente compartilhadas mundialmente pela rede.
Como consequência de tamanha ebulição social, começaram as primeiras mobilizações pela internet para organização de protestos semelhantes em outros países
afetados pela mesma crise, considerada a crise do modelo capitalista neoliberal,
intensificada em 2008, que tornou explícita a precariedade do Estado regido pelas
leis do mercado financeiro. Nos Estados Unidos, a data marcada para a ação foi 17
de setembro de 2011. Inspirados na ocupação pacífica da Praça Puerta del Sol, em
Madrid, quando os manifestantes decidiram ficar acampados no local, os ativistas
norte-americanos já convocavam a população com esta finalidade: “ocupar” as
praças do centro econômico do planeta, com o mote “Occupy Wall Street”. Centenas de cidades dos Estados Unidos aderiram ao movimento, que se espalhou ainda
5 Os protestos espanhóis teriam sido convocados pelo site Democracia Real Ya!. Disponível
em: http://www.democraciarealya.es/.
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por diversos países, inclusive o Brasil, onde registramos ocupações no Rio, em
São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Vitória, Salvador, Curitiba, Campinas, Porto Alegre, dentre certamente outros. O site “Occupy Together” (occupytogether.
org) registrou mais de duas mil ocupações em todo o planeta, que reivindicavam
um novo modelo de cidade, de país e de mundo. O mapa abaixo apresenta locais
onde ocorreram protestos em 15 de Outubro de 2011 (o chamado 15O), do site
http://15october.net/.
A questão é que, enquanto isso acontecia, eu não me dava conta, como
cidadã, da grandiosidade do fenômeno e da importância de fazer parte, até porque
a mídia tradicional não nos permite alcançar as causas dos fatos que apresenta em
fragmentos e, por outro lado, o excesso de conteúdo da internet também nos dispersa. Mais uma vez citando Larrosa (2002): “Nunca se passaram tantas coisas,
mas a experiência é cada vez mais rara.” (p. 21) Alguns amigos se envolviam com
o Ocupa Rio, que acontecia na Praça da Cinelândia desde o dia 15 de outubro
(durou até o dia 5 de dezembro de 2011), com grande adesão. Mas foi só no dia da
desocupação da Cinelândia a primeira vez que estive na praça. Era uma reunião
emergencial sobre o que estava sendo feito e o que se precisava fazer para reaver
os pertences das pessoas, muitas delas moradores de rua, que tinham sido levados
pela Guarda Municipal numa ação do chamado “Choque de Ordem” da Prefeitura do Rio, durante a madrugada do dia 4 para o dia 5 de dezembro. Seguindo o
chamado pelo Facebook, fui à reunião entender o que se passava, especialmente
porque, dias antes, algo me aconteceu através da mesma plataforma virtual que,
finalmente, forçou-me a uma interrupção.
Sem que eu pedisse, um amigo me incluiu num grupo do Facebook chamado “Ocupa Niterói”. Achei interessante a ideia de que algo desse tipo – do
tipo que eu estava começando a entender sobre o que era o movimento Occupy
– acontecesse na cidade onde moro. Acompanhava pelo grupo virtual as notícias
de que eles se preparavam para uma ocupação de algum espaço público local, se
reuniam em assembléias e se dividiam em Grupos de Trabalho de áreas variadas:
infraestrutura, comunicação, jurídico etc. (Achei curioso como utilizamos nomenclaturas antigas para criar algo novo). Foi assim que, nesse processo, descobri o
que tinha acontecido no Ocupa Rio e fui à reunião na Cinelândia, que seria seguida da exibição do filme Utopia e Barbárie, de Silvio Tendler, com a presença do
próprio para um debate. Fiquei até o final do filme, assistido do chão da praça. Na
manhã seguinte, ocuparíamos Niterói.
No dia e na hora marcada para a ocupação da Praça Getúlio Vargas, em
Icaraí – 6 de dezembro de 2011, 10h da manhã – confirmei presença no evento
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criado no Facebook e fui com meu filho “ocupar” a praça. Chegando lá, um pequeno grupo de aproximadamente oito jovens esteve presente nos primeiros momentos. Uma parte do grupo confeccionava cartazes enquanto outra argumentava
com um Guarda Municipal. Achei que já eram os primeiros sinais de repressão ao
ato, mas para a minha surpresa a discussão girava em torno de ser proibido deitar
no banco da praça. Enquanto a discussão acontecia, um indignado permanecia
deitado, em silêncio, e os outros argumentavam em vão. Como era de se esperar,
se não era permitido deitar no banco da praça, que dirá acampar durante alguns
dias. Umas cinco barracas foram montadas na praça de manhã e no mesmo dia à
noite foram retiradas pela Polícia Militar e Guarda Civil de forma agressiva, ainda
que o artigo 5º da Constituição garanta o direito à manifestação e permanência
pacífica em locais públicos. Como a praça era em frente à Praia de Icaraí, fomos
todos para lá (nessa altura havia umas 30 pessoas) e fizemos nova assembléia para
discutir os rumos do movimento. Por ser área de responsabilidade da Marinha,
não fomos incomodados ali e ali permanecemos até o fim do mês. Assim começou
o Ocupa Niterói.
Enquanto tudo isso acontecia e eu me envolvia diariamente na ocupação, não cheguei a “racionalizar” a experiência. Não imaginei que ali mesmo
poderia estar se delineando meu objeto de pesquisa, por exemplo. Percebo agora
estar exercendo aquilo que o sujeito da experiência propõe, pois, segundo Larrosa
(2008), ele é “um sujeito que não constrói objetos, mas se deixa afetar por acontecimentos” (p. 187). Eu escutava críticas dos mais velhos sobre o fato dos ocupantes serem “muito jovens”, no sentido negativo de “jovens demais”, e que eu já não
deveria estar ali, pois já sou uma professora, enquanto eles são alunos, pois já sou
mãe, enquanto eles são apenas filhos – resumindo: pois eu já seria adulta, enquanto eles seriam “muito jovens”. Pensar as juventudes fora de seus estereótipos era
um desafio que a pesquisa no doutorado em Educação me propunha. Assim como
pensar os “modos de dizer-se” desses jovens na interface cidades-ciberespaço. A
experiência com o ocupa me mostrou essas questões de maneira intimista, convivendo diariamente com esses jovens e refletindo sobre essas sensações. Seria eu
ainda jovem nos meus então 29 anos? O quanto estou próxima e distante deles no
tempo? Ainda tenho o direito de estar aqui, num acampamento na praia, com o
meu filho de quatro anos inclusive, pensando em outros projetos de mundo, buscando aquecer a utopia que existe em mim?
Junto dos autores que estudam essa questão, acreditamos que a juventude não seja apenas uma fase cronológica ou um vir a ser adulto. A juventude
é um mito de cujas representações correntes precisamos romper se quisermos
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compreende-la (PAIS, 1990). A juventude pode ser vista como a possibilidade
de mudança e de rejuvenescimento do mundo (CANCLINI, 2005), como um desejo de liberdade e de realização de algo novo, grandioso e futuro (BENJAMIN,
2002). Preferimos acreditar, com Benjamin, na existência de um “espírito da juventude” do qual jamais seremos privados se “permanecermos jovens” (BENJAMIN, 2002, p. 24). Apesar dos ativistas do movimento Ocupa mundialmente
estarem, segundo Mike Davis, “derrubando barreiras de geração” (DAVIS, 2012,
p. 41), pois estariam reunindo aposentados, estudantes, moradores de rua, desempregados diversos etc., muitos relatos ainda destacam o protagonismo dos jovens
nos movimentos recentes. No pequeno Ocupa Niterói, é fácil observar que os
participantes mais ativos possuem entre 17 e 20 e poucos anos e são quase todos
estudantes universitários em universidades federais ou estão se preparando para
isso. Já no Ocupa Rio, a maior parte dos integrantes parece estar na faixa dos 30
e há mais heterogeneidade tanto nas idades quanto nas demais características dos
sujeitos, refletindo de certa forma o universo cultural de cada cidade. Não existe
um padrão de juventude a ser perseguido. Buscamos o “espírito da juventude” em
seu aspecto mais radical e revolucionário.
Sendo eles cronologicamente jovens ou não, o que me interessa pensar a
partir de agora é em como lidar com esses sujeitos, sabendo que eles se tornaram
parte de minha pesquisa. A escolha do método, como diz Vygotsky, sempre reflete
o olhar. O meu olhar sobre a rua, sobre a cidade e sobre as gentes ordinárias refletem o posicionamento metodológico e as escolhas conceituais que venho fazendo.
A alteridade é um grande ponto de interrogação que me acompanha há alguns
anos e percebo agora que é em torno dessa ideia que venho tentando entender o
mundo. Pensar, portanto, em caminhos que levem ao encontro com o outro nos espaços da cidade e compreender as aprendizagens que nascem nesses encontros é o
que tem me movido atualmente. Sendo que agora a própria pesquisa é entendida
como experiência, assim como as ocupações, nos cotidianos das cidades.
Bakhtin (1992) e Vygotsky (1991), em seus respectivos textos sobre método nas ciências humanas enfatizarão que a pesquisa nesse campo configura-se
necessariamente como uma “relação entre sujeitos”, diferente, portanto, da tradicional “relação sujeito-objeto” das ciências exatas. Por esse motivo, a chamada
pesquisa qualitativa de abordagem histórico-cultural, na qual temos encontrado
suporte teórico-metodológico para pensar essas recentes questões, procura ser o
mais dialógica possível e se propõe a pesquisar com os sujeitos e não sobre eles.
Fundamentada especialmente em Vygotsky, Bakhtin e Benjamin, propõe que “os
fenômenos humanos sejam estudados em seu processo de transformação e mu-
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dança, portanto, em seu aspecto histórico” (FREITAS, 2002, p. 27). Contrapondo-se à visão positivista de ciência e apoiando-se no materialismo histórico de
Marx, a abordagem histórico-cultural demanda a contextualização dos sujeitos
históricos envolvidos na pesquisa, integrando o individual com o social. Por isso,
o próprio pesquisador precisa ser contextualizado no texto enquanto ser social, já
que ele é considerado por esse método o “principal instrumento da pesquisa” e sua
análise estará necessariamente condicionada às suas questões pessoais-sociais. A
ideia é sempre relacionar textos com contextos. Segundo Maria Tereza Freitas,
“o seu verdadeiro objetivo é compreender como uma coisa ou acontecimento se
relaciona com outras coisas e acontecimentos” (FREITAS, 2002, p. 28).
Assim, apresentando rapidamente algumas características desse tipo de
pesquisa, descarta-se a ideia de “coletar os dados” no campo, optando-se pela de
“construir os dados” com os sujeitos. Para tanto, a imersão no campo é imprescindível, buscando a convivência com esses sujeitos nos cotidianos. Isso ajudará
o pesquisador a trabalhar com “dados qualitativos que envolvem a descrição pormenorizada das pessoas, locais e fatos envolvidos” (idem). A observação é vista
como “um encontro de muitas vozes” que “refletem e refratam a realidade da qual
fazem parte” (ibidem, p. 29). Nesse tipo de pesquisa, “os sentidos são criados
na interlocução” e, tanto pesquisador quanto pesquisado, saem necessariamente
transformados desse encontro – ou seja, trata-se afinal de mais um encontro com
o outro.
O pesquisador, portanto, faz parte da própria situação de pesquisa, a neutralidade é impossível, sua ação e também os efeitos que propicia constituem elementos de análise. (...) o critério que se busca numa pesquisa não é a precisão do
conhecimento, mas a profundidade da penetração e a participação ativa tanto
do investigador quanto do investigado. Disso também resulta que o pesquisador,
durante o processo de pesquisa, é alguém que está em processo de aprendizagem, de transformações. Ele se ressignifica no campo. O mesmo acontece com o
pesquisado, que não sendo um mero objeto, também tem oportunidade de refletir,
aprender e ressignificar-se no processo de pesquisa. (FREITAS, 2002, p. 26)

Segundo Larrosa (2008, p. 26), somente o sujeito da experiência está
aberto à sua própria transformação. Por isso vejo que fazer pesquisa na perspectiva histórico-cultural é também olhar o mundo da perspectiva do sujeito da experiência. Assim como aproximei aqui o fazer pesquisa nos cotidianos à vadiagem
inteligente do flâneur e de todos aqueles que amam a rua e estão disponíveis para
as aprendizagens que surgem nela/dela. Conviver com o outro nas cidades é o
principal fator de aprendizagem no espaço urbano, dentre muitos outros, como
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a organização espacial que nos diz por onde podemos ou não transitar. Paulo
Carrano (2001, 2003) é um dos autores a estudar a cidade como espaço educativo, trabalhando com a noção de “cidades educadoras” particularmente em suas
relações com as juventudes. Para ele, é a vivência pública da rua que orienta o
valor educativo das relações na cidade. No entanto, com a crescente cultura do
medo e do risco urbano, a rua perde a sua potência de encontro e de alteridade e o
indivíduo transita por ela de maneira automatizada e programada. No contrafluxo
desse padrão, os grupos de jovens que se juntam em algum ponto da cidade são
responsáveis por um tipo de regate do espaço público enquanto espaço de sociabilidade cidadã, compondo ali possíveis espaços de educação. Essa ideia está muito
próxima do que os ativistas do movimento Ocupa vem fazendo. Para Carrano
(2003), “para além do texto visível da racionalidade urbanística, insinua-se um
texto composto pelas práticas concretas dos habitantes das cidades” (p. 21).
As movimentações da juventude nos espaços da cidade podem ser extremamente educativas para o processo de reforma moral da práxis política, petrificada
na imobilidade dos movimentos políticos e culturais de recorte tradicional, e
também para a necessária transformação de forma e conteúdo, exigida para os
sistemas educativos (CARRANO, 2001, p. 21).

Pensar a educação que acontece nos espaços da cidade e nos Ocupas é
adotar uma noção ampliada de educação que não esteja separada da cultura e não
se restrinja ao âmbito das aprendizagens institucionais, ou seja, a educação é vista
aqui enquanto prática cultural e acontece como um “processo social de compartilhamento de significados” (ibidem, p. 15). Para Carrano, “as práticas sociais
que ocorrem nas cidades incorporam-se ao conceito de educação, uma vez que
compreendem, em suas dinâmicas culturais próprias de realização, a formação
de valores, a troca de saberes e, em última instância, a própria subjetividade.
(CARRANO, 2003, p. 20). Os ocupas podem ser pensados aqui enquanto espaços
de educação não formais ou informais, segundo algumas referências que esses
autores nos apresentam e que devem ser aprofundadas numa outra oportunidade.
Tem sido interessante pensar em como os ocupas e a rua podem contribuir não só
para a (trans)formação dos sujeitos, mas para transformação das cidades e, quiçá,
de toda a sociedade.
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Devir-índio, devir-pobre
Bruno Cava6
Em 15 de junho, aconteceu o seminário terraTerra, na Casa de Rui Barbosa, no Rio. Inscrito como evento da Cúpula dos Povos, o encontro de grupos
militantes e intelectuais tinha por objetivo aprofundar a crítica ao modelo de desenvolvimento. No contexto da crise socioambiental, aterrar a discussão nas lutas,
nas alternativas, nas ocupações e formas de resistir e reexistir. Na ocasião, o cadinho de falas, textos e debates resultou em bons e maus encontros. Uma fratura que
repercute a própria atividade prática dos grupos que participavam da dinâmica.
Foi a “trama da sapucaia”, para pegar emprestado de um texto de Cléber Lambert.
Como toda fratura em ambientes de rico pensamento e debate aberto, tiveram
basicamente dois efeitos. Um efeito narcísico, improdutivo, edipiano, neurótico.
Quando o desejo volta contra si mesmo como planta venenosa, com piadinhas,
pulsões e muito espírito de rebanho, o que acaba por reunir o ressentimento dos
súditos em projeto de vingança. Mas também o outro lado, produtivo, prometeico, fabulador. Quando o desejo se liga ao real sem recalques, gera diferenças
qualitativas e propicia que se continue pensando e continue lutando. Esses dois
efeitos atravessaram as pessoas em várias intensidades e sentidos, nos dois pólos
do debate. Eu particularmente prefiro Prometeu a Narciso e não renuncio à agressividade da diferença.
No final do seminário, um dos palestrantes (não lembro exatamente
quem), do alto de seu poder de síntese, resumiu as posições. De um lado, aqueles
que defendem que “o índio vire pobre”. Do outro, aqueles que defendem que “o
pobre vire índio”. Os primeiros representariam o projeto desenvolvimentista. Fazer do índio mais um trabalhador e consumidor do novo Brasil, o país do futuro
que chegou. Inclui-lo na sociedade forjada pela modernidade. Uma monocultura
inteiramente pautada pelo quantitativo, o extensivo e o pacto diabólico da produção pela produção. Em última instância, aqueles que defendem Dilma (pela
via economicista). Os segundos, defensores que “o pobre vire índio”, pensam a
6 Devo parte do conteúdo deste artigo à palestra proferida por Cléber Lambert no seminário
realizado na Casa de Rui Barbosa em 2 de agosto de 2012, co-organizado pela Universidade
Nômade, bem como ao encontro produtivo entre dois pensadores de primeiro time do Brasil
contemporâneo, Eduardo Viveiros de Castro e Giuseppe Cocco.
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cosmologia indígena como alteridade radical à sociedade colonizada. Opõem o
intensivo ao extensivo e a qualidade à quantidade. Para eles, a solução está em
combater para que o índio não vire pobre, ao mesmo tempo em que os pobres se
indianizem, e assim possam vencer a assimetria fundamental de uma antropologia que os assujeita e que se manifesta em todos os lugares e discursos por onde
passam. Em vez disso, o pobre é que deve se reconstruir pelo índio. “Todo mundo
é índio, menos quem não é” (Eduardo Viveiros de Castro). Disseminar o índio no
corpo da população, como na retomada cabocla das terras, ou na campanha indigenista dos zapatistas. Em vez de concretar o Xingu, mostrar que a cidade jamais
deixou de ser indígena. Que a floresta como saturação de relações jamais deixou
de ser a nossa verdadeira riqueza cultural. Em última instância, aqueles que promovem Marina (por essa via antropológica).
Com o recorte, esse palestrante tentou sintetizar as múltiplas incidências
da questão num simples fla-flu. Uma operação legítima do ponto de vista das estratégias político-teóricas envolvidas, mas que terminou por colocar o problema
de maneira desfocada e, no fundo, simplória. É que o problema começa no verbo.
Nem tanto o pobre virar índio, ou o índio virar pobre, mas pôr em questão o virar
mesmo. A questão está no processo de passagem, mais no trânsito que nos pontos
de partida e chegada, a imanência da reexistência às transcendências das culturas
existentes. O palestrante confundiu o devir com o sujeito. É preciso antes de tudo
examinar a travessia, a transformação mesma, que é primeira em relação ao que se
transforma. Isto significa assumir uma perspectiva em que as coisas se sustentam
instáveis, enquanto cristalizações de processos inacabados e precários; e em que
a relação entre as coisas existe como uma relação entre transformações de transformações, relações de relações em ação cruzada. As coisas ficam mais abertas à
mudança. E ensejam ser desdobradas em múltiplas perspectivas.
A pobreza, por exemplo, contém um paradoxo. Na mesma medida que
é privação, também é potência. Por óbvio, privação e potência não acontecem ao
mesmo tempo. Mas o pobre é aquela força que caminha nesse campo instável,
onde pode transitar por todo o espectro de grau entre uma e outra. Porque a pobreza tem uma dimensão afirmativa, inventa novos usos, constrói o máximo do mínimo, a favela do lixo, a poesia das expressões doridas e tensionadas das ruas. Gatos
nascem livres e pobres e recusam a ser chamados pelo nome. Qualquer prescrição
de imobilidade não serve para quem tem de se mover todos os dias para reinventar
o mundo, em cuja crise o pobre vive e se relaciona. Devir pobre ativa a potência
insofismável dessa classe inscrita como agente de produção do capitalismo.
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Por que não se trata tanto de virar isto ou aquilo, mas de devir. Pode ser
ridículo eu, homem branco, querer ser negro, mas nada impede que aconteça uma
negritude em mim. Devir-onça não significa tornar-se uma onça. Nesse sentido,
sucedem processos de transformações que podem ser apresados subjetivamente, e
o conjunto galgar novos horizontes éticos e políticos. Devir pobre, índio, mulher,
criança, planta, mundo. Nos devires, está em jogo a construção de um comum de
reexistências e lutas, no interior das culturas e identidades disponíveis. No interior e para além, e mesmo contra. Um comum diferenciante em que as diferentes
forças de existir podem se enredar e se maquinar na própria distância entre elas,
no dissenso constituinte; sem redução a uma identidade comum, ao consenso, ao
denominador comum, a um “em comum”. É se recompor no amor pelo outro, sem
reduzi-lo a si, nem se submeter a ele. Isto é, partilha desmedida de afetos ativos,
no bom encontro em que se multiplicam e produzem o real, jamais na subjugação
entre seres comensuráveis entre si, na redução ao “consenso mínimo do relacionamento”.
Com essa forma de pôr o problema, é possível se concentrar antes nas
estratégias e táticas de ação, nos agenciamentos do desejo, nas formas de criar e se
deslocar, – em tudo que isso que favorece uma fuga reexistente das identidades, e
assim favorece a diferença por si mesma – do que ficar idealizando e descrevendo
outras identidades possíveis, lutando pelas existentes ou combatendo outras que
possam vir a existir, como faria um inventariante dos elementos culturais por aí.
Posso irromper dentro de mim, – mesmo que eu me constitua de forças majoritárias e dominantes da cultura estabelecida, – irromper o meu avesso, o meu avesso
simétrico, o meu índio e o meu subdesenvolvimento, um intensivo pelo qual tudo
o que passa resulta diferente. Essa diferença ameaça o poder constituído. Uma
força que vem, acontece, e me arrasta pra outro lugar e outro tempo.
O primado da diferença implica que o problema de índio-virar-pobre ou
pobre-virar-índio embute uma dicotomia infernal. Já se trata, desde o início, de
um falso problema.
Portanto, é preciso recolocar o problema. Preocupar-se em ser pobre ou
índio é muito pouco. Faz-se necessário mobilizar os substantivos em verbos, molecularizar os adjetivos em advérbios. O caso não está na transformação de A a B
ou de B a A. E sim no diferencial C que faz com que A e B possam coexistir no
mesmo plano de composição política. Então é caso do pobre devir índio e o índio
devir pobre. E mais. Seguindo a lógica, igualmente sucede um diferencial entre A
e A´, e entre B e B´. Ou seja, o pobre devir pobre e o índio devir índio. Se o projeto
do novo Brasil consiste em fazer da “Classe C” o modelo de cidadão, trabalhador
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e consumidor, esta figura antropológica pode devir pobre-potência. O trabalhador
recusa o trabalho, o consumidor consome o consumo e o cidadão se revolta. De
maneira simétrica, o índio devém índio ao impregnar as forças que o constrangem
na maior comunidade de todos os tempos: o mercado capitalista global. Menos
para ser reconhecido como indígena do que para indianizar o poder. Institui outras
formas de medir, se relacionar e escapar dos aparelhos de captura. Contra Belo
Monte, o Xingu em São Paulo.
Muitas vezes, sofisticados esforços de desmontagem da metafísica ocidental perdem de vista o essencial. Todo o esforço por desarranjar a violência e o
intolerável, inscritos na estrutura produtiva deste mundo, só é eficaz levado a um
sentido material. Isto é, animado pelos processos de transformação e afirmação
de diferença já em andamento, pela proliferação de lutas socioambientais que
se debatem no dia a dia. A política precede o ser. E política sem transitividade
com a crítica do sistema produtivo se torna cega à máquina capitalista, arriscando
nivelar-se a uma apologia (embora requintada e elitista) ao que de pior há na modernidade européia: a economia política clássica e neoclássica.
A agressão e destruição dos aparelhos de captura só acontecem quando
imediatamente ligadas à montagem de uma máquina revolucionária.

Bruno Cava é escritor, engenheiro, bacharel em direito e mestre em Filosofia Política do Direito pela UERJ. Autor de A vida dos direitos. Ensaio sobre modernidade e violência
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Na trama da sapucaia: geofilosofia
e a floresta hipertecnizada7
Cleber Daniel Lambert da Silva

As três formas de colonialidade da metafísica: grega, moderna e
contemporânea
O pensamento contemporâneo parece já ter suficientemente evidenciado
a impossibilidade de se definir a prática filosófica como um esforço do pensamento em coincidir com um princípio absoluto, a maneira de um suporte, um ser fixo
e morto ou unidade transcendente para além da diversidade do real, residindo seja
no Sujeito, seja no Objeto. Os embates vãos entre a metafísica moderna e a metafísica antiga se desmancham frente a essa perspectiva, pois se sustentam sobre
uma concepção comum que se apóia sobre a idéia de um princípio absoluto, seja
como substância em si – Ideia, Átomo, Deus, etc., como as diferentes verdadeiras substâncias oferecidas pelas diferentes filosofias –, seja como correlação do
pensamento e do ser – sujeito-objeto, noético-noemático, linguagem-referência,
como diferentes versões das “correlações” tidas por mais originárias pelas diferentes “filosofias correlacionistas” (MEILLASSOUX, 2006). A filosofia se perde igualmente numa metafísica do cosmo e numa metafísica do homem, numa
concepção antiga do ser-substância e numa concepção moderna do pensamento-correlação.
Certamente, é possível criticar a metafísica antiga do cosmo e, ao mesmo tempo, denunciar a metafísica moderna do homem, afirmando que ambas são
substancialistas na medida em que se pautam por uma determinação intelectua
lista. A elas se oporá, então, não a morte da metafísica, nem uma conversação
democrática, ainda mais estéril que a primeira, mas uma outra metafísica cuja
tarefa, entretanto, continua sendo determinada como “clarificação do ser”, como
apreensão da “unidade do cosmos”, como busca da “verdade absoluta do ser”
enquanto “relação” e não enquanto “substância”: não mais o ser-substância, nem
o pensamento-correlação, mas o ser-relação. Determina-se, a partir daí, o ser en7 Palestra proferida em 2 de agosto de 2012, no Rio de Janeiro, durante o colóquio
“Geofilosofias” da série “Brasil vivo, Brasil menor”, promovida pela Rede Universidade
Nômade e pela Fundação Casa Rui Barbosa.
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quanto movente, diferencial, temporal: “relação de heterogeneidade”, “processo
comum, transversal, universal” que se “enrola em nós” (MONTEBELLO, 2003,
p. 9-12). Certa contemporaneidade se banha numa atmosfera bergsoniana que se
dá como tarefa a restauração da ontologia, para além de Kant, sem retorno ao
dogmatismo pré-crítico: nas palavras de Meillassoux (2006), reencontrar o Grande Fora, absolutório sem ser absolutista.
Contudo, se é possível afirmar, como veremos a frente, que a metafísica antiga e a moderna se orientam segundo coordenadas colonialistas do pensamento, o que dizer dessa “outra metafísica”? Certamente, ela opõe o movente
ao imóvel, o temporal ao eterno, a relação à essência, a diferença à identidade.
Porém, como já advertia Deleuze não basta matar Deus se seu lugar permanece
intacto. Assim, ainda que se fale em relação, imanência e movimento, o problema
a que esses novos conceitos se referem ainda é colocado em termos de princípio
absoluto. Assim, é o próprio movimento que se torna um suporte para além da
experiência, ainda que não possa se manifestar a não ser na e pela experiência de
que ele é o princípio. Com efeito, para Bergson (2007), que dizia que “nós nos
movemos no absoluto”, é iniludível que a evolução criadora se acompanhe de um
retorno (intuição) ao elã vital compreendido como princípio que se conserva se
transformando e cresce na medida em que se conserva. A absolutização da imanência dá o novo nome do ser: duração substancial.
Ora, quando Deleuze crítica a idéia de suporte – “o Ser, o Todo, o Uno
como o mito de uma falsa filosofia impregnada de teologia” (1969, p.323) – seu
alvo não é, sobretudo, ou somente, a metafísica antiga ou a metafísica moderna.
Antes de tudo, pensamos que ele se refira àquilo que bem poderia constituir as
coordenadas colonialistas do pensamento, as quais se manifestariam na filosofia
tanto entre os gregos, quanto entre os modernos, mas também entre os contemporâneos que buscam a restauração da ontologia. Ou seja, entre modernos, “não se
trata de uma continuação da tentativa grega, mas de uma retomada numa escala
desconhecida anteriormente, sob uma outra forma e com outros meios, que relança, no entanto, a combinação iniciada pelos Gregos, o imperialismo democrático
e a democracia colonizadora” (DELEUZE e GUATTARI, 1991, p. 93). Não há
razão alguma para não crermos que esse enunciado de Deleuze a propósito da
filosofia moderna não seja igualmente válido para o pensamento contemporâneo.
Com efeito, o problema é aquele de um processo de colonização do pensamento
que consiste em ligá-lo a um principio absoluto, seja como ser-substância, como
pensamento-correlação ou como ser-relação.
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Por isso, é preciso ser atento à diferença em Deleuze entre metafísica e
ontologia. O problema político do bergsonismo anômalo de Deleuze passa pelo
que se deve entender por uma e outra. Assim, se o autor de Différence et répétition pôde sempre dizer que “se sente um metafísico”, isso não o impede de
afirmar continuamente que a filosofia consiste em “reverter a ontologia” (1980,
p. 37), que “antes do Ser há a política” (ibidem, p. 249) e que “a filosofia deve se
constituir como a teoria daquilo que fazemos e não como a teoria daquilo que é”
(DELEUZE, 1953, p. 152). Ou seja, a metafísica é, imediatamente, prática instauradora, em meio a outras práticas igualmente instauradoras, em ressonância
com elas. Desfazendo as coordenadas representacionais que ligam o pensamento
ao mundo, expondo-se ao caos, uma filosofia prática, ou seja, a metafísica, deve a
cada vez instaurar um plano de imanência que lhe permita adquirir consistência.
O problema do carrapato não é, nesse sentido, diferente daquele do filósofo: um e
outro devem compor suas cartografias de afetos, por meio das quais uma forma de
vida pode perseverar na instauração contínua de si. O problema prático, empírico-transcendental, em torno do qual a filosofia se constitui, é aquele que, na esteira
de Nietzsche, propõe avaliar cada sistema metafísico em sua relação com um
meio relativo, um modo de existência ou estilo de vida8, mas também, ou, sobretudo, em inventar novas possibilidades de viver e de pensar, capazes de escapar
de um meio relativo dado, em alianças com as forças sufocadas nesse meio dado
(DELEUZE e GUATTARI, 1991, p. 96).
Ora, a geofilosofia não é outra coisa senão o esforço em pensar esse “ponto crítico” onde a desterritorialização absoluta do pensamento se conecta com um
meio relativo presente, quer dizer, não há geofilosofia que não seja imediatamente
política, pois ao ligar o pensamento às forças em jogo num determinado campo,
ela abole o problema ontológico da origem, do fundamento ou do principio absoluto, seja ele transcendente, eterno e imóvel, seja ele imanente, temporal e movente. Não há fundamento colonialista da metafísica, nem fundamento metafísico do
colonialismo que não se apóie sobre a determinação de um princípio ontológico
enquanto forma de colonialidade do pensamento. Não há colonialismo que não
seja ontológico e não há geofilosofia que não seja prática de descolonização do
pensamento, ou seja, reversão da ontologia e instauração de um plano de imanência.
8 Cf. o belo artigo de Antoine Janvier sobre a questão da existência em Nietzsche e Deleuze,
“Le problème de l’existence: Nietzsche, Deleuze et la naissance de la philosophie”, R@U,
Revista de Antropologia Social dos alunos do PPGAS-UFSCAR, v.3, n.1, jan.-jun., p.10-31,
2011.
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Se a forma de colonialidade comum ao dogmatismo antigo e ao correlacionismo moderno pode ser mais facilmente discernível, já não ocorre o mesmo com a maneira pela qual o relacionismo ontológico contemporâneo a partilha
com aqueles dois. No que se refere à metafísica moderna – que, como veremos,
estende a forma colonialista da metafísica antiga –, a antropologia contribui para
o diagnóstico de sua forma de colonialidade. Com efeito, o etnocentrismo – que
exprime a estrutura de pensamento em termos de alteridade privativa na experiência que se faz do outro –, tal como é problematizado por determinados autores,
indica um caminho. “A avareza que não permite atribuir os predicados da natureza humana ao conjunto da espécie parece, então, ser uma parte mesmo desses
predicados; ela exprime uma antropologia espontânea dos coletivos humanos”9.
A fixação de um princípio absoluto, tanto como Ser-substância ou Ideia, quanto
como Consciência-correlação ou Sujeito, resulta em um narcisismo que se exprime no círculo da alteridade: a necessidade que o Mesmo tem do Outro para poder
se afirmar, o Outro enquanto espelho - um modo de pensar que busca compreender as formas de vida de outros coletivos, humanos e não-humanos, a partir da
ilusão etnocêntrica, a qual expressa, ao fim e ao cabo, uma ilusão cosmológica, ou
antes, uma estratégia cosmo-política de dominação (VIVEIROS DE CASTRO,
2009, p. 7). Assim, entre os modernos, a antropologia sempre esteve obcecada,
ainda seguindo Viveiros de Castro, pela “determinação do atributo ou do critério
fundamental que distinguiria o sujeito do discurso antropológico de tudo que ele
não é, ele (quer dizer, nós): a saber, o não-ocidental, o não-moderno, ou o não-humano” (ibidem, p. 8). Todas as ausências se assemelham, pois elas escondem
um problema mais profundo cuja forma é aquela de uma “Grande Partilha, de
um mesmo gesto exclusivo que faz da espécie humana o análogo biológico do
Ocidente antropológico”. A Grande Partilha, como expressão da forma de colonialidade do pensamento, faz com que os “europeus” se tomem por “milionários
de mundos, os acumuladores de mundo, os ‘configuradores de mundos’”. “A im-propriedade humana” como sendo o mais próprio do homem parece dar ao Ocidental somente os direitos ilimitados sobre todas as propriedades do Outro (povo,
animal, vegetal, vivente, mineral, etc.). Enquanto Estrangeiro, Selvagem, Inumano, o Outro aparece como objeto de invasão, ocupação, dominação, para o Mesmo
enquanto Autoctone, Civilizado, Humano. A filosofia do invasor exibe sem cessar
um espelho esfíngico ao outro e lhe diz: imite-me ou eu te devorarei (GALLO,
1999, p. 95). O círculo narcísico resulta de uma operação antropogenética, a qual
9 Texto disponível na rede, no seguinte sítio : https://sites.google.com/a/abaetenet.net/nansi/
a-on%C3%A7a-e-a-diferen%C3%A7a-projeto-amazone
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foi estendida e aperfeiçoada sem cessar pela Metafísica Ocidental. Deslocando-se
o pensamento de P. Sloterdijk (1999), pode-se afirmar que a antropologia espontânea em jogo na ilusão etnocêntrica resulta de uma verdadeira engenharia antropogenética, de uma produção do homem pelo homem em seu conceito inclusivo – a
Grande Partilha não sendo senão uma Constituição Antropotécnica, uma “ficção
operacional” na origem de todos os “fantasmas de pertença” que possibilitaram
a formação das comunidades que incluem por exclusão do outro e que está longe
de concernir apenas à modernidade. Contudo, a antropogênese nada é senão um
modo de atualização ou um efeito superficial, o homem não sendo mais que um
acontecimento e não o mais importante, nem o mais interessante, certamente o
mais nocivo. Pensar a antropogênese, como o faz a linhagem heideggeriana, como
a realização de um possível é o efeito extremo da própria ilusão etnocêntrica. Ao
contrário, ela não é senão um caso de solução, como diria Deleuze, de uma Ideia-virtual. Assim, é preciso pensar outras operações ontogenéticas, como tantas outras possibilidades de vida.
Entretanto, tudo se complica quando nos voltamos para o pensamento
contemporâneo. O Absoluto deve ser reencontrado no próprio seio do real, imanente e interno. Esse novo Absoluto conhece diferentes versões, mas justamente
não é capaz de romper com a estrutura colonial do pensamento. Se, segundo a
orientação antiga e a moderna da metafísica, a atividade colonialista do pensamento consistia na eleição de um atributo essencial exclusivo, segundo sua orientação contemporânea, a determinação do ser do homem como abertura ao Todo
aberto do mundo, como grau de duração em comunicação com outros graus, inferiores e superiores, como tantas perspectivas, reencontra no Absoluto que evolui
e cresce a promessa da Salvação, através de um misticismo como fé na potência
inesgotável da Vida. A descolonização da filosofia torna-se aqui muito mais difícil
e uma tarefa ainda por se fazer. Com efeito, tanto as metafísicas antiga e moderna
quanto a metafísica contemporânea desdobram uma única estrutura colonialista
do pensamento. É nesse sentido que Viveiros de Castro afirma que a metafísica
ocidental constitui a “fons et origo de todos os colonialismos” (2009, p. 9). No entanto, como Deleuze e Guattari já haviam notado a propósito da tese husserliana
segundo a qual se “somente a Europa (...) proporia a si mesma e aos outros povos
‘uma incitação a se europeizar cada vez mais’, de modo que é a humanidade inteira que se aparenta a si nesse Ocidente, como o fizera outrora na Grécia”, nem por
isso se poderia explicar esse privilégio do “sujeito transcendental propriamente
europeu” pela simples ascensão “da ‘filosofia e das ciências co-inclusas’” (1991,
p. 94). Ou seja, o problema do colonialismo dificilmente se explicaria somente
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pela “metafísica ocidental”, grega, moderna ou contemporânea ou pelas ciências
que emergem nisso que Latour (1994) chamou de Constituição Moderna. Para
Deleuze e Guattari, é necessário que o movimento infinito do pensamento entre
em conjunção com os meios relativos, com as desterritorializações relativas.
Primeiramente o caso da metafísica antiga. “Em lugar de um plano de
imanência que constitui o Uno-Todo, a imanência é ao Uno, de tal maneira que
outro Uno, dessa vez transcendente, superpõe-se àquele no qual a imanência se
estende e ao qual ela se atribui: sempre um Uno para além do Uno” (DELEUZE e GUATTARI, 1993, p.47). O Um transcendente implica a projeção de uma
transcendência “vertical” e “celeste” sobre o plano de imanência no momento em
que o movimento absoluto do pensamento esposa o meio democrático da Cidade
grega. No caso da metafísica moderna ou correlacionista, tudo se passa de outro
modo. “Não mais nos contentamos em atribuir a imanência, nós fazemos com
que ela transborde por toda parte o transcendente. Não nos contentamos mais em
remeter a imanência ao transcendente, queremos que ela o relance, o reproduza,
que ela própria o fabrique”. Essa transcendência interior à imanência resulta de
um esforço fatigante do pensamento que, renunciando ao movimento infinito,
deve produzir o Absoluto como correlação pensamento-Ser, o mundo não é determinado senão enquanto ele se dá a uma consciência (a alteridade já se compreende como constituída no solo transcendental que é aquele de meu próprio
ego). Pela via moderna do colonialismo, a experiência de pensar implica uma
transcendência horizontal e conectiva que é a cada vez relançada pelo esforço de
multiplicação de focos de imanência desde o momento em que ela esposa o meio
do Mercado Mundial Capitalístico e sua necessidade de expansão e domínio de
terra (convertida em mercadoria, assim como o dinheiro e o trabalho). Essas duas
conjunções da filosofia com um meio relativo, sob o signo da Amizade, como
condição transcendental do pensamento, realizam de duas maneiras distintas uma
mesma estrutura metafísica colonialista que funciona seja por projeção da transcendência sobre o plano de imanência – primeira imagem do filósofo ou imagem
arborescente da filosofia –, seja por produção da transcendência no próprio plano
– segunda imagem do filósofo ou imagem fasciculada da filosofia (DELEUZE,
1969, p.152; DELEUZE e GUATTARI, 1980, p.12).
Porém, no caso da metafísica contemporânea, ela não chega a formar
uma terceira imagem do filósofo, mas apenas um pastiche da primeira e da segunda imagem. Com efeito, o relacionismo ontológico lança mão simultaneamente
do Ser e da Relação para empreender sua busca do Absoluto através da substância
da consciência, dessa maneira não mais compreendida como correlata do mundo,
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mas como parte de um mundo determinado como tecido de relações. Não mais
um antropomorfismo empírico consistindo a se projetar sobre as coisas para nelas
não ver senão o homem, mas um “antropomorfismo superior”, segundo o qual se
pode “encontrar o homem em todas as coisas porque ele é de mesma natureza que
todas as coisas, somente com graus de diferença (...). O que é no homem é, então,
em todas as coisas, não porque é no homem, mas porque ele é em todas as coisas.
O antropomorfismo superior apreende o homem em sua raiz: e sua raiz é o cosmo” (MONTEBELLO, 2003, p.14). Aqui a arborescência faz um só com o correlacionismo fascicular – os seres e suas diferenças de graus formando o cosmo.
Pela via contemporânea da forma colonialista do pensamento, a transcendência
renasce em imagens totalizantes tais como as de Planeta ou Gaia e a experiência
de pensar deve, desde então, compreender-se como estando plantada literalmente
em sua superfície, num ponto que não é senão a ponta de um cone (como aquele
bergsoniano de Matière et mémoire) e que deve ser aprofundado na medida em
que apreendemos nosso ser em relação com os demais seres ou graus de diferença,
formando o todo de um cosmo vivente (memória ontológica). A imanência aqui
se converte em interioridade diferencial e uterina – como o Robinson de Tournier
em sua regressão à Terra-Mãe –, ao mesmo tempo pontual e relacional: a transcendência é rede e se afirma no momento em que o pensamento esposa o meio
relativo informacional-energético do capitalismo reformatado e sua necessidade
de um crescimento sustentável, ao converter ar, água e biodiversidade em mercadoria: a economia verde, de um lado, a economia da suficiência, de outro, como
versões contemporâneas da reterritorialização do pensamento.
A crise geofilosófica: para além dos messianismos
Em seu texto A inconstância da alma selvagem (2002, p.183) Viveiros
de Castro tenta distinguir a singularidade dos povos “brasis”. Trata-se, nele, de
mostrar que aquilo que coloca problema ao colonizador munido de seu dogma,
sua própria fé e teologia, não é a existência de outro dogma na alma desses povos,
como ocorria em relação às civilizações pré-colombianas. Os povos brasis opuseram uma resistência não a partir do pólo que lhes era reservado na linha colonialista, mas constituindo uma linha de outra natureza. “O inimigo aqui não era um
dogma diferente, mas uma indiferença ao dogma, uma recusa em escolher” entre
os dois pólos da linha, o Mesmo e o Outro. Com efeito, “a inconstância é a constância da alma selvagem”: o si mesmo se diz de um tornar-se outro incessante, um
devir. Isso nos permite pensar que a estrutura colonialista do pensamento é, com
efeito, inseparável de uma operação antropogenética, na base da imagem natural
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da humanidade como totalidade reflexiva, projetiva e transcendente constituída
pelo conceito inclusivo de espécie: a Grande Partilha. A inconstância, do seu lado,
não significa uma diferenciação constante ou uma indiferenciação. Fora dos limites da antropogênese, deve haver uma política propriamente ontogenética: os
povos brasis contra a forma-Estado do pensamento, para reescrever a fórmula de
P. Clastres segundo uma via capaz de reverter a forma colonialista da metafísica.
Poderiam, então, os “povos brasis” – aqueles que Darcy Ribeiro (1995)
situou na Ilha Brasil, ou seja, no ovo intensivo (DELEUZE e GUATTARI, 1980,
p. 2002), no encontro heterogenético de linhas diferença/ciadoras (DELEUZE,
1968, p. 270) que são as matrizes negra, tupi e lusitana, elas próprias já resultadas
de outras heterogêneses que farão o plano diferençante para novas diferenciações,
caboclas, sertanejas, caipiras, etc., - poderiam os brasis formar um meio relativo
para a desterritorialização absoluta do pensamento? Poderia a antropofagia constituir a terceira imagem do filósofo ou a terceira margem da filosofia? É o encontro
entre a antropologia e a filosofia que pode contribuir para pensar um “recomeço contingente de um mesmo processo contingente” (DELEUZE e GUATTARI,
1993, p.94). Se as Métaphysiques cannibales de Viveiros de Castro tem a ambição
de, através da introdução do inimigo no conceito, pensar esse recomeço do ponto de vista “amazônico” (2009, p.12), não me parece claro como o movimento
absoluto do pensamento esposa o meio relativo no qual vivemos hoje, situados no
Brasil, a saber, aquele do encontro da axiomática verde do capital com a floresta
amazônica. Após a conexão da filosofia antiga com a cidade grega e a conexão
da filosofia moderna com o capitalismo, estaríamos diante da conexão de uma
orientação da filosofia contemporânea, a restauração da ontologia ou filosofia da
natureza, com a economia verde? No meio relativo brasileiro, há uma luta entre
o reenvolvimentismo intensivo e o desenvolvimentismo extensivo, entre crescentismo e ambientalismo, entre o pobre que deve se tornar índio e o índio que deve
se tornar pobre, entre a economia da suficiência e a economia da necessidade que
parece encobrir o verdadeiro problema que ambas estendem, tanto mais solidárias
quanto mais se opõem.
Em Mille Plateaux, Deleuze e Guattari escrevem um platô que nos parece inseparável do capítulo do Qu’est-ce que la philosophie? sobre a geofilosofia:
aquele sobre a geologia da moral. Nele, os autores tratam de um complexo dispositivo que distingue três estratos, o físico-químico, o orgânico e o antropomórfico.
Em cada um deles, há uma posição determinada da Máquina Abstrata, como se
o movimento absoluto do pensamento não passasse apenas pelos meios relativos
propriamente humanos, mas por todos os estratos que compõem a Mecanosfera.
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Assim, no que concerne à conexão da Máquina Abstrata com o estrato antropomórfico, Deleuze e Guattari falam de uma “ilusão” própria ao homem, “constitutiva do homem” (1980, p. 82), consistindo em “abarcar todos os estratos em
suas garras” (1980, p. 82-86). Ora, os embates que apontamos acima, pela forma
de posição mesma de sua dicotomia demasiado simples, elevam essa ilusão ao
seu limite, pois, afinal, “quem o homem pensa que é?” quando ele supõe, de um
e de outro lado, que podemos transformar a natureza, no limite, destruí-la completamente? Certamente, o anti-narcisismo gostaria de colocar termo à exceção
humana, à pretensão de uma espécie que se imagina soberana, porém ele não o
faz senão contribuindo para essa imaginação narcísica do homem, ao promover
a idéia de uma catástrofe ecológica. Partindo de uma hipótese contrária e crítica
à exceção humana – a crença de que o homem se destaca das outras formas de
vida, tendo poder sobre elas – o anti-narcisismo nada faz senão confirmar essa
exceção, não mais no plano extensivo (multiplicidade numérica, sobre a qual se
erigiu a humanidade específica), mas no plano intensivo (multiplicidade virtual,
cuja interpenetração, no sentido o mais bergsoniano do termo, im(ex)plica a humanidade trans-específica). Por isso, o anti-narcisismo não pode se separar, ao
contrário, necessita de uma restauração ontológica, necessita ainda pensar em
termos de uma “evolução cósmica” ou “espiritual”, ainda que “criadora”, que,
tal como aquela bergsoniana, coloca o humano a galope sobre todas as outras
espécies, a franja por onde o elã vital passou com sucesso – a inteligência e nosso
poder técnico sobre as outras formas de vida e a matéria – mas que chegou a um
limite insustentável – aquele que Bergson bem chamou de sociedade afrodisíaca
– necessitando, portanto, dar um novo salto, para fazer passar a energia criadora.
O anti-narcisismo se vê num difícil dilema ao condenar, com razão, de um lado,
a concepção heideggeriana da exceção humana, mas não o faz sem se coadunar
a uma metafísica da natureza que estende a restauração ontológica bergsoniana
através desse novo absoluto chamado Vida, o qual implica, de outra maneira, mas
não menos problematicamente, a exceção humana, ainda que de uma humanidade
trans-específica. Cito Bergson: “De nosso ponto de vista, a vida aparece globalmente como uma onda imensa que se propaga a partir de um centro e que, sobre a
quase totalidade de sua circunferência, se interrompe e se converte em oscilação
sem sair do lugar: em um único ponto o obstáculo foi forçado e a impulsão passou
livremente. É essa liberdade que atesta a força humana. (...) Tudo se passa como
se um ser indeciso e impreciso, que poderemos chamar como quiser, homem ou
sobre-homem, tivesse procurado se realizar e não tivesse conseguido fazê-lo senão abandonando uma parte de si mesmo. Esses rejeitos são representados pelo
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resto da animalidade, e mesmo pelo mundo vegetal” (2007, p.267). Assim, Bergson oferece uma imagem da natureza na qual o “conjunto do mundo organizado
aparece como o húmus sobre o qual devia crescer ou o próprio homem ou um ser
que, moralmente, lhe assemelharia”. Os animais nada mais são, nessa imagem,
que “úteis companheiros de estrada” sobre o qual a consciência depositou tudo
aquilo que pesava demasiadamente, permitindo-lhe “se elevar, com o homem, a
alturas onde ela vê um horizonte ilimitado”.
Ora, a geofilosofia da moral consiste numa potente critica dessa imagem
da natureza, pois a Mecanosfera oferece um ponto de vista de Sirius, o único capaz de constituir um para além de Narciso, de onde “os fenômenos tecnológicos
ou culturais”, podem ser visto como “um bom húmus, uma boa sopa para o desenvolvimento dos insetos, das bactérias, dos micróbios ou mesmo de partículas”
ou “a era industrial como a idade dos insetos...” (DELEUZE e GUATTARI, 1980,
p. 89). Talvez haja muito narcisismo na recusa em ver nossa época não como a
chegada da hecatombe, mas como a era dos insetos. É preciso que uma verdadeira
geofilosofia da moral mostre a promoção atual de um novo Tribunal da Natureza,
com seus censores tão nocivos quanto aqueles contra quem eles se voltam, erigindo novas tábuas de valores, suas distribuições e limites, vomitando, pela sua
prece à imanência como novo absoluto, essa terra que agora é tomada por Mãe,
Gaia, Pesada, e não a Leve, de silhueta atingindo o “misterioso relógio” de Lovecraft, “o Relógio de partigos, com tique-taque intensivo”, seguindo a retomada de
Deleuze e Guattari para descrever a “desterritorialização absoluta de Challenger”
(1980, p. 94), justamente aquela pela qual a terra foge e faz fugir, se esquiva das
estratificações, que são os juízos de Deus, e da ilusão constitutiva do homem.
Quanta diferença em relação à imagem da natureza oferecida por Bergson – da
qual se alimenta boa parte do pensamento contemporâneo –, e seu vitalismo que
tornou possível chamá-lo de pensador indígena, posto que, com efeito, com sua
“filosofia da intuição”, “nós não nos sentimos mais isolados na humanidade, a
humanidade não nos parece mais isolada na natureza que ela domina. (...) Todos
os viventes se mantém e todos cedem à mesma impulsão formidável. O animal
toma seu ponto de apoio sobre a planta, o homem cavalga sobre a animalidade, e
a humanidade inteira, no espaço e no tempo, é um imenso exército que galopa ao
lado de cada um de nós, à frente e atrás de nós, em uma pulsão capaz de superar
todas as resistências e de ultrapassar muitos obstáculos, talvez mesmo a morte”
(2007, p. 271).
A questão do fim do mundo, da catástrofe, passa por ai: ela já chegou?
Ou se trata de um falso problema que esconde justamente o problema que é o
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nosso hoje? “Com efeito, se o acontecimento, sendo da ordem de uma mutação
das condições da experiência, de uma transformação da maneira de pensar, não
pode ser senão o objeto de crença, nós nos encontramos diante de um problema
inédito: crer no que aconteceu, se isso aconteceu; crer que alguma coisa aconteceu, e isto. Sustentar a crença pelo conceito não tem nada a ver com a submissão
a uma ordem da fé exterior ao pensamento conceitual. Pois se trata de atestar um
corte no pensamento, o que somente o pensamento pode fazer: ligando os novos
eventos que o solicitam, descobrindo, através de uma invenção semiótica, a nova
coerência em ruptura com aquela que prevalecia” (ZOURABICHVILI, 2006,
p. 95). Dito de outra maneira, assim como a contradição em Deleuze é a sombra
de uma “questão que permanece aberta”, a catástrofe é a “ilusão projetada” pela
mutação das condições da experiência – isso que Deleuze chama de “problema” –
causada pelo engendramento do novo (1968, p.89). Samuel Beckett e René Thom,
entre outros, nos mostraram suficientemente o que pode haver de inventivo nas
catástrofes, fazendo entender que sua redução a um suposto fim do mundo é um
assunto que sempre excitou a presunção humana, e isso desde o Apocalipse, pelo
menos.
Por fim, a restauração ontológica não foi capaz de desfazer, ao contrário,
ela estende um falso problema que tem alimentado a presunção humana, a saber,
a fascinação do Outro, o Grande Fora, como novo nome do absoluto. Tentou-se, a
partir dela, fazer de Outrem o próprio nativo ou aquele que, crendo-se para além
da dicotomia eu-outro, encarna outrem enquanto outro outro que não meu outro.
Porém, ela nada faz senão levar às últimas conseqüências o problema fastidioso
da alteridade. E se reivindicou Deleuze, sua filosofia política alérgica a qualquer
forma de restauração ontológica e à fenomenologia, para se realizar essa empreitada que, a nosso ver, reintegrou no seio do pensamento de Deleuze a ilusão que
ele mais se esforçou em expurgar, aquela que confunde o devir com um suposto
sujeito que devém (o devir como nova substância). Assim, o devir-índio passa a
ser confundido com o índio – de onde o programa “pobre virar índio”. Foi grande
o encanto de Outrem como estrutura, nem eu nem o outro, mas Outrem, a estrutura mesmo da percepção. E talvez a antropofagia, se capturada pela restauração
ontológica – e, que me perdoem o gracejo oswaldiano, quando não permanece o
que ela é, ou seja, uma experimentação odontológica – apenas nos salve ilusoriamente, pois o perspectivismo, tal como Deleuze o entende, não é o ponto de vista
de Outrem, mas do on. Para além do eu e do outro eu, da philia, o ponto de vista
do inimigo, se confundido com um novo absoluto, ainda que imanente, não parece
ser suficiente.
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Com efeito,
O que assegura a individuação do mundo perceptivo é a estrutura-outrem. Não é
nem o Eu, nem o eu; esses, ao contrário, necessitam dessa estrutura para serem
percebidos como individualidades. Tudo se passa como se Outrem integrasse os
fatores individuantes e as singularidades pré-individuais nos limites dos objetos
e dos sujeitos, que se oferecem no momento à representação como percebidos
ou percebendo. De tal maneira que, para reencontrar os fatores individuantes,
tais como eles são nas séries intensivas, e as singularidades pré-individuais, tais
como elas são na Ideia, é preciso seguir ao inverso esse caminho e, partindo
dos sujeitos que efetuam a estrutura-outrem, alçar até a essa própria estrutura,
apreender, pois, Outrem como sendo Ninguém, em seguida ir ainda mais longe,
seguindo a curva da razão suficiente essas regiões onde a estrutura-outrem não
funciona mais, longe dos objetos e dos sujeitos que ela condiciona, para deixar
as singularidades se desdobrarem, se distribuírem na Ideia pura, e os fatores
individuantes se repartirem na pura intensidade. É verdade, nesse sentido, que
o pensador é necessariamente solitário e solipsista (DELEUZE, 1968, p. 361).

Se parece que o ponto de vista do inimigo pôde atingir Outrem como
sendo Ninguém, não está claro que ele tenha ido “ainda mais longe”. Solitário,
solipsista, esgotado, o pensador não reivindica nem amigos nem inimigos, apenas
lança o apelo a uma nova terra e um novo povo. Na robinsonada, essa aventura
geofilosófica e política de Michel Tournier, visitada por Deleuze, as catástrofes
são instauradoras: para além da profundeza e da altura, a “superfície pura” que
“outrem escondia”, a “Grande Saúde” e a “nova política” (1969, p. 91-366).
Deleuze mostrou a insuficiência dos dois messianismos modernos: o
americano e o ocidental, o pragmatismo e o socialismo. Ele opunha à fé em outro
mundo, ao messianismo de transcendência, a crença neste mundo aqui, que apenas na perspectiva da restauração ontológica se poderia chamar de messianismo
de imanência. “Falta uma comunidade nova, cujos membros sejam capazes de
‘confiança’, ou seja, dessa crença neles próprios, no mundo, no devir”, afirmava
Deleuze (1993, p.112). O povo por vir e a nova terra atestariam a insuficiência desse messianismo imanentista ou desse “novo messianismo” em Deleuze
ou apontariam em sua filosofia a exigência de uma experiência sem messianismo
longe de toda restauração ontológica, mais próxima disso que ele chamou de instauração filosófica, a retomada incessante da experimentação que faz fugir inclusive o social? O relacionismo ontológico não é uma tentativa de fazer sobreviver
o grande “crápula metafísico”, não mais “Espírito paternal”, nem “comunidade
dos irmãos órfãos” (1993, p. 110), mas “Terra-Mãe”? Não se decide nesse ponto
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a própria relação da desterritorialização absoluta do pensamento com as desterritorializações relativas pelas quais passam o planeta, a economia, os coletivos
humanos e não-humanos, a técnica e a crise ecológica que apenas estende a crise
da sociedade afrodisíaca? A Floresta, longe do messianismo imanentista que a
concebe como imagem equilibrada e sustentável da natureza e dos seres em rede,
não passa por um duplo devir quando ela é percutida pela Técnica? Afinal, como
lembram com justiça Deleuze e Guattari, “só há imaginação na técnica” e se o
“artista” se torna “artesão” e não mais “criador”, “fundador” (1980, p. 426), o
filósofo se torna engenheiro de gambiarras, e não mais “ontólogo”, a fim de operar
sobre materiais a serem consolidados e forças a serem captadas: “única maneira
de devir cósmico, de sair dos meios, de sair da terra”. O pensador
Torna-se Índio, não pára de se tornar, talvez ‘para que’ o índio, que é índio,
torne-se, ele mesmo, outra coisa e possa escapar a sua agonia. Tornamo-nos
animal, para que o animal também se torne outra coisa. (...) O devir é sempre
duplo, e é o duplo devir que constitui o povo por vir e a nova terra (DELEUZE
e GUATTARI, 1991, p.105).

Ainda aqui, mais uma vez, o que constitui a filosofia, enquanto instauração prática, não é uma relação com o Absoluto, mas com as singularidades que
povoam o mundo do on, formando modos de existência que podem ser vis, abjetos, vulgares – pois nada criam –, ou potentes, nobres e plenos – pois abrem novas
possibilidades imanentes que intensificam a vida. É a “conversão empirista”, o
problema não é mais o da transcendência, nem a da imanência que transborda
o transcendente, mas a da existência imanente daquele que, não tendo mais de
acreditar na existência transcendente ou não de Deus (Pascal e Kierkegaard) ou
mesmo “na existência do mundo” – pois “o problema mudou” –, deve acreditar
na própria vida, neste mundo aqui. “Talvez acreditar neste mundo, nesta vida, tenha se tornado nossa tarefa a mais árdua” – que o digam os pregadores do fim do
mundo –, “ou a tarefa de um modo de existência a descobrir sobre nosso próprio
plano de imanência hoje”, mais próximo “dos animais, das plantas e dos rochedos” (1991, p. 71-72).
O comum das lutas liberadoras hoje, dos indígenas, dos anonymous, dos
pobres, dos indignados, dos negros, das mulheres, dos LGBTS, dos imigrantes,
dos precários, dos removidos, dos habitantes das favelas, dos que vivem sob ditaduras teocráticas, de Deus e/ou do Mercado, dos pensadores que vivem cada vez
mais na aridez imunda dos modos de existência vulgares promovidos pela comunicação, dos desalojados, das espécies vivas, plantas, animais, dos rios, do ar,
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dos elementos, mesmo das rochas, moléculas e forças cósmicas, ou seja, de dessas “populações molecularizadas”, “bombardeadas pelos poderes estabelecidos”
(computadores, mass-mídia, indústrias eletro-intensivas, polícias, armas supra-terrestres, nano-controles e cyber-bombardeamentos), suas lutas concretas, do
molecular ao cósmico, passam por esse problema que é o nosso “hoje”. Problema
geofilosófico político na medida em que não encontramos entre essas populações
moleculares um povo constituído ao qual se endereçar, uma raça pura – como
poderia querer nos fazer crer certa antropologia em relação aos indígenas – mas
os próprios sintomas da falta do povo e, nesse sentido, da necessidade – aquela
violenta que força a pensar – de inventar um novo povo e uma nova terra, ou
seja, instaurá-los concretamente, ontogeneticamente. Os poderes estabelecidos,
com a economia verde, já não deram um passo a mais na direção desse controle
que vai do molecular ao cósmico, colocando as forças e materiais terrestres “num
conservatório”, em reservas, barragens e programas, após já terem colocado aquelas moleculares numa bomba? “Fazer da despopulação um povo cósmico, e da
desterritorialização uma terra cósmica, este é o voto do artista-artesão”, e por que
não dizê-lo, do filósofo-engenheiro e suas gambiarras ontogenéticas. “Se nossos
governantes têm de se haver com o molecular e o cósmico, nossas artes também
encontram ai seu interesse, com o mesmo desafio, o povo e a terra, com meios
incomparáveis, e, no entanto, competitivos” (1980, p. 427).
Por isso, é preciso que a floresta se torne um meio tecnizado e as megalópoles tornem-se tramas de sapucaias para que seus coletivos se tornem outra
coisa, propriamente híbridos na dança silenciosa da Mecanosfera. Não é somente
enquanto hipertecnizada que a floresta pode constituir um meio, uma desterritorialização relativa de imanência para a desterritorialização absoluta do pensamento, que a terra pode passar por um “puro plano de imanência” e o perspectivismo,
conjugando animismo e técnica, constituir uma terceira margem da filosofia? O
bárbaro-tecnizado, como modo de vida híbrido, não habitaria esse plano de imanência perspectivista, multinatural e tecnizado (LAMBERT DA SILVA, 2012), a
terceira imagem do filósofo?
Coda
O problema geofilosófico exposto acima poderia ser aquele do sujeito da
simetrização. Mas enquanto processo/devir, ou seja, instauração, a simetrização
não dispensaria qualquer referência a um sujeito, sendo ela também um devir-sujeito que, enquanto tal, na indiscernibilidade da Floresta e da Cidade, instaura
a comunicação aberrante dos devires múltiplos: pobre, índio, animal, quântico,
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mulher, vegetal, silício, negro, inseto? A ontologia da transcendência em seu encontro com o meio grego e o meio moderno criou uma humanidade específica que
estende ao máximo a manipulação da matéria, a divisão da multiplicidade extensiva, o desenvolvimento da técnica. A ontologia da imanência em seu encontro
com os meios indígenas criou uma humanidade trans-específica, desdobrando ao
máximo a proliferação intensiva, a multiplicação da diversidade, o relacionismo
imanente e perspectivista. O que asseguraria o privilégio de uma ou outra dessas
duas humanidades – e seus respectivos humanismos metafísicos – que, como afirmava Bento Prado Jr (2001), a propósito de Clastres, parecem “dividir o planeta”? De um lado, o colonialismo e seu messianismo de transcendência, de outro
os imperativos e slogans do messianismo de imanência, o “biscoito de gengibre,
como nova hóstia” (DELEUZE, 1993, p. 112). É preciso ler de maneira precisa a
dialética de Oswald de Andrade e sua crítica às filosofias messiânicas. Para além
do Matriarcado e do Patriarcado, da Filosofia e da Misosofia, a crise geofilosófica
entre as duas humanidades indica a necessidade de uma Constituição Ontogenética capaz de elaborar uma engenharia lúdica (bricolagem) que intervenha sobre os
próprios processos instauradores de novas possibilidades de vida. A filosofia “não
mais como juízo sintético, mas como sintetizador de pensamentos” (DELEUZE e
GUATTARI, 1980, p. 424), como modulador da vida da matéria, dos indivíduos
técnicos, das máquinas inteligentes, dos espíritos, não para formar uma rede em
equilíbrio, muito menos um Parque Humano Verde, mas para instaurar uma trama
em revolução permanente, “à espera serena da devoração do planeta pelo imperativo do seu destino cósmico” (ANDRADE, p. 2011, p.146).
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Apresentação
Em 1968, Deleuze escreve Différence et répétition, comentando que uma
espécie de “preconceito infantil” nos faz acreditar que os “problemas são dados
já feitos e que eles desaparecem nas respostas ou na solução”. Esse preconceito
também nos faz imaginar que a “atividade de pensar só começa com a procura de
soluções, só concerne às soluções” (idem). O “infantil” se converte em “social”
quando, por ele, somos mantidos como “crianças”, que precisam estar sempre se
distraindo ou vencendo problemas que são apresentados de algum outro lugar.
Mas os problemas, antes de tudo, são “atos que abrem um horizonte de
sentido”, uma postura da ordem do “questionamento”. Eles podem abrir uma
“perspectiva inabitual sobre o mais familiar” ou “conferir interesse a dados até
então reputados insignificantes” (ZOURABICHVILI, 2004). De qualquer forma,
um enunciado ou um conceito “só fazem sentido em função do problema a que
se referem”.
Nesse mesmo caminho, pouco antes de sua morte, Foucault, realizando um balanço da ética de seu pensamento, buscou demonstrar que sua reflexão
não operava a partir de um “exame metódico” de soluções, mas pela busca de
uma “problematização”10: “isto é, a elaboração de um domínio de fatos, práticas
e pensamentos que me parecem colocar problemas para a política” (FOUCAULT,
2008, p. 20). Por isso, a “problematização” interessa-se mais pelas “condições”
pelas quais são reivindicadas as respostas a algum problema, ao próprio ato de
responder. A problematização não é um arranjo de representações e argumentos,
mas o trabalho contínuo do pensamento (ibidem, p. 25).
Talvez não seja coincidência o fato da reflexão deleuziana sobre o “problema” ter ocorrido justamente em 1968. Segundo Foucault, nesse ano “havia
um esforço amplamente afirmado de confrontar a política com toda uma série de
questionamentos que tradicionalmente não eram parte de seu domínio estatutário”
(ibidem, p. 21). Tratou-se de uma verdadeira “liberação do ato de questionar”, a
partir de uma pluralidade de perguntas que se dirigiam à política.
Dentro do conjunto de indagações direcionadas à política, ou melhor,
atravessando esse próprio conjunto, certamente encontramos o “problema” do
“comum”. Não ainda o “comum” formulado como “teoria política”, ou como um
10 Trata-se da entrevista concedida a Paul Rabinow, publica em português no livro: Antropologia
da razão de Paul Rabinow (2002), p. 17-25. Para uma análise do tema da problematização em
Foucault, conferir em Revel, 2004.
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“tema” a ser compreendido, mas, principalmente, como uma “experiência” de
agir, como um “modo da ação”: um sem-número de questionamentos que se entrelaçam as novas práticas e formas de se relacionar com o mundo. Explosão de
perguntas e ações, de críticas e práticas, de indagações e experiências. Descoberta
de um novo âmbito, aquele do “agir comum” e sua capacidade de constituir novas
relações e formas de vida.
Contudo, como se sabe, Foucault nunca teorizou especificamente sobre
o conceito de “comum”. Essa tarefa foi passada a nós, que presenciamos a irrupção do tema a partir dos anos 1990. Se, no início, o restrito campo de análise era
dedicado aos chamados “bens comuns”, hoje a reflexão se aprofunda na retomada
das dimensões políticas, ou melhor, “biopolíticas” do conceito. Nesse movimento, o percurso teórico foucaultiano nos oferece, mais uma vez, um rico terreno de
análise.
Com efeito, o dossiê especial desse número da Revista Lugar Comum se
concentra nos textos do “último Foucault”, período em que o filósofo se dedica às
considerações sobre a ética a partir de noções como o “cuidado de si” e o “dizer
verdadeiro” (parrhesia). A derradeira reflexão foucaultiana nos permite pensar a
constituição ética dos sujeitos como um “modo de encarar as coisas, de estar no
mundo, de praticar ações, de ter relações com o outro” (FOUCAULT, 1982). É a
partir da produção de “novas formas de vida” que o pensador imagina uma “prática de liberdade” definida como experimentação, estética da existência, invenção
de “comunidades” e, sobretudo, capacidade de resistir e lutar.
Os artigos selecionados buscam, com ênfases distintas, entrelaçar esses
temas a uma rica problematização sobre a “produção do comum” no campo político contemporâneo. Se definirmos o “comum” como, não apenas os bens naturais
(água, terra, florestas etc.), mas, principalmente, o produto de nossa interação
social, comunicação, linguagem, afetos e relações, devemos também trazer para
o centro do debate a importância da relação entre ética, estética da existência,
resistência e produção de subjetividade.
Eis a aparição de uma verdadeira “tecnologia do comum” (BOVE, 2004)
que, a partir dos textos foucaultianos, pode ser imaginada como caixa de ferramentas na luta por dentro dos dispositivos de uma arte de governar (neoliberal)
em crise. Essa tecnologia pressupõe, como diz Foucault, que os modos de subjetivação possam se constituir de forma relativamente autônoma aos arranjos do
poder. A resistência vem, portanto, em primeiro lugar: “ela se mantém superior a
todas as forças do processo; ela constrange, sob seus efeitos, as relações de poder
a mudar” (FOUCAULT, 1982).
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É nesse horizonte de liberdade e de múltiplas possibilidades que os Editores apresentam o presente conjunto de artigos, buscando enriquecer os usos e
análises da reflexão foucaultiana e sua inserção no debate político sobre o “comum”. Além da importância teórica, espera-se que os escritos aqui publicados
possam fortalecer e deslizar sobre o traço “comum das lutas” que explodem hoje
na crise do capitalismo. Trata-se de difundir, ainda mais, as “lutas transversais”
que Foucault já observava em sua primeira irrupção.
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Bio-economia e produção do
comum: reflexões a partir do
pensamento de Michel Foucault
Alexandre Fabiano Mendes

A produção do comum na arte de governar neoliberal
Nossa aproximação com o tema da “produção do comum”, a partir do
pensamento foucaultiano, seguirá dois caminhos: (a) o primeiro, diz respeito a
uma recente linha de pesquisa denominada “bio-economia”, que identifica nas
finanças o papel antes exercido pelo conceito de “sociedade civil”. Nesse ponto,
trata-se de identificar como a subsunção biopolítica da vida pelas finanças também define o terreno em que o conflito se desloca para o mesmo âmbito; (b) o segundo, parte das últimas análises de Foucault sobre o “processo de subjetivação”
para encontrar, nesse âmbito, uma passagem do “governo da vida” biopolítico
para as tecnologias de si e do comum. Aqui, trata-se de perceber como as “lutas
pela subjetividade” passam a ser consideradas por Foucault como centrais na atualidade, e possibilitam a constituição de sujeitos a partir de uma autonomia com
relação aos dispositivos biopolíticos e disciplinares.
É claro que, por si só, os dois pontos conduziriam a um extenso trabalho
de pesquisa e investigação. O nosso objetivo é tão somente caminhar rapidamente
sobre as duas hipóteses demonstrando que, em ambas, o comum aparece, na chamada “arte de governar neoliberal”, como embate permanente e fonte viva de uma
“crise nos dispositivos gerais da governamentabilidade” neoliberal.
A “bioeconomia” como prolongamento das analises foucaultianas sobre o
neoliberalismo
No que tange ao primeiro ponto, é possível identificarmos o crescente
interesse de uma série de autores em utilizar as análises foucaultianas do Curso
Naissance de la biopolitique (1979) como um eixo para uma nova caracterização do capitalismo contemporâneo a partir de suas faces biopolíticas, i.e, como
“governo da vida”. Nesse sentido, a análise sobre as finanças se revela como
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verdadeiro “prolongamento” das aulas de Foucault, podendo ser tranquilamente
incorporadas nas suas reflexões sobre o neoliberalismo11.
Nesse sentido, em recente livro intitulado Il comunismo del capitale. Finanziarizzazione, biopolitiche del lavoro e crisi globale (2010), o economista Christian Marazzi denomina “biopoder do capital” o processo que investe imediatamente
a “vida” e coloca para trabalhar as “competências mais universais” do homem:
De genérica e abstrata, a força de trabalho se torna concretamente singularizada, reduzida a um átomo de interesse individual cujas competências mais universais, como a linguagem, a capacidade relacional, a motricidade, as percepções sensoriais, as emoções, vão ser colocadas para trabalhar sob o comando
próprio do capital. É esse o aspecto mais estudado do pós-fordismo, aquele que
mais imediatamente permite conceber o conceito de biopoder do capital (p. 54,
tradução nossa).

Assim, o “biopoder do capital” investe diretamente no terreno que criava
as condições de possibilidade de uma sociedade civil liberal, segundo a leitura
que Foucault realiza de Ferguson (“a linguagem, a capacidade relacional, as emoções” etc)12. O “comum” não é mais aquele sentimento nostálgico que permitia
11 Cabe ressaltar que Foucault não ignora a relação entre a financeirização e o neoliberalismo,
em especial quando descreve a privatização e a individualização da política social na aula de 14
de fevereiro de 1979. Contudo, de fato, nos autores contemporâneos a financeirização se torna
uns dos dispositivos fundamentais do biopoder no capitalismo contemporâneo.
12 Foucault, curiosamente, dedica sua última aula do curso de 1979 ao conceito de sociedade
civil, retornando ao tema do liberalismo, após dedicar as aulas anteriores ao neoliberalismo
como mudança interna à governamentabilidade liberal. O tema pareceu importante ao filósofo
que tenta demonstrar que a “sociedade civil” é uma ideia útil, necessária e correlata à arte
de governar liberal. Ela passa a expressar um campo de referência que permite entrelaçar
(“indexar”) a arte de governar jurídica (binômio soberano – sujeito de direito) à arte de governar
econômica (binômio mercado – sujeito de interesse) sem implicar em uma separação – crise –
das duas artes a partir de sua visível heterogeneidade. Diferentemente de sua acepção jurídico
e política, tal qual em Locke, no liberalismo há uma reviravolta semântica e a sociedade civil
começa a se referir a um fenômeno totalmente distinto. Ela passa a significar um conjunto
concreto no interior do qual é preciso aplicar um princípio de racionalização, indexado aos
processos econômicos e aos sujeitos de interesse, i.e., os homens considerados a partir de
comportamentos racionais próprios de um homo œconomicus: “a sociedade civil, portanto, não
é uma idéia filosófica. A sociedade civil é, creio eu, um conceito tecnológico governamental”
(FOUCAULT, 2004b, p. 299). Para compreender essa mudança, Foucault analisa um livro que,
segundo ele, é o mais fundamental e seminal texto sobre a sociedade civil. Trata-se do livro
Essai sur l`histoire de la société civile (1783), de Ferguson que pode ser interpretado como um
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imaginar “sentimentos comuns” apesar dos interesses sempre egoístas do homo
œconomicus. Agora, as formas de cooperação e relação social se convertem, diretamente, em valor e fonte de acumulação capitalista.
No entanto, no mesmo ato em que a “sociedade civil” liberal é estilhaçada nos delgados investimentos do capital, são criadas as condições para uma nova
“sociedade civil” neoliberal, com o poder de aglutinar os múltiplos fragmentos
que se tornam “empresas”. Isso ocorre, explica Marazzi (2010, p. 58), a partir de
dois movimentos.
Primeiro, com a transformação do trabalhador em investidor financeiro,
o que se dá com a conversão dos salários, pensões, e direitos sociais em geral,
em ativos financeiros administrados por bancos, fundos de pensão, fundos de investimento etc. Dessa forma, cada trabalhador passa a ser interessado direto na
valorização financeira dos valores recebidos em razão do trabalho ou dos direitos
respectivos. E na mesma medida, a possibilidade do trabalhador se manter ocupado, obter um salário e uma inserção no mercado, acompanha o ritmo das oscilações das finanças. Assim, “o exercício do biopoder se expressa diretamente sobre
o inteiro ciclo de vida da força de trabalho” (idem, tradução nossa).
Segundo, e aqui vale um destaque, a financeirização serve de “dispositivo de agregação dos processos de individualização”, um tipo de “comunismo
do capital” em que o capital financeiro passa a ser o representante coletivo dos
múltiplos trabalhadores/investidores que fazem parte da “sociedade civil”. Enfatizamos o que afirma Marazzi: “a financeirização define a esfera pública do capital”
(idem, grifo nosso).
Se, de um lado, a sociedade inteira, incluindo o antigo “espaço público”
liberal, é investida pelo capital, de outro, a arte neoliberal tenta recuperar o “comum” (o que o liberalismo admitia como simulacro) articulando todos os muitos
fragmentos, os múltiplos “homens-empresas” no mercado financeiro, que passa
a administrar o equivalente financeiro da própria vida. Trata-se, na linguagem de
Marazzi (2010), do curioso “comunismo do capital”:
É o capital financeiro, enquanto capital social cotado em bolsa, que se apresenta
como “representante coletivo da multidão de sujeitos que povoam a sociedade
civil” (p. 58).
(...)
“correlato” político do Essai sur la richesse des nations (1776), de Adam Smith. “A sociedade
civil de Fegurson é, com efeito, o elemento concreto, a globalidade concreta, no interior da
qual funcionam os homens econômicos que Adam Smith ensaiou de estudar” (ibidem, p. 302).
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A autorregulação da sociedade civil, aquele espaço outro, que Foucault buscava
no final de seu Curso, necessário para fazer conviver o sujeito de direito e o sujeito econômico, é transposta para o plano na própria financeirização. Trata-se
de um ponto de não retorno. (ibidem, p. 59, tradução nossa).

Portanto, neste ponto de não retorno, a governamentabilidade liberal entra em nova fase, na qual diversos elementos do chamado “espaço público”, ou
mesmo do campo das relações afetivas, sociais e culturais que atravessa a “sociedade civil”, se tornam objeto de investimento econômico e são geridos por
mecanismo relacionados à propriedade privada, gerando os seguintes efeitos: a) o
“espaço público” se desloca para o mercado financeiro13, que passa a representar
os múltiplos sujeitos e seus ativos; b) o que resta do “público”, ligado ao Estado
(à soberania), serve para garantir as condições necessárias dessa ampla generalização da forma-empresa, do homem-empreendimento e da sociedade, extraindo
daí sua fonte de legitimidade e capacidade de ação política. É exatamente nesse
sentido que entendemos a reflexão de Foucault sobre o mercado ter se tornado a
“fonte” para o direito público.
Em um artigo denominado A financeirização como forma de biopoder
(2011), Stefano Lucarelli, após lamentar que Foucault não tenha inserido as finanças em sua análise sobre a governamentabilidade14, afirma que elas se tornaram
uma forma de controle social da população, heterogênea ao poder soberano. Seu
objetivo seria um ajustamento do comportamento humano para a soberania funcione de acordo com a financeirização (p. 159).
Para isso, o mercado financeiro atua na tentativa de subsumir toda a
sociedade, a vida e o trabalho, como comprova o “modelo econômico americano”, que teria progressivamente repassado a renda social do Welfare State para o
13 É interessante notar como essa nova perspectiva gera uma série de críticas na tradição do
republicanismo, que fará esforços para retomar a tradicional idéia de espaço público liberal no
horizonte da globalização e do neoliberalismo. Para um exemplo dessa tentativa, Cf. Slaughter,
2005. E mais especificamente no último capítulo do livro: “The political motivation for the
regulation of transnational capitalism entails a model of political practice that is described
in three steps. The first step details the philosophical legacy of the republican conception of
politics and the state. The second step moves towards detailing the institutions and policy
direction of a state that enacts civic liberty. The third step examines the inter-state dimensions
of republicanism. It examines the form of cooperation that would exist between civic states
as well as the type of arrangements needed to enable such states to publicly regulate global
capitalism” SLAUGHTER, 2005, p. 184).
14 Vimos que essa afirmação não é totalmente verdadeira na medida em que Foucault analisa
a relação entre a inflexão da política social no neoliberalismo e sua financerização.
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sistema de financeirização dos direitos sociais, incluindo, in extremis, o próprio
salário. Nesse momento, qualquer melhora na condição de vida da população depende, invariavelmente, de uma valorização do mercado financeiro, fazendo com
o que as finanças atravessem toda a sociedade, incluindo os códigos sociais e o
comportamento humano.
Por outro lado, Lucarelli atribui a incrível alta da bolsa de Nova Iorque,
no período entre 1993-2000, à incorporação, pelas empresas, da expropriação de
novas formas de produção e cooperação entre trabalhadores de setores criativos
da economia. O mercado financeiro, então, aposta nas novas formas de cooperação, linguagem, criação e inovação da (jovem) força de trabalho.
Se, de um lado, o velho Estado Social se dilui nos ativos financeiros, de
outro, um tipo de produção, baseada na linguagem, cooperação, comunicação, relações sociais e invenção é imediatamente incorporada nas novas formas de regulação da força de trabalho por instrumentos também financeiros (LUCARELLI,
2011, p.169). Por isso, é possível aproximar uma análise do mercado financeiro
do “governo da vida” foucaultiano:
As categorias foucaultianas podem construir um elemento de análise importante. Por meio do seu emprego, o processo de financeirização aparece como prática de controle social, que subsume a vida no interior do processo de valorização, difundindo a ideologia dos efeitos-riqueza para aniquilar a conflitualidade
exercida não só sobre os salários, mas também sobre os conteúdos e sobre as
modalidades de produção e reprodução (ibidem, p. 174).

Raciocínio semelhante realiza Andrea Fumagalli, no livro Bioeconomia
e capitalismo cognitivo. Verso un nuovo paradigma di acumulazione (2007)15, caracterizando o “biocapitalismo”16 a partir de: (a) uma centralidade do mercado financeiro que é responsável pelo financiamento da atividade de acumulação, além
15 Utilizamos a versão espanhola de Fumagalli (2010). Trata-se da seguinte passagem: “Deste
ponto de vista, os mercados financeiros representam a privatização da reprodução da vida,
uma vez ultrapassada a sociedade salarial. São, portanto, um biopoder. Ou melhor, enquanto
biopoder, as finanças são um dos elementos do comando bioeconômico sobre as forças do
trabalho vivo” (p. 19).
16 No mesmo sentido, Frederico Chicchi, em artigo denominado No limiar do capital, às
portas do comum: notas à margem sobre as ambivalências do capitalismo biopolítico (2011),
refere-se a uma “textura bioeconômica” do capitalismo contemporâneo para caracterizar o
mercado financeiro como “dispositivo de saber-poder que exercita uma ação invasiva de captura
das condutas, das emoções, das orientações, em poucas palavras: das vidas dos indivíduos
sociais (...)” (p. 195). Sobre o conceito de “bioeconomia” ver entrevista concedida pelo próprio
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de possuir um papel de multiplicador da economia e de substituição do Estado
como assegurador social da vida, exercendo uma real função de “biopoder17 (FUMAGALLI, 2010, p. 19); (b) um envolvimento cada vez mais acentuado da vida
e do trabalho no processo de acumulação e valorização do capital, a partir do uso
cada vez maior da linguagem e da atividade relacional que possibilitam alavancar
processos de aprendizagem contínua e de produção em rede (ibidem, p. 20).
Com o aprofundamento dessas duas características, o capitalismo teria
acentuado sobremaneira as “técnicas biopolíticas”, que não mais se referem ao
homem como espécie, mas investem no próprio processo de produção da vida e
a insere nos mecanismo de valorização do capital, em especial nos dispositivos
financeiros. As finanças passam a ser um dispositivo de biopoder per excellence e
não só um elemento da política social neoliberal, seguindo o fio condutor que liga
a normalização da população à produção de subjetividade do homem contemporâneo (FOUCAULT, 2004b, p. 149).
É exatamente a partir da chave argumentativa que relaciona as finanças com a produção de subjetividade que Maurizio Lazzarato encontra inspiração
para o seu recente livro La fabrique de l’homme endetté (2011), em que analisa
o papel dos instrumentos financeiros “na produção e no controle das subjetividades” a partir do dispositivo “débito-crédito” (p. 27).
Ele argumenta que “o crédito ou débito em sua relação credor-devedor
constituem uma relação de poder específica” (idem), que produz uma nova variação do homo œconomicus descrito por Foucault – o “homem endividado” – constituindo uma “figura universal” que atravessa as diversas modalidades de poder
CHICCHI na Revista do Instituto Humanitas Unisinos (on-line). Disponível em: http://www.
ihuonline.unisinos.br/. Acesso em 27.01.2012
17 Fumagalli nota que o termo foucaultiano “biopoder” não foi suficientemente aplicado à
economia política, ao contrário de outras disciplinas como direito e filosofia. O autor propõe
romper esse isolamento: “Todo ello resulta todavía más paradójico a medida que, en el
transcurso de los últimos años, el poder se ha transformado en biopoder y la economía em
bioeconomía. Si el término biopoder, acuñado por Foucault en sus cursos en el Collège de
France a mediados de los años setenta, ha tenido un notable reconocimiento en las ciencias
socio-filosóficas y jurídicas, hasta el punto de que en muchas disciplinas, hoy en día, se han
hecho de uso común los términos biopolítica, bioética y bioderecho (Manti, 2002, págs. III-25),
este término está totalmente ausente en la economía política, ámbito directo y principal en el que
actúan las relaciones de poder. La «triste ciencia» sublima el concepto de poder, ahogándolo
en el concepto de mercado y de equilibrio, cuando precisamente el mercado (el mercado real,
y no el intencionadamente idealizado como «mercado libre») no es sino el lugar en el que las
relaciones de poderse manifiestan y se redefinen continuamente” (FUMAGALLI, 2007, p. 27).

Alexandre Fabiano Mendes

do neoliberalismo. Portanto, a partir do endividamento, o neoliberalismo opera
um enorme e universal poder de “inclusão”18, a tal ponto de incluir aqueles que
sequer possuem dívidas privadas, em razão da existência, cada vez mais impactante, da dívida pública nos diversos países (LAZZARATO, 2011, p. 29). Esse
poder de inclusão não possui somente efeitos econômicos em termos de produção
de mais valia ou valorização do capital, mas é responsável, prioritariamente, por
uma “produção de subjetividade” que cumpre uma função fundamental na própria
atividade econômica.
Assim, a emergência do “homem endividado”, segundo Lazzarato, revela
um significado imediatamente “subjetivo” da economia, demonstrando que a história do capitalismo não seria possível sem a produção e controle da subjetividade
e das formas de vida (ibidem, p. 30). A “economia da dívida” intensifica essa percepção, expondo amplamente o funcionamento de técnicas de assujeitamento que
são absolutamente correlatas às formas de exploração do capitalismo. Essas técnicas se caracterizam por um duplo “alargamento” da exploração da subjetividade:
Extensivo (porque não concerne somente ao emprego industrial ou de serviços,
mas a qualquer a atividade e condição) e intensivo (porque concerne a uma
relação com si19, sob as formas de empreendedor de si mesmo, aquela figura
responsável pelo seu próprio capital e culpada pela sua má gestão, tendo como
paradigma o “desempregado” (ibidem, p. 43, tradução nossa).
18 Essa função transversal da dívida e sua centralidade na definição da atual “luta de classes”
é enfatizada pelo autor da seguinte forma: “La dette constitue le rapport de pouvoir le plus
déterritorialisé et le plus général à travers lequel le bloc de pouvoir néolibéral organise
sa lutte de classe. La dette représente un rapport de pouvoir transversal qui ne connaît ni
les frontières des État, ni les dualismes de la production (actif/ non-actif, emploi/chômage,
productif/non productif), ni les distinctions entre économie, politique et social. Il agit au niveau
immédiatement planétaire en traversant les populations, en accompagnant et em sollicitant la
fabrication ‘éthique’ de l’homme endetté”. (LAZZARATO, 2011, p. 71)
19 O autor esclarece: “La dette renvoie directement a une discipline de vie et à un style de vie
qui impliquent un travail sur «soi», une négociation permanente avec soi-même, une production
de subjectivité spécifique: celle de l’homme endetté” (idem, p. 81). A mesma descrição
é realizada a partir de uma investigação da genealogia da moral nietzschiana: “Comme dit
Nietzsche, la tâche principale de la dette consiste dans la construction d’un sujet et de as
conscience, d’un soi qui croit à sa propre individualité et qui se porte garant de ses actions, de
sa manière de vivre (et pas seulement de son emploi) et qui en est responsable. Les techniques
utilisées dans le suivi individuel, touchant à l’intimité, à ce qu’il y a de plus subjectif, poussent
l’allocataire à interroger sa vie, ses projets et leur validité. L’État et ses institutions agissent
sur les subjectivités, mobilisent les «trèfonds du coeur», pour en orienter les comportements”.
(LAZZARATO, 2011, p. 102)
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Tendo como premissa esse “alargamento”, Lazzarato retorna à questão
da função da “sociedade civil” na arte de governar liberal para afirmar que ela se
dissolve na figura do “homem endividado” (ibidem, p. 97), que passa a articular a
heterogeneidade do homo œconomicus e do homo juridicus a partir de sua capacidade de ser transversal às tradicionais relações sociais (capital-trabalho, Estado
social-usuário, empresa-consumidor etc.). Assim, o homo debitor ocupa o espaço
que na arte governar liberal era preenchido pela “sociedade civil”, em sua capacidade de aglutinar figuras heterogêneas (o sujeito jurídico e o sujeito econômico).
Se para Marazzi a financeirização define a “esfera pública do capital”
(2010, p. 58), momento em ele “representa” os múltiplos fragmentos de “homens-empresa”, o aparecimento do homo debitor como figura central dessa “esfera”,
em Lazzarato (2011), não pode ser sentido senão como crise. Aqui poderíamos
compreendê-la como fim das promessas neoliberais de fundar uma nova “sociedade civil” baseada na liberdade como fonte do direito público e no empreendedorismo de si mesmo como produção de uma subjetividade altiva. A crise do
mercado financeiro não só “derruba ativos”, gerando “prejuízos econômicos”,
mas acelera o movimento que multiplica no interior do “comunismo do capital” o
“homem endividado”. O homo debitor é sua aparição subjetiva:
Os acontecimentos que se produziram depois dos anos 1990 e que conheceram
uma forte aceleração no curso da primeira década do novo século marcam uma
descontinuidade com relação às afirmações de Foucault no Naissance de la biopolitique. Na crise, a heterogeneidade do homo œconomicus e do homo juridicus
não é mais assegurada pelo “social”, mas pela produção do homo debitor (o
homem endividado). (p. 97, tradução nossa)

Portanto, temos o seguinte roteiro argumentativo: (a) a análise do “biopoder do capital” demonstra que determinadas capacidades “comuns” do homem,
“a linguagem, a comunicação, as relações sociais, a vida”, são imediatamente
subsumidas e produzidas pelo capital, que atravessa os elementos “comuns” que
formavam o terreno fictício da “sociedade civil” liberal. Essa operação é garantida pelo papel crescente e atual das finanças como dispositivo central da arte de
governar neoliberal, em especial na formação de uma “esfera pública” para aonde
se desloca a multidão de “empreendedores de si” no processo de “agregação dos
processos de individualização” (MARAZZI, 2010); (b) no interior da nova “sociedade civil” do capital, assiste-se à veloz formação do homo debitor – o homem
endividado – que assume o locus antes ocupado pela “sociedade civil”, constituindo, ao mesmo tempo, uma possibilidade de exploração extrema da subjetividade
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(o momento em que a economia política revela sua máxima aproximação com a
subjetividade) e uma fagulha que denuncia a profunda crise da arte de governar
neoliberal (LAZZARATO, 2011).
Caberia perguntar: o que se passou entre os dois movimentos? Que tipo
de acontecimento garante a passagem da “utopia” neoliberal para a generalização
da figura taciturna do homem endividado? O que fez estremecer os dispositivos
gerais no neoliberalismo descritos por Foucault em 1979?
O processo de subjetivação, as lutas e a produção do comum no “ultimo
Foucault”
Embora, o novo livro de Lazzarato, de alguma forma, seja cercado por
uma brisa sombria revelada pela experiência da crise, devemos encontrar nas lutas o movimento que garante a desestabilização total das condições da arte de governar neoliberal. Em nossa opinião, Foucault, já em 1979, traçava um poderoso
mapa pelo qual o “contrapoder” ao neoliberalismo20 poderia se orientar, mirando
na “produção de subjetividade” como trincheira fundamental à resistência e de
criação a novos tipos de luta:
São lutas transversais; isto é, não são limitadas a um país. Sem dúvida, desenvolvem-se mais facilmente e de forma mais abrangente em certos países, porém
não estão confinadas a uma forma política e econômica particular de governo.
(...) São lutas que questionam o estatuto do indivíduo: por um lado, afirmam o
direito de ser diferente e enfatizam tudo aquilo que torna os indivíduos verdadeiramente individuais. Por outro lado, atacam tudo aquilo que separa o indivíduo,
que quebra sua relação com os outros, fragmenta a vida comunitária e força o
indivíduo a se voltar para si mesmo de um modo coercitivo. Estas lutas não são
exatamente nem a favor nem contra o indivíduo, mais que isto, são batalhas
contra o “governo da individualização”. (...) Finalmente, todas estas lutas contemporâneas giram em torno da questão: quem somos nós? Elas são uma recusa
a estas abstrações, do estado de violência econômico e ideológico, que ignora
que somos individualmente, e também uma recusa de uma investigação científica
ou administrativa que determina quem somos. (FOUCAULT, 1995, p. 235)

20 Evidentemente, a busca de uma constituição de si que escorregasse da normalização
disciplinar e biopolítica aparece como instância de resistência contra um tipo de “governo
dos homens” que pode ser remontado ao poder pastoral cristão. Em nossa opinião, esse tema
ganha profunda relevância se adotarmos a premissa de que a passagem para a arte de governar
neoliberal representa um aprofundamento e um alargamento da biopolítica, em que a vida é
inteiramente entrelaçada pelos dispositivos de poder.
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No final de sua trajetória, Foucault lança luz para um tipo de luta que,
segundo ele, se diferencia das lutas contra a exploração (que separa os indivíduos daquilo que eles produzem) ou contra uma “dominação” (étnica, social ou
religiosa). Trata-se de uma luta “contra aquilo que liga o indivíduo a si mesmo e
o submete, deste modo, aos outros (lutas contra a sujeição, contra as formas de
subjetivação e submissão)” (idem).
Nota-se que a luta contra as formas de subjetivação, para Foucault, de
forma alguma faz desaparecer as outras formas de lutas (exploração e dominação), mas aparece como característica da atualidade, demonstrando uma importância crescente: “atualmente, a luta contra as formas de sujeição – contra a submissão da subjetividade – está se tornando cada vez mais importante, a despeito
das lutas contra as formas de dominação e exploração não terem desaparecido.
Muito pelo contrário”. (FOUCAULT, 1995, p. 236).
Nesse caminho, Foucault reconhece a centralidade das lutas contra as
formas de sujeição e, no mesmo passo, começa a se interessar por formas através
da qual o sujeito pode se constituir, mesmo que relativamente, de maneira autônoma vis-à-vis à normalização disciplinar e biopolítica: “A ideia fundamental de
Foucault é a de uma dimensão da subjetividade que deriva do poder e do saber,
mas que deles não depende” (DELEUZE, G. 1988, p. 137, grifo nosso).
Nessa relativa autonomia dos processos de subjetividade, vale notar, o
termo “bio”, usualmente utilizado por Foucault para descrever formas de (bio)
poder, é aberto na direção de uma possível dimensão “ética” da vida, terreno de
uma verdadeira “experimentação da liberdade” (RAJCHMAN, 1993, p. 129), e de
uma “estilística da existência”21. Aqui, Foucault (1995) está claramente tentando
desgarrar o conceito de biopolítica de uma compreensão unívoca, em termos de
exercício de poder, lançando luz para uma nova dimensão ética da vida22:
21 Sobre o tema, conferir L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté (FOUCAULT,
1984, p. 1527 e ss).
22 Toni Negri, em Cinco lições sobre o Império (2003) explora essa dupla dimensão da bios
a partir de uma suposta diferença entre biopoder e biopolítica: “Fala-se em biopoder quando o
Estado expressa comando sobre a vida por meio de suas tecnologias de poder. Contrariamente,
fala-se em biopolítica quando a análise crítica do comando é feita do ponto de vista das
experiências de subjetivação e de liberdade, isto é, de baixo” (NEGRI, T. 2003, p. 106). Contudo,
reconhecendo a fundamental importância de uma compreensão não unívoca da utilização do
termo “bios” por Foucault, entendemos que melhor seria diferenciar biopolítica ou biopoder
(dinâmica do poder) de expressões como “estética da existência”, “ética do cuidado de si”,
“práticas de si”, entre outras, que são utilizadas para ressaltar a possibilidade de uma ética que
se apresenta como resistência (dinâmica da liberdade).
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A ideia de bio como um material para uma peça de arte estética é algo que me
fascina. Também a ideia de que a ética pode ser uma estrutura de existência
muito forte, sem nenhuma relação com o jurídico per se, com um sistema autoritário, com uma estrutura disciplinar. Tudo isso é muito interessante (p. 260).

Não pretendemos, nesse trabalho, descrever a longa e interessante trajetória argumentativa que Foucault traça a partir de um inesperado “retorno” aos
gregos e latinos nos últimos livros e cursos23. Em primeiro lugar, gostaríamos apenas de enfatizar que, a partir do momento em que o pensador dirige seu trabalho
para a constituição ética dos sujeitos, a partir dos estudos clássicos, observamos o
aparecimento do conceito de “processo de subjetivação” como uma operação que
permite dois tipos de análise:
O termo “subjetivação” designa, em Foucault, um processo pelo qual obtemos
a constituição de um sujeito, ou mais exatamente de uma subjetividade. Os “modos de subjetivação” ou “processos de subjetivação” da existência humana correspondem a dois tipos de análise. De uma parte, os modos de objetivação que
transformam os seres humanos em sujeitos – o que significa que há somente
sujeitos objetivados, e que os modos de subjetivação são, nesse sentido, práticas
de objetivação; de outra, a maneira como a relação com si, estabelecida através
de um certo número de práticas, permite que ele se constitua como sujeito de sua
própria existência. (REVEL, 2008, p. 128, tradução nossa).

Portanto, se de um lado, as “práticas de objetivação” se movem no terreno da normalização disciplinar ou biopolítica; de outro, as técnicas de si permitem uma verdadeira prática de liberdade, uma constituição da subjetividade que
escapa aos dispositivos de poder. No retorno aos gregos, Foucault descobre que
é possível uma prática, uma “arte da vida”, que independe dos códigos morais e
dos interditos que são, de certa maneira, constantes da Antiguidade até a modernidade. Se os primeiros definem o que é permitido ou proibido, na ética trata-se
de saber como o sujeito poder ser “inventado” a partir de práticas e experiências
específicas24.
23 Um bom resumo desse trajeto encontra-se em: À propos de la généalogie de l’éthique: un
aperçu du travai em cours (FOUCAULT, 2001b, p. 1202 e SS).
24 Esta distinção entre “moralidade” e “prática de si” é realizada no livro L’ Usage des plaisirs
(1984). Utilizamos a versão americana (FOUCAULT, 1990), aonde se lê: “In short, for an
action to be “moral,” it must not be reducible to an act or a series of acts conforming to a rule,
a law, or a value. Of course all moral action involves a relationship with the reality in which
it is carried out, and a relationship with the self. The latter is not simply “self-awareness” but
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Para Foucault, as práticas de si, em grego epimeleïa heautou, em latim
cura sui, era um assunto de extrema importância para a cultura antiga como um
todo. No Curso de 1981-1982, L’herméneutique du sujet, o cuidado de si aparece
como um “princípio de agitação, um princípio de movimento, um princípio de
permanente inquietude no curso da existência” (FOUCAULT, 2004c, p. 11). Esse
princípio, que deve seguir a existência em sua plenitude constitui, segundo Foucault, um “modo de encarar as coisas, de estar no mundo, de praticar ações, de ter
relações com o outro” (idem, p. 14). A epimeleïa heautou articula, portanto, uma
constituição de si a uma prática que se enlaça com os outros e o próprio mundo.
Essa dimensão da ética antiga teria sofrido uma poderosa inflexão com o
desenvolvimento do cristianismo (em especial do modelo “ascético-monástico”),
que desloca o tema do cuidado de si para uma permanente purificação e renúncia do indivíduo25, realizadas a partir de uma “interiorização” do cuidado e da
revelação dos textos sagrados26: “o que aconteceu é precisamente uma inversão
self-formation as an “ethical subject,” a process in which the individual delimits that part of
himself that will form the object of his moral practice, defines his position relative to the precept
he will follow, and decides on a certain mode of being that will serve as his moral goal. And this
requires him to act upon himself, to monitor, test, improve, and transform himself. There is no
specific moral action that does not refer to a unified moral conduct; no moral conduct that does
not call for the forming of oneself as an ethical subject; and no forming of the ethical subject
without “modes of subjectivation” and an “ascetics” or “practices of the self’ that support
them. Moral action is indissociable from these forms of self-activity, and they do not differ any
less from one morality to another than do the systems of values, rules, and interdictions” (p. 28).
25 Foucault (1990) descreve essa inflexão da seguinte forma: “There was a doctrinal
unification-brought about in part by Saint Augustinethat made it possible to conceptualize, as
parts of the same theoretical ensemble, the game of death and immortality, the institution of
marriage, and the conditions of access to truth. But there was also a “practical” unification
that recentered the different arts of existence around the decipherment of the self, purification
procedures, and struggles against concupiscence. So that what was now at the core of the
problematization of sexual conduct was no longer pleasure and the aesthetics of its use, but
desire and its purifying hermeneutics” ( p. 254).
26 Foucault retorna ao tema em Le souci de soi (1984). Também utilizamos a edição americana
(FOUCAULT, 1986), aonde se lê: “Those moral systems will define other modalities of the
relation to self: a characterization of the ethical substance based on finitude, the Fall, and evil; a
mode of subjection in the form of obedience to a general law that is at the same time the will of a
personal god; a type of work on oneself that implies a decipherment of the soul and a purificatory
hermeneutics of the desires; and a mode of ethical fulfillment that tends toward self renunciation.
The code elements that concern the economy of pleasures, conjugal fidelity, and relations between
men may well remain analogous, but they will derive from a profoundly altered ethics and from
a different way of constituting oneself as the ethical subject of one’s sexual behavior” (p. 240).
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da cultura clássica do si. Isto ocorreu quando o cristianismo substituiu a ideia de
um si que deveria ser criado como uma obra de arte pela ideia de um si ao qual
deveríamos renunciar, pois ater-se a si mesmo era se opor ao desejo de Deus”
(FOUCAULT, 1995, p. 271)
Para Foucault, a partir desse momento, o si não é mais algo a ser construído, mas sim algo a ser renunciado e decifrado. Essa teria sido a principal inovação do cristianismo que não se diferencia da antiguidade clássica por sua maior
austeridade, mas por ter criado uma austeridade que implica em uma necessidade
de renúncia de si e não em uma “estética da existência” (ibidem, p. 273). Além
do mais, o cristianismo irá generalizar a técnica de si como renúncia a toda uma
comunidade, sem descuidar de cada indivíduo em particular.
Esse poder, que Foucault denomina “pastoral”27, é, segundo ele, reeditado de forma surpreendente pela modernidade que, através da biopolítica, exerce
uma semelhante “condução” dos homens através de uma prática permanente de
individualização e totalização. Em artigo intitulado La philosophie analytique de
la politique (1978), Foucault destaca a relação entre o poder pastoral e os mecanismos de poder da modernidade:
De uma maneira paradoxal e bastante casual, a partir do século XVIII, tanto as
sociedades capitalistas e industriais como as formas modernas do estado que as
acompanharam e sustentaram tiveram necessidade de procedimentos de individualização que o pastorado religioso tinha colocado em prática. (...) Ocorreu
uma implantação, multiplicação e difusão das técnicas pastorais no quadro laico dos aparelhos de estado (FOUCAULT, 2001f, p. 550, tradução nossa).

É nesse ponto que o autor insere a necessidade de pensarmos, novamente, a questão da produção da subjetividade e de uma “ética” que permita uma
recusa daquilo que nós somos instados a ser e, por conseguinte, abra espaço para
a constituição de novas formas de vida e existência: “temos que promover novas formas de subjetividade através da recusa deste tipo de individualidade que
nos foi imposto a séculos” (FOUCAULT, 1995, p. 239). “Temos que imaginar e
construir o que poderíamos ser para nos livrarmos deste duplo constrangimento
político, que é a simultânea individualização e totalização própria às estruturas do
poder moderno” (idem).
27 Foucault dedica seis aulas no Collège de France sobre o tema do poder pastoral: as lições
de 8, 15 e 22 de fevereiro e 1o e 8 de março de 1978 em Securité, territoire, population (2004).
A primeira vez, porém, que Foucault referiu-se ao tema foi na lição de 19 de fevereiro de 1975,
no curso Os anormais. Curso no Collège de France (1974-1975). 2001.
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Essa “estética da existência”, em Foucault, de forma alguma se refere a
procedimentos individual(istas) ou privatistas. Ao contrário, a constituição de si
também é constituição com os outros28, permitindo que se coloque a questão de
um “comum” que surja na e pela prática de produção de subjetividade:
Foucault não pretendeu abandonar uma ética social ou coletiva em favor de
uma ética individual ou privada. Quis, antes, repensar a grande questão da comunidade: a questão de como e por que as pessoas se agrupam, de como e por
que se ligam umas as outras (RAJCHMAN, 1993, p.117).

A “comunidade”, nesse sentido, não pode ser confundida com o tema
idealista da “Gemeinschaft” (Comunidade) alemã29: uma entidade natural anterior
às divisões sociais ou ao Estado moderno. Foucault não buscava constituir novas
“identidades”30, mesmo que coletivas, mas tão somente afirmar as condições de
possibilidade de multiplicidade de subjetividades. Explicando a relação entre subjetividade e comunidade em Foucault, John Rajchman afirma:
[a subjetividade] não é uma coisa única, e há tantas subjetividades quantas são
as formas aceitas de auto-relacionamento. Cada um de nós pode ter mais de um
tipo de subjetividade, mais de um tipo de ser social (RAJCHMAN, 1993, p. 118).
[...]
A questão crítica de Foucault não foi a presença ou ausência da Comunidade
tomada como um bem em si, mas os tipos de comunidade que podemos ter uns
com os outros” (idem).
28 Foucault repete inúmeras vezes a afirmação de que o cuidado de si é um “ethos” que
pressupõe relações complexas com o outro: “Le souci de soi et éthique em lui-memê, mais il
implique des rapports complexes avec les autres, dans la mesure où cet ethos de la liberté est
aussi une manière de se soucier des autres” (FOUCAULT, 2001a, p. 1527).
29 Trataremos do debate teórico sobre o conceito de comunidade em outro tópico desse trabalho.
30 Foi Deleuze que melhor compreendeu esse ponto, no livro dedicado ao pensamento de
Foucault, e, em especial no capítulo sobre a “subjetivação”, referente ao último momento do
trajeto foucaultiano: “Ou melhor, o tema que desde sempre assediou Foucault é o do duplo.
Mas o duplo não é nunca uma projeção do interior, ele é, pelo contrário, uma interiorização do
de-fora. Não é um desdobramento do Um, é uma reduplicação do Outro. Não é uma reprodução
do Mesmo, é uma repetição do Diferente. Não é uma emanação de um EU, é a imanentização
de um sempre outro ou de um Não-eu. Não é nunca o outro que é um duplo – na reduplicação,
sou eu que me vejo como duplo do outro: eu não me encontro no exterior, eu encontro o outro
em mim” (DELEUZE, 1988, p. 133).

Alexandre Fabiano Mendes

[...]
É a comunidade que problematiza a identidade e, desse modo, faz de nossa subjetividade uma questão em aberto e interminável, simultaneamente individual e
coletiva (ibidem, p. 119).

Sabemos que, no início dos anos 1980, Foucault se interessou por novas
condições de existência e de relações sociais, a partir dos movimentos que giravam em torno da questão da “sexualidade”. É exatamente nesse “laboratório” real
que ele postulou uma atenção especial para essa “arte” de viver, que seria um próximo passo para as práticas de liberação que emergem nos anos 1970. A emergência de práticas de liberdade aparecia, nessa época, como condição primordial para
a experimentação de formas de “comunidade” e de “produção de subjetividade”.
De fato, Foucault se preocupou com a transformação das “práticas de
liberação” em “práticas de liberdade”. Se, na primeira, são os mecanismos imediatamente repressivos o alvo escolhido, na segunda, trata-se de verdadeiramente
“constituir” novas formas de vida e de relação com o outro. Sobre o conceito de
liberdade em Foucault, afirma Rajchman:
Em vez de pensarmos no poder como “constituído” mediante um acordo entre nós, como donos da liberdade, devemos pensar na liberdade em termos do
processo histórico através do qual nos “constituímos” como sujeitos do tipo
de atividades pelas quais podemos ser governados e governar a nós mesmos.
(RAJCHMAN, 1993, p.137)

É, portanto, na prática de liberdade que encontramos o esforço de produzir novas e sempre abertas maneiras de existir e nos constituir eticamente. Por
isso, Foucault considerava que o chamado “movimento gay” possuía todas as
condições para realizar a passagem das lutas contra a repressão e a incompreensão
para a produção ética das formas de vida. Na entrevista Sexe, pouvoir et la politique de l’identité, ele afirma:
Penso que nós devemos agora dar um passo adiante. Eu creio que um dos fatores dessa estabilização [do movimento criado nos anos 1970] será a criação
de novas formas de vida, de relações, de amizades, e na sociedade, de arte, de
cultura, as novas formas que se instaurarão a partir das escolhas sexuais, éticas
e políticas. Nós devemos não somente nos defender, mas também nos afirmar,
e não nos afirmar apenas como identidade, mas em termos de força criativa.
(FOUCAULT, 2001c, p. 1555, tradução nossa, grifo nosso)
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Temos, então, um belo caminho que parte da possibilidade de constituição de uma subjetividade que desliza das amarras disciplinares e biopolíticas,
chegando na afirmação da “arte da existência” como “força criativa”, que mantém
a subjetividade como algo aberto e sempre capaz de se articular em comunidades
não “identitárias”. A liberdade, então, aparece como prática concreta que permite,
em um permanente agonismo e atravessada por relações de poder, o processo de
constituição dos sujeitos31.
Não seria equivocado afirmar que Foucault, na conclusão de sua incrível trajetória, apresenta uma poderosa formulação do que podemos chamar uma
“tecnologia do comum” 32. Uma verdadeira caixa de ferramentas33 que nos permite: (a) pensar em processos de produção de “subjetividades” e “comunidades”
a partir de “relações de diferenciação, de criação e de inovação” (FOUCAULT,
2001c, p. 1558, tradução nossa); (b) conceber o tradicional tema do “sujeito” para
além da dicotomia indivíduo/coletivo; (c) imaginar uma constituição das relações
sociais para além da abstrata “sociedade civil” ou da dicotomia Estado/socieda31 Toni Negri e Michael Hardt buscam nesse ponto enfatizar que essa é a principal
característica da leitura foucaultiana sobre a biopolítica, qual seja, sua capacidade de “criação
de novas subjetividades que são apresentadas como resistência e de-subjetivação” (NEGRI, e
HARDT, 2009, p. 58). Vale citar o trecho na íntegra: “Our reading not only identifies biopolitics
with the localized productive powers of life— that is, the production of affects and languages
through social cooperation and the interaction of bodies and desires, the invention of new
forms of the relation to the self and others, and so forth—but also affirms biopolitics as the
creation of new subjectivities that are presented at once as resistance and de-subjectification.
If we remain too closely tied to a philological analysis of Foucault s texts, we might miss this
central point: his analyses of biopower are aimed not merely at an empirical description of how
power works for and through subjects but also at the potential for the production of alternative
subjectivities, thus designating a distinction between qualitatively different forms of power. This
point is implicit in Foucault’s claim that freedom and resistance are necessary preconditions
for the exercise of power”.
32 A expressão é de Arianna Bove em sua pesquisa sobre a relação entre as “tecnologias de
si” de Foucault e os recentes estudos sobre o comum. Cf. BOVE.A. A critical ontology of the
present: Foucault and the task of our times (2004). Disponível em: http://www.generationonline.org Acesso em: 30.01.2012. Podemos também deduzir o tema do comum em Foucault
a partir da definição de Negri: “Ma soggettività e cooperazione costituiscono il comune –
ovvero quella relazione dinamica e sempre aperta che non si chiude in alcun caso in comunità
organiche e piatte” (NEGRI, T. 2006b, p. 223).
33 A expressão é do próprio Foucault (2001e): “Eu gostaria que meus livros fossem uma
espécie de caixa de ferramentas em que os outros pudessem vasculhar para encontrar uma
ferramenta que possam usar da forma que quiserem em sua própria área (...).  Eu não escrevo
para uma audiência, eu escrevo para os usuários, e não para os leitores” (p. 523, tradução nossa).
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de; (d) exercer a liberdade com “prática” ou “experimentação”, e não entendê-la
como “convenção” entre um soberano e os indivíduos.
E um quinto ponto poderia ser acrescentado: quando Foucault desenvolve essa “tecnologia do comum”, ele não terá dificuldade em posicioná-la em sua
analítica do poder de uma forma especialmente inovadora. Parece que há uma
reviravolta definitiva na tonalidade de seus comentários, no sentido de afirmar
um absoluto primado da resistência e da força criativa que lhe é própria34. A dimensão da produção de subjetividade desloca o papel da resistência para um local
mais evidente, talvez menos privilegiado nos anos anteriores.35 Foucault afirma:
A resistência vem, portanto, em primeiro lugar, e ela se mantém superior a todas
as forças do processo; ela constrange, sob seus efeitos, as relações de poder a
mudar. Eu considero, então, que o termo “resistência” é a palavra mais importante, a palavra-chave dessa dinâmica. (FOUCAULT, 2001c, p. 1562, tradução
nossa).

Podemos agora retornar ao tema da arte de governar neoliberal, ou melhor, ao tema da crise da arte de governar liberal. Já verificamos que, no neoliberalismo, a exploração da subjetividade atinge um grau inédito de profundidade
e extensão, a partir da ideia realçada por Foucault de “governo da vida” e “go34 Deleuze, na abertura de seu capítulo sobre a subjetivação, compreende que Foucault
precisava realizar um movimento para evitar a armadilha de deixar sua vida e seu pensamento
imobilizados pelo poder. Ele cita, para isso, uma objeção que o próprio Foucault teria
realizado: “Aqui estamos nós, sempre com a mesma incapacidade de transpor a linha, de
passar para o outro lado... Sempre a mesma escolha, do lado do poder, daquilo que ele diz
ou faz dizer”. A solução para o “impasse” teria sido exatamente a invenção de um “terceiro
eixo” de análise, entre o saber e o poder, concernente à dimensão da subjetividade inaugurada
definitivamente com a publicação de L’usage des plaisirs (1984): “Seria como que um novo
eixo, simultaneamente distinto do saber e do poder. Eixo onde se conquista uma serenidade.
Uma verdadeira afirmação da vida? Em todo o caso, não é um eixo que anule os outros mas
um eixo que trabalha já ao mesmo tempo que os outros e os impede de ficar fechados no
impasse. Talvez esse terceiro eixo estivesse presente desde o início, em Foucault (tal como o
poder estaria presente desde o início, no saber). Mas ele não poderia surgir senão ganhando
distância, sob pena de recair nos outros dois. Foucault sentia a necessidade de operar uma
remodelação geral de modo a desemaranhar essa caminho que permanecia pouco perceptível
por estar emaranhado nos outros: é essa remodelação que Foucault apresenta na introdução
geral de L’usage des plaisirs”. (DELEUZE, 1988, p. 130). Esse “impasse” foucaultiano e
a passagem para a dimensão da subjetividade também é analisado por André Queiroz em
Foucault. O paradoxo das passagens (1999), p. 106 e ss.
35 Continuamos seguindo aqui a hipótese de G. Deleuze, explanada na nota anterior.
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verno da sociedade”, reforçada pelas pesquisas posteriores, notadamente sobre a
“bioeconomia” e a financeirização da “vida social”. Pergunta-se: de que forma
as resistências, entendidas agora como “produção de subjetividade”, podem ser
compreendida em seu primado e em seus constrangimentos ao poder?
Deleuze (1988) nos oferece uma pista:
E, talvez, sobretudo, não assistimos nós, não participamos nós na “produção
de uma nova subjetividade”? Não encontrarão as mutações do capitalismo um
“frente a frente” inesperado na lenta emergência de um novo “Si” como sede
de resistência? De cada vez que há mutação social, não haverá um movimento
de reconversão subjetiva, com as suas ambiguidades mas também com os seus
potenciais? (p. 155).

Nossa hipótese, a partir de uma leitura inicialmente foucaultiana, é que
esse “frente a frente”, esse antagonismo entre as mutações do capitalismo e a
emergência de uma produção de subjetividade resistente, coloca exatamente o
“comum”, ou melhor, a “produção do comum”, como conflito central da atualidade. Foucault parece pressentir esse enfrentamento e nos oferece uma verdadeira
“tecnologia”, no sentido de nos ajudar a pensar novas formas de vida e de relações
sociais (um “fazer-subjetividade” e um “fazer-comunidade”, poderíamos dizer)
que teriam como base nossa capacidade de nos inventar e nos reinventar permanentemente (com os outros).
O “comum” aqui não é mais uma lembrança do passado, reservado à
história dos cercamentos e da disciplinarização capitalismo, nem um simulacro
produzido pela arte de governar liberal sob o conceito de “sociedade civil”. Na
reorganização dos dispositivos gerais da governamentabilidade, a “produção do
comum” ganha um sentido extremamente atual e privilegiado, constituindo o terreno central de enfrentamento no qual vivemos.
Lembra Deleuze que “os centros difusos de poder não existem sem pontos de resistência de algum modo primeiros; e que o poder não toma como objeto
a vida, sem suscitar uma vida que resiste ao poder” (DELEUZE, 1988, p. 127,
grifo nosso). Quando o “governo da vida” se impõe, a partir do neoliberalismo, é
exatamente a vida que multiplica os pontos de resistência. A preocupação de Foucault em pensar uma “vida como obra de arte”, uma estética que desliza sobre as
operações de objetivação do poder, não deve ser lateral ou reservada a pequenos
círculos sociais. Ela atinge o coração da arte neoliberal de governar.
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Conclusão: a produção do comum e a crise do neoliberalismo. Contornos de
um antagonismo
Como já observamos, o “governo da vida” neoliberal expandiu o mecanismo das finanças como dispositivo de “governo” da população. Ocorre que,
é exatamente no terreno da “produção de subjetividade” que o neoliberalismo é
“constrangido” pela difusão de práticas de resistência que recusam esse “governo
da vida”. É como se o “capital humano”, cada vez mais desenvolvido, não se
limitasse a ser “conduzido” e se transformasse, literalmente, em uma “vida que
resiste ao poder”.
O economista Christian Marazzi (2010) deixa claro: “esta subjetividade,
estes ativos que escapam, conduzem, de uma parte, a um impulso que leva a
financeirização a um extremo, mas, de outra, leva a financerização a uma crise”
(p. 34, tradução nossa, grifo nosso). Para ele, a crise global, iniciada em 2008,
pode ser traduzida em uma incapacidade do mercado financeiro em controlar a
dinâmica dessa produção de subjetividade. A nova “esfera pública” do capital desmorona pela dificuldade de “governar” e “conduzir” os sujeitos que se apresentam, cada vez mais, articulados em uma “tecnologia do comum” que desliza dos
dispositivos de poder neoliberais. A mesma análise é realizada por Toni Negri:
A grande crise começou no interior da metrópole, quando o novo proletariado – construído pela produção capitalista da subjetividade como um indivíduo
proprietário, empurrado sucessivamente para uma condição patrimonial na
conversão neoliberal do Welfare State (...) – bem, esse novo proletário se rebelou. Tendo obstruído o acesso à renda social, recolheram-lhe a casa, mostraram
uma vez mais a forma como o rentismo capitalista não pode transigir diante da
urgência por equilíbrio do comando capitalista. Resistir, rebelar-se... essa é a
nova produção de subjetividade que é então posta em marcha pelo proletariado.
(NEGRI, 2011, p. 363).

Na mesma linha, Andrea Fumagalli (2010) ressalta que a crise atual não é
“econômica” em sentido estrito, mas uma verdadeira “crise da governança financeira do biopoder atual” (p. 20, tradução nossa), i.e, uma incapacidade de se governar adequadamente as múltiplas formas de vida que se articulam e cooperam
cada vez mais em rede. Ao coagular o tempo de vida e o tempo de trabalho dos
indivíduos, ao colocar o bios – os afetos, a socialidade, o corpo e mente – no seio
da valorização do capitalista, o capital se depara com uma “multitude (multiplicidade) de subjetividades em ato”.
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As resistências, tão ricas e diversas como a própria vida social, passam a
habitar o centro da valorização do capital e estabelecem com ele um antagonismo
imediato, sem as mediações do Welfare State. Se o mercado financeiro se propôs
a ocupar esse espaço, a saber, o de “sociedade civil” ou de “esfera pública”, é
nele que rapidamente irrompe uma crise provocada pela produção diferencial das
subjetividades. Afirma Fumagalli:
Las resistencias posibles no parecen ya capaces de generar desde el exterior
mundos futuros de igualdad y libertad, pero se mantienen activas en el corazón
de una sociedad que se expande en red. Los puntos individuales se singularizan
en «mil mesetas». Lo que Foucault construía de forma implícita – y que Deleuze
y Guattari han hecho explícito– es, por consiguiente, la paradoja de un poder
que, mientras unifica y engloba en sí mismo todos los elementos de la vida social
(perdiendo al mismo tiempo su capacidad para mediar efectivamente entre las
diferentes fuerzas sociales), revela en ese mismo momento un nuevo contexto, un
nuevo milieu (ámbito) de pluralidad y singularización incontrolable, capaz sin
embargo de desencadenar nuevos conflictos potenciales (FUMAGALLI, 2010,
p.29).

Assim, a crise do mercado financeiro evidencia que estamos em uma
crise que coloca “a produção do comum como nova trama e novo horizonte das
relações sociais e de cooperação” (FUMAGALLI, 2011, p. 349). Paradoxalmente,
toda a tentativa da arte de governar neoliberal em “conduzir a vida” gera resistências e incompatibilidades que aprofundam ainda mais a ineficácia dos mecanismos de poder em controlar a produção de subjetividade. Para Marazzi (2010), uma
compreensão correta dessa dinâmica “real” da crise financeira deve apresentar:
Um modo de enxergar as novas contradições do capitalismo tardo-moderno, em
particular entre os processos de exploração e o bios, a vida, uma contradição
explosiva, na qual à exploração da vida em todas as suas formas de manifestação se contrapõe todas as formas de cooperação social, de efetividade, de
sentimentos que resistem à exploração (p. 145, tradução nossa).

Toni Negri e Michael Hardt exploram essa “contradição explosiva” para
demonstrar que o “comum” – entendido não somente como o conjunto de bens
comuns (água, ar, recursos naturais), mas principalmente como “produção de subjetividade” (interação social, cooperação, linguagem, informações, saberes e afetos), se torna ao mesmo tempo terreno da valorização capitalista e das lutas que
empurram o capital para uma profunda crise.
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Segundo eles, a atividade de exploração do comum pelo capital frequentemente gera sua própria destruição. A imposição de comandos externos, de controle, de vigilância, de precarização do trabalho, de barreiras físicas à mobilidade,
de privatização de bens comuns e de formas de expropriação da cooperação social
resulta em uma dificuldade extrema do capital em se tornar produtivo, i.e, de organizar a produção (NEGRI e HARDT, 2009, p.145). Da mesma forma, a “produção
do comum” é absolutamente refratária às tradicionais formas de medir o valor,
desenvolvidas pela economia política tradicional. Na medida em que a “produção
de subjetividade” é uma atividade contínua de transformação diferencial (nos exatos termos em que Foucault a concebeu), o capital perde o poder de estabelecer as
“medidas” (as equivalências) que sustentavam o seu ciclo de produção.
O resultado é, além de uma progressiva crise, o desenvolvimento de formas cada vez mais violentas de expropriação das formas de vida, de trabalho e da
produção gerada por essa difusa cooperação social. Para enfrentar a autonomia da
organização comum das formas de vida, aquele “deslizamento” que descrevemos
a partir de Foucault, o neoliberalismo: (a) generaliza a precariedade como condição do trabalhador atual; (b) incorpora o endividamento como forma de controle
do processo de subjetividade; (c) por último, quando a crise atinge níveis mais
profundos, é a violência direta que parece ser colocada em operação para manter
o comando sobre as práticas de resistência.
Lazzarato, para dar conta dessa dimensão mais recente da arte de governar neoliberal em crise, sugere que deveríamos rever o princípio liberal da
auto-limitação do Estado. A crise estaria constrangendo o neoliberalismo a adotar
soluções bem menos “suaves” e “liberais” que o previsto por seus ideólogos. O
antagonismo, o “frente a frente” descrito por Deleuze, ganha na atualidade contornos dramáticos e gera uma nova inflexão da arte de governar, rumo a um controle das heterogeneidades, das multiplicidades de sujeitos, a partir de soluções
não-liberais.
Segundo Lazzarato:
A economia da dívida parece realizar perfeitamente o modo de governo sugerido
por Foucault. Para se exercer, ela precisa exercer um controle do social e da
população metamorfoseada em população endividada, condição indispensável
para governar tanto a heterogeneidade da política e da economia, mas sob um
regime autoritário e não mais “liberal” (LAZZARATO, 2011, p. 122, tradução
nossa, grifo nosso).
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Estaríamos vivendo, mais uma vez, uma mudança profunda na arte de
governar liberal, de contornos ainda indefinidos. Aquela descrição do neoliberalismo que Foucault realiza, com total destreza, atualmente soa como a narração
de uma “utopia” liberal bem distante da realidade. O que os teóricos neoliberais
citados por Foucault, em seu Curso de 1979, não poderiam imaginar é que, no
interior do “governo da vida e da sociedade”, vários pontos de resistência seriam
multiplicados na direção de um novo antagonismo. Esse conflito se configura,
cada vez mais, como um embate entre a “produção do comum” e suas diversas
formas de expropriação e controle, alguns, segundo Lazzarato, flertando com regimes autoritários.
Toni Negri denomina de “recomposição aristocrática do Império”36 as
tentativas do capitalismo de superar a crise a partir de um aumento do uso da
violência e da brutalidade. Mas, segundo ele, o acirramento da violência pode
representar uma tentativa de ativar um “dispositivo de equilíbrio interno de uma
passagem” (NEGRI, 2006, p. 31, tradução nossa). Qualificamos, sem medo de
errar, essa “passagem” como a crise geral da arte de governar neoliberal.
Ocorre que, para além da violência do poder, se, na biopolítica, a crise se
apresenta como “falta de controle dos eventos produtivos e políticos”, a resistência passa a apresentar, para Negri, uma dimensão de “imprevisibilidade, de recaídas inesperadas, de insurgências radicais” (idem, 2006b, p. 96, tradução nossa).
A crise da “esfera pública” do capital desnuda qualquer ilusão neoliberal, e faz
aparecer no interior da passagem a centralidade do antagonismo.
Ele pode ser resumido da seguinte forma: (a) de um lado, a emergência
de uma “multidão de subjetividades produtivas que está adquirindo as capacidades constituintes necessárias para se sustentar autonomamente e criar um novo
mundo”, e, de outro, “um poder capitalista que está progressivamente perdendo
o seu papel produtivo, sua habilidade de organizar a cooperação produtiva (...)”
(NEGRI e HARDT, 2009, p. 292). As finanças se apresentam agora apenas como
uma “figura mistificada, construída sobre as determinações do comum global”
(NEGRI, 2006, p. 61, tradução nossa). A resistência aparece diretamente como
“força-criativa”, como produção global do comum, e enfrenta um poder que está,
paradoxalmente, apoiado cadavericamente nessa capacidade de criação (produção de subjetividade).

36 Trata-se do título de uma conferência ministrada na Universidade IUAV, em Veneza, em 20
de janeiro de 2004, publicada em Movimenti nell’Impero. Passagi e paesaggi. (2006).
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Do ponto de vista da resistência, portanto, a saída da crise estaria na capacidade de intensificarmos aquela “força-criativa” mencionada por Foucault, de
produzirmos novas “tecnologias do comum”, de alavancarmos processos diferenciais de produção de subjetividade e comunidade, de exercermos uma “prática de
liberdade” de criação de novas relações, de definirmos uma “estética da existência”, em suma, de, escorregando dos dispositivos de biopoder, experimentarmos a
construção de um ethos do comum.
A produção do comum se apresenta como verdadeira turbulência para
os dispositivos gerais da governamentabilidade liberal e sua reformulação neoliberal. Estamos no exato momento em que a “esfera pública” constituída pelo
neoliberalismo a partir da integração da vida e do comum ao mercado financeiro
está em profunda crise, cujos contornos vão muito além da simples “questão econômica”. Trata-se, como apontam os economistas citados, de uma perda não só da
prerrogativa “representativa” das finanças, mas, sobretudo, de sua total incapacidade de controlar a constituição autônoma (ética) das subjetividades37.
É exatamente nesse domínio que o conflito em torno do comum passa a
se revelar como um antagonismo central da atualidade. Foucault o pressentiu e,
no final da vida, trouxe imprescindíveis ferramentas para explorarmos nessa nova
trincheira. Assim, “prática de liberdade”, “produção de subjetividade”, “multiplicidade” e “comunidade” formam uma verdadeira “tecnologia do comum” que
pode estremecer diretamente a tentativa de restauração aristocrática do Império.
Façamos o seu uso para construir um novo mundo.

37 Acompanhamos novamente aqui a tese de Toni Negri e Michael Hardt (2009) sobre a
dupla função do dinheiro e sua generalização pelo mercado financeiro: “The primary capitalist
strategy for maintaining power in this divided situation, as we said earlier, is financial control.
Marx anticipated this situation, in many respects, in his analyses of the dual nature of money.
On its politically neutral face, money is the universal equivalent and medium of exchange
that, in capitalist society, represents the value of commodities based on the quantity of labor
consolidated within them. On its other face, though, money, as the exclusive terrain of the
representation of value, wields the power to command labor. It is a representation of the wealth
of social production, accumulated privately, that in turn has the power to rule over social
production. The world of finance, with its complex instruments of representation, extends and
amplifies these two faces of money, which together are essential for expropriating the value of
and exerting control over biopolitical production.” (p. 294)
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Entre determinismo e liberdade: a construção
do comum como novo universal38
Judith Revel
A questão da forma que pode assumir uma subjetividade, seja ela singular ou coletiva, é política antes mesmo de nos interrogar sobre a natureza específica das subjetividades políticas enquanto tais. Essa questão é política sob dois
aspectos: porque ela nos leva a interrogar nosso próprio tempo e a exigir dele,
por diferenciação de um passado que não pode não mudar; e por diagnóstico de
um presente que nos faz ser o que somos, categorias à altura do que ele nos faz
pensar; e porque ela subentende que, se é verdade que formas – sejam elas de
representação, de organização, de agenciamento, de identificação, de objetivação
– são sempre historicamente localizadas, isto é determinadas, e que elas possuem
em função dessa historicidade uma data de surgimento, então, essas formas devem possuir, num horizonte mais ou menos longínquo, uma hipotética mas muito
lógica data de desaparecimento.
Sobre tudo isso, o pensamento contemporâneo – e de modo particular a
filosofia – debateu longamente nas últimas décadas. Faz tempo que a “morte do
homem”, que encerrava As palavras e as coisas em 1966, não emociona mais ninguém: porque ao suposto anti-humanismo de Foucault, aos poucos substituímos
a consciência mais ampla de uma historicidade geral dos sistemas de pensamento
– da mesma maneira que soubemos, na primeira metade do século, “espacializá-los” por meio da análise antropológica. Que tenhamos, mais recentemente ainda,
nos reconhecido ou não na noção muito vaga (e afinal de contas muito ambígua)
de “pós-modernidade” finalmente pouco importa. A questão não é tanto de declarar lealdade a este ou aquele pensador do “pós” quanto de compreender até que
ponto nossa atualidade não pode dispensar uma nova grade conceitual: não por
capricho ou por vaidade, nem por amor ao hermetismo ou aos neologismos, mas
porque não podemos continuar a pensar nosso mundo – e nós mesmos nesse mundo – sem pensar, também e sempre, a mudança irredutível que o afeta.
Esse breve preâmbulo nos parecia necessário para lembrar até que ponto
a questão da história e da mudança são relacionadas. Não pensar a mudança – ou
seja, necessariamente a descontinuidade entendida como transformação radical, a
38 Traduzido do francês por Barbara Szaniecki.
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diferença entre uma épistémé e outra –, é renunciar à história. E recusar a história
é afirmar que alguma coisa, em virtude de sua natureza ou de sua situação, excede
justamente as determinações históricas; que existe, portanto, como fundamento
ou como princípio, como transcendência ou como verdade revelada, como instância superior ou como poeira de eternidade, algo que escapa à historicidade das
coisas da natureza. Isto se chama metafísica. Como nos perguntamos quais podem
ser hoje as formas nas quais se dão os sujeitos do político, somos evidentemente
levados a postular a recusa de todo pressuposto metafísico. As formas conceituais
nas quais foram pensadas a(s) subjetividade(s) política(s) – ou melhor, nas quais
aprendemos a pensar, simplesmente – não são mais válidas desde então e para
sempre; e, se doravante, sem grandes dificuldades, somos capazes de dizer a história de conceitos tais como os de Estado-nação, de povo, de fronteira, de cidadão
ou de soberania na era moderna, é preciso, contudo, nos interrogar, passados mais
de três séculos do surgimento desses conceitos, sobre a validade da sua atualidade.
É aqui que os problemas começam. Em geral, estamos de acordo em
reconhecer, faz alguns anos – por razões de comodidade, podemos considerar:
desde 1968, ou desde aquele mês de novembro de 1989 (do qual celebramos este
ano o vigésimo aniversário), quando a queda do Muro coincidiu com a queda de
um modo de representar o mundo, mas a justificação da periodização exigiria, por
si só, um outro texto … – a passagem a uma outra grade de “recorte” e de inteligibilidade do real, a uma outra gramática política. No entanto, estamos muito menos
propensos a chegar a um acordo sobre como essa grade deve ser concebida. Não
podemos, por motivos óbvios, desenvolver todos os pontos em torno dos quais o
debate sobre o que, para sermos breves, denominaremos « as novas categorias do
político »: nos faltaria tempo e, em todo caso, não seríamos capazes de fazê-lo.
Gostaríamos portanto de nos deter sobre três elementos que são, talvez, os mais
destacados e polêmicos, e que levam em geral às discussões das mais vivas (trata-se de um eufemismo). Esses três elementos são: a identificação do surgimento de
novas formas de subjetividade como um processo criativo; a qualificação desse
processo como uma ontologia; enfim, a crítica virulenta das formas modernas por
meio das quais foi pensada a universalidade – e, portanto, a formulação de uma
outra idéia, oposta à primeira em vários aspectos, daquilo que podemos entender
por “universal”: o comum.
Inventar-se a si mesmo
Pedimos desculpas por proceder de maneira tão grosseira. Existem duas
maneiras de conceber a mudança na história: uma remete aos efeitos de um deter-
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minismo mais ou menos radical (e mais ou menos apreensível) ou aos de uma vontade superior mais ou menos inteligíveis aos aleatórios da vida na terra; a outra,
na mudança, vê apenas a mão laboriosa e desigualmente inspirada dos homens.
No primeiro caso, a mudança é sofrida; no segundo, ela é atuada. Evidentemente,
essa escolha não existe enquanto tal e os dois modelos se “misturam” com mais
frequência do que imaginamos. É verdade, contudo, que muitas vezes ficamos
presos entre um pensamento do determinismo histórico e um pensamento onde os
homens seriam livres para inventar seu mundo. Para apreender um processo que
permitiria aos homens se inventarem – isto é, decidir sobre as relações que tecem
ao mesmo tempo consigo mesmos e com os outros, sobre os modos de vida que
querem pôr em prática, sobre as formas expressivas que querem experimentar, ou
ainda dos modos de agregação e de organização que querem realizar entre si –,
alguns se vêem claramente obrigados a abandonar a história pelo caminho. Se há
invenção; se, então, é preciso afirmar a irrupção de uma descontinuidade potente – como, por exemplo, uma nova maneira de se produzir enquanto sujeito –, é
porque já havíamos anteriormente posto entre parênteses a idéia que esta descontinuidade era o produto de uma história.
Que chamemos então “evento” essa ruptura radical, e eis que designamos
de imediato não mais uma descontinuidade histórica e sim o ponto onde a história se quebra com precisão para, se encontrar, digamos, suspensa. Para inúmeros
pensamentos atuais – cada um reconhecerá nessa expressão aquele que quiser –,
o evento é precisamente o que excede a história, aquilo que a história não pode
apreender. O evento é a irrupção do que não pode ser historicizado no seio da
própria história. Esse evento específico que é o surgimento de uma nova forma de
subjetividade política não abole o modelo: é inútil falar em subjetivação, é inútil
se interrogar sobre as modalidades de um processo de formação complexo que
produziria algo como uma nova forma de relação a si e aos outros: estamos falando de uma epifania. É difícil, todavia, sobre tal análise, construir os pressupostos
de um pensamento político, a menos de contar com a espera do que, por definição,
não é previsível – e muitas vezes sequer é compreensível. O preço a pagar por nos
retirarmos totalmente da história, o acerto de contas paradoxal de uma liberdade
radical de auto-invenção é então a espera passiva daquilo que, mais dia menos
dia, deve acontecer. Ou, mais exatamente: daquilo que, mais dia menos dia, deve
advir. Dos messianismos pós-modernos às novas estetizações do acaso, o campo
é amplo e as variações são numerosas. Por ocasião da recente celebração dos
quarenta anos de 1968, assistimos a toda uma série de interpretações que, estando
todas de acordo em reconhecer nos acontecimentos daquela primavera uma rea-
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lidade e modalidades de “tomada de palavra” – para retomar a bela expressão de
Michel de Certeau – absolutamente novas, deduziam imediatamente dessa novidade a impossibilidade de reintegrar “o acontecimento 68” na sua própria história.
A menos que tenha sido o contrário: para afirmar a novidade, era preciso ter antes
suspendido a história.
No extremo oposto, ao contrário, existe a idéia de um determinismo
violento, poderoso, que questionaria com força a possibilidade que temos, nós
mesmos, de dobrar não apenas o curso das coisas, mas a forma de nossa própria
subjetividade. Aqui, mais uma vez, duas possibilidades: ou o determinismo está
saturado – o que significa que somos apenas o puro produto de uma história que
não nos deixa margem alguma –; ou o determinismo deixa, apesar de tudo, às suas
margens ou nas suas malhas, um espaço que podemos tomar, definir e qualificar.
No primeiro caso, de sujeitos políticos temos apenas o nome; e mais do que de
um estado político, seria oportuno falar de um estado de dominação. No segundo,
a possibilidade de agir sobre as condições que nos fazem ser o que somos – e o
político entendido como espaço de modificação e de organização do que somos –
parecem, ao contrário, praticáveis.
Portanto, se não garantimos a essa possibilidade de agir a latitude de uma
invenção paradoxal no coração de determinações históricas cuja existência, aliás,
ninguém põe em dúvida, estamos condenados a nos definir apenas por reação
frente ao que é. No melhor dos casos, seremos uma inflexão do que já existe; e,
por menos que queiramos ler a história pelo que ela é efetivamente – um emaranhado complexo de relações de poder –, seremos então, na melhor das hipóteses,
um contrapoder. O caráter especular e binário dos sujeitos políticos presos nessas
relações de poder – relações de classe (oprimidos/opressores, proletariado/burguesia, classe trabalhadora/classe ociosa, etc.) – torna-se evidente: apontar isso
não significa que a realidade da opressão não exista, que as diferenças de classes
não estejam dadas, e sim que a maneira como foi concebida a existência dos sujeitos (e, em particular, dos sujeitos em luta) se baseava em uma estrutura em que,
cada posição de identidade dominante, remetia ao seu outro. O outro do mesmo
era assim definido e identificado na sua unidade de referência, no seu genitivo, na
sua função de duplo invertido.
Oprimidos por alguém, em luta contra alguém, opostos ao poder de alguém: o que esperar senão derrubá-lo e tomar-lhe o lugar? O problema do contrapoder é que ele desloca as linhas do poder, mas não muda sua natureza. No máximo, ele toma o Palácio de Inverno. E a História nos ensinou o que vem depois:
um contrapoder não é nada senão um outro poder – às vezes mais simpático, às
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vezes, pelo menos provisoriamente, menos injusto, mas um poder ainda assim.
Então, seria esse o destino das formas nas quais os sujeitos políticos podem se
organizar hoje? Após ter sido o outro do poder, tornar-se um outro poder? Ou, ao
contrário, seria possível imaginar outras maneiras de se produzir como sujeitos
que fugiriam a esse círculo dialético e reabririam alhures o espaço do político?
Para isso, parece-nos que é preciso dar crédito às subjetividades de uma dissimetria com relação ao poder, pois, sem ela, somos fatalmente levados a essa estrutura
perversa que faz com que sejamos apenas a imagem no espelho do que desejamos
desconstruir, ou seja, a imagem que devemos destituir antes de substituir. É sobre
a natureza dessa dissimetria que é preciso chegar a um acordo.
A política: uma ontologia
Foucault mostrou de modo formidável como o poder não podia prescindir da liberdade dos homens: porque, retomando suas palavras, o poder é “uma
ação sobre a ação dos homens”. Essa ação toma a forma de uma captação, de
uma inflexão, de uma sujeição mais ou menos dura; mas é, em senso estrito, uma
gestão, uma maneira de dirigir e conter, de se apropriar e de tirar proveito do que
é. Não podemos, portanto, opor uma gestão a uma outra gestão: isso não basta. A
possibilidade da dissimetria da qual falávamos instantes atrás é, sob esse ponto de
vista, fundamental: ela coloca em jogo a desconexão de uma pura lógica da gestão
(por parte do poder: da exploração) política. Se uma relação de poder equivale
a certa ação sobre a ação dos homens, o poder não produz nada literalmente.
Evidentemente, ele gera efeitos; evidentemente, ele desenvolve dispositivos poderosos para impor sua própria racionalidade política; mas ele não inaugura nada.
Ora, no conflito, nos parece, ao contrário, que a dissimetria existe na possibilidade de valorizar a liberdade dos homens por toda a parte – inclusive nas malhas
do próprio poder – como potência de invenção, como matriz constituinte, como
processo criativo. Isso não exclui a necessidade de valorizar também as lutas de
libertação; mas isso significa que a idéia de libertação, por si só, não é suficiente.
É preciso não apenas se libertar do poder como também afirmar sua irredutibilidade com relação a ele. Se não somos capazes de inventar – lá onde o poder se
limita a fazer a gestão do que existe – não poderemos jamais nos desfazer da sua
sombra sobre nós. Isso não implica, claro, que se negue a realidade do poder ou
que se dispense uma análise histórica das formas sob as quais ele se apresenta ou
da racionalidade que o anima num momento dado ou num lugar específico; mas a
esse diagnóstico necessário deve ser associada a idéia de uma potência de inauguração que é qualitativamente diferente do poder em si: porque ela produz formas
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de ser – modos de vida, maneiras de se relacionar consigo e com os outros, línguas
e afetos, modelos de organização e até mesmo instituições – novas.
Essa potência de inauguração, essa produção de novas formas de ser, é
o que hoje alguns denominam ontologia. Não se trata, claro, de dizer que toda
ontologia é política, resistente, conflituosa, pois, evidentemente, não faria sentido algum; Mas sim dizer que toda política, se ela quer resistir desde o interior das
suas próprias determinações – e que só ela pode reconhecer –, deve passar por
essa dissimetria que faz dela não apenas o outro do poder, mas uma realidade que
lhe é incomensurável. É porque a resistência é uma produção – uma invenção,
uma criação – que ela é potente; é porque ela se apresenta como excedência, como
diferença radical, que ela pode ser politicamente eficaz.
Do ponto de vista das subjetividades, isso significa que o processo de
subjetivação é, em si, tão importante quanto a obtenção de novas formas constituídas; ou melhor: que a oposição entre a dimensão constituinte e a dimensão constituída dos sujeitos não pode mais ser distinguida. Um sujeito constituído não pode
continuar a ser potente se deixa de fazer da sua própria vida a matéria de uma
elaboração que está precisamente na base da sua prática política. Inversamente,
um sujeito constituinte não pode deixar de questionar as formas de organização
e de institucionalização que devem permitir que ele construa uma outra realidade
do político. A oposição clássica entre institucionalidade do poder e natureza anti-institucional da conflitualidade devem, portanto, ser superadas: os processos de
subjetivação não excluem em nada uma nova articulação entre a potência constituinte que eles apresentam e a invenção de formas de novas institucionalizações
que eles requerem. Mais ainda: é, ao contrário, através do entrelaçamento íntimo
dessas duas dimensões que a gramática política da modernidade nos havia ensinado a opor, que hoje parece ser possível realizar uma saída do pensamento político
moderno.
O comum: um novo universal
Dessas novas subjetividades – singulares ou coletivas frágeis ou mais
estruturadas –, a atualidade nos apresenta hoje, incessantemente, novas faces. O
problema é, então, duplo. Por um lado, o que garante que essas subjetividades
possam se compor entre elas, que possam se agenciar, se construir de maneira que
não seja através de um mosaico explodido onde somente a dispersão garantiria a
sua (sempre frágil e instável) cohabitação? Por outro, mesmo que fosse possível
considerar que essas novas subjetividades venham a se compor, o que nos protege
de suas eventuais derivas em direção a formas fascizantes e violentas, justamente
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onde o velho funcionamento da democracia moderna parecia, ao contrário, nos ter
prevenido contra esses perigos?
A condição de possibilidade da comunidade – isto é, literalmente, do
viver em comum diferenças – foi historicamente garantida nas nossas democracias pela instauração de uma espécie de duplo regime de existência: de um lado,
a esfera da comunidade no sentido próprio, ou seja, a de uma igualdade absoluta
dos membros que a compõem; do outro, a esfera das liberdades dos indivíduos, de
suas particularidades, de suas diferenças, em suma, de tudo o que poderia remeter
à sua singularidade. A esfera do político foi então definida como correspondente
à primeira dimensão, isto é, a do público; a segunda, em contrapartida, foi qualificada como aquela da dimensão privada da vida. No primeiro caso, em sua
neutralidade com relação aos particularismos, o público foi garantido pela figura
do Estado; mas daí ele pressupôs tanto a renúncia por parte das subjetividades do
que as tornam tais (é preciso fazer cessar os direitos da pessoa para adquirir os direitos do cidadão) quanto a delegação do poder de cada um por meio da estrutura
da representação política.
No segundo caso, ao contrário, o privado foi qualificado como espaço de
liberdade individual que permite a expressão das diferenças, pelo menos enquanto
elas não questionam a própria forma da partição público/privado, isto é, enquanto
não pretendem afirmar suas razões e seus direitos no espaço público ou infringir
as suas regras. Esse curto – e bem esquemático – lembrete nos parece necessário
hoje porque é precisamente todo o edifício da construção democrática moderna
que está em crise. Não vamos nos alongar aqui sobre a crise da forma-Estado,
sobre a cada vez mais frágil distinção entre esfera pública e esfera privada da vida
(num momento em que os dispositivos de governança biopolítica se encarregam
de garantir que toda a vida seja posta a trabalhar ao mesmo tempo em que reduz
ao mínimo, é claro, os custos sociais e econômicos; num momento em que a
própria vida, inclusive em seus aspectos mais íntimos, tornou-se uma questão de
poder) ou sobre o mau funcionamento repetido dos mecanismos da representação
política do qual, desde 2001 na França – desde bem antes em outros lugares –,
infelizmente registramos a evidência. Em contrapartida, o que importa é salientar
que se, historicamente, a possibilidade da instauração de uma igualdade e de uma
liberdade cidadã pôde ocorrer foi a partir de uma dessubjetivação ou de uma des-singularização da figura do sujeito político enquanto tal. Ora, se é verdade, como
tentamos mostrar, que os processos de subjetivação se encontram no coração da
própria possibilidade de resistir, então não vemos como, hoje, a esfera pública por
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si só (ou seja, a construção de um espaço político igualitário obtido pela neutralização das diferenças) poderia garantir essa possibilidade.
Alguns, conscientes do problema, tentaram outros percursos. Visto que era difícil apreender de outra forma a consistência de comum político e democrático,
tentaram pressupor esse co-pertencimento efetivo a montante da esfera política
propriamente dita: das teorias habermasianas e neo-kantianas sobre a comunidade de razão ou sobre a comunidade de linguagem na base da polis moderna às
variações sobre a necessidade de um plano pré-individual para fundar o trans-individual, do retorno dos universais à critica neo-metafísica da historicidade,
as versões são inúmeras. Contudo, todas elas remetem a um fundamento (ou a
uma fundação) não questionado, o que é um problema evidente do pensamento
político atual: a construção do “comum” da comunidade dos homens, ou seja,
a do agenciamento potente de suas diferenças enquanto diferenças. Outros preferiram jogar fora o bebê com a água do banho: se há comunidade, ela é a dos
sem-comunidade, e a forma da nossa universalidade pode apenas ser, no melhor
do casos, a do nosso particularismo ou, no pior deles, a da força e dos meios de
nossa própria intolerância. Mas não conseguimos enxergar como poderíamos
construir algo como uma nova polis democrática a partir de um pensamento
essencialmente privativo e subtrativo (colocar em comum sua própria falta, sua
ausência de comunidade, sua incompletude). Outros ainda, enfim, optaram por
retomar os processos de dessubjetivação que estavam no centro da construção
da igualdade política moderna separando-os, ao mesmo passo, de toda referência a um quadro político e histórico preciso: os pensamentos da “terceira
pessoa” com suas injunções para eliminar todos os predicados do sujeito para
finalmente encontrar a própria substância ou com suas teorias da impessoalidade como fundação ao mesmo tempo do que me é “próprio” e do que nos é
comum. Aqui também as variações são muitas.

De nossa parte, nos parece que qualquer resolução do problema do comum das singularidades ou, mais uma vez, do comum das diferenças enquanto
diferenças, passa por um pensamento não apenas positivo como afirmativo, isto
é, ontologicamente potente. Em outros termos: parece-nos que o problema do
comum passa pelo reconhecimento da maneira como as diferenças podem compor hoje suas diferenças não a partir do reconhecimento do que as torna idênticas
(pois que elas não o são) ou complementares (pois que elas não são as partes
de um Todo posto a montante) e sim a partir do que, momentaneamente, pontualmente, as articula juntas numa relação de forças que as determina e da qual
elas procuram se desprender. Essa passagem pela materialidade do conflito parece
determinante em muitos aspectos: é pelo reconhecimento de um comum dos desa-
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fios da luta – como, por exemplo, as atuais lutas biopolíticas por uma redefinição
do que pode ser a noção de “vida digna”, ou seja, vida socialmente, culturalmente e politicamente qualificada que parece caracterizar, cada vez mais, camadas
inteiras de nossas sociedades: dos imigrantes aos desempregados, às mulheres,
aos precários, aos trabalhadores sem lar e, mais em geral, aos excluídos de todo
tipo – que a construção desse comum como nova forma de universalidade porvir
pode se fazer.
Alguém poderá dizer que isso permanece bem vago ainda e terá, sem
dúvida, razão. É difícil dar conta da construção porvir do comum; e é bem mais
fácil reconhecer o comum lá onde ele já se dá – na conjunção das lutas desses
dois sujeitos historicamente tão diferentes que foram os operários e os estudantes
em 1968; ou, mais recentemente, no cruzamento das lutas anti-CPE39 e dos movimentos de jovens de periferia; no entrelaçamento dos movimentos de imigrantes
e, sempre mais, das lutas pelo reconhecimento dos direitos dos trabalhadores; na
extensão de um devir-mulher ou de um devir-precário do trabalho a toda a esfera
do emprego assalariado (inclusive de executivos); na transversalização de certo número de reivindicações e, sobretudo, na impressionante qualidade subjetiva
que esses processos de reinvenção da política sobre outras bases obtêm.
Então, é claro: nada nos indica que esses movimentos sejam bons por
natureza ou que eles não sejam o rosto ainda desfocado de uma opressão futura, de uma violência ainda maior. Mas, dessa violência, a política moderna com
seus sujeitos tão garantidos pela própria forma do contrato e com sua democracia
tão solidamente enraizada na representação e no sufrágio, tampouco soube nos
proteger: toda a história do século XX é apenas a longa litania de ditadores que
chegaram ao poder pelas urnas, de Parlamentos investidos pela via democrática
antes se ser jogados às chamas, de povos soberanos assassinos, de nacionalismos
ferozes, de Estados totalitários. Apostemos então em outros sujeitos do político:
seja porque a atualidade nos mostra – retrospectivamente, é verdade – o quanto essas recomposições de diferenças, mestiçagens e translações, esses “panachages” e contaminações, não apenas não ameaçam as diferenças como as tornam
mais potentes – potentes juntas, de uma potência comum; seja porque é preciso
realmente relançar hoje a esperança de um viver juntos do qual é preciso inventar
as instituições, mas do qual já constatamos a riqueza.
A cooperação social, a circulação dos saberes, o compartilhamento dos
recursos, a produtividade das inteligências postas em relação – em suma, o con39 Lutas anti-CPE (Contrat Première Embauche), ou seja, lutas contra as condições dos
Contratos de Primeiro Emprego. (Nota de tradução)
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trário da vida nua: a vida politicamente e socialmente qualificada, a invenção de
si e dos outros, a invenção de si através dos outros – está por toda parte: trata-se
somente de decidir quem doravante governará essa enorme quantidade de valor
que fabricamos juntos e quais dela serão as instituições futuras. Uma aposta digna
de Pascal talvez? Sim, a de uma nova universalidade inteiramente por construir, a
de uma política do comum que seja também uma ética das diferenças.
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Hoje gostaria de destacar dois pontos que considero cruciais para as reflexões que alguns de nós vêm tentando desenvolver há alguns anos a partir dos
conceitos foucaultianos de biopoder e biopolítica. Esses pontos são os seguintes:
por um lado, a diferença que existe entre biopoder – literalmente o poder sobre
a vida – e biopolítica, como uma política de expressão do poder da vida; e, por
outro lado, a necessidade de construir, no quadro de uma biopolítica que resiste
aos dispositivos do poder, uma articulação entre as singularidades que não deixe
qualquer espaço para dispersões individualistas e que, ao contrário, traga para o
centro da discussão os temas da organização, das instituições e do comum.
Portanto, trata-se da diferença entre os biopoderes e a biopolítica. Ela
se torna necessária para que possamos romper o círculo dialético que transforma
insidiosamente todo contrapoder em um outro poder; ou que se limita a descrever
o movimento de resistência aos poderes como uma espécie de frágil hiato de libertação, rapidamente reabsorvido pela enorme onda expansiva do próprio poder. Na
filosofia francesa do segundo pós-guerra – e, em termos mais gerais, acredito, em
todo o pensamento político contemporâneo na Europa – é este o problema central
a ser enfrentado e é também, sem dúvida alguma, uma das principais causas para
o forte anti hegelianismo que foi tomando forma lentamente a partir das referências a contribuições como as de Spinoza e Nietzsche.
Diante de um dado poder, que me submete e me oprime, eu preciso organizar uma resistência. Mas, definir esta resistência como reação a este poder,
como o outro combativo deste poder, acaba por transformá-la no duplo invertido
do poder; e nada garante que – no caso de que a resistência prevaleça e consiga
reverter o poder – este movimento de sublevação contra o intolerável não acabe
dando lugar a um poder até mais cruel. É o problema da tomada do Palácio de Inverno, se me permitem a metáfora: lutar para se libertar é uma coisa, mas construir
um sistema político a partir da prática coletiva de liberdade é outra bem diferente.
40 Texto originalmente publicado pela Queen Mary University of London em 2008, traduzido
para o inglês por Arianna Bove. A presente versão, que a autora gentilmente autorizou para
ser publicada na Lugar Comum, foi feita a partir do original em francês por Leonora Corsini
(corsinileonora@gmail.com).
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Em suma: transgredir uma regra continua sendo confirmar esta regra, e mesmo no
caso de eu conseguir suprimi-la ninguém me garante que será para imediatamente
recriar uma outra, sem dúvida diferente, mas não menos autoritária.
No caso dos biopoderes sobre a vida, o problema que se coloca é ainda
mais visível: em face dos poderes que exploram a vida (no sentido mais amplo:
social, relacional, afetivo, linguístico, produtivo, ou seja, vida enquanto existência), como então resistir sem necessariamente se transformar no outro do poder?
A dificuldade neste ponto é tão grande que muitos não hesitaram em afirmar como única solução possível a pura e simples supressão da vida – porque
esta representaria ao mesmo tempo o campo de aplicação do poder e o seu jogo
de “captura”. Retirar ou subtrair a vida do poder significa impedir que o poder
se aplique sobre a vida e que extraia lucro disto, e esta subtração começou a ser
levada às últimas consequências sob a forma de negação da própria vida: desde
o suicídio individual ao gesto do homem-bomba, desde a dessubjetivação como
resistência paradoxal até a exploração da subjetividade, com o consequente aniquilamento dos predicados do sujeito, a busca do impessoal, do ‘terceiro’, do indeterminado e do impróprio... Se isto significa defender o valor de resistência do
aniquilamento do subjetivo como promessa de libertação dos sujeitos, fica difícil
explicar onde está a potência política deste tipo de ação, no sentido estrito da sua
produtividade, a não ser fazendo desta ausência ou retirada do subjetivo a marca
de uma nova condição política, melhor dizendo, de uma nova definição do que
seja a política...
Não é nesta direção que queremos seguir. Partindo, ao contrário, da convicção de que a morte é nada e, muito menos ainda, ela não pode ser uma estratégia política; e que, em termos mais amplos, nada que não saia da pura negatividade (a supressão, o aniquilamento, a retirada, a subtração) pode merecer o
título de resistência, a não ser que ouse se arriscar no terreno infinitamente mais
difícil – porém mais pleno de positividade e de afirmação. É preciso resolver de
outra maneira o círculo dialético poder-contrapoder, e operar no interior de uma
perspectiva biopolítica de ‘retirada’ de outra natureza, que não opere por privação
ou por bloqueio, mas ao contrário, pela soma, pela excedência, pela diferença
qualitativa. Esta ‘retirada’ é o que venho chamando há algum tempo de assimetria
da resistência, e nela eu enxergo também a especificidade do político.
A assimetria que Foucault percebeu com clareza desde meados dos anos
1970 foi construída a partir de uma análise precisa das relações de poder. Tais
relações de poder estão certamente bem distantes da imagem simplista de um po-
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der monolítico, unitário e central – frequentemente associado à figura do Estado:
conhecemos a esse respeito o discurso foucaultiano sobre a ‘microfísica’ dos poderes, sua dimensão reticular, difusa, ínfima, que investe os aspectos mais sutis de
nossa vida cotidiana; não creio ser necessário retomar isto aqui. Mas muitas vezes
nos esquecemos de lembrar que se trata igualmente para Foucault de caracterizar
a maneira como essas relações de poder funcionam, a genealogia de suas diferentes racionalidades segundo as épocas e em função das questões que se colocam
(que, de acordo com o período, também se modificam e se redefinem). Ora, uma
relação de poder é para Foucault uma “ação sobre a ação de um outro”, é aquilo
que se aplica sobre a ação livre dos homens a fim de capturar, dirigir e explorar a
existência; o poder é por definição sempre segundo em relação a uma liberdade
da qual ele, paradoxalmente, necessita, liberdade que, ela mesma, vem primeiro.
Assim, o poder é ao mesmo tempo genitivo, gestor, parasitário e é sempre uma
reação, ao passo que, por outro lado, a ação livre dos homens é primeira, inventiva, e se dá como uma ação. É porque os homens inventam e criam possibilidades
que as relações de poder podem proceder por captura desta abertura. Mas é precisamente nesta diferenciação – entre uma produção e uma reprodução, portanto
entre uma ação e uma reação, entre uma criação e uma gestão – que eu enxergo a
dissimetria, ou assimetria entre biopoderes e biopolítica; não numa diferença de
sinal ou de marca de poder, mas ao contrário, num salto de qualidade, de natureza
entre duas realidades perfeitamente incomensuráveis entre si.
A questão da resistência passa a ser: como afirmar essa criatividade para
potencializar a dissimetria com o poder – uma criatividade ainda maior, talvez,
que a mudança do paradigma do trabalho e o progressivo deslocamento do epicentro da valorização econômica em direção a uma produção sempre imaterial,
cooperativa, relacional e cognitiva, que colocou a criatividade exatamente no centro do processo de produção de valor?
Antes de dar uma resposta a esta questão é preciso formular uma outra
que a antecede, sem a qual todo o pensamento da resistência como “diferença
criativa” ou como “assimetria produtiva” não faria nenhum sentido. A questão
consiste em saber o que precisamente está sendo produzido, aberto ou criado, ou
seja, aquilo que o poder deseja comandar e capturar. O que se produz é antes de
tudo algo que envolve a relação consigo mesmo e com os outros, a maneira como
se conduz a própria existência e aquela pela qual se estabelece as relações com os
outros – de amor ou antagonismo, de cooperação ou troca – em outras palavras,
um processo de subjetivação.
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A esse respeito eu teria duas breves observações a fazer. Por um lado, a
expressão “processo de subjetivação” me parece melhor do que o simples termo
“subjetividade”, na medida em que ela não pretende fazer desta produção uma
coisa, um produto reificado, mas insiste ao contrário na impossibilidade de imobilizar aquilo que se apresenta como um movimento, como um devir. Por outro
lado, isto que assume a forma de uma relação a si não pode em hipótese alguma
corresponder a uma espécie de retorno ao egoísmo e à auto-suficiência – simplesmente porque tal isolamento do mundo não seria viável a não ser que se criassem
artificialmente condições para isto, como no caso da vida do eremita. Foucault, no
final de sua vida, insiste no conceito de “modo de vida” como a pedra angular da
subjetivação: este conceito tem a vantagem de incluir na relação a si e a relação
com o outro sob a forma de uma conduta. Com efeito, lá onde o poder acontece
como uma “ação sobre a ação de outros”, a subjetivação opõe – ou, mais precisamente, amplifica no interior das malhas do poder – uma atitude que consiste ao
contrário em conduzir a própria existência, em ser o condutor da própria conduta.
Estamos na realidade – e não se trata de um acaso – bem próximos da ideia kantiana de maturidade tal como desenvolvida por Kant no opúsculo de 1784 Was
ist Aufklärung (publicado em português com o título ‘Resposta à pergunta: que é
Esclarecimento?’ [2008]) e que Foucault comentaria em duas ocasiões no fim de
sua vida.41
Retornemos à nossa questão inicial: como alguém pode aumentar a diferença e reforçar a assimetria em face da estrutura – por essência genitiva e
secundária – das relações de poder? (Gostaria de observar en passant que o termo
“diferença” está, junto com o de “maturidade”, bem como “autonomia”, “descontinuidade” e “revolução” no centro dos comentários de Foucault sobre Kant a que
fiz referência). De que maneira, uma vez ativado o processo de subjetivação, manter esta dimensão de resistência dentro do movimento que lhe é próprio sem ceder
às tentações da reificação ou às seduções de um poder que não cessa de tentar
reabsorver o excedente de resistência por meio da produção de novas categorias,
de novos dispositivos e de novos diagramas?
41 A discussão de Foucault sobre a resposta dada por Kant à questão do esclarecimento pode
ser encontrada principalmente no texto de 1978 ‘O que é a crítica?’, bem como em dois textos
de 1984, ambos intitulados ‘O que é o Iluminismo?’ (um publicado em inglês em The Foucault
Reader de Paul Rabinow, 1984, e o outro em francês no Magazine Littéraire n. 207, extraído
do curso do Collège de France de 5 de janeiro de 1983 e publicado em português no Ditos e
Escritos vol. II, 2008). Outras referências que referem explicitamente à resposta de Kant à
questão aparecem na Introdução de Foucault ao Livro de Georges Canguilhem O Normal e o
Patológico [1978], publicado pela Forense Universitária [2001, 2006] (Nota das tradutoras).
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Eu acredito que a ilusão de Foucault durante algum tempo e que também
ainda se apresenta a alguns de seus melhores comentadores, consiste em querer
consolidar o movimento enquanto movimento, ou seja, encerrando-o paradoxalmente em uma espécie de pensamento de instantaneidade. O pavor da reificação
ou da captura tem neste caso como consequência extrema o bloqueio da resistência em um movimento – aquele da produção subjetiva – que se torna na realidade
uma fuga para frente relançada sem cessar. Devo dizer que apesar da dívida que
tenho com a leitura deleuzeana, me parece evidente o risco de certas metáforas,
muitas vezes eficazes e belas – estou pensando precisamente na “linha de fuga”:
porque a resistência não pode se contentar em fugir; porque é o poder que é uma
reação à liberdade – e não, ao contrário, a resistência que reage ao poder. E porque
seria melhor, enfim, que a resistência se desse como assimetria, ou seja, que ela
afirme sua dimensão positiva, afirmativa e propositiva – em uma palavra, produtiva – para poder expressar sua diferença criativa e sua capacidade em inventar um
novo ser (novas formas de vida, novos modos de subjetivação).
Sobre este último ponto – a segunda questão que anunciei ao início desta
breve intervenção – eu gostaria de me deter para concluir.
Se não quisermos nos deixar aprisionar pela instantaneidade da resistência, ou seja, pela lógica que do ponto de vista filosófico nos leva à negação
do tempo reduzindo-o a uma espécie de atomização extrema; e que, de um ponto de vista político nos condena a uma espécie de espontaneísmo radical onde
nada poderia exceder a duração do próprio gesto; se, enfim, quisermos pensar a
resistência não apenas dentro da história, mas também dentro do tempo e ter a
possibilidade de, além de experimentar novas estratégias de resistência, investir
novos campos e tentar produzir novas formas de vida, bem como de acumular e
sedimentar os resultados alcançados, as conflitualidades construídas, as subjetividades colocadas em movimento; então devemos impreterivelmente pensar na
dimensão constituinte da resistência (sua assimetria) junto com a sua dimensão
constituída. Para dizê-lo de uma forma, talvez um tanto apressada e brutal, a antiga oposição entre o que pertence à ordem constituinte e o que se situa na ordem
do instituído deve ser dissolvida e rearticulada: é neste contexto que a questão da
instituição política da resistência deve ser colocada, descolando o termo “instituição” da tradição política da modernidade que a transformou num elemento central
do estado de direito e reinventando-a como uma inscrição do devir no tempo, ou
como abertura constituinte do instante em um devir que acumula suas formas.
Esta necessidade implica algumas consequências evidentes: de um ponto de vista
filosófico, uma boa parte da nossa própria concepção de tempo vai precisar neste
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caso ser inteiramente rearticulada; do ponto de vista político, é a relação entre
revolução e instituições – ou entre insurreição e instituições – que precisa ser revista, não mais sob a forma de uma sucessão de momentos separados, mas como
uma só e mesma expressão de resistência. Finalmente, do ponto de vista jurídico,
é a velha oposição entre uma dimensão constituinte vista como pré-jurídica e uma
dimensão constituída considerada ao contrário como porta de entrada do direito
positiva que precisa ser repensada.
Além disso, na medida em que os processos de subjetivação sempre investem simultaneamente as relações consigo e as relações com os outros, ou seja,
assumem a forma de experimentações de modos de vida compartilhados (quer
dizer, a criação de linguagens, de trocas, de afetos, de relações, de aprendizagens,
de desejo, de prazer etc.), estas instituições não podem ser outra coisa que as instituições do comum.
O termo “comum” adquiriu depois de algum tempo uma grande importância, um pouco como, há alguns anos, o termo “biopolítica”. Contudo, acho que
não é demais repetir que esta noção desmonta, desconstrói e torna impraticável
todo o arcabouço conceitual que tem servido de sustentação ao pensamento político moderno desde o século XVII.
O pensamento do comum não pode mais funcionar a partir dos pares
dialéticos público/privado ou individual/coletivo. No primeiro caso, o comum
denuncia o fato de que se o “privado” é uma apropriação individual, o “público”
historicamente representa a apropriação pelo Estado, ou seja, a usurpação que
consiste em fazer acreditar que aquilo que não pertence a ninguém (e de fato pertence ao Estado), na realidade pertence a todo mundo. No segundo caso, desafia a
oposição entre diferença vista como particularidade, e coletividade – ou generalidade – como universalidade. A teoria política que inscreve a diferença singular no
marco do subjetivo, e assim a rejeita e a confina à esfera do “privado” e do “não-partilhável” não funciona porque propõe o outro pólo do político para o lugar do
reverso desta esfera: o que é geral (uma vontade geral completamente destituída
da carga de subjetividades singulares); o que é universal (que com muita frequência opera a partir a eliminação pura e simples das diferenças ou do reducionismo
mais raso de procurar um “mínimo denominador comum” aceitável para todos, ou
melhor, que sirva para todas as pessoas); e o que é coletivo (que procede através
da despossessão de cada um sem a reapropriação de todos).
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O “comum” exige ao contrário ser pensado como persistência das diferenças singulares enquanto diferenças, num agenciamento diferencial destas diferenças. Ele precisa ser experimentado como partilha das diferenças, ou seja, como
construção de um espaço – político, subjetivo e de vida – onde cada um reforça
por sua própria diferença a potência desta comunalidade com o outro. O comum
é uma construção radicalmente democrática das singularidades – onde a radicalidade desta democracia desde baixo seria uma garantia absoluta de universalidade,
e onde colocar em comum as singularidades em seu devir-diferencial constitui a
própria construção de uma vida compartilhada, ou seja, de uma comunidade, de
uma polis, de uma política ainda inédita.
A comunidade do comum não seria, portanto, nem a redução das subjetividades a uma pretensa objetividade neutralizante (a sociedade como despossessão de si, a comunidade como abandono das diferenças singulares, e a política ao
mesmo tempo como democracia representativa e como construção de um “consenso” social) e nem o abandono voluntário dos predicados que fazem de cada
um de nós aquilo que somos (como se uma comunidade pudesse se contentar
em não ser mais do que “uma comunidade dos sem comunidade”, como se uma
subjetividade só pudesse ser considerada potente no momento em que se despoja
de sua singularidade para cair na zona cinza do impróprio ou impessoal). A comunidade do comum conecta o reconhecimento da realidade mutante e complexa das
relações de poder e das lutas à potência infinita dos processos de subjetivação, às
infindáveis elaborações de modos de vida, à invenção de novas instituições deste devir-diferenciante de singularidades, e à articulação diferencial, transversal,
móvel e estratégica dessas diferenças entre elas mesmas como o motor de uma
universalidade de novo tipo: o devir-comum das diferenças o devir-diferença das
resistências.
Antagonismo, diagnóstico, subjetivação, criação, instituições e o comum: é a partir desta sequência complexa que se opera hoje a saída da modernidade política.
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Reflexões sobre o pós-fordismo42
Arianna Bove
Em Império (2000, 2001), Michael Hardt e Antonio Negri criticaram a
forma-estado como se apresenta hoje, por meio de um encontro produtivo entre o
pós-estruturalismo francês e a análise da economia política realizada pela corrente
marxista do operaísmo desde os anos 1970.43 Gostaríamos de explorar o encontro
entre a última e as noções de biopoder em Foucault, de maneira a introduzir os
debates atuais sobre o que veio a ser definido como a “produção biopolítica” no
pós-fordismo.
O paradigma do trabalho: fordismo e disciplina
Em Foucault, as noções de poder e de reprodução de suas tecnologias
estão crucialmente ligadas aos efeitos da racionalidade econômica. Na sua crítica
da racionalidade liberal, Foucault esboçou o modo com que a economia política
investiu o discurso da soberania e da governamentalidade, se tornando o princípio
do governo biopolítico. A questão da produção e reprodução não pode deixar de
levar em conta a maneira pela qual o poder normaliza, disciplina e regula. A noção
de poder em Foucault é primeiramente de uma força produtiva. A questão está em
entender como ela opera dentro (ou fora) do que tradicionalmente é entendido
como o reino da produção, o que tem guiado a nossa pesquisa sobre o pós-fordismo. Negri analisa as relações entre capital e trabalho da perspectiva do poder e da
luta. Está claro que, na década de 1970, seu trabalho e de outros da corrente do
operaísmo começaram a ver na teoria de Foucault uma contribuição importante
à crítica do capitalismo como forma em permanente mutação. Preocupando-se
com a composição de classe e o campo do social, eles compartilharam a preocupação de Foucault em relação às operações capilares do poder no tecido social.
42 Este texto foi originalmente publicado em Generation-online.org, 2004, disponível em:
http://www.generation-online.org/other/acop/acop_postfordism.htm. Tradução do original por
Bruno Cava.
43 Para mais sobre o operaísmo: ver introdução de Matteo Mandarini a Time for Revolution, 2002; Storming Heaven. Class Composition and Struggle in Italian Autonomism de Steve
Wright, 2002; e Futuro Anteriore, G. Borio, G. Roggero e F. Pozzi, 2002.
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Ao estudar a passagem da “sociedade da fábrica” à “fábrica social”, gostaríamos
de assinalar a crise do regime disciplinar e a emergência do governo biopolítico
e da sociedade de controle, a partir de um foco no mundo da produção: uma produção dirigida como força incidente nos níveis do poder e da subjetividade. Na
análise de Negri, com a emergência da “sociedade de fábrica”, a separação entre
o político e o econômico perdeu a eficácia. Nenhuma mediação era mais necessária e a acumulação passou a disciplinar-se por si mesma. O estado, como um
órgão executivo do capital, passou a representar a negação direta dos capitalistas
individuais, em favor dos interesses de classe do capital. O estado incorporou a
“lei política do capital coletivo” e o capital se tornou sinônimo do interesse geral.
A “democracia do trabalho” e a “democracia social” residem aqui: elas consistem na hipótese de uma forma de trabalho que nega a si própria como classe
trabalhadora, e que autonomamente administra a si própria dentro das estruturas da produção capitalista, como força de trabalho. Neste ponto, o interesse
social capitalista, que já havia eliminado as expressões egoísticas e privatísticas
(sic) dos capitalistas individuais, tenta se configurar como um interesse social
objetivo e compreensivo (NEGRI e HARDT, 1994, p. 62).

Assim, a importação revolucionária de princípios socialistas na constituição do pós-guerra acaba anulada. Na verdade, o trabalho organizado termina por
facilitar a reestruturação da classe capitalista.
Como movimento organizado, a classe trabalhadora está completamente dentro
da organização do capital, que passa a ser a organização da própria sociedade.
Suas senhas e seus aparelhos ideológicos e burocráticos são elementos situados
dentro da dialética do desenvolvimento burguês (ibidem, p. 61).

No momento em que o capital é identificado com o interesse geral da
sociedade, uma inversão ocorre no reino da fenomenologia social, na medida em
que o nexo do trabalho aparece como força de valorização do capital e base da
própria sociedade.44 Isto se reflete na incorporação de princípios socialistas de que
o trabalho é a fonte de toda a riqueza – o que Marx já tinha abordado na Crítica
do Programa de Gotha – que se tornam interiores à constituição burguesa (Negri chama a integração deste reformismo de “constitucionalização do trabalho”).
Foucault analisa o que Negri chama de “sociedade de fábrica”, como o regime
disciplinar típico do capitalismo do século 19:
44 Ver o artigo de Negri: ‘Keynes and the Capitalist Theory of the State’ no capítulo 2 de
Labour of Dionysus, 1994 (O trabalho de Dioniso, UFJF, 2004).
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O capitalismo penetra muito fundo em nossas existências. Da forma com que
funcionou no século 19, esse regime tem sido forçado a desenvolver uma série
de técnicas políticas, ou técnicas de poder, através das quais o homem se torna
conectado ao trabalho; uma série de técnicas em que o corpo e o tempo dos
homens se tornam força de trabalho e tempo de trabalho, e podem ser eficazmente usados para se converter em mais-valor. Mas, a fim de haver mais-valor,
é preciso haver subpoder [subpower]. No nível da existência humana, uma rede
capilar de micropoderes deve ser estabelecida, que fixa os homens em aparelhos de produção, que os transformam em agentes da produção, trabalhadores.
Por subpoder, não me refiro ao que tradicionalmente é chamado poder político,
ele não é o aparelho do estado nem da classe dominante, mas, em realidade, o
conjunto de micropoderes, pequenas instituições situadas no nível mais baixo
(FOUCAULT, 1998).

Esse regime foi o alvo das lutas, tendo sido atacado e progressivamente
desconstruído na década de 1960 e seguintes, no ocidente. Contra a tirania tanto dos
sindicatos quanto do partido, o nascimento do autonomismo e a criação de culturas
de resistência desafiaram esse regime de poder, mediante a recusa total da ideologia
da democracia social, do trabalho organizado e seu lema: Arbeit macht frei.45
O prazer no trabalho
A questão da emergência da sociedade civil, como se verifica em Hobbes,
e o silenciamento do discurso da guerra de raças são concomitantes à preocupação
liberal com o governo, que Foucault analisa. Através de sua contribuição sobre a
emergência do social e do policiamento das famílias, Jacques Donzelot realizou
várias pesquisas, em diferentes escalas, na esteira das reflexões de Foucault em
relação à economia, à polícia e ao estado de bem estar social. Nossos interesses
residem na questão da subsunção da racionalidade política pela racionalidade econômica que, em combinação com o trabalho de Foucault sobre governamentalidade e biopoder, bem como a análise de Donzelot sobre o desenvolvimento e o
declínio do estado de bem estar social, ajudam a introduzir a análise da produção
biopolítica propriamente dita.

45 “O trabalho liberta” em alemão no original (NT). Cf. Virno sobre o Outono Quente na Itália,
em Hardt e Virno, “Radical Politics in Italia”, 1996.
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Donzelot analisa o estado de bem estar social como uma tentativa de
estender os direitos dos trabalhadores a toda a população nacional.46 Ao analisar a transição do taylorismo ao que ele designa “treinamento perpétuo”, o autor
demonstra que, junto do processo de desqualificação do trabalhador (declínio do
trabalhador profissional/artesão), foi transformada também a natureza jurídico-política de seu status social (num portador abstrato de direitos).
Igualmente, ao mesmo tempo em que o trabalhador se torna um sujeito
de direitos, ele se torna objeto da ciência. A luta política e econômica engendra
novas instituições. A psiquiatria e a medicina do trabalho industrial pesquisam no
sentido da maximização da produtividade do trabalhador. Esses dois discursos,
separados ao redor do trabalhador, tratado como sujeito de direitos e objeto da
ciência, são examinados por Donzelot como uma relação em constante transformação e intrínseca aos desenvolvimentos políticos do século 20. De um lado, está
a relação salário-trabalho. Do outro lado, o discurso científico. No período entre
guerras, os dois elementos são reunidos. Os discursos científicos e ideológicos
reintroduzem a ideia de prazer no trabalho, o que se associa aos esquemas de
seguridade social. A fusão do discurso econômico e social num campo operativo
único, com base no trabalho, criou as condições de possibilidade para essa situação extrema, em que o trabalhador “saudável” integrado ao sistema pode acabar
se chocando violentamente com o não-trabalhador, o “doente” de fora.
Donzelot argumenta que, depois de 1945, a ideia de nação é suplantada
pela de sociedade no imaginário político. Se o nazismo objetivou erradicar o ser
vulnerável, a sociedade passou a precisar cuidar deles, a fim de curar as suas
próprias feridas. O tema da jurisdição, – com que Agamben identifica a fratura
biopolítica, – constitui a função central do estado de bem estar. Na verdade, Donzelot observa que o período do pós-guerra viu a desaparição da noção de desajustado ou inválido do vocabulário das relações industriais, seguida da introdução de
termos como portador de deficiência ou desfavorecido, com vistas a sustentar a
noção geral – e a prática legalmente admitida – que a vida no trabalho, com o adequado tratamento, pode e deve incluir a todos. A competitividade industrial e as
46 “Não é questão de criar prazer através do trabalho, nem prazer apesar do trabalho, mas
produzir prazer e trabalho, e melhor apreender o projeto de produzir um dentro do outro. O
prazer no trabalho distrai as pessoas do egoísmo individual quanto da histeria nacionalista,
colocando diante delas um modelo de felicidade num domínio social retificado e atualizado,
onde a atenção aos custos sociais das técnicas e as técnicas de redução dos custos sociais criam
a possibilidade e a necessidade de um novo arranjo social, e assim o apagamento do status
jurídico do sujeito remove as inibições acerca de sua participação no trabalho.” (DONZELOT,
Face à l’exclusion, le modèle français, 1991, p. 280).
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demandas por lucratividade levaram as empresas a incluir porções da sociedade
que previamente tinham sido consideradas muito voláteis. Deste modo, a maquinaria industrial trouxe conjuntamente médicos e psiquiatras, a fim de enfrentar os
problemas do absenteísmo, alcoolismo, acidentes de trabalho. Trata-se de profissionais que pudessem lidar com os perigos intrínsecos da recusa ao trabalho. Na
França, em 1975, uma lei foi promulgada em favor dos portadores de deficiência,
declarando a categoria do desajustado como obsoleta. O significado desta lei,
para Donzelot, é que ela generaliza a ideia de que os portadores de deficiência
pertencem a uma categoria de excluídos, que pode ser incluída, por meio de práticas locais e particulares voltados ao reajustamento ao sistema, através dos vários
mecanismos do estado de bem estar social.
A redefinição do trabalho e das relações de trabalho se tornou o fator
principal relacionado à produtividade. Enquanto, sob o taylorismo, a ocorrência
de acidentes, por exemplo, era medida e analisada através da relação técnica entre
o homem e a máquina, – e considerada um fator previsível e potencialmente passível de prevenção; – na sociedade dos anos 1950, os acidentes se tornaram cada
vez mais entendidos como decorrentes de falhas de comunicação na cadeia de comando, bem como a frequência de acidentes entendida como proporcional ao grau
de satisfação no ambiente de trabalho. Conclusões similares surgiram dos estudos
sobre o absenteísmo. Este raciocínio também foi sancionado por uma lei de 1975,
a respeito do pagamento do período em que o funcionário se encontra afastado
por motivo de doença. Enquanto no passado, o período de afastamento em razão
de doença era pago na taxa de 50% do salário, pelo sistema de seguridade social,
agora ele deverá ser pago à taxa plena, metade do que deve ser subsidiado pela
empresa. Assim, a responsabilidade sobre o ambiente de trabalho foi deslocada
para a empresa.
A ofensiva neoliberal das décadas de 1980 e 1990 significou que esse
ajuste não poderia mais ser sustentado. A responsabilidade para a saúde e o treinamento do trabalhador foi transferida da sociedade de volta ao indivíduo. Com
isso, o retorno atual à sociedade civil no vocabulário político também é um subproduto do colapso gradual do estado de bem estar social. Significou que novas
formas de regulação social, inclusão e responsabilidade acompanham a governamentalidade das relações sociais, no contexto das mudanças das relações de
trabalho, nas sociedades contemporâneas ocidentais de “controle”. Inicialmente,
a sociedade civil assume a tarefa de “tomar conta” da classe destituída, o “povo”
que, – como Agamben nos lembra, – resiste a sua juridificação na forma de cidadão. Desdobramentos recentes da teoria da sociedade civil podem ser vistos
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como efeito da crise de legitimação do discurso da soberania, e como tentativa de
reconstituir uma subjetividade política unitária. Eles precisam ser lidos à luz de
um debate mais amplo sobre a autonomia do político, um debate que sempre está
acompanhado pela necessidade teórica de reconstituir a teoria da soberania nos
dias de hoje.47 Na análise de Hardt e Negri48, a subsunção também consiste num
processo de subsunção da sociedade civil[49]. No entanto, no nível do discurso
político, esse processo aparece como o seu inverso. Visto de outra perspectiva,
se a sociedade civil também é entendida – como em Hegel: como um sistema de
necessidades, a administração da justiça, a polícia, a empresa – como um conjunto
de infraestruturas mediadoras que são, em parte, o lócus operandi ou, pelo menos,

47 Na verdade, no contexto da análise de Negri, a confusão surge quando o “trabalhador
socializado” é colocado no âmbito da “ressurgência do social”, mais como substitutivo do que
incorporado ao político.
48 Dois importantes ensaios analisam o papel da sociedade civil e o declínio do politico: www.
deriveapprodi.org/rivista/17/hardt17.html (it) www.geocities.com/cordobakaf/crisisa.html(en).
49 O colapso da separação entre dentro e fora do poder reproblematiza como os escritos
explícitos de Foucault sobre o poder têm dado causa a pensar o poder e a resistência como
simetricamente opostos. Assim como o que Negri já tinha previamente teorizado “antagonismo”
em termos de autonomia, ao construir uma relação quase simétrica entre trabalho e capital,
enquanto a primeira distinção funcionava no exterior da última. Na realidade, na introdução
de 1997 para La costituzione del tempo (recentemente traduzida por Matteo Mandarini como
parte 1 de Time for Revolution, 2003), Negri critica precisamente a si mesmo e a tendência
do operaísmo de: “bloquear a pesquisa e chegar num impasse, no momento de descrever o
topos, o lugar da luta, um antagonismo intrínseco às relações capitalistas, que produz duas
temporalidades e subjetividades diferentes e simétricas”. Ele explica essa atitude como efeito
de uma preocupação em evitar a recuperação da síntese dialética (e reformista) de tendências
opostas; todavia, ele culpa o experimento de assumir os tons de uma dialética negativa, de um
espaço onde a única abertura teria de ser constituída em termos éticos. Negri situa a superação
desse impasse por meio da complementação do topos com um telos, que ele identifica como
o lado constituinte da relação, o elemento que imanentemente causa a explosão do bloco
simétrico. A questão do dentro e do fora em Império é importante ao debate por causa do
fato de o colapso da divisão ser equiparado ao fim da política liberal. Isto é crucial para uma
crítica da ressurgência da teoria da sociedade civil, bem como para a questão da “autonomia
do político”. A última tem sido conduzida no ultimo século por marxistas e não-marxistas por
meio de várias releituras do aristotelismo e da reabilitação de Hannah Arendt. Mas também se
verifica a preocupação predominante da teoria política corrente, na medida em que se preocupa
com um “espaço público” ou um “espaço para a política”, que seria de algum modo imune
aos ditados corrompidos, tecnocráticos, instrumentais e econômicos da razão, --- ou então dos
enunciados dos seres sociais e de nossa situação específica.
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o laboratório de práticas de poder disciplinar, o fim da mediação deve igualmente
ser reconhecido no âmbito do colapso progressivo dessas instituições.50
Pós-fordismo e controle
De acordo com os teóricos em pauta, o paradigma da disciplina e os
centros tradicionais onde as técnicas disciplinares estão dispostas (classe, partido,
escola, família nuclear, trabalho assalariado e o que constitui o reino da sociedade
civil) se encontram em profunda crise. Por isso, a racionalidade disciplinar vem
sendo sucessivamente substituída por procedimentos mais eficientes, econômicos, furtivos e implícitos, dirigidos a governar as pessoas. Na análise de Foucault,
cobrindo o período desde o século 19, a emergência de sistemas de seguridade
social na França (FOUCAULT, 1978, p. 1-18) prefigura uma ciência do controle
baseada na prevenção de riscos, erigida sob os auspícios da segurança da vida
da população. Neste momento, o biopoder se torna totalmente operacional no
interior do funcionamento do estado moderno, ao mesmo tempo em que o biopoder assume a vida como objeto. Foucault analisou o caminho pelo qual o poder
disciplinar tem sido integrado e, cada vez mais, substituído pelo paradigma do
controle, na sociedade contemporânea, como na entrevista: “Um sistema finito
em face de uma demanda infinita” (FOUCAULT, 1983, p. 39-63), em que ele
analisa o estado de bem estar social e seu declínio. Ali, ele vê os efeitos perversos
50 O ponto interessante da análise de Hardt e Negri, em vez de revolver os efeitos das práticas
de poder para o discurso político da soberania e da sociedade civil, está na descrição da “face
subjetiva” conferida ao “processo objetivo”. Por exemplo, eles não analisam a Constituição
Americana, mas sim as suas ambições, e nisso eles seguem o espírito daqueles que viram no
país economicamente mais avançado um lampejo do possível futuro para o restante do mundo.
O argumento deles está imbuído de uma sociologia política próxima a de A. Tocqueville,
que reconheceu os elementos progressivos da Constituição dos EUA e também seus perigos
intrínsecos. No nível do Império, eles analisam uma ambição política e constitucional
anticentralista (na divisão dos poderes e na organização da burocracia de estado), e efeitos
sociais em termos similares aqueles do conformismo e da absoluta tirania, que Tocqueville
alertou a seus contemporâneos. Tocqueville observou como inevitável que, uma vez que todas as
sociedades modernas tendem a se tornar “formalmente” igualitárias (pós-hierárquicas), os tipos
sociopolíticos prováveis a emergir como resultado acabariam trazendo um aumento do poder do
estado, já que o poder só pode ser contraposto pelo poder (de um modo imanente). Claramente,
o alerta de Tocqueville sobre os perigos da “democracia totalitária” se avizinha do que Negri
e Hardt tentam descrever como o tipo de ordem imperial biopolítica, mais do que dos debates
franceses/napoleônicos republicanos centralistas ou imperialistas sobre os limites da soberania.
Ao recusar a ideia que o poder é centralizado, Hardt e Negri miram nas ambições dos EUA na
constituição como melhor expressão judicial de um exercício imperial centralizado do comando.
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da conjugação de assistência e dependência, operada por um sistema cujo objetivo
está em atenuar os conflitos sociais. Para Foucault, mecanismos de dependência
são erigidos por meio de funções normalizantes de integração e marginalização,
contra o que devemos reagir. “Eu penso que existe a necessidade de resistir ao
fenômeno da integração. Na verdade, o indivíduo desfruta de todo o dispositivo
do estado de bem estar social somente se está integrado num grupo familiar, num
lugar de trabalho ou num território geográfico.” (FOUCAULT, 1994).
As reflexões de Foucault sobre o papel da guerra nas relações de poder
também destacam a urgência de repensar a noção de recusa: a recusa de jogar e
falar a linguagem do poder, que caracterizou as lutas dos anos 1970. Ele reconhece que a resposta a essas recusas trouxe uma inovação, o que requer uma mudança
em nossa forma de analisar o poder. É a recusa que gerou como consequência a introdução do paradigma do controle. Na realidade, a disciplina é apenas um modo
de “expressão” para o poder. Uma vez que, para incorporar as novas necessidades
de um estado pós-estado de bem estar social, o sistema se desenvolveu na direção
de uma forma pós-pastoral de poder, de vigilância sobre a criminalidade. Estamos
nos movendo em direção ao controle generalizado da população. Este efeito ocorreu pela absorção das resistências por parte do poder, com a adoção das mesmas
técnicas, criando novas funções de controle.
Em nossa visão, o que foi analisado como sociedade de controle é o estado do “poder executivo” ou de policiamento, monitoramento e gravação. Ele se
constitui de um excesso que é a própria atualidade da norma. O estado político
de exceção permanente está intimamente ligado à ideologia da governamentalidade e da segurança. O modo como a sociedade de controle funciona não é mais
baseado na individuação e no assujeitamento de indivíduos como “tipos”, ela não
mais funciona por meio da individuação dos marginalizados, com a finalidade de
“reabilitação inclusiva”. As estatísticas são utilizadas para dissecar o indivíduo e
fragmentá-lo nos menores componentes. Isto é mais evidente na divisão do trabalho em habilidades e do corpo em genes. Desta maneira, o controle pode ser
exercido em virtude de sua própria criação, de sua determinação “positiva” por
múltiplos assujeitamentos no interior de um mesmo indivíduo. A legalidade em si
muda de natureza, nem tanto funcionando como árbitra ou reguladora de interesses incompatíveis; ela renuncia à ambição de integração social e, com a crise do
estado de bem estar social, é forçada a reduzir o seu escopo a apenas representar
interesses negociáveis, ao mesmo passo que neutraliza e silencia o restante.51
51 Aqui, pensamos a estética da existência de Foucault, como uma resposta nova e efetiva ao
poder de “controle”.

Arianna Bove

Uma das preocupações centrais do uso de Hardt e Negri52 da fórmula
sociedade de controle reside na noção de “democratização” e “imanentização”
de mecanismos de comando. Vimos como a “excepcionalidade” se reporta a uma
ideologia autolegitimadora de policiamento contínuo, a partir da obra de Agamben Estado de Exceção, e da inversão por Foucault da ideia de Clausewitz de
que a guerra é a continuação da política por outros meios. Se a política é a continuação da guerra por outros meios, os “conflitos” surgindo em tempos de paz,
e o dissenso interno surgindo domesticamente, também têm por efeito sancionar
essas mesmas dinâmicas, que são então aplicadas em tempos de guerra. Isto coloca o problema de definir o “inimigo” como bárbaro quando ele reside dentro
do social, que é o campo das guerras civis modernas. A sociedade disciplinar
está em crise e os modos tradicionais de normalização, pela via das instituições,
têm sido substituídos por uma estratégia mais capilar e menos dicotômica. Por
conseguinte, as tentativas de normalizar ou justificar formas de marginalização
institucional, na linguagem da integração social e do acordo contratual, se tornam
supérfluas: a questão passa a ser de negociação de identidades híbridas. Uma vez
que o estado liberal abdica de sua pretensão de servir de dispositivo regulatório
neutro de interesses conflitantes, – em defesa de um contrato voltado à integração
social, – e passa a assumir um papel ativo para neutralizar – através da “criminalização”, ou do silenciamento de interesses conflitantes e das identidades (quando
elas se apresentam como forças desagregadoras) – então a função do direito e da
lei coincide com o policiamento contínuo. Isto é o que Negri e Hardt querem dizer
quando afirmam que existe uma “inseparabilidade conceitual entre a titularidade
e o exercício do poder”.
Controle e biopoder
Nós queremos argumentar que hoje a ciência do controle funciona por
meio de uma medicina prescritiva (sem médicos nem pacientes) que trata a sociedade como reservatório de doenças, e os indivíduos como vetores de patologias; através de uma educação que acontece durante toda uma vida em que cada
indivíduo é compelido a permanecer produtivo; por meio de uma vigilância que
é usada não como meio de prova de crimes, mas como ferramenta de prevenção,
com o objetivo de reconhecer, inserir em bancos de dados e investigar os corpos
humanos e o comportamento. Cada indivíduo que aja suspeitosamente se torna portador da criminalidade. O que Hardt e Negri veem como o fim do “fora”
52 Negri e Hardt analisam a questão principalmente no capítulo 2 de Império (2001).
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coincide com a crise das instituições disciplinares tradicionais e a difusão de mecanismos de interiorização: autoexploração, autorracionalização e interiorização
da responsabilidade se mostram ferramentas efetivas de governo. Como Deleuze
corretamente observa:
As fábricas formaram indivíduos como um corpo de homens para a conveniência
da gerência, que poderia monitorar cada componente na massa, e dos sindicatos
que poderiam mobilizar essa resistência em massa; mas as empresas estão constantemente introduzindo uma rivalidade inexorável, apresentada como competição saudável, uma motivação maravilhosa que coloca indivíduos uns contra os
outros e se coloca em cada um deles, dividindo cada um dentro de si mesmo. Mesmo o sistema estatal de educação tem sido visto dentro do princípio “ser pago por
resultados”: na realidade, na medida em que as empresas estão substituindo as
fábricas, a escola está sendo substituída por uma educação contínua e os exames
por uma avaliação permanente (controle). Esta é a forma certeira de transformar
a educação num negócio. Em sociedades disciplinares você sempre começa tudo
de novo o tempo todo (da escola ao quartel, do quartel à fábrica), enquanto em
sociedades de controle você nunca termina nada – a empresa, o treinamento, e o
serviço militar, coexistindo em estados metaestáveis de uma modulação simples,
uma espécie de transmutação universal (DELEUZE, 1990, p. 179).

O movimento em direção às sociedades de controle também causa a reterritorialização do lugar da luta. O recuo das instituições disciplinares abre espaços de “abandono”, guetos, campos de refugiados, onde a vida nua está à mercê
da gestão sem lei da Polizeistaat, que atua na base de um estado de exceção permanente. Hardt e Negri vêem a noção de excepcionalidade como crucial, diante
da forma como o poder fala de si mesmo:
O Império não é formado na base da força por si mesma, mas na base da capacidade de apresentar a força como a serviço do direito e da paz. O Império
opera no terreno da crise, em nome da excepcionalidade da intervenção que é a
criação de um novo direito da polícia (HARDT e NEGRI, 2000, p. 29).

No paradigma biopolítico, – onde a regulação e a segurança se tornam
funções operativas da política, – a função da guerra passa a ser propiciar segurança às vidas das pessoas, em que o poder fala de si, em termos de um lema racista
“evolucionista” (mors tua vita mea). Como Foucault anota:
As guerras não são mais declaradas em nome de uma soberania que deve ser defendida; elas são declaradas em nome da existência de todos; populações intei-
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ras são mobilizadas com o propósito de uma chacina generalizada em nome da
necessidade da vida: massacres se tornaram vitais (FOUCAULT, 1978, p. 137).

Como vimos nos estudos de Foucault sobre o liberalismo e o estado de
polícia, ocorre uma transição do estado territorial ao populacional, que se dá com
a introdução da economia política no paradigma da soberania. Este, por sua vez,
muda o papel do estado, que vai de manter a soberania ao governar a população.
Em face da emergência do estado moderno como governo, a conexão entre lei e
legitimidade, – o seu papel de ser “o barômetro da verdade”, – colapsa sobre si.
A lei se torna o último recurso da soberania, em vez de seu fundamento constitutivo, funcionando como defesa legítima da “universalidade dos poucos” ou da
“singularidade dos muitos”. Neste âmbito, ela é meramente procedimental. Um
dos aspectos da racionalidade política moderna está no pressuposto que você pode
separar o direito da administração e colocar um contra o outro. Alguém poderia
argumentar que a legitimação que o estado (o executivo) tenta hoje reconciliar os
dois elementos, onde a integração entre a lei e a ordem acontece por meio da ação
do estado. Como vimos, o trabalho de Foucault sobre o discurso político do século
17, – na obra Em defesa da sociedade, mas também em seu curso de 1978-79, no
Collège de France, sobre Segurança, território e população – mostra como o liberalismo precisa da polícia para reduzir o governo. O ponto principal da mão invisível de Adam Smith, no fundo, consiste nessa invisibilidade. Hardt e Negri vêem
esse processo particular culminar numa política da não-engajamento [avoidance]:
No desenvolvimento do argumento pós-moderno liberal, a força do Estado não é
exercida de acordo com o que Foucault chama de paradigma disciplinar [...]. O
poder do Estado aqui não envolve a exposição e subjugação de sujeitos sociais,
a partir de um esforço para engajar, mediar e organizar forças conflitivas, dentro dos limites da ordem. O estado mínimo evita tal engajamento: e é isto que
caracteriza a política liberal. [...] A noção liberal de tolerância coincide aqui
perfeitamente com o mecanismo decididamente não-liberal de exclusão. O estado
mínimo do liberalismo pós-moderno aparece, com efeito, como um refinamento
e extensão da tradição germânica da ciência da polícia. A polícia é necessária
para prover a abstração e o isolamento do sistema: a “fina linha azul” delimita
as fronteiras do que será aceito como pontos de partida da ordem legal. […]
O desenvolvimento crucial apresentado pelo Polizeiwissenschaft pós-moderno, é
que agora a sociedade não está infiltrada e engajada, mas separada e controlada:
não uma sociedade disciplinar, mas a pacificada sociedade de controle. A função
da polícia cria e mantém uma sociedade pacificada, ou a imagem de uma sociedade pacificada, ao evitar a incidência de conflitos na máquina de equilíbrio. [...]
O método de evitamento então carrega implicitamente um Polizeiwissenschaft
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pós-moderno que, efetivamente, e em termos práticos, abstrai o sistema de um
campo de conflitos potenciais, assim propiciando que o sistema possa ordenar
uma sociedade eficientemente administrada (HARDT e NEGRI, 1994, p. 237).

Enquanto a sociedade de fábrica correspondia aos mecanismos fordistas
de exploração do trabalho, que tentavam homogeneizar o trabalho e neutralizar
a força do trabalhador profissional53; a sociedade de controle corresponde – e é
resposta – à recusa e saída do “trabalhador produtivo”, como substância essencial
do trabalho alienado que produz valor e mais-valor. O biopoder aparece na história ao transformar o direito ancestral de “fazer morrer ou deixar viver” em poder
de “deixar viver ou desqualificá-la até o ponto da morte” (FOUCAULT, 1998,
p. 138). Foucault escreve: “esse poder era sem dúvida um elemento indispensável
no desenvolvimento do capitalismo, o último não teria sido possível sem a inserção controlada dos corpos na maquinaria da produção” (idem).
Produção biopolítica
Em seus escritos, Foucault contestou formas de determinismo econômico
que tendiam a reforçar o paradigma do trabalho:
É errado dizer que a existência concreta do homem é o trabalho. Porque a vida
e os tempos do homem não são por natureza trabalho, mas sim prazer, descontinuidade, celebração, descanso, necessidades, apetite, violência, deprecação etc.
O capital precisa transformar toda essa energia explosiva numa força de trabalho contínua e continuamente disponível no mercado. O capital precisa sintetizar a vida em força de trabalho, de um modo que contém a coerção do sistema
de apropriação. [...] Se é verdade que a estrutura econômica caracterizada pela
acumulação do capital tem a propriedade de ser capaz de transformar a força de
trabalho numa força produtiva, então as estruturas de poder que têm a forma da
apropriação possuem o objetivo último de transformar o tempo de vida em força
de trabalho. A apropriação é o correlato em termos de poder do que, em termos
econômicos, é a acumulação de capital (FOUCAULT, 1992).

Na situação presente, poderíamos dizer que a biopolítica é a forma dessa
apropriação que investe a vida. É precisamente a subsunção do tempo de vida
pelo tempo de trabalho na sociedade de controle, – como analisada pelos estudos
do pós-fordismo na figura do trabalho imaterial. Para Hardt e Negri, a subsunção
total da sociedade de controle opera no nível da produção biopolítica porque a
53 Para a relação entre organização política de classe e o trabalhador profissional, ver
Bauman, 1982.
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produção subsumiu a própria vida. A totalidade da sociedade se torna a fábrica
(fábrica difusa), mas também se torna a escola, o hospital, a prisão e o exército.54
Os estudos do pós-fordismo levam as análises de Foucault mais longe, e miram
na produção biopolítica precisamente no ponto em que esse processo atingiu o
ápice. No paradigma do trabalho imaterial, o corpo humano é o próprio capital
fixo. O trabalho não é mais empregado pelo capital e os instrumentos de trabalho
se tornam as máquinas-cérebros de cooperação social. Antes, o poder disciplinar
era produtivo de subjetividades no interior das instituições, ele tinha um ‘lugar’.
Agora, as instituições estão se despedaçando, e com elas as funções de representação, negociação e delegação. A subjetividade está imediatamente individuada
pelo poder e tornada produtiva pelo capital. A importância do trabalho imaterial e
afetivo está em sua função como produtor de valores-subjetividades.
Sob o ponto de vista do trabalho, a classe trabalhadora leva o setor privilegiado do trabalhador fordista ao colapso, mediante a ação de seus próprios
componentes, efetuando novas formas de subjetividades e uma composição de
classe diferente. Negri é taxativo sobre a periodização da mutação em direção
ao operário social. O fato que ele a localiza em 1968 mostra a dimensão política persistente de seu pensamento sobre a realidade e a importância do evento.
Para os teóricos em discussão, os anos 1970 indubitavelmente foram marcados
por um período sangrento, quando foram encenadas batalhas nesse momento de
transição. Contra uma poderosa força de trabalho, o Estado-crise se tornou centralizado. O que é mais crucial, talvez, seja o nascimento das lutas fora da fábrica.
Essas novas lutas tiveram por consequência, do ponto de vista do estado, a maior
extensão adotada para a administração e a disciplina (agora controle), que passaram, como reação, a tentar gerir diretamente a produção de subjetividade. Ao
mesmo tempo em que, como resistência, os sujeitos lutam contra a redução deles
à condição de força de trabalho. A ideia de trabalho imaterial é teorizada como
resultado das mudanças na qualidade do trabalho trazidas pela pós-modernização
/ informatização da economia. A tradição italiana do operaísmo associa a noção de
trabalho imaterial à transição da produção fordista à produção eficiente (toiotista),
um modelo em que o produto já deve estar vendido antes de ser manufaturado.55
O principal requisito para a introdução deste modelo está no estabelecimento de
um sistema de comunicação entre a produção e o consumo, entre as fábricas e
os mercados. O tipo de trabalho imaterial envolvido na indústria primeiramente
54 Para uma importante contribuição ao entendimento da transição entre disciplina e controle
em Foucault, cf. Alessandro Pandolfi, 2000, capítulo 2.
55 Para mais informação, ver Lessico Postfordista, 2000.
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implica a transmissão de dados, ditando que uma proporção crescente de capital
deve ser investida visando ao aumento do poder das técnicas comunicativas, o que
corresponde à intensificada natureza cerebral e afetiva do trabalho. A importância
desta forma de trabalho é plenamente reconhecida por aqueles à frente das políticas econômicas, como argumenta Christian Marazzi em O lugar das meias. Com
o nome “clintonomia”, Marazzi analisa precisamente a mudança na economia
política e fornece muitas evidências sobre o significado das políticas econômicas
no estabelecimento da new economy.
Clintonomia é o nome dado a um conjunto de políticas aplicadas durante
o período da presidência de Bill Clinton nos Estados Unidos, de 1993 a 2001.
É importante para nós por que sua principal teoria (explanada por Robert Reich em The Work of Nations) reconhece a necessidade de reconstruir a economia
– passado um período de doze anos de políticas neoliberais – a partir de uma
concentração no potencial do trabalho imaterial. Em consequência, a clintonomia
reconhece a crise do paradigma disciplinar e do regime tradicional do trabalho, e
procura um modo mais eficiente e econômico de exercer o poder. Robert Reich
(Secretário do Trabalho de Clinton) reconhece a centralidade do trabalho imaterial para a reconstrução da classe política e social, que parecia ter saído de controle ao votar em Perrot nas eleições anteriores [NT. Candidato “independente” aos
dois partidos dominantes das eleições presidenciais norte-americanas]. O trabalho
imaterial é definido como a atividade de “manipulação de símbolos”. Ele o reconhece como central para condicionar a intervenção estatal com que Clinton planeja realizar uma engenharia econômica e política, de modo a lidar com os conflitos
internos da sociedade americana. Clintonomia colocava a política industrial de
volta à agenda e reconhecia a ineficácia da estratégia de desregulamentação, para
o crescimento econômico. A teoria de Reich avança a ideia de “externalidades”.
Começa com a pressuposição que as interações entre agentes econômicos não
mais precisam necessariamente passar pelo mercado. As externalidades (elementos externos ao mercado) podem ser do tipo positivo ou negativo. Externalidades
positivas tais como treinamento profissional e “educação”. Negativas como, por
exemplo, os efeitos sobre o meio ambiente. As externalidades representam custos
ou benefícios adicionais que não estão incluídos nas transações do mercado e
que são “reguladas” pela coletividade. É aqui, na regulação das externalidades,
que o estado pode encontrar legitimação para a sua intervenção ativa. Como podemos ver, uma vez a ineficácia da desregulamentação é reconhecida em termos
econômicos, a intervenção estatal pode ser justificada na base de que o equilíbrio
espontâneo da soma das iniciativas individuais é insuficiente para o equilíbrio
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coletivo ótimo. Paul Romer toma por foco a distância entre ricos e pobres e a sua
consequência para o crescimento econômico. No começo dos anos 1990, os EUA
experimentavam uma grande desaceleração do crescimento econômico. Romer
identifica “desigualdade” na distribuição dos salários e na educação antes como
causa, do que efeito. O estado precisa intervir a fim de regular o nível de produtividade da população. A ideia de um desenvolvimento endógeno, desta forma,
sumariza o esforço da clintoeconomia, em direção a uma sinergia de investimento
individual e da produtividade coletiva gerida pelo estado. O economista Christian
Marazzi elabora uma análise aguda, de um ponto de vista macroeconômico, acerca das mudanças de política adotadas pelo governo norte-americano de Clinton,
em reconfigurar o seu papel como maximizador da produtividade capitalista. É
Reich em particular que aponta à necessidade de investir em trabalho imaterial,
não só por razões econômicas, mas primariamente por razões políticas dentro da
nova ordem global. Como Marazzi argumenta:
A longo prazo, os produtos do trabalho imaterial serão bens cruciais para
cada nação: pesquisa tecnológica e científica, treinamento da força de trabalho, desenvolvimento de redes eletrônicas de administração, comunicação e
financeiras. No universo do trabalho imaterial, nós listamos: pesquisadores,
engenheiros, cientistas da computação, advogados, alguns contadores criativos,
consultores de administração, conselheiros financeiros, publicitários, editores e
jornalistas, professores universitários. Esta “camada” está destinada a acelerar
o processo de declínio de todas as atividades do tipo taylorista, i.e., as tarefas
executivas e repetitivas, que sejam fáceis de reproduzir em países com força de
trabalho a baixo custo; ao mesmo tempo em que os serviços às pessoas, embora
continuem importantes numa sociedade com um setor terciário forte, não podem
se beneficiar de subsídios materiais, uma vez que eles não são, de acordo com
Reich, atividades criadoras de valor. O raciocínio do economista funciona mais
ou menos assim: a globalização da economia não mais permite alguém a reportar a propriedade do capital à composição nacional dos bens de produção. Por
exemplo, a Ford é o resultado de atividades combinadas e parciais que estão
dispersas pelo globo e organizadas em redes globais; o que verdadeiramente
conta é a eficiência e a produtividade da comunicação. O carro que resulta desse processo de produção é um compósito de partes produzidas em diferentes
nações, por meio da propriedade multinacional de capital. No entanto, o que se
perde como consequência da desnacionalização da propriedade do capital (i.e.,
os meios de produção, o capital constante) é recuperado no nível da propriedade
do tranalho imaterial, do controle da produção de conhecimento. A desnacionalização de capital material físico é contrabalançada pela nacionalização do conhecimento, do comando e de sua organização. “Compre produtos americanos”
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significa de agora em diante: “Valorize o conhecimento americano”. Nacionalidade, segundo o raciocínio de Reich, é recuperada através do investimento
estratégico em atividades que criam mais valor, i.e., atividades imateriais que
caracterizam o modo pós-fordista de produção. A renda gerada pela atividade
imaterial deve ser nacionalidade, com vistas a lidar com o desemprego da força
de trabalho americana desqualificada e a reduzir a disparidade de renda entre
os trabalhadores qualificados e os pobres (competição com países emergentes),
e sem inibir a vantagem comparativa dos EUA com respeito ao restante do mundo. O orgulho americano deve funcionar como cola solidária: quando comparado com países competitivos, a maior riqueza gerada pela maior produtividade
e habilidade do trabalho imaterial propicia os meios fiscais de suavizar a deterioração das condições de vida dos desqualificados e derrotados dentre o povo
americano (MARAZZI, 1999, p. 90-91).

Podemos ver aqui como a produção de conhecimento se torna crucial
para a economia da sociedade de controle. Isto vai além da produção de conhecimento científico usado nas operações disciplinares de integração e exclusão,
que poderiam “cientificamente” estipular a diferença entre os sãos e os insanos,
os perigosos e os seguros, os normais e os desviantes. Aqui, a dupla captura do
trabalhador, que Donzelot analisa, a inscrição no discurso político como sujeito
de direitos e objeto da ciência implode. A produção de conhecimento no pós-fordismo se torna diretamente produção de subjetividade, de performances sociais e linguísticas que são imediatamente valorizadas. Enquanto no período da
manufatura fordista, a atividade laboral podia ser silenciosa e automatizada, agora
o trabalhador é exigido no sentido de investir a sua subjetividade na atividade do
trabalho, uma vez que se compõe de interações simbólicas e produção de sentido. Ao analisar o trabalho imaterial, podemos ver como a atividade laboral e a
natureza dos produtos mudou. A formação de marcas é apenas um aspecto do
processo de revalorização cultural mencionado por Marazzi. No pós-fordismo,
também sucede uma crescente separação entre a fábrica e a empresa56. A última
56 “No capitalismo contemporâneo, devemos primeiro distinguir entre a empresa e a fábrica.
Dois anos atrás, uma empresa multinacional francesa anunciou que iria se separar de onze fábricas. Essa separação entre empresa e fábrica é um caso-limite, mas um que está se tornando cada
vez mais frequente no capitalismo contemporâneo. Na maioria dos casos, essas duas funções
estão mutuamente integradas; nós presumimos, no entanto, que a separação simboliza uma transformação mais profunda da produção capitalista. O que essa empresa multinacional vai reter? O
que ela entende como “empresa”? Todas as funções, todos os serviços e todos os empregados que
a permitem criar um mundo: mercadejamento, serviços, projetos, comunicação etc. (M Lazzarato,
Struggle, Event, Media In MakeWorld paper #4, disponível em: http://www.makeworlds.org)
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assume como principal atividade a produção de subjetividade. O trabalho imaterial diretamente produz a relação de capital – enquanto no trabalho material, essa
era clandestina – o que muda a fenomenologia do capital, a substância da força
social e a natureza do trabalho, visto que os trabalhadores imateriais são antes de
tudo produtores de subjetividade.57
Se a produção hoje é diretamente a produção de uma relação social, então a
“matéria prima” do trabalho material é subjetividade e o meio ambiente “ideológico” em que a subjetividade vive e se reproduz. A produção de subjetividade
cessa de ser apenas um instrumento do controle social (para a produção de
relações mercantis) e se torna diretamente produtiva, porque a meta de nossa
sociedade pós-industrial é construir o consumidor/comunicador, e construí-lo
como ativo. Trabalhadores imateriais (aqueles que trabalham em propaganda,
moda, mercadejamento, televisão, cibernética e assim por diante) satisfazem
uma demanda do consumidor e ao mesmo tempo criam essa demanda. (LAZZARATO, 1996, p. 143).

Nesse sentido, a função da empresa está em produzir o mundo em que o
consumidor, o produtor e o produto habitam.58 Este é o papel central da comunicação e da produção linguística. “O consumo não está reduzido ao ato de comprar
e levar um service ou produto, como a economia política e sua crítica ensinam,
mas, em vez disso, primeiro de tudo, significa pertencer a um mundo ou universo.” (idem). Então, a base da produção pós-fordista é a produção de subjetividade,
em termos de relações sociais, relações com si e com os outros, bem como certo
modo de pertencimento ao mundo. Este não é um assunto limitado à indústria de
57 Quando falamos de subjetividade, nós imediatamente tomamos distância da noção de
sujeito. Nós reconhecemos o ser e o poder como uma série de processos de subjetivação que, em
certos pontos, se tornam cristalizados em mecanismos. Assim, a noção de sujeito da resistência
é adequada às teorias contratuais (jurídicas) de pessoa, às hipóteses repressivas (institucionais),
aos discursos de soberania e aos processos de liberação da alienação, em termos marcuseanos.
Esses, como vimos, são processos e discursos que falam através do sujeito, de modo a torná-lo
inteligível e identificável. Foucault historiciza questões e explicitamente rejeita os referidos
modelos, em favor da noção de subjetivação como um processo aberto, operativo no nível da
intransitividade da liberdade. “O poder é exercido apenas sobre sujeitos livres, e somente na
medida em que são livres” (FOUCAULT, 1982).
58 “Vamos começar com o consumo, porque a relação entre a oferta e a procura foi revertida:
os consumidores são o ponto central da estratégia da empresa. Na realidade, essa definição
da economia política sequer toca o problema: o crescimento sensacional, o papel estratégico
ocupado pela máquina de expressão no capitalismo contemporâneo (da opinião, da comunicação,
mercadejamento e, logo, dos sinais, imagens e declarações)” (LAZZARATO, 2006).
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comunicação e se estende à totalidade da produção social. Em verdade, os nossos
interesses na análise de Maurizio Lazzarato, Christian Marazzi e outros, em relação a Foucault, consiste em seu reconhecimento da linguagem, como muito mais
do que meios de troca de dados e informação, e sim no seu papel de valorização
e força produtiva.59
Os trabalhos do capital financeiro também estão baseados na autorreferencialidade das convenções sociais, que funcionam através da produção dos
afetos. Assim, na linha do conteúdo informacional do trabalho imaterial, e do
aspecto cultural de seu papel produtivo, também é valorizado no capitalismo contemporâneo a produção de afetos. O trabalho afetivo é aquele “incorporado em
momentos da interação e comunicação humanas”. Ele age sempre que o contato
humano é requerido, e está envolvido com “produção de redes sociais, formas de
comunidade e biopoder. O que é criado em redes de trabalho afetivo: uma forma-de-vida (HARDT, 1999).
O trabalho afetivo interrompe a tendência dominante da medida de valor,
que era pertinente quando o trabalho estava em relação de exterioridade com o
capital e precisava ser, primeiro, reduzido à força de trabalho (NEGRI, 1999).60
Já a produção biopolítica está diretamente implicada com a produção de relações
sociais e se torna coextensiva à reprodução social. As noções biopolíticas de vida
e corpo são determinadas na constituição política e nas afirmações cotidianas da
subjetividade social. [61] Ao ser colocado para trabalhar o que é comum, a lin59 “O trabalhador é (e deve ser) loquaz. A famosa oposição estabelecida por Habermas
entre ação “instrumental” e “comunicativa” (ou entre trabalho e interação) é radicalmente
amalgamada no modo de produção pós-fordista. A “ação comunicativa” não sustenta nenhum
lugar privilegiado ou mesmo exclusivo nas relações ético-culturais, na política, e na luta por
“mútuo reconhecimento”, enquanto ela existir além do campo da reprodução material da vida.
Pelo contrário, a palavra dialógica se instala no próprio coração da produção capitalista. O
trabalho é interação. Assim, de modo a realmente entender a práxis do trabalho no pós-fordismo,
é preciso referir-se cada vez mais a Saussure, Wittgenstein e Carnap. Esses autores raramente
mostraram qualquer interesse nas relações sociais de produção; apesar disso, elaboraram teorias
e imagens da linguagem, eles tinham mais a ensinar em relação à “fábrica falante” que os
sociólogos profissionais.” (VIRNO, 2008).
60 Negri anota que a noção de tempo de trabalho socialmente necessário se refere a normas
comunais pré-existentes de consumo e de padrão de vida. Então, quando interior ao capital, a
medida se torna perfunctória – além da medida.
61 Para mais sobre o tema dos trabalhadores imateriais, ver o jornal: DeriveApprodi em
Immaterial workers of the world, Anno VIII, n. 18 Primavera 1999. http://www.deriveapprodi.
org/ind18.html
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guagem e o intelecto, ocorre a “personalização” da subjetivação. Nesse sentido,
torna-se mais evidente o desenvolvimento de uma pulsão sinistra voltada à autoexploração dos trabalhadores imateriais, um dos resultados da subsunção da vida
pela produção62, e comprovada pelo fato que, em vez de reduzir o tempo de trabalho, as novas tecnologias e a new economy, com efeito, têm levado a um aumento
da jornada de trabalho, na medida em que explora o processo que tem conduzido
a uma forma de empreendedorismo em massa.63
Entretanto, no nível do trabalho, o sujeito produtivo também encontra
na cooperação social a sua base absoluta. Redes de informação e comunicação
formam o âmago de cada elemento de um espaço produtivo globalizado e sintetizado. O trabalho imaterial e afetivo é o principal fator do colapso da mediação,

62 Melhor analisado por Franco Berardi (Bifo) em A fábrica da infelicidade, 2005.
63 “A noção de um novo empreendedorismo de massa se refere a um novo estrato social e
produtivo da sociedade que já se consolidou, tanto em termos socioeconômicos e de estrutura
de classe, quanto em termos de organização política. O novo estrato contribuiu para uma
mudança radical do velho equilíbrio da sociedade italiana forjada no compromisso fordista
da Primeira República. Em parte, esse grupo formou as bases sociais das Ligas Nórdicas. As
várias formas novas de transformação social que emergiram na Itália nos anos 1970 --- as
ditas “lutas pela autorredução”, as greves de consumidores e usuários, e as críticas radicais do
sistema de saúde e da totalidade das instituições da sociedade disciplinar --- tudo isso esteve
centrado precisamente numa tentativa de reapropriar a estrutura de bem estar social e inverter
a lógica baseada na reprodução da norma do trabalho assalariado. A partir do começo dos
anos 1970, essa nova subjetividade, longe de passivamente aceitar o terreno da flexibilidade
produtiva, apropriou o terreno social como um espaço para a luta e a autovalorização. O
aumento dramático de pequenos negócios e da economia informal nas partes central e nordeste
do país pode ser compreendido apenas em termos de uma difusão, ao longo do terreno social,
das lutas e práticas que tentaram fazer uso do aprofundamento dessa divisão social do trabalho,
no interior das empresas que experimentavam novas formas de cooperação produtiva. Havia
uma nova forma de empreendedorismo de massa que, nos anos seguintes, iria atuar como
protagonista do novo milagre econômico da economia dita “difusa”. Essa nova subjetividade
era baseada na “recusa do trabalho” e no alto nível de educação da maioria da população, e
acabou por investir todos os interstícios do modelo de regulação clientelista-mafioso do Sul,
junto com todas as articulações de sua integração como participante dependente. Percebendo,
finalmente, a unidade de classe entre o Norte e o Sul, Gramsci sonhou como bloco social uma
coalescência entre os trabalhadores industriais do Norte e os camponeses do Sul”. (HARDT e
VIRNO, 1996, p. 83-84). Nós vemos um processo semelhante ocorrendo hoje com a abertura
dos mercados financeiros à massa. Isto é politicamente analisado por Franco Berardi e, no
nível da economia, por Marazzi (La moneta nell’impero, 2001). Ambos os autores fornecem
pensamentos úteis sobre a crise do mercado financeiro.

133

134

Tecnologias do comum

e a justificação se torna um caso imanente à produção.64 O mito do reino do espaço público como terreno da negociação finalmente se decompõe.65 O estado
social em sua aparência tradicional é substituído pela administração de diferentes
subjetividades.66 A forma do comando do capital sobre o trabalho na produção
biopolítica é um estado sinistro, onde “o novo slogan das sociedades ocidentais
é que devemos todos nos tornar sujeitos”. Aqui, se tornam mais urgentes os alertas de Foucault contra um discurso de liberdade que acriticamente põe o eu no

64 “O que as terias do poder da modernidade foram forçadas a considerar como instância
transcendente, isto é, externo às relações sociais e produtivas, é aqui considerado dentro,
imanente às mesmas relações. A mediação está absorvida na máquina produtiva. A síntese
política do espaço social é fixada no espaço da comunicação. É por isso que as indústrias da
comunicação assumiram uma posição tão central. Elas não somente organizam a produção numa
nova escala e impõem uma nova estrutural adequada ao espaço global, mas também fazem de
sua legitimação um fator imanente. O poder, enquanto produz, organiza, e enquanto organiza,
fala e exprime a si como autoridade. A linguagem, enquanto comunica, produz mercadorias,
mas também cria subjetividades, põe-nas em relação, ordena-as. As indústrias da comunicação
integram o imaginário e a ordem simbólica dentro do tecido biopolítico; não meramente
colocando-as a serviço do poder, mas efetivamente integrando-as no seu funcionamento íntimo
[...] É o sujeito que produz sua própria imagem de autoridade. Esta é a forma de legitimação
que não repousa sobre nada fora de si e é reproposta incessantemente no desenvolvimento de
sua linguagem de autovalidação”. (HARDT e NEGRI, 1994, p. 33).
65 As versões de Habermas e Rawls do liberalismo e do discurso da ética como uma ética
negociável, --- com um sujeito centrado na comunicação que busca atingir um acordo racional,
de modo que a ação comunicativa limita a política ao consenso, --- se opõem à ideia de Negri
da função de comando.
66 Sobre a diferença entre o estado de direito e o estado social: o primeiro opera no terreno
dos interesses privados e individuais, se constitui de estado garantidor, assegurando a harmonia
de pretensões concorrentes. O estado social, por outro lado, é onde a força social do trabalho
em todas as suas conotações está fundamentado numa forma política e assim é efetivo noutro
nível. Ele interioriza a relação de classe, e planeja suas ações a partir disso. Ele reprime aqueles
que não aceitam seu direito de agir como estabilizador do interesse social geral (capitalista). A
contradição do estado de direito foi ele ser efetivo no nível dos interesses privados e da ordem
racional, a ordem que o capital não podia, na prática, permitir a existência, devido às demandas
da acumulação. A lei, nesse sentido, era mais abstrata e formal (enquanto no estado social é
mais pragmática) na teoria política liberal que a corresponde, i.e., um problema dos direitos no
contexto de fatos pré-constituídos a respeito da realidade social. No estado social, a tentativa é
feita para reter a maior parte dos elementos do estado de direito, tais como a igualdade e a liberdade, enquanto as faz compatíveis com a sociedade. Ele faz isso, na sua roupagem reformista,
com a linguagem do direito natural.
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centro e considera a subjetividade somente em termos de identidade individual.67
Na sociedade de controle, a gestão participativa é uma tecnologia de poder, uma
67 Quando perguntado sobre “a muito discutida reintegração do corpo como pornografia e
propaganda”, Foucault respondeu: eu não concordo em absoluto com esse papo de reintegração.
O que está acontecendo é o desenvolvimento estratégico usual de uma luta. Vamos tomar um
exemplo preciso, o autoerotismo. As restrições à masturbação mal começaram na Europa do
século 18 e, subitamente, um pânico ao tema apareceu, uma consternação doentia propagada
pelo mundo ocidental. As crianças se masturbam. Através do meio familiar, embora não por
sua iniciativa, um sistema de controle da sexualidade, uma objetivação da sexualidade aliada à
perseguição corporal, é estabelecida sobre os corpos das crianças. A sexualidade se torna objeto
de análise e preocupação, vigilância e controle, e engendra ao mesmo tempo uma intensificação
do desejo de cada indivíduo, sobre seu corpo, para ele e dentro dele. O corpo, assim, se torna
assunto de um conflito entre pais e crianças, entre criança e as instâncias de controle. A revolta
do corpo sexual é o efeito reverso de seu confinamento. Qual é a resposta do lado do poder? Uma
exploração econômica (e talvez ideológica) da erotização, desde produtos para bronzeamento,
até filmes pornográficos. Respondendo precisamente à revolta do corpo, encontramos um novo
modo de investimento, que apresenta a si mesmo não mais como a forma do controle pela via
da repressão, mas pelo controle dos estímulos. “Tire a roupa --- mas seja magro, boa pinta e
bronzeado.” Para cada jogada feita por um adversário, sucede uma jogada em resposta pelo
outro. Mas isto não é uma “reintegração” no sentido dos esquerdistas. “É preciso reconhecer a
indefinição da luta --- embora isto não queira dizer que algum dia não haja um fim...”. No entanto, a política da identidade pode ser historicamente vista como uma forma bem sucedida de
reintegrar as lutas manejadas contra a noção do sujeito político formalmente soberano e coloca
o problema do dia a dia. Em nossos dias, a preocupação com a identidade assume a forma de
uma política auto-obcecada. Numa sociedade pós-politicamente correta, a política da identidade
carreia a questão da autovitimização, bem como a hipóstase da categoria da experiência na sua
forma mais estreita, como inviabilizadora de qualquer do conhecimento e do si em relação ao
mundo. Ela funciona através do modo binário de rejeição ou aceitação, e é resultado de uma
progressiva psicologização da política. Franco Berardi se reporta ao problema ao tratar o livro
La fatigue d´être soi, de Alain Ehrenberg, em que ele escreve: “A depressão começa a emergir
no momento em que o modelo disciplinar de gestão behaviorística, as regras de autoridade e a
conformidade às leis consignadas a classes sociais e sexos, desmoronam em face de normas que
cobram de cada pessoa uma iniciativa individual para ser si mesmo. Por causa dessa norma, a
responsabilidade inteira de nossas vidas é colocada sobre nós. A depressão então se apresenta
como uma doença da responsabilidade, em que o sentimento de inadequação/insuficiência predomina. O deprimido não encontra valor em si; ele está cansado de ter de tornar-se si mesmo. (A
fábrica da infelicidade, 2005, p. 10). A política da identidade pode ser considerada uma resposta
descansada, “saudável”, a esse processo que se alimenta da responsabilização do si. A política
da identidade não consegue ir além da autoafirmação em detrimento de algum outro, --- ao estabelecer o seu ser exprime todo o medo de tornar-se outro --- mas seu pior está no consequente
esvaziamento do debate político. É próximo ao apego de Heidegger ao procedimental, o meios
que são fins em si próprios. As teorias políticas nas redes indicam essa obsessão procedimental.
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tecnologia para criar e controlar os processos subjetivos (LAZZARATO, 1996).
Contudo, a cooperação produtiva é, simultaneamente, indispensável e desestabilizadora da produção pós-fordista.
As teorias do trabalho imaterial dependem da ideia que a comunicação
adquiriu um papel ativo no processo de produção, desde a transição da produção
fordista à produção eficiente. O que segue no nível “biopolítico” e no nível da
subjetividade não é somente uma mudança da natureza do trabalho como atividade produtiva, mas, mais profundamente, das relações sociais como um todo. Isto
quer dizer que somos produtores todo o tempo, simplesmente em virtude da comunicação, do ser social, de falar, e que não há mais espaço exterior à produção,
desde o momento em que os processos de valorização e o tempo de exploração
foram deslocados no tempo e no espaço, estendidos à totalidade de nosso tempo
de vida/bios. Nesse sentido, a noção de trabalho imaterial também se opõe agudamente ao discurso “convencional” da economia neoliberal, que enfatiza o consumo, a demanda e o fornecimento como aspectos politicamente “empoderadores”
do capitalismo. Teóricos do pós-fordismo deslocam a ênfase política dos consumidores aos produtores, assim enfatizando o potencial imanente à cooperação
social na atividade produtiva. O processo opera com um trabalho dentro de redes
de cooperação e faz do comando – sua hierarquização, centralização e seus modos de controle sobre a produção, – algo parasitário e arbitrário (ibidem, p. 297).
Por outro lado, a desterritorialização da produção, agora inteiramente integrada
com as técnicas de “gestão do trabalho”, colocam o trabalho numa posição fraca
para barganhar direitos (ibidem, p. 296). Por outro lado, as forças cooperativas
possibilitam ao trabalho autovalorizar-se (ibidem, p. 294). Este é um processo em
andamento e não podemos tomar distância dele facilmente. Na medida em que
está se desenvolvendo e se construindo sobre a base da cooperação social, é a partir desse processo que precisamos começar a reverter – sempre que possível – ou
negar – quando necessário – as operações.
Tecnologias do comum
A noção de Negri do comum e a ideia de Foucault sobre as tecnologias
do si podem ajudar o nosso projeto de teorizar as possíveis configurações para
uma ontologia crítica do presente e para a resistência na sociedade de controle.
Em diversos textos, Negri detalhou a visão que o comum não pode ser teorizado
hoje em termos de esfera pública ou bens públicos. O comum hoje, para Negri, é
primeiramente o comum da exploração. Contudo, Negri explica que a multidão
pós-moderna é um “grupo de singularidades cujo instrumento para viver é o cé-
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rebro e cujas forças produtivas consistem na cooperação”. A questão colocada em
relação ao comum, portanto, passa a ser: quais formas de autogoverno a subjetividade moderna pode exercitar? Aqui, autogoverno é visto em termos dos modos
de resistência criativa e formas de subjetivação, imediatamente valorizadas pelo
capitalismo contemporâneo. Se por tecnologia, queremos falar das técnicas de poder que asseguram a obediência e a produção de subjetividade para o capital, as figuras da simples sabotagem, resistência ou contrapoder não podem ser produtivas
sozinhas. A noção de Paolo Virno de êxodo, neste contexto, ganha importância e,
em nossa visão, representa o correlato social ao que Foucault teorizou como prática individual de déprise. [68] O aspecto político do êxodo reside no seu potencial
de “inovação”. “A saída por ser vista como uma inventividade livre-pensante que
muda as regras do jogo e desorienta o inimigo” em “conflitos sociais que manifestam-se nem tanto como protesto, mas principalmente como deserção” (HARDT
e VIRNO, 1996, p. 199). Uma possível leitura dessa “saída” está em vê-la como
uma forma de “desobediência radical”, que consiste em não “confrontar” o poder
no seu próprio território, colocando uma alternativa que significa imediatamente
a sua deslegitimação. No entanto, quando transposto ao plano da produção e do
trabalho, a seguindo a análise da produção biopolítica de subjetividade, o êxodo
coloca uma série de problemas. Como vimos, além do conhecimento científico
incorporado no capital fixo, o trabalho imaterial também caracteriza a produção
direta de relações sociais e, sobretudo, de subjetividade. Através da destruição da
fábrica e da expropriação do conhecimento social, a cooperação social é teorizada
como ontologicamente primeira a sua “colocação para trabalhar”, seu uso produtivo de valor para o capital. Nesse sentido de meio de produção, ela não constitui
uma propriedade exclusiva do capital, e assim as possibilidades de rupturas e as
vulnerabilidades do modo presente de produção pós-fordista se tornam maiores.
Em termos concretos, formas de trabalho imaterial que praticam o êxodo são,
por exemplo, aquelas que ignoram as leis de direitos autorais. A possibilidade de
desenvolver essas práticas fora do modo de produção capitalista, em tempos de
subsunção real, é difícil de conceber. Ainda assim, a importância política disso
é que a proliferação de modos de atividade produtiva que utilizam a cooperação
social, no modo do êxodo, está produzindo “contra” o capital, ao funcionar “a des68 Sobre a questão do êxodo e a sua diferença em relação à recusa, Virno provê um exemplo
interessante em “‘Virtuosity and Revolution: the political theory of exodus” (Virtuosismo e
Revolução, 2008). Veja www.generation-online.org/t/translations.html: Maurizio Lazzarato entrevista Paolo Virno sobre a multidão e a classe trabalhadora (trad. Arianna Bove). Veja também
o seu Esercizi di esodo. Linguaggio e azione politica, 2002.
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peito dele”. Êxodo parece ser uma ferramenta teórica para descrever essas formas
concretas e sociais de subversão e constituição do comum, porque aponta a uma
recusa a “falar” a língua do Poder. Não pode ser visto como escapismo, desde que
o êxodo se insira nos interstícios entre o poder e a resistência, num contexto em
que aconteça a exaustão do embate entre eles. Mesmo que esta noção ainda possa
estar carregada de sobretons utópicos, a respeito de esferas autônomas, – especialmente em Virno – ainda assim, talvez a maneira mais adequada de abordar
a questão seja perguntar: o que vem depois da recusa, quando esta se satura de
impulsos “criacionistas”: noutras palavras, quando os trabalhos do controle são
capazes de reprogramar a si mesmos, com uma imunidade embutida por meio da
gestão do imprevisível? Considerando que o Poder age com base na prevenção e
na intervenção prévia, a questão passa a ser: como criar uma ruptura que não seja
post-factum? Os discursos da resistência e processos de liberação não parecem
levar a sério esses aspectos operacionais da sociedade de controle, o que, em
nossa visão, a estratégia do êxodo de “retirada engajada” problematiza bem. A
questão que precisa ser colocada em termos de resistência e criação está em ver
na atividade produtiva do comum uma forma de vida que escapa à representação
política. Como Lazzarato escreve:
A determinação do relacionamento entre resistência e criação é o último limite
que o pensamento de Foucault tentou romper. As forças que resistem e criam
devem ser encontradas em relações estratégias e na vontade dos sujeitos que
são virtualmente livres para “controlar e conduzir os outros”. Poder, a condensação de relações estratégicas em relações de dominação, a contração de
espaços de liberdade pelo desejo de controlar os outros, sempre se deparam com
a resistência, e essa resistência deve ser enxergada na sua dinâmica estratégica.
Consequentemente, a vida e o ser vivo se tornam a “matéria” da ética, através
de uma dinâmica que simultaneamente resiste ao poder e cria novas formas de
vida (LAZZARATO, 2002).

O limite está no próprio campo operacional da subjetividade. No entanto,
se uma coisa é assumir as realizações teóricas da reconfiguração da categoria de
subjetividade com seriedade, a noção de si [self] deve ser claramente distinguida da
de indivíduo, de modo a se mover além do sujeito soberano como ponto central da
análise política. Por essa razão, nós adotamos o comum para nomear a subjetividade
própria da produção pós-fordista, e a sua atividade política como criação de linguagem e formas de vida. Esta é a razão para a nossa insistência em colocar o debate
da linguagem no centro da análise política e filosófica. Porque é o próprio meio de
reprodução da subjetividade hoje, de valor, afeto, bem como das relações de poder.
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Ética e política na relação sujeito e verdade
Simone Sobral Sampaio

Introdução
Nos estudos de Foucault, a articulação da questão da política e da ética se
daria no atravessamento entre relações de poder – governamentalidade – governo
de si e dos outros – cuidado de si. É como se tivéssemos que nos perguntar constantemente sobre a governamentalidade, esse “Campo estratégico de relações de
poder, no que elas têm de móvel, de transformável, de reversível” (Champ stratégique de relations de pouvoir, dans ce qu’elles ont de mobile, de transformable,
de réversible, FOUCAULT, 2001, p. 241), não porque ela fundaria a relação do
sujeito como pura determinação, mas porque ambos implicam-se: entretecem relações mútuas. Se Foucault afirma que a noção de governamentalidade passa –
teórica e praticamente – pelo âmbito do sujeito, o inverso também procede, quer
dizer, o sujeito atravessa esse campo estratégico de relações de poder, mas não
como um transcendente vocacionado à verdade.
Pode-se encontrar na analítica foucaultiana três eixos que conformariam
seu projeto geral de estudos: “O da normatividade da formação dos saberes e das
práticas de veridicção; o da normatividade dos comportamentos e da tecnologia
do poder; e, enfim, o da constituição dos modos de ser do sujeito a partir das práticas de si” (Celui de la normativité de la formation des savoirs et des pratiques
de véridiction ; celui de la normativité des comportements et de la technologie
du pouvoir ; celui enfin de la constitution des modes d’être du sujet à partir des
pratiques de soi, FOUCAULT 2008, p. 42).
Em termos gerais, os três últimos cursos proferidos por Foucault no Collège de France, tratam da relação sujeito e verdade. Esse autor busca problematizar essa relação através da noção de “cuidado de si” (epiméleia heautôu), suas
diferentes significações presentes na filosofia grega, helenística e romana, e na
espiritualidade cristã, do século V a.C aos séculos IV-V d.C.
Sempre segundo Foucault, na idade Moderna, o conduto para o acesso à
verdade é dado pelo conhecimento. Em um quadro combinatório, a validade do
conhecimento posta em um regime de verificação, com critérios formais somados
à condição do sujeito do conhecimento, reconfigura o acesso à verdade. O conhecimento como modulador, e não mais o ser do sujeito, matriza uma relação nova
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entre subjetividade e verdade. Nessa matriz, o conhecimento é ponto de partida,
meio e ponto de chegada, móvel insaciável de si mesmo. O rompimento entre
“acesso à verdade” e “auto-transformação do ser do sujeito”, transformada em
“desenvolvimento autônomo do conhecimento”, não ocorreu abruptamente e nem
foi gestado no campo da ciência moderna, mas no da teologia.
Foucault pondera que em Spinoza, Hegel, Schelling, Schopenhauer,
Niestzche, Husserl, Heidegger, “Em todas essas filosofias, uma certa estrutura de
espiritualidade trata de ligar o conhecimento, o ato do conhecimento, as condições desse ato de conhecimento e seus efeitos, no ser mesmo do sujeito” (Dans
toutes ces philosophies, une certaine structure de spiritualité essaie de lier la
connaissance, l’acte de connaissance, les conditions de cet acte de connaissance
et ses efects, dans l’ être même du sujet, FOUCAULT, 2001, p. 30). Em diferentes
saberes – certamente distintos da espiritualidade – como o marxismo e a psicanálise, encontram-se também, de forma radicalmente distintas, “O problema do que
é o ser do sujeito – do que deve ser o ser do sujeito para que ele tenha acesso à
verdade – e em retorno, a questão daquilo que pode se transformar no sujeito pelo
fato dele ter acessado a verdade” (Le problème de ce qu’il en est de l’être du sujet
– de ce que doit être l’être du sujet pour qu’il ait accès à la vérité – et la question
en retour de ce qui peut se transformer du sujet du fait qu’il a accès à la vérité,
FOUCAULT, 2001, p. 30).
O sujeito não está, naturalmente, ligado à verdade, ele deve se submeter
a uma complexidade e riqueza de práticas e conhecimentos. Quer dizer, o sujeito
não é ligado à verdade, essa ligação foi produzida historicamente. Se hoje a ideia
da existência de um sujeito capaz de verdade nos é tão próxima, ao mesmo tempo
em que nos é tão cara, ela se deu na constituição de uma série de práticas ao longo
da história do ocidente.
A questão não é se o sujeito é objetivável, se é cognoscível ou não, se a
ele se aplicariam as mesmas regras de conhecimento que se aplicam ao conhecimento das coisas do mundo, como se fosse reduzível a uma questão de método,
mas sim como o sujeito relaciona-se com o conhecimento e que conhecimento
seria esse.
Nas culturas de si grega, helenística e romana, a ascese como prática da
verdade não estaria submetida ao primado da lei ou à obediência do dever como
fim último. Sendo a constituição do sujeito por si mesmo a finalidade dessa prática, o exercício da verdade ocuparia posto central na organização de uma prática
na qual o sujeito age em conformidade consigo. Quer dizer, ao contrário do entendimento corrente de ascese como renúncia de si, a ascese possibilitaria outro
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acabamento do sujeito. Nesses termos, abrir mão de si mesmo seria o oposto desse
caminho, mesmo que isso signifique apenas a recusa de uma parte de si mesmo.
Na prática da ascese o indivíduo deve se favorecer, munir-se do necessário, através de uma preparação e instrução para a vida. A absorção de ensinamentos racionais, que assumem de maneira peremptória a conduta do sujeito, pode ser
sempre utilizada em seu auxílio. Essa forma de prescrição congrega intimamente
a razão, a liberdade e a vontade do sujeito, em que o dizer-verdadeiro (parrhêsia)
é o próprio modo de ser do sujeito.
A ascese é uma práxis na qual o indivíduo, os instrumentos que utiliza e o
objetivo coincidem. Nesse processo, o indivíduo deve constituir-se de tal maneira
que se equipe para proteger-se de determinados acontecimentos, não renunciando a
si mesmo e ou seguindo à lei, mas ligando-se à verdade. Quer dizer, sendo o sujeito
de si como sujeito do discurso verdadeiro, sujeito porque diz a verdade, cuja enunciação muda o sujeito. Pode-se dizer que essa relação sujeito e verdade não é uma
relação de mão única: enunciar a verdade pode significar ser enunciado por ela.
Foucault (2001, p. 317) vai afirmar que, durante a época helenística e romana, a ascese da prática de si teve por função garantir o que ele chama de subjetivação do discurso verdadeiro: “Trata-se de reunir em si-mesmo, como momento
essencial, não a objetivação de si em um discurso verdadeiro, mas a subjetivação
de um discurso verdadeiro em uma prática e em um exercício de si sobre si-mesmo” (Il s’agit de se rejoindre soi-même avec, comme moment essentiel, non pas
l’objectivation de soi dans un discours vrai, mais la subjectivation d’un discours
vrai dans une pratique et dans un exercice de soi sur soi).
Escutar, ler e escrever, e falar constituem-se como práticas elementares
nesse processo de subjetivação do discurso verdadeiro. Apesar de seu caráter dúbio, a audição funciona como canal de recepção do logos e dos ensinamentos
da virtude. Falar como competência que reúne técnica e conhecimento lexical.
Ler, não para aprender o que está escrito, mas fundamentalmente como convite
à reflexão, como oportunidade de meditação, o próprio pensamento em exercício
apropriando-se da verdade, tornando-se o sujeito que pensa verdadeiro e age em
conformidade com seu pensamento. Nesse caso, o pensamento rende ao sujeito
uma espécie de experiência que lhe destina um lugar e uma fala. A escrita como
meio de aprendizado do pensamento, de registro para consulta, forma de assimilação. Todas essas práticas são formas de se ocupar do discurso verdadeiro e
tornar-se sujeito de verdade.
Menos que falar a verdade de si mesmo como numa espécie de confissão, o sujeito pela escuta, pelo silêncio, ou pela fala suscitada pelo mestre, pode
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apropriar-se da verdade e constituir-se sujeito de veridicção. Foucault salienta que
no discurso do mestre estaria um importante elemento da ascese, dessa prática
de subjetivação do verdadeiro, que seria o princípio da parrhêsia, cuja tradução latina seria libertas. “Parrhêsia, etimologicamente, é tudo-dizer – franqueza,
abrir o coração, abertura da palavra; abertura da linguagem, liberdade da palavra”
(Parrhêsia , étymologiquement, c’est le fait de tout dire – franchise , ouverture du
cœur, ouverture de parole; ouverture de langage, liberté de parole, FOUCAULT,
2001, p. 348). Ação tomada pelo mestre com fins à subjetivação do discurso verdadeiro pelo discípulo. Nesses termos, sua franqueza é necessária e útil, à medida
que é verdadeira. Virtude que reúne dizer a verdade, congregando-a técnica e
eticamente.
Enquanto prática constituinte da relação sujeito–verdade–sujeito, a ascese implicava em questões éticas e técnicas das regras de sua comunicação entre
aquele que a detém – pois que pleno do exercício de constituição de veridicção
do sujeito – e aquele que espera sua formação constituir-se de tal maneira que a
verdade seja um discurso interno, disposto e útil a si mesmo. Do lado do discípulo, essas regras implicavam no silêncio, na escuta e na escrita e tinham como
finalidade a subjetivação do discurso verdadeiro. Do lado do mestre, comunicar o
discurso verdadeiro envolve, por sua vez, questões centrais da relação com esse
processo: “O que dizer, como dizer, segundo quais regras, segundo quais procedimentos técnicos e segundo quais princípios éticos?” (Que dire, comment dire,
selon quelles règles, selon quelles procédures techniques et selon quels principes
éthiques? FOUCAULT, 2001, p. 356), tudo isso pertencia ao grande quadro de
produção do discurso verdadeiro, beirando um processo artesanal cujo domínio
cabia ao mestre. Constituir modos de veridicção, ou ainda, constituir o sujeito de
veridicção. No centro dessas questões está a Parrhêsia, que seria a forma necessária de enunciação do discurso verdadeiro pelo mestre à recepção do discípulo.
Esse “tudo-dizer” comporta a extensão do que é dito, de quando e como é dito,
com a necessidade daquilo que é dito.
A palavra Libertas é composta por liber (livre) e pelo sufixo tas (que corresponde um estado, uma condição). Condição de quem é livre, seria a tradução
ao pé da letra. Libertas não é a natureza do sujeito, mas condição de liberdade.
Dizer, nos termos da parrhêsia, é condição de ser livre do sujeito.
Como atitude moral do mestre, a Parrhêsia não é uma técnica destinada a
persuadir o discípulo, se assim o fosse a retórica seria sua aliada principal, muito
menos serve à bajulação. A mentira que trama o discurso da lisonja é uma ameaça
à parrhêsia, ao franco-falar que pretende construir não uma relação de dependên-
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cia entre mestre e discípulo, mas uma relação do sujeito consigo mesmo forjada
pela autonomia e independência do discurso verdadeiro. “A verdade, que passa
de um a outro na parrhêsia, sela, assegura, garante a autonomia do outro, daquele
que recebeu a palavra em relação àquele que a pronunciou” (La vérité, qui passe
de l’un à l’autre dans la parrhêsia, scelle, assure, garantie l’autonomie de l’autre,
de celui qui a reçu la parole par rapport à celui qui l’a prononcée, FOUCAULT,
2001, p. 363). A retórica – como técnica de convencimento, na qual a verdade não
está presente no discurso dito, mas na boca de quem quer que o enunciado seja
tomado como verdadeiro – não se coloca como uma aliada à parrhêsia.
Se o uso da retórica serve, estrategicamente, para conduzir a decisão do
ouvinte, com fins a garantir a posição de quem fala, a parrhêsia não busca influenciar a decisão do discípulo, nem tampouco dirigir-lhe, mas que o sujeito
constitua-se a si mesmo de maneira soberana e virtuosa. Como atitude generosa
do mestre, apresenta-se como obrigação moral daquele que não espera qualquer
louvor interesseiro.
As regras da parrhêsia não são definidas pelo conteúdo do discurso verdadeiro, mas pelo momento adequado à recepção do verdadeiro pelo discípulo.
“O que define essencialmente as regras da parrhêsia é o Kayros, é a ocasião, a
ocasião sendo justamente a situação dos indivíduos uns em relação aos outros, e o
momento que se escolhe para dizer determinada verdade” (Ce qui définit essentielement les règles de la parrhêsia, c’est le kayros, c’est l’occasion, l’occasion étant
exactement la situation des individus les uns par rapport les autres et le moment
que l’on choisit pour dire cette verité, p. 367). O Kayros como elemento definidor
da parrhêsia, como elemento definidor da libertas. Considerar o Kayros, o momento oportuno, o bom momento, como se aquele que se dedica ao franco-falar
acumulasse não apenas a palavra verdadeira, mas o cuidado que sua recepção
também fosse verdadeira e franqueada pelo seu destinatário, pois que falada em
boa ocasião, no momento propício.
Por suas qualidades morais, a figura do mestre constitui-se como indispensável nesse processo, pois que ele apresenta o franco-falar. Nele o discurso é
claro, organizado em função da verdade, e coincidente com o que pensa e com
suas ações. Dar-se como exemplo na sua conduta, quer dizer, ter-se como mesmo
sujeito da enunciação e sujeito da conduta. Sendo esta um certificado da verdade
dita. Tudo isso tem como objetivo transformar o modo de ser do sujeito destinatário da Parrhêsia, de modo a constituir um equipamento necessário ao enfrentamento dos desafios que a vida lhe apresentar.
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“Como tornar-se o sujeito ativo do discurso verdadeiro. Essa outra fase,
esse outro estágio da ascese deve transformar o discurso verdadeiro, a verdade em
êthos. Isso é o que constitui o que comumente se chama ascese, no sentido estrito”. (Comment devenir le sujet actif du discours vrais. Cette autre phase, cet autre
stade de l’ascèse doit transformer le discours vrai , la vérité en êthos. C’est cela
qui constitue ce qu’on appelle couramment l’askêsis , au sens strict, FOUCAULT,
2001, p. 398). A “ascética”, como exercício espiritual, reúne as determinações ao
sujeito que objetiva transformar-se a si mesmo. E possui diferentes técnicas conforme o sistema moral, filosófico e religioso na qual repousa.
Em Alcebíades, conhecer a verdade, é conhecer a verdade que a alma já
conhecia, sendo que a memória ocupa tarefa primordial nesse processo de reflexão de si sobre si. Todavia para Epicteto, o uso da razão é elemento primordial
nesse processo. Para ele, a razão aparece como definidora do fazer, do julgamento
e da direção das outras faculdades. Imperativo no cuidado de si, a razão define o
controle e a livre decisão de si para si, a conduta a ser assumido na relação com
o mundo, o governo de si em relação aos outros. Agir em razão do que se pensa
conformaria o sujeito ético da verdade.
O cinismo vai ser a forma emblemática ao entendimento do que Foucault
vai chamar verdadeira vida, a estética da existência, a busca de uma existência bela
na forma da verdade e na prática do dizer verdadeiro. Pode-se dizer que, no cinismo a palavra não está nos papéis, nos registros, ou em uma análise bem acabada,
mas a palavra está no corpo. A palavra como corpo que produz sua própria existência, intimamente, com seu dizer-verdadeiro. Quer dizer, não é o corpo apenas
como testemunho, mas como palavra visível e legível de manifestação da verdade.
Parece-me que no cinismo, na prática cínica, a exigência de uma forma de vida
muito típica – com regras, condições ou modos muito caracterizados, muito bem
definidos – e fortemente articulada ao princípio do dizer-verdadeiro, do dizer-verdadeiro sem vergonha ou medo de dizer a verdade, do dizer-verdadeiro ilimitado e corajoso, do dizer-verdadeiro que empurra sua coragem e ousadia até
se tornar intolerável insolência (Il me semble que dans le cynisme, dans la pratique cynique, l’exigence d’une forme de vie extrêmement typée – avec de règles,
conditions ou modes très caractérisés, très bien définis – et très fortement articulée sur le principe du dire-vrai, du dire-vrai sans honte et sans crainte, du direvrai illimité et courageux, du dire-vrai qui pousse son courage et sa hardiesse
jusqu’à se retourner [en] intolérable insolence. (FOUCAULT, 2009, p.152-153).
Como homem do dizer-verdadeiro, os cínicos ocupam um lugar original, pois
que não têm pátria, e a sua própria errância faz parte da relação de anunciar a
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verdade e apontar os caminhos. O modo de ser da parrhêsia, nos cínicos, é aliado ao seu próprio estilo de vida. A dimensão performativa dos cínicos, caracterizados pelo maltrapilho, não serve apenas para assegurar uma harmonia entre
a palavra livre e verídica e a vida que se tem. Se a relação entre dizer-verdadeiro
e modo de existência, em Sócrates, estabelecem uma relação afinada, para os
cínicos, essa relação é da ordem da condição de possibilidade.

Foucault argumenta que
O cinismo liga o modo de vida e a verdade sobre um modo de vida muito mais
cerrado, muito mais preciso. Ele faz da forma de existência uma condição essencial para o dizer-verdadeiro. Ele faz da forma de existência a prática redutiva
que vai dar lugar ao dizer-verdadeiro. Ele faz, enfim, da forma de existência
uma maneira de tornar visível, nos gestos, nos corpos, na maneira de se vestir,
na maneira de se conduzir e de viver, a verdade ela-mesma. Em suma, o cinismo
faz da vida, da existência, do bios, o que se poderia chamar uma aleturgia, uma
manifestação da verdade (Le cynisme lie le mode de vie et la vérité sur un mode
beaucoup plus serré, beaucoup plus précis. Il fait de la forme de l’existence
une condition essentielle pour le dire-vrai. Il fait de la forme de l’existence la
pratique réductrice qui va laisser place au dire-vrai. Il fait enfin de la forme
de l’existence une façon de rendre visible, dans les gestes, dans les corps, dans
la manière de s’habiller, dans la manière de se conduire et de vivre, la vérité
elle-même. En somme, le cynisme fait de la vie, de l’existence, du bios, ce qu’on
pourrait appeler une alléthurgie, une manifestation de la vérité. (2009, p. 159)

Desenvolvimento
Comumente, o cinismo possui uma acepção de indignidade. Mas o que
Foucault vai mostrar é que menos que um percurso filosófico menor e excêntrico,
o cinismo está presente em diversas formas históricas, com finalidades diversas. É
como se a missão de iluminar a humanidade dos cínicos pudesse, também, servir
como analogia para pensá-lo como luz que atravessaria a história como um prisma.
Nessa perspectiva, o cinismo atravessa diversas culturas e figuras, como
o ascetismo cristão, as ordens religiosas da Idade Média como os franciscanos e
os dominicanos. Nessas duas ordens, a pobreza é expressão de um posicionamento anti-institucional e anti-clerical e, ao mesmo tempo, escolha de outra forma de
existência e manifestação da verdade. Outro exemplo é a figura política do militante, ou da vida revolucionária como prova escandalosa da verdade. Foucault vai
diferenciar três grandes formas que essa figura vai apresentar: como organização
secreta, como instituição política (partidos, sindicatos), e a existência individual
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como prática revolucionária. Esses três elementos como experiências de formação de uma vida outra como a verdadeira vida69.
Foucault apresenta, também, a vida artística como meio cultural de manifestação do cinismo. Ele se reporta às manifestações ocorridas no final do século
XVIII e ao longo do século XIX. Se por um lado é comum associar a vida do
artista como uma experiência fora dos padrões estabelecidos, cuja singularidade
alia-se à criação artística. Por outro lado, a vida mesma deve ser exemplar da arte.
Nesses termos, a vida artística aparece como campo de veridicção da arte, e a arte
como fiadora da constituição da verdadeira vida. Nas palavras de Foucault (2009,
p. 174), “A arte como lugar de criação elementar, coloca a nu a existência” (l’art
comme lieu d’irruption de l’élémentaire, mise à nu de l’existence”)
Na história do cinismo na Antiguidade, apesar das particularidades no
que concerne às suas práticas, um traço comum ronda a figura do cínico que é a
sua aparência maltrapilha. Foucault vai utilizar dois personagens diferentes, para
melhor analisar as formas de vida cínica: Demétrius, pelas mãos de Sêneca, e
Pérégrinus, pelas mãos de Lucien.
A descrição de Demétrius é feita como eloquente, sábio, espontâneo.
Conselheiro político, cujas tentações lhe serviam apenas para aprimorar seu espírito, quer dizer, se elas não lhe parecessem grandes o suficiente zombava de seu
autor. Palavras expressivas, sem rodeios, convincentes compunham o discurso
desse conselheiro político. Pérégrinus, embora descrito como vagabundo, tendo
sido expulso de Roma, é considerado com destaque por seu papel de profeta.
Esses dois personagens são emblemáticos para apontar a primeira dificuldade na
análise do cinismo na Antiguidade, qual seja, apresentam atitudes diferentes que
não conformam um modelo de prática.
Outro elemento são as diversas interpretações do perfil do cínico caracterizando-se pela grosseria, e até mesmo sua ignorância. Como se o seu comportamento ofendesse a moral estabelecida, reunindo descaramento, desfaçatez, desvergonha, imprudência. Quer dizer, um comportamento agressivo e avesso às leis.
Mas, ao mesmo tempo, outra imagem menos caricatural e mais elogiosa, também,
é encontrada sobre os cínicos. Esses julgamentos que oscilam entre valores diversos e, às vezes, antagônicos fornecem um quadro ambivalente sobre os cínicos70.
69 Um exemplo que reuniria essas três figuras seria a de Che Guevara (1928-1967), considerado
o revolucionário socialista mais famoso do século XX, para quem “A revolução acontece
através do homem, mas o homem tem de forjar, dia a dia, o seu espírito revolucionário”.
70 Foucault, também, chama a atenção ao formato das críticas dirigidas ao cinismo,
apresentadas em nome de um cinismo essencial. Como se a atitude cínica, fosse inferior ou

Simone Sobral Sampaio

Sua representação filosófica incorpora uma maneira menos austera de
ser apresentada, pois que menos formal-doutrinária, e mais rudimentar, feita por
aproveitamentos de diversos ensinamentos de outras escolas filosóficas, e com
instruções banais. Não se trataria de um agregado filosófico, ou um composto,
mas poderia se definir pela ideia do “elementar”, pois que reúne a simplicidade e
o fundamental para o seu exercício. Dessa forma, seus recursos são as narrativas
exemplares, no lugar de tratados filosóficos. Todos esses elementos conferiam um
caráter popular à filosofia cínica.
“De um lado, o cinismo foi uma filosofia de larga implantação social, e de
outro lado, um quadro teórico estreito, exíguo e elementar” (Le cynisme a été une
philosophie d’une part à implantation sociale large, et d’autre part à charpente
théorique étroite, exiguë et élémentaire, FOUCAULT, 2009, p. 188). Esses traços
da filosofia cínica explicam também sobre quem eram os “frequentadores” dessa
escola, oriundos de fora da elite e com pouca cultura.
Um dos textos analisados por Foucault, sobre a relação entre o caráter
popular da filosofia cínica e de seu recrutamento, é do Discurso 32, em Dion Crisóstomo, intitulado “Ao povo da Alexandria”. Nesse texto há a distinção entre três
categorias de intelectuais.
Há intelectuais e filósofos que se calam, e se calam porque eles pensam que
a massa não é suscetível de ser convencida, mesmo que se empregue diante
dela os argumentos mais convincentes, nunca ela é capaz de entender. Por isso,
aqueles ficam entre si e se calam. O segundo grupo de filósofos são aqueles
que reservam suas propostas às salas de conferência para um seleto público, e
que se recusam a enfrentar o público em geral e a se dirigir à cidade enquanto
tal. (Il y a des intellectuels ou des philosophes qui se taisent, et se taisent parce
qu’ils pensent que la foule n’est pas susceptible d’être convaincue et que l’on
a beau employer devant elle et pour elle les arguments les plus contraignants,
jamais elle est capable d’entendre. Par conséquent, ceux-là se retirent chez eux
et se taisent. Deuxième catégorie des philosophes, ces sont ceux qui réservent
leurs propos aux salles de cours et de conférences pour un public choisi, et qui
refusent d’affronter le public en général, de s’adresser à la cité en tant que telle.
(FOUCAULT, 2009, p.189).

Sendo os cínicos, a terceira categoria de filósofos, cujo público é formado por pessoas de pouca cultura e trabalhadores. É como se a pobreza estivesse
deturpada de sua concepção fundamental. Foucault compara: “Ce même phénomène lorsque la
critique du socialisme ne pouvait se faire qu’au nom du socialisme, d’un socialisme essentiel.”
(2009, p. 187).
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absoluta na constituição do cinismo, inclusive como pobreza teórica, dos seus
mestres e discípulos.
Pode-se perceber que a descrição sobre os distintos tipos de intelectual
apresenta uma importante reflexão sobre a verdade, sua escuta, e seu interlocutor.
Na primeira escola, a verdade não aparece devido a sua improvável compreensão
por parte dos ouvintes, nesse caso o filósofo entende ser inútil dizê-la. Na segunda, a verdade só é dita quando e onde houver um canal para sua recepção. E por
fim, no caso dos cínicos, ela é dita não importa onde, não importa quando, sem
distinção de seu interlocutor. É como se a verdade tivesse que ser dita, independente da forma como isso se desse: o que importa é dizer a verdade.
Conclusão
No cinismo a parrhêsia tem como habitat a própria existência, otimizada
como instrumento e manifestação pela qual circula o dizer-verdadeiro. A vida do
cínico é uma narrativa real que nela dá provas do dizer-verdadeiro. A própria vida
vai ser problematizada por Foucault na forma da verdadeira vida, no escopo do
cinismo.
Para entender a “verdadeira vida” (alêthês bios) na filosofia grega, Foucault retoma os significados conferidos à verdade como algo: não dissimulado,
não escondido; reta e íntegra; imutável e incorruptível. O discurso verdadeiro,
nesses moldes, se caracteriza por ser claro e infalível perante o discurso falso
(fingido e disfarçado). A verdadeira vida tomaria a característica da transparência,
da coerência entre o dizer o que quer e o que se faz, sem a explosão dos desejos
e, ainda, em conformidade com a regra. Foucault acrescenta que o entendimento
da verdadeira vida, em Platão, é marcado pela sua identidade em seu próprio ser.
Esse caráter afasta e blinda a verdadeira vida das modificações que lhe são impostas. Sobre isso, afirma Foucault:
Essa identidade da vida consigo mesma que a faz escapar de todo elemento
de alteração, por um lado, assegura a liberdade como independência, não dependência, não escravidão a tudo que poderia lhe submeter à dominação e ao
controle, e de outro lado, lhe assegura a felicidade (eudemonia) entendida como
auto-controle e prazer consigo mesmo. (Cette identité de la vie par rapport à
elle-même qui la fait échapper à tout élément d’altération et, d’une part, lui assure une liberté entendu comme indépendance, non-dépendance, non-esclavage
à l’égard de tout ce qui pourrait la soumettre à la domination et à la maîtrise, et
d’autre part lui assure le bonheur (eudaimonia), entendu comme maîtrise de soi
sur soi et jouissance de soi par soi. FOUCAULT, 2009, p. 207)
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Com essa descrição podemos dizer que a verdadeira vida ganha o sentido
de felicidade, mas também de plena auto-realização de si mesmo.
No cinismo a filosofia ganha ares de arte da existência. Ela se apresenta
como logos necessário de preparação à vida, em que o cuidado de si mesmo ocupa
lugar determinante. Inclusive, a escolha do que se deve estudar demarca um princípio de coerência, quer dizer, conformidade entre pensar e agir na vida71.
Os cínicos receberam o estranho qualificativo de “cachorro”. Sabe-se
que essa palavra também pode ser usada como designação que se dá a alguém
por desprezo (indivíduo mau, rude, vil ou ingrato). A palavra é usada como
acepção de indignidade e, no caso, destinada aos cínicos para caracterizar seus
gestos desavergonhados, daquele que se contenta com o que tem, mas que também pode atacar o que se apresenta como ameaça, bem como proteger quando
necessário.
A vida cínica no interior da questão da arte de viver apresenta a verdadeira vida com traços próprios: sem fingimento e aparências, aquilo que ela mostra publicamente é aquilo que se é, mesmo que isso ocorra fora dos padrões de
comportamento. A dissimulação não é permitida sequer para adequar-se às regras
de comportamento, por isso no cinismo a vida não dissimulada está longe de um
pertencimento a qualquer tipo de conveniência. Longe da conveniência, não utiliza suas regras para definir honra ou desonra. Sua integridade é conservada apenas
em relação a si mesmo, dando-lhe uma independência como forma de vida.
Outra característica da verdadeira vida é a pobreza em toda sua radicalidade. “No cinismo, a pobreza é real, ela é ativa, ela é indefinida” (La pauvreté
cynique est réelle, elle est active, elle est indefinite, FOUCAULT, 2009, p. 237). É
despida de todo e qualquer relação com o supérfluo e, até mesmo, a necessidade
passa a ser mitigada em seu limite como exercício de fortalecimento, e não apenas
como recusa da riqueza ou sua indiferença. A figura resultante desse intenso processo de render-se pobre beira o insuportável aos olhos de quem vê.
No corpo do cínico tudo vira escândalo, postura ofensiva que agride as
convenções morais. Dele sai não apenas a palavra que provoca perplexidade ao

71 A tríade formada pela filosofia – parrhêsia – verdadeira vida foi quebrada por uma série
de acontecimentos que vão desde a apropriação da verdadeira vida pelo ascetismo religioso,
a institucionalização do dizer-verdadeiro pela ciência e, porque não dizer, a própria estrutura
e sistemática assumida pela filosofia reforça seu afastamento da relação indissociável entre
exercício da vida e prática do dizer-verdadeiro. (cf. Foucault , 2009, p.217-218).
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ouvinte, mas conjura indignação insuportável. A vida dos cínicos escandaliza72,
porque provoca desconforto no corpo do outro desde o seu cheiro, o seu aspecto,
aquilo que diz.
A verdadeira vida pede a radicalidade de outra, formada pela autenticidade, pela pobreza, pela atitude desavergonhada, mas soberana, com satisfação e
pertença de sua própria vida. Essa relação possui o léxico da luta, enquanto batalha interna contra os desejos e paixões, e externa no afrontamento dos costumes
e das instituições.
O cínico é um lutador cuja luta pelos outros e contra os inimigos tem a forma da
resistência, do despojamento, do pôr-se à prova perpétuo, mas também da luta
na humanidade, em relação à humanidade, para a humanidade inteira. O cínico
é um rei da miséria, um rei da resistência, um rei da dedicação. Mas é um rei que
luta, lutando tanto para si como para os outros. (Le cynique est un combattant
dont la lutte pour les autres et contre les ennemis prend la forme de l’endurance, du dépouillement, de l’épreuve perpétuelle de soi sur soi, mais aussi de
la lutte dans l’humanité, par rapport à l’humanité, pour l’humanité tout entière.
Le cynique est un roi de misère, un roi d’endurance, un roi de dévouement. Mais
c’est un roi qui combat, qui combat à la fois pour lui-même et pour les autres.
FOUCAULT, 2009, p. 258).

Essa vida que carrega a contestação como princípio e meio de agir, aproxima a vida cínica da imagem da vida militante, que está a postos para a luta,
fortalecendo-se nela e para ela. Esse estilo militante não pretende fundar uma
corrente, mas instalar-se no mundo, contra ele, para mudá-lo. A dura intervenção
cínica no mundo estabelece “Uma vida cuja alteridade deve conduzir à transformação do mundo. Uma vida outra para um mundo outro” (Une vie dont l’altérité
doit conduire au changement du monde. Une vie autre pour un monde autre.
FOUCAULT, 2009, p. 264).
Essa missão cínica não lhe é apresentada apenas como destino infalível,
ou como escolha, mas como momento contínuo de se pôr à prova ao assumir um
estilo de vida cujas características provocam aversão aos olhos de muitos. Essa
missão está a serviço da humanidade, cujo propósito é a universalidade ética. Nessa trilha, a soberania cínica retoma a forma da parrhêsia, enquanto manifestação
da verdade.
72 São muitas as interpretações para essa palavra. Do grego, Skándalon é a palavra que se
traduz por “escândalo”, “tropeço”, “armadilha”, e “cilada”. O verbo é skandalizein e ainda
skandalêthron, cujo significado é “a vareta com isca na armadilha”.
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Ocupar-se dos outros, no aspecto do que cada um guarda de humano,
também transborda no cuidado de si mesmo.
E a prática da verdade que caracteriza a vida dos cínicos não tem como finalidade dizer e mostrar o que é o mundo em sua verdade. Mas ela tem por finalidade,
por finalidade ultima, de mostrar que o mundo só poderá alcançar sua verdade,
só poderá se transfigurar e tornar-se outro para alcançar o que ele é em sua
verdade ao preço de uma mudança, de uma alteração completa, mudança e alteração completa na relação que se tem a si. E é nessa volta a si-mesmo, é no
cuidado de si que se encontra o princípio da passagem para esse mundo outro
prometido pelo cinismo. (Et cette pratique de la vérité caractérisant la vie cynique n’a pas pour but simplement de dire et de montrer ce qu’est le monde en sa
vérité. Mais elle a pour but, et pour but final, de montrer que le monde ne pourra
rejoindre sa vérité, ne pourra se transfigurer et devenir autre pour rejoindre ce
qu’il est dans sa vérité, qu’au prix d’un changement, d’une altération complète,
le changement et l’altération complète dans le rapport qu’on a à soi. Et c’est
dans ce retour de soi à soi, c’est dans ce souci de soi que se trouve le principe
du passage à ce monde autre promis par le cynisme. FOUCAULT, 2009, p. 289).

Na vida cínica, o princípio da verdadeira vida está em alterá-la.
Nesse quadro tem-se o valor da filosofia, ou melhor, da vida filosófica: a
diferença entre a filosofia como disciplina que reconhece o enunciado verdadeiro
e a filosofia como modo de existência condizente com a prática de dizer a verdade.
Marx já alertava para o fato que os indivíduos não vivem como pensam, mas ao
contrário, seu pensamento é ordenado pela forma como se vive. O que o cinismo
está nos ensinando é que o viver e o pensar não são da ordem da pura determinação, mas inter-relação só possível quando guiadas pela reciprocidade ética.
Nesses termos, a coragem de dizer a verdade e o princípio do cuidado de
si assumem, para o cinismo, a forma não de algo a ser aprendido por fórmulas ou
teorias, mas como exercício, um colocar-se à prova à medida que se batalha por
outro mundo. É sobre essa alteridade que Foucault (2009, p.311) insiste no final
de seu curso: « il n’y a pas d’instauration de la vérité sans une position essentielle de l’altérité; la vérité, ce n’est jamais le même ; il ne peut y avoir de vérité
que dans la forme de l’autre monde et de la vie autre »73. O combate no mundo
contra esse mundo por outro mundo conforma o rastro da verdade e a sua própria
expressão, tornando possível o jogo parresiástico como cuidado de si e coragem
da verdade.
73 Não existe instauração da verdade sem uma posição essencial da alteridade; a verdade, não
é nunca a mesma; só pode haver a verdade na forma de outro mundo e da vida outra.
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Potência do Ser: o cuidado de
si, o político e o comum
Ludmila Guimarães

Apresentação
Este texto apresenta uma reflexão que pretende articular a potência do
ser às relações entre o político, o comum e o cuidado de si a partir das noções
encontradas nas obras de dois pensadores: Antonio Negri, filósofo italiano, destacadamente em sua obra Anomalia Selvagem, e Michel Foucault, filósofo francês,
em O Cuidado de Si.
O objetivo principal dessa proposta consiste em interrogar sobre os caminhos, os modos da potência de ser, ou seja, compreender a partir de que formas
pode se dar a liberação da vida, de sua potência de variação.
A escolha dos conceitos de político, comum e cuidado de si resultou da
colheita nos campos férteis de Negri e Foucault, os quais permitem realizar essa
articulação, uma vez que situam a potência do ser sob a ótica de uma concepção
de constituição ontológica. Isto porque neles a potência do ser refere-se à dinâmica da constituição-produção (do ser), como uma processualidade decorrente da
espontaneidade das necessidades e dos modos e práticas de subjetivação, maneiras de existir dos sujeitos no mundo.
Cabe ressaltar, portanto, que essa articulação se inscreve de um lado na
direção de uma ontologia constitutiva ao estilo Spinoza-Negri, ou seja, de uma fenomenologia da prática coletiva e constitutiva, que se dirige ao comum; e de outro
lado, a uma ética do cuidar de si, foucaultiana, que trata os diferentes modos de
existir, os diferentes modos pelos quais na cultura ocidental os homens se tornam/
constituem sujeitos.
A tarefa que empreendemos representa apenas uma pequena reflexão
diante da vastidão de possibilidades e implicações que tais conceitos permitem
tratar.
A motivação para escrever este trabalho não foi a de apresentar uma leitura sobre um episódio, acontecimento, fato passado ou recente à luz dos conceitos aqui tratados; não se trata, portanto, de uma análise dirigida a um propósito
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específico, apesar de consentirmos que tais conceitos podem contribuir para a
realização de tal propósito.
Tampouco se trata de uma motivação ingênua. Ela está relacionada à tentativa de recuperar e ampliar em tempos de homogeneidade estéril os caminhos
que apostam na liberação humana, claro que não em sentido amplo e irrestrito,
supranatural, mas nos limites da vida humana. Trata-se de evocar a potência das
possibilidades do homem de existir, de construir seus modos de vida, de produzir
e cuidar de si e dar conta da alteridade própria e alheia.
E neste sentido apostamos na necessidade de recuperar/rediscutir uma
importante produção da constituição humana, a imaginação – a imaginação que
se coloca em ação, em movimento contínuo, o ser do homem que se produz, o ser
que constrói e escolhe seu porvir – que é o fermento das mudanças.
É preciso retomar a imaginação para que a potência de transformar inicie
o seu percurso. Eis o alerta de Spinoza-Negri e, para tanto, necessária é a coragem
de ser sujeito, de praticar novas formas de existir, como nos ensina Foucault.
Anomalia Selvagem – imaginação material e coletiva: o lugar do político e
o comum
A obra Anomalia Selvagem é um livro sobre Spinoza, escrita e pensada
por Antonio Negri enquanto esteve nas prisões de Rovigo, Rebibbia, Fossombrone, Palmi e Trani, no período de doze meses, de 7 de abril de 1979 a 7 de abril de
1980.
Não à toa, portanto, a produção desta obra constitui-se para o autor, como
“uma experiência de incrível frescor revolucionário” (NEGRI, 1993, p.15). Não é
difícil de entender a motivação de Negri para produzi-la, já que se trata dos anni
di piombo74, uma época de lutas e confrontos políticos marcados também pela
violência.
Anomalia selvagem constitui então, além de uma leitura de Spinoza, tanto a busca do político spinozista como antítese histórica do capitalismo e tradição antijurídica para o fortalecimento do materialismo revolucionário, quanto o
retorno da diferença que funda o porvir, o horizonte do ser, bem como as noções
de comum na teoria spinozista. Eis o caminho de Negri para a liberação, a emancipação e transição almejada.

74 Anos de Chumbo. Em italiano anni di piombo. Período de turbulência sócio-política na
Itália, que durou do final dos anos 1960 até o fim da década de 1980.
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Em seu longo e denso percurso, o pensamento de Negri junto com Spinoza vai se opor a um dever-ser, à mediação e à finalidade, instituídos no modo de
produção capitalista, bem como à tradição jurídica de Hobbes, Rousseau e Hegel.
Para tanto Negri vai se valer de um pensamento que se coloca no mundo
como imaginação material, entendimento, cuja substância é a composição física dos corpos que constitui o fundamento e a base da constituição política dos
homens. Para Ele é essa base composta fisicamente dos corpos que é a potência
da substância, que se volta para os modos de ser e produzir os quais servem de
horizonte do ser. Mas, o que isto quer dizer?
Spinoza concebe a individualidade em três dimensões (DELEUZE, 2009,
p. 181): composição, potência e modo, ou seja, o indivíduo como sendo relações,
que pode ser designado de composição, e uma vez sendo relações, todo indivíduo
tem uma composição entre eles; que cada coisa tende a perseverar em seu ser,
tender até um limite, isto é, a potência; e um modo muito particular, um modo que
se poderia chamar modo intrínseco.
Para Negri (1993, p. 9): “Os corpos e as almas dos homens são forças (...)
forças que se definem por relações entre uma infinidade de partes que compõem
cada corpo, e que já o caracterizam como uma multitudo75; que o horizonte do
75 Multitudo: indivíduo coletivo ou sujeito coletivo. Sujeito coletivo que se autoconstitui pela
prática. Acrescentamos comentários de Marilena Chauí: “A união de corpos e a união de ânimos, constituídas naturalmente pela física do indivíduo como causa interna das ações, a união
dos ânimos propiciada naturalmente pela psicologia dos afetos e a união dos corpos e ânimos
determinada naturalmente pela lógica das noções comuns como convivência entre as parte de
um mesmo todo, permitindo a sua concordância quanto ao que lhes é útil, fazem com que a
reunião dos direitos (os numerosos indivíduos como participantes que apenas compõem um
todo) se torne a união dos direitos (a causalidade comum dos constituintes para obtenção de
um mesmo efeito). Essa união não é uma passagem do menos ao mais, não é algo meramente
quantitativo, mas sim é a criação de uma potência nova, a multitudo, origem e detentora do imperium. O imperium é a potência da massa unida como se fosse uma única mente e a multitudo,
o indivíduo coletivo singular, consoante a definição da individualidade (união dos componentes
para uma ação única que os transforma em constituintes de um todo) e da singularidade (existência finita na duração, portanto, acontecimento). O imperium, “direito definido pela potência
da massa”, é a ação coletiva ou a potência coletiva que se organiza como civitas ou res pública”.
(CHAUÍ, 2003, p. 163, 164). “De fato, com a Ética, o filósofo dispõe dos elementos para formular a idéia do sujeito político como união de corpos e mentes que constituem um indivíduo coletivo, a multitudo, cujo direito natural é o direito civil.” (CHAUÍ, 2003, p. 165). “Nessa perspectiva, a percepção da utilidade da cooperação leva os homens a unir forças e visto que o estado
de Natureza não é contrário às lutas desencadeadas por ódio, vingança, cólera, ambição, inveja
e que nele a relação entre os homens é de pura força, a cooperação pode ser destruída a todo o
momento, se não houver a decisão dos indivíduos de pactuar para transferir à coletividade ou à
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ser se realiza a partir de encontros segundo relações e elementos de socialização
da vida humana. Ou seja, que as forças dos homens, seus corpos são capazes de
produzir modos e formas de existir, de se relacionar, são forças constituintes, potentes, e que tais forças são inseparáveis de uma espontaneidade e produtividade
que não necessitam de mediação (ou de apropriação) para o seu desenvolvimento.
Portanto, o horizonte do ser é o lugar da constituição política e da emancipação. “A relação entre ser, produção e constituição é a dimensão do porvir”
(NEGRI, 1993, p. 287). Este horizonte do ser tem sua potência na imaginação
coletiva e sua base constitutiva na espontaneidade das necessidades da multidão,
cujo movimento é constituição-produção ao mesmo tempo de ação-conteúdo, positividade, afetos, expressão e gestão da potência.
A imaginação como faculdade espiritual constitui o ser e os encontros
das forças, dos corpos e das almas em seus diferentes modos de viver, existir, faz
emergir a potência coletiva cujas partes se encontram na multidão.
Em Spinoza-Negri a causa produtiva é imanente, transparente e direta do
mundo, da multidão, não necessitando de mediação. É da imaginação coletiva, da
multidão, da potência dos corpos que surge a constituição-produção do comum e
as noções comuns que mobiliza e faz circular.
A potência do ser enquanto horizonte do ser só poder ser enquanto forma
dinâmica e força da multidão com seus desejos, afetos, lutas e práticas políticas
coletivas.
Portanto, a anomalia constitutiva é que ela começa na diferença que é
imanente a cada ser e depois vai para a multitudo, isto é, para o conjunto das
singularidades, formando uma “identidade” composta de elementos que por sua
vez inscrevem-se como Uno. Assim, o que torna os seres iguais é a característica
de diferença entre si; diferenças quantitativas, diferenças qualitativas do modo de
existir, mas não diferenças hierárquicas.
Spinoza insiste no conceito de uma multitudo que é conduzida por uma
só alma.
sociedade sua potência natural ou seu direito natural, delegando à potência coletiva o direito de
arbitrar e dirimir conflitos, obrigar os indivíduos a obedecer às leis e empregar tanto a lei como
a espada para vingar injúrias cometidas entre os membros da coletividade.” (CHAUÍ, 2003, p.
165). “Espinosa não só pode manter a idéia, desenvolvida no Teológico-político, da utilidade da
cooperação e da união de forças, mas sem precisar recorrer à idéia de pacto, como ainda pode
oferecer os fundamentos dessa cooperação, graças à teoria das paixões e dos desejos alegres,
isto é, dos afetos que fortalecem o conatus, de tal maneira que a percepção dos demais homens
semelhantes e da utilidade de cada um deles e de todos para o fortalecimento do conatus individual explica que constituam a multitudo e instituam o corpo político”. (CHAUÍ, 2003, p. 165).
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O Cuidado de si – modos de subjetivação e as lutas
Com a obra O Cuidado de si, livro da trilogia História da Sexualidade,
Michel Foucault evidencia a transformação histórica pela qual o “cuidado de si”
passou desde Alcebíades, de Platão, até o início dos séculos I e II da era cristã.
Para Foucault a transformação do cuidado de si influenciou as culturas
posteriores, sobretudo a moral sexual européia moderna, com o regime de aphrodisia76.
O Cuidado de si é uma exposição sistematizada dos princípios que organizaram desde a época clássica, a experiência moral dos aphrodisia, entendida
como uma experiência greco-histórica dos prazeres, fundamento ético da moral
antiga, distinta da experiência crista e da experiência moderna da sexualidade.
Ao descrevê-la diz Foucault (1995, p. 231): “Eu gostaria de dizer antes
de tudo, qual foi o objetivo de meu trabalho nos últimos vinte anos. Meu objetivo,
ao contrário, foi criar uma história dos diferentes modos pelos quais, em nossa
cultura, os seres humanos tornam-se sujeitos”.
Nesta obra destacam-se as relações subjetividade/verdade mostrando
historicamente que o cuidado de si converteu-se em um verdadeiro fenômeno cultural, princípio geral de conduta racional para submeter toda forma de vida ativa
à racionalidade moral. Essa racionalidade moral vai se efetivando nas inscrições
da sociedade disciplinar, na emergência e consolidação do poder do Estado e suas
intervenções biopolíticas sobre a vida dos homens, sobredeterminando os modos
de constituição da sua vida, de seu existir no mundo.
Foucault retoma a existência na antiguidade clássica para nos demonstrar
que os valores de existir são uma produção humana temporânea e não uma extemporaneidade. Portanto, eles devem ser elucidados sob a ótica de uma produção
histórico-política, qual seja, a dos modos de ser sujeito.
Os modos e maneiras de existir uma vez ligados à produção de valores,
só podem ser pensados em sua dimensão constitutiva, que, por conseguinte, só
pode ser a da política. Mas, o que significa um cuidado de si da ordem do político?
O cuidado de si em sua trajetória política se relaciona à dimensão ética,
qual seja, a da possibilidade de escolha do sujeito de certos valores que o conduziriam ao governo de si e dos outros por um caminho que consistia em um
“compromisso de construir uma vida para si e para os outros pautada em fazer
da vida um objeto para uma espécie de saber, uma técnica, uma arte”. Portanto, a

76 Busca do prazer que dá ao homem uma maior liberdade.
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vida como uma construção de si, de uma escolha feita pelo indivíduo para a sua
própria existência.
Essa escolha como forma de viver, fruto da decisão individual espontânea, motivada pelo desejo do sujeito, implicava em disponibilidade para assumir
cargos públicos, cuidar dos outros e governar a cidade.
A dimensão ética do cuidar de si colocava ao mesmo tempo o desafio de
assumir uma posição política diante da própria existência e de uma construção
estética.
Para tanto esse indivíduo necessitava desenvolver habilidades que o tornasse apto para a prática do cuidado de si, dos outros, do governo. O cuidado de
si, como um conjunto de habilidades, atitudes e valores se constituíam condição
para o exercício político. Não existia ali uma divisão entre o ser e sua prática, ambos se constituíam uma mesma substância, ligados por uma relação constituição-produção de nexo unitário.
Dessa forma desenvolvia-se “(…) uma arte da existência que gravita
em torno da questão de si mesmo, dos procedimentos pelos quais se exerce seu
controle sobre si próprio” (FOUCAULT, 1985, p. 234). Assim, chegamos a um
tipo de existência que só pode ser compreendida como um modo de subjetivação
possível.
Em uma retroação histórica, com o exemplo dos gregos, Foucault nos
dará a ver que os modos de subjetivação se apresentam em diferentes configurações, as quais por sua vez cooperam para diferentes produções de vida e organização social no tempo. Ou seja, os modos de subjetivação são mutáveis, sofrem
transformações e estão inscritos em um conjunto de regras facultativas e não obrigatórias.
Com este mesmo exemplo demonstrará como essas regras facultativas
se transformarão em uma obrigação, introduzida historicamente pelo estoicismo,
onde o cuidado de si passará a uma espécie de combate às fraquezas do eu quando
associadas ao prazer e ao mal. Neste momento serão dados os primeiros passos
em direção à construção dos julgamentos morais, das purificações e penitências
que caracterizarão o cristianismo.
Mas, o que é importante observar no percurso histórico das transformações dos modos de subjetivação, ressalta Foucault, é a perspectiva da luta política
da produção do sujeito.
A constituição-produção do sujeito se dará no terreno das
Lutas contra as formas de dominação (étnica, social e religiosa); contra as formas de exploração que separam os indivíduos daquilo que eles produzem; ou
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contra aquilo que liga o indivíduo a si mesmo e o submete, deste modo, aos
outros (lutas contra a sujeição, contra as formas de subjetivação e submissão)
(FOUCAULT, 1995, p. 235).

As lutas políticas colocarão em evidência as possibilidades de resistência frente às determinações e obrigatoriedades das regras universais, bem como
interrogará sobre outros modos de existir e de escapar à obediência naturalizada.
A resistência torna-se então constitutiva da produção do sujeito, uma
potência necessária a outros modos de existir, os quais precisam ser colocados
em circulação social. E esses outros modos de existir somente se afirmarão nas
relações de enfrentamento das forcas que compõem o homem: “(…) força de
imaginar, de recordar, de conceber, de querer” (DELEUZE, 1988, p.132, apud
MANSANO, p. 2009).
A constituicão-produção do sujeito estará sempre aberta, nunca se estabilizando, processo e dinâmica de lutas e choques entre diferentes maneiras de
existir que compõe o homem. O sujeito nunca estará pronto e acabado, instituído
por uma essência que o determina em uma entidade pronta.
A Potência do Ser: diferentes modos de existir em luta
Uma vez que o sujeito não se constitui uma entidade pronta, antes se
constitui na medida em que entra em contato e enfrenta as diferentes forças em
movimento, abre-se para ele as possibilidades de provisoriedade e singularidade.
O sujeito em sua provisoriedade afeta e é afetado pelas forças e ações que
vive; sua dimensão de vida é processual e condicionada ao terreno das lutas com
os quais se defronta.
Nessa perspectiva de análise a potência do ser é sempre um horizonte, um vir a ser que se constrói pelas lutas singulares em circulação, portanto, a
constituição-produção do sujeito advém do conjunto de singularidades em movimento, designada por multidão.
Da mesma forma essa potência do ser não é um indivíduo, mas também
não é sem Ele. Também a potência do ser são os corpos, os afetos, os desejos, e
mais, a forca de sua imaginação, cuja dinâmica é mobilizadora das transformações e motor também dos modos de subjetivação.
Os territórios subjetivos enquanto forças implicam produção viva de si
em relação/encontro com o outro, cuidado e prática de si e do outro.
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Pensar a potência do ser implica pensar nos modos de subjetivação em
um campo complexo de problematizações da imprevisibilidade humana, onde o
sujeito somente se afirma como sujeito prático.
Portanto, a dimensão política mobilizada enquanto efeito do campo de
lutas das diferenças e singularidades, no qual se afirma a subjetivação, emana do
conjunto de valores que as lutas e as subjetividades colocam em circulação.
Lutar, resistir, imprime no seio das coisas instituídas a marca das invenções subjetivas, atualizando a potência coletiva capaz de transformar a realidade
social em seus movimentos de diferenciação e singularidade.
Essas invenções subjetivas, dimensão viva da resistência-da-existência,
constituem uma potência capaz de atravessar a rede de poder-saber organizadora
e permitem acolher a fabricação do comum.
Conclusão
A produção das subjetividades, os modos e práticas enquanto base ontológicas das lutas e resistência constituem-se em lugar da política e, portanto,
da constituição do comum enquanto possibilidade de transformação da realidade
social.
Mas, o comum não surge de uma produção indiferenciada ou produção
de um discurso homogêneo; ao contrário, surge justamente da potencia da diferença em ação, em circulação social, como dinâmica das lutas e resistências que
se põem em marcha para defender a diferença de existir face à pretensão de universalização das regras.
O comum para existir necessita da diferença como componente intrínseco, elo atávico para que a potência se libere. Assim, as forças das trocas vividas e
experimentadas nos encontros de imaginação, afetos, quereres, recordações, concepções no terreno das lutas possibilitam a construção coletiva viva, o comum.
A construção do comum somente é produzida na partilha e aceitação das
diferenças de si e dos outros, de valores e crenças em enfrentamento, em um
movimento sempre aberto que instiga o sujeito em sua dimensão constitutiva a se
interrogar, rever e modificar constantemente, bem como a perturbar e enfrentar o
instituído.
A característica principal da constituição-produção do sujeito ou dos modos de subjetivação é seu caráter mutante; pois, somente pela mutação a potência
do ser se mantém viva e possibilita a emergência e convivência de diversos diferentes.

Ludmila Guimarães

Assim, os modos de subjetivação são constitutivamente políticos tal
como seu produto – o comum. Eis a Anomalia Selvagem, essa potência incontrolável do ser, que como a força das águas atravessa os obstáculos e surge sempre
renovada.
Referências
CHAUÍ, M. Política em Espinoza. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
DELEUZE, G. Cursos sobre Spinoza. Ceará: EdUECE, 2009. (Coleção Argentum
Nostrum)
FOUCAULT, M. História da Sexualidade 3. O cuidado de si. Rio de Janeiro: Edições
Graal, 1985.
______ O sujeito e o poder. In: Hubert L. Dreyfus e Paul Rabinow Michel Foucault.
Uma trajetória filosófica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995.
MANSANO, S. R. V. Sujeito, subjetividade e modos de subjetivação na contemporaneidade. Revista de Psicologia da UNESP, v.8, n.2, p.110-117, 2009.
NEGRI, A. A Anomalia Selvagem: poder e potência em Spinoza. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.

Ludmila Guimarães é doutoranda em Ciência da Informação no PPGCI-UFRJ/
IBICT, Coordenadora Adjunta de Educação a Distância na UNIRIO e docente da Escola de
Biblioteconomia da mesma instituição.

163

LUGAR COMUM Nº35-36, pp. 165- 172

Pistas para a produção de
experiências comunitárias
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Acreditar, não em outro mundo, mas no liame entre o homem e
o mundo, no amor ou na vida, acreditar nisso como no impossível,
no impensável, que, no entanto, só pode ser pensado: um pouco de
possível, senão sufoco.
Gilles Deleuze, Foucault

Algumas ideias e uma aposta
As ideias e articulações que são apresentadas neste texto referem-se ao
caminho percorrido em minha tese de doutorado, e tratam da tentativa de compreender a experiência que tive com um grupo de idosos, quando trabalhei como
psicóloga em um centro de saúde especializado no atendimento a esta população.
A experiência construída no projeto Conversas e Memórias serviu como plano de
navegação em direção a diversas questões que foram sendo abordadas ao longo da
tese, e, para respondê-las, retomei o diário de campo redigido na época e diversos
materiais e depoimentos que foram coletados ao longo de seis anos de continuidade do projeto. Ao mergulhar novamente na experiência e mapear os efeitos que
ela produziu, procurei desenhar uma cartografia dos dispositivos utilizados no
método de intervenção que possibilitaram que práticas de cuidado de si e cuidado
do outro pudessem ser exercitadas - exercício que considerei como a produção de
uma experiência comunitária.
O objetivo central dessa cartografia foi mapear os dispositivos que utilizamos no projeto e que foram capazes de produzir estes efeitos. Utilizando como ferramenta teórica a discussão de Deleuze (2006) sobre o conceito de dispositivo de
Foucault, o filósofo propõe que ele seja compreendido, “antes de mais nada [como]
um emaranhado, um conjunto multilinear”. Quatro são os tipos de linhas que comportam o dispositivo: linhas de enunciação, linhas de visibilidade, linhas de força e
linhas de subjetivação, portanto, ver, dizer, afetar e inventar-se foram as linhas que
utilizei para desenhar tal cartografia. Mapeei práticas em que os idosos voltaram o
olhar para si mesmos, narraram suas próprias histórias, adquiriram coragem para
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dizer a verdade, escutaram atentamente as histórias dos outros, compartilharam os
bons e maus encontros e os objetos biográficos que acompanharam suas trajetórias.
Mapeei também os efeitos dessas práticas, por meio dos depoimentos e relatos que
evidenciaram essa operação sobre si mesmo e as transformações que as experiências produziram, tanto no nível individual quanto coletivo.
Ao traçar esta cartografia, apresentei também, minhas apostas na possibilidade de construirmos um novo ethos - uma outra forma de se relacionar consigo
e com os outros que seja geradora de experiências comunitárias. São algumas
dessas argumentações e questionamentos que compartilho neste texto.
As práticas de cuidado de si e cuidado do outro
Meu porto de partida foi o encontro com Marcolina, Joana, Maria Pereira, Sebastiana, Jackson e outros idosos que formaram o grupo inicial. O convite
feito por Gonçalo, a mim e aos idosos, para participar do projeto Conversas e Memórias, surgiu de maneira despretensiosa, e dessa forma continuou e continua até
hoje. Ninguém, nem mesmo ele ou eu, sabia ao certo aonde ele iria dar nem quais
efeitos seria capaz de produzir. Havia apenas o interesse e a disponibilidade de
estar junto para conversar, ouvir uma música ou a leitura de uma poesia, contar as
próprias histórias e escutar as experiências dos outros. A mistura dessas condições
e de outros elementos gradualmente acrescentados a elas foram dando contorno à
relação de que começava a ser construída entre os participantes.
A proposta utilizava como estratégia a roda de conversa, que acontecia
semanalmente e era aberta a participação de quem gostasse de conversar, ouvir
histórias de vida ou discutir um tema qualquer. Não havia a exigência de encaminhamento ou controle de presença; a única exigência que havia era ter mais de 60
anos e ter interesse em contar ou ouvir poesias, músicas e histórias. O encontro
era aquecido com perguntas sobre a semana e o tema do dia era disparado pela
leitura de uma poesia, ou a audição de uma música, ou ainda a conversa sobre a
ida ao cinema realizada pelo grupo. Esse material, preparado antecipadamente,
circulava pelas rodas de conversa, sendo interrompido, por diversas vezes, pela
narração de um trecho da história de alguém que acompanhava o que era conversado em grupo. Não era incomum, que esses constantes atravessamentos, servissem de incentivo a narrativa de outros participantes, também atentos às histórias
que começavam a serem contadas em cada encontro. A roda de conversação, os
agenciamentos produzidos pela leitura de uma poesia e a experiência narrativa
foram os dispositivos que mapeei, tentando desenhar e desembaraçar suas linhas
e acompanhando o processo de subjetivação que foram produzindo.
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Depois de um ano de experiência, foi ficando cada vez mais clara a produção de algo comum entre os participantes, provocado pelos dispositivos que
lançávamos ao grupo. Ver, dizer, afetar e ser afetado eram as linhas que conduziam
a práticas de si: a narrativa da própria história, a escuta atenta à fala e à história
do outro, a coragem de dizer a verdade sobre situações difíceis que vivenciaram, a
abertura às inúmeras formas de afetação disparadas pela presença do outro. Uma
prática de si que era possível ser exercida por aquilo que o participante encontrava
no grupo – acolhimento e reconhecimento da própria existência. Práticade cuidado
de si que sempre implica a presença de outro; cuidado de si que necessariamente
implica o cuidado do outro (FOUCAULT, 2004); práticas de cuidado que implicam abertura ao encontro, circulação de palavras e afetos e a produção de algo comum – é dessa mistura de elementos que se produzem experiências comunitárias.
A escolha e ênfase pelo termo comunidade, em vez de utilizar os
termosgrupo,coletivo ou social, se justificam exatamente pela derivação do termo
comum. A ideia decomum não como sinônimo de algo que caracteriza as pessoas
que se encontram em uma mesma condição, como costumamos denominar as pessoas que moram em uma mesma região geográfica (e que, atualmente, tem sido
um eufemismo para o termofavela, sem mudar arelação com ela); ou que possuem
a mesma raça (comunidade afrodescendente) ou nacionalidade (comunidade italiana); ou que professam a mesma religiosidade ou modo de vida (comunidade
católica, comunidade judaica, comunidade Daime). Se não deve ser considerado
por aquilo que as pessoas carregamcomocaracterísticas semelhantes, a noção decomum deve ser concebida como tudo aquilo que é produzido no encontro entre
pessoas que estabelecem, entre si, formas múltiplas e mútuas deafetação, e cujo
efeito é o aumento da potência de ação de cada um (ESPINOSA, 1983).
Considerei estas práticas como apostas nas possibilidades de construção
de experiências comunitárias.O encontro de todas as singularidades que estiveram
presentesnas rodas de conversa – dos participantes aos compositores e poetas, das
poesias às histórias narradas, produziram agenciamentoscoletivos de que dissolveram qualquer possibilidade de autoria. Todos atuaram como construtores dessa
experiência que se intensificava a cada encontro, produzindo, coletivamente, um
plano comum. Plano de imanência produzido por meio de práticas de si que só
podem ser exercitadas na presença de alguém que tenha a sensibilidade de acolher
a existência desse outro.
Como vivermos juntos e produzirmos experiências comunitárias?
Se as práticas de si são apostas nas possibilidades de produzirmos experiências comunitárias nos dias de hoje, elas são também, pistas para a reinvenção
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de novas formas de relação consigo mesmo e com os outros. E se elas não são
inventadas, mas encontradas em nossa cultura (FOUCAULT, 2006), isso significa
que elas estiveram e/ou estão presentes à nossa volta, e significa, também, que
podemos inventar dispositivos que possam dispará-las, ampliá-las, multiplicá-las.
Mas, não é isso o que nos dizem as cenas e experiências que nos atravessam diariamente. Ao mesmo tempo em que apostamos na afirmação da vida
coletiva, o que acontece à nossa volta nos afirma sua impossibilidade.É possível
vivermos juntos? Como?
Tanto Deleuze quanto Foucault já nos convenceram, anteriormente, de
que vivemos em uma sociedade que se desenvolve sob a sombra de uma lógica
organizacional adestrada, previsível e permitida, cuja tentativa é a unificação, a
ordenação e o controle social que obriga os sujeitos a serem um. Se para Foucault
essa sociedade se desenvolveu sob uma lógica disciplinar infiltrada e capilarizada
em todos os tipos de instituições (das escolas às prisões), para Deleuze, já não estamos mais em uma sociedade disciplinar, mas em uma sociedade de controle que
prescinde dessas instituições. Esse tipo de sociedade se intensifica e generaliza as
tecnologias disciplinares, capturando-nos em redes que regem e regulamentam a
vida social desde dentro, desde o interior de nossas práticas comuns e cotidianas.
Nesta sociedade de controle, penetramos numa zona de indistinção com
a qual reagimos com pânico a tudo aquilo que se afirma diferente de nossa identidade muito bem protegida e territorializada. Em meio a tudo isso, Deleuze (2002)
ainda constata, no diálogo com Espinosa, que não somos apenas envenenados
por esse controle que investe sobre nossas vidas; somos, também, envenenadores agindo à custa de muita violência. Ao mesmo tempo em que constata essa
condição, o filósofo afirma também a necessidade de evitarmos nossa própria
destruição.
Como evitar que nos destruamos a nós mesmos, à força de culpabilidade, e destruamos os outros à força de ressentimentos, propagando por toda parte a nossa
própria impotência e a nossa própria escravidão, a nossa própria doença, as nossas próprias indigestões, as nossas toxinas e venenos? (DELEUZE, 2002, p. 29).

Se a vida é paradoxal e a existência circula entre a vida e a morte, a generosidade e a monstruosidade, o desejo e o desespero, como escapar de uma vida
que tem desejo de nazismo, morte e destruição, ou de uma subjetividade que se
encontra distante de qualquer possibilidade de reinvenção dela mesma? Quais são
as possibilidades de criação e circulação de fluxos intensos e sensíveis que permitam ao sujeito sonhar com a multiplicidade, enquanto tenta se desvencilhar de
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uma lei que o obriga a ser um, e não uma experiência múltipla de ser outramente,
como desejaria Fernando Pessoa? Quais novos poderes, de afetar e ser afetado,
essas novas composições inauguram?
Em nossas apostas, concebemos o termo comunidade como um encontro entre singularidades, e não como uma relação entre iguais. É nesse encontro,
derivado de subjetividades quaisquer, anônimas, que não reclamam autoria, que
se produz um plano comum capaz de afirmar a diferença e a possibilidade de
vivermos juntos.
Essa singularidade qualquer foi evocada por Agamben (1990) como forma de resistência a toda tentativa de representação de uma identidade, grupo ou
ideologia. Uma singularidade vinda de qualquer parte e que manifesta seu ser
comum, isto é, aquilo que é comum a qualquer existência. Trata-se de uma ação
conjunta heterogênea, em uma multiplicidade de singularidades cujos corpos se
comunicam e se estranham mutuamente. Nesta comunidade que vem, formada
por singularidades quaisquer, o que está em jogo não é mais a luta pela conquista
ou controle do Estado,
Mas uma luta entre o Estado e o não-Estado (a humanidade), disjunção irremediável das singularidades quaisquer e da organização estatal [...]. Mas que
singularidades constituam uma comunidade sem reivindicar uma identidade,
que os homens co-pertençam sem uma condição de pertencimento representável
(mesmo sob a forma de um simples pressuposto) constitui o que o Estado não
pode tolerar em nenhum caso (AGAMBEN, 1990, p. 88-89).

Não dispor de nenhum tipo de identidade ou laço de pertencimento, e
nem reivindicá-lo, é exatamente o que impede que tais singularidades possam
ser novamente capturados por uma forma de dominação. Por isso, se faz possível
apostar na resistência a qualquer forma de imposição de um modo de vida coletivo identitário.
Hardt e Negri (2005) apostaram na mobilidade, fuga e êxodo da multidão, como características capazes de fazê-la escapar das armadilhas difusas que
tentam capturar as subjetividades. A capacidade de resistência da multidão reside
nessa difusão e deserção das singularidades, que percorrem espaços do comum e
se propagam em formas impossíveis de serem contidas. A potência da multidão
desafia a representação porque é uma multiplicidade indefinida, incomensurável.
Ela segue dinâmicas moleculares, reivindica diferenças, experimenta cruzamentos e hibridações. Ao afirmar diferenças, desejos e subjetividades, ela afirma a
potência da vida e configura o corpo coletivo que persiste na esfera pública, nas
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ações coletivas, nos assuntos comunais, afirmando a existência social e política do
coletivo, sustentáculo das liberdades civis.
Ao pensarmos nas múltiplas conexões que se estabelecem nessas apostas,
podemos afirmar a possibilidade de criação de comunidades momentâneas, feitas
para não durar, mas que, ao se tornarem possíveis, são capazes de provocar novos
agenciamentos, cada vez mais polifônicos (PELBART, 1997). Por afirmar a impermanência dessas comunidades, apostamos na sua capacidade de resistência às formas de cooptação do sistema capitalista. O que está em pauta nessas conexões é o
direito à singularidade, o direito de desprender-se da própria identidade e entregar-se à deriva, ao acaso dos encontros e das hibridações que a multidão nos propicia.
Não será uma subjetividade mais esquizo, mais fluxionária, mais rizomática,
mais de vizinhança e ressonância, mais de composição de movimentos, e talvez
por isso mais resistente aos inúmeros aparelhos de captura, inclusive os provenientes do âmbito relacional (PELBART, 1997).
Ora, como não pensar que há [...] subjetividades nascentes, polifônicas, heterogêneas, mestiças, individuais ou coletivas, emergindo como tantos territórios
existenciais, na adjacência de outras alteridades subjetivas... (GUATTARI, 1993).

Da mesma forma que hoje assistimos a um controle que incide sobre a
vida, assistimos também a formas de resistências a ele; experiências que crescem
à nossa volta e denunciam o poder da vida, sua resistência frente a esse controle,
e também sua potência de contágio e capacidade de inventar-se a si mesma, criar
novas formas de sociabilidade capazes de ameaçar as estruturas de controle, comando e dominação desta sociedade.
Porém “como não fazer mais encontros maus do que bons? [...] é possível
fazer da multidão uma coletividade de homens livres, em vez de um ajuntamento
de escravos?” (DELEUZE, 2002, p. 17), ”onde será que aparecem os germes de
um novo modo de existência, comunitário ou individual, e em mim, será que existem tais germes? [...] existe algo a esperar das comunidades atuais?” (DELEUZE,
1992, p. 142).
Encontramos as pistas a estas perguntas deleuzianas no pensamento de
Espinosa e Foucault, e o que ambos têm em comum é a preocupação com a dimensão ética da existência. Com Foucault, empreendemos um retorno aos gregos
em busca de práticas de si capazes de produzir um outro modo de vida. “Mas não
são os gregos nem os cristãos que farão a experiência por nós, hoje” (ibidem,
p. 132). Somos sujeitos constituídos naquilo que vemos e dizemos sobre nós mesmos, como “grãos dançantes na poeira do visível, e lugares móveis num murmú-
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rio anônimo” (ibidem, p. 134). Portanto, nossa ética deve ser produzida por uma
existência artista, que seja capaz de se recriar e inventar lugares que escapem dos
nossos códigos morais.
É aqui que reside a força do dispositivo e o que suas linhas produzem - a
capacidade de fazer o sujeito ver-se, dizer-se, afetar-se e reinventar-se. Contudo,
há também dispositivos que podem ser utilizados como forma de modelização de
nossa subjetividade em torno desses mesmos códigos morais de que tentamos escapar. Os modos de existência que têm que ser criados, para Espinosa, devem ser
derivados de dispositivos que sejam avaliados de acordo com critérios imanentes
e segundo seu teor de possibilidades, liberdade e criatividade (DELEUZE, 1996).
As apostas de Foucault se direcionam àafirmação de uma estética da existência baseada em três critérios –a prática do cuidado de si, a liberdade e a ética.
Todo dispositivo que inventarmos ou utilizarmos como forma de atingir essa outra forma de ser (autrement), deve ser capaz de distinguir aquilo que somos (nosso
plano atual) e aquilo que estamos nos tornando (nosso plano virtual). Tornar-se
outro significa empreender um exercício constante sobre nós mesmos, não para
conhecer o que somos, mas para conhecer aquilo em que estamos nos tornando. O
dispositivo deve ser capaz de inverter aquilo que nossa modernidade fez questão
de enfatizar – o conhecimento de si –, para aquilo que os gregos fizeram questão
de priorizar – o cuidado de si. Essa é a inversão que Foucault, exaustivamente, fez
questão de demonstrar nos últimos cursos de sua vida, em busca e em defesa de
uma existência ética e estética.
A função de todo dispositivo é desembaraçar as linhas que nos ligam às
formas de subjetivação capturadas e modelizadas por um sistema que vampiriza
todo nosso desejo e nossa força de invenção, para encontrarmos as linhas que nos
ligam ao devir, às possibilidades de construirmos uma vida capaz de produzir
mais encontros bons do que maus, capaz não apenas de afirmar a diferença mas
desejá-la, capaz de produzir afetos que aumentem a potência da vida e não a diminuam. Trata-se de desenvolver práticas de si que produzam uma vida como obra
de arte, como diria Foucault, e uma ética da alegria, como diria Espinosa.
Então, vejam, em matéria de sonho e utopia, o futuro permanece amplamente
aberto. [...] E, no entanto, é possível conceber outras modalidades de produção
subjetiva – estas processuais e singularizantes. Essas formas alternativas de reapropriação existencial e de autovalorização podem tornar-se, amanhã, a razão
de viver de coletividades humanas e de indivíduos que se recusam a entregar-se à entropia mortífera, característica do período que estamos atravessando
(GUATTARI, 1993, p. 190-191).
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Não se trata aqui da busca de um futuro róseo para toda a humanidade,
marcado pela comunhão em uma comunidade ideal. Trata-se do desejo de viver
intensamente aqui e agora, experimentando as possibilidades da existência a partir da criação de um jogo de devir contínuo, aberto a fluxos múltiplos, decodificados, em que se criam comunidades momentâneas, suspendendo a vida de maneira
temporária.
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Uma política cultural para as práticas criativas
Barbara Peccei Szaniecki

Introdução
O que seria uma política cultural para as práticas criativas hoje? A pergunta nos vem da lembrança que um dos maiores formuladores de políticas culturais foi um designer e, paradoxalmente, da percepção de uma ausência de políticas
públicas para as práticas criativas da qual o design, em suas várias modalidades, é
um dos carros-chefe. Aloísio Magalhães teve vida curta, mas vida intensa: artista
plástico multifacetado desde a juventude, chega ao design por meio da experimentação gráfica e, mais especificamente, por meio da arte do livro desenvolvida na oficina O Gráfico Amador no Recife. É no Rio de Janeiro que Aloísio se
lança formalmente no design – em 1960 com o escritório MNP que, em 1975, se
transformou em PVDI – e na política em 1976 com a criação do Centro Nacional
de Referência Cultural que, em 1979, deu origem à Fundação Nacional Pró-Memória. Não cabe aqui retomar todos os aspectos desse brilhante percurso que se
extinguiu precocemente em 1982, mas é difícil não pensar em Aloísio Magalhães
quando se pensa em design e práticas criativas em geral articuladas com cultura
e, sobretudo, no paradoxo que é a ausência dessa aliança no contexto atual. Para
pensar esta necessária articulação, partiremos da atuação da ESDI/UERJ – simultaneamente reconhecida e criticada –, para em seguida refletir sobre o atual
contexto de institucionalização no Brasil da denominada “Economia Criativa”
pelo Ministério da Cultura assim como a rotulação do Rio de Janeiro como “Cidade Criativa”. Enfim, refletiremos, a partir do Programa Cultura Viva do próprio
Ministério da Cultura associado às Secretarias Estaduais de Cultura, sobre uma
possível política cultural para as práticas criativas.
O Ensino e a prática do design no Brasil: um começo problemático do
“setor criativo”
A ESDI / UERJ é reconhecida como a mais antiga e uma das mais qualificadas escolas de design da América Latina. No entanto, há controvérsias acerca
do modelo pedagógico que nela foi implementado. A influência da HfG na ESDI
é frequentemente vista como responsável pelo desenvolvimento de um design

176

Uma política cultural para as práticas criativas

internacionalista “de costas para o Brasil” (LEITE, 2006) e de um design baseado numa “ideia fora do lugar” (DIAS LESSA, 2003)77. A crítica é direcionada à
implementação de uma prática do design que desconsiderou as particularidades
culturais, sociais e econômicas do país. Hoje, com base numa experiência de 50
anos de institucionalização do design, podemos produzir uma reflexão e contribuir para as perspectivas para seu ensino e sua prática no Brasil, assim como para
as práticas criativas em geral.
Um ensino “de costas para o Brasil” porque a concepção de design nascida na matriz HfG na Alemanha fomentava a criação de uma linguagem universal sem se preocupar com a cultura local que, com seu universo simbólico, com
suas práticas cotidianas e com suas tecnologias simples mas não necessariamente
simplistas, constituía e ainda constitui um manancial inesgotável para a atividade
do design. Essa cultura não é necessariamente “anti-moderna”, se entendemos
por moderna a forma naturalista de representação do mundo (DESCOLA, 2010)
que se afirmou a partir do século XVII e foi responsável pela construção de um
mundo “objetivado” que colocava artista e cientista no mesmo patamar de sujeito
criador e investigador, pois nela é possível encontrar tanto a geometrização ou
abstração das formas com sua particular construção do tempo e do espaço quanto
uma inversão da relação sujeito e objeto que expressam um mundo “animado”
ou “encantado”. A nosso ver, essa cultura constitui e é constituída por outra visão
de mundo, possivelmente “alter-moderna”, ou seja, ao lado, mas em tensão com
a visão moderna hegemônica, ainda assim, moderna. É possível afirmar que os
modernismos, no Brasil, foram muitos: já numa primeira fase o movimento se
dividia entre os “verdamarelo” nacionalistas e os “antropófagos” mais adeptos de
uma postura internacionalista; numa segunda fase, no caso do design, a vertente
racionalista e universalista de Max Bill e Tomás Maldonado se confrontava com a
vertente tropicalista de Rogério – Caos – Duarte. Os modernismos foram muitos
porque muitas eram as “nações”, e ainda muitas outras podem ser descobertas ao
invés de recobertas. A relação com os artistas concretos e neoconcretos nos anos
50 e 60 foi importante, pois, a cisão do movimento entre São Paulo e Rio de Janeiro passou de um questionamento meramente artístico a algo muito maior, isto é,
a crítica ao viés técnico e científico importado da Europa e, em particular naquele
momento, da Alemanha. Esse questionamento da racionalidade ocidental – que se
manifesta no movimento artístico neoconcretista e que encontra ressonância no

77 A categoria ‘ideia fora do lugar’ citada por Washington Dias Lessa é de autoria de Roberto
Schwartz.
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meio do design – diz respeito não apenas a nossa cultura como também ao nosso
contexto social, econômico e político.
É considerando a alienação do contexto social, econômico e político que
podemos afirmar que o design implantado no Brasil e, sobretudo, no Rio de Janeiro, se baseou numa “ideia fora do lugar” – como mencionou Washington Dias
Lessa usando a expressão cunhada por Roberto Schwartz –; e é talvez mais uma
vez ignorando o contexto social, econômico e político que estamos importando algumas idéias de “criatividade”. Com efeito, a industrialização brasileira foi tardia,
irregular (não chegou a abranger o território de forma homogênea) e incompleta
(não chegou a integrar a população no esquema produção e consumo de massa tal
como se deu nos países do hemisfério norte). Hoje, numa era dita pós-industrial
onde por um lado os processos produtivos transformados pelas inovações tecnológicas78 indicam um possível futuro feliz e, por outro, os recursos naturais reduzidos pela atividade racionalizada embora descontextualizada – e, portanto, profundamente alienada – apontam para uma catástrofe iminente, o “atraso” brasileiro
adquire uma outra significação, sobretudo, abre um enorme campo de atuação
para designers e criativos que desejam se agenciar com a cultura local. Possuímos
enorme diversidade de linguagens, símbolos, signos, práticas e metodologias culturais e artísticas. É fruto do encontro físico e simbólico de diversas etnias há 500
anos atrás como também fruto da nossa história comum desde então, por vezes
hostil por vezes cordial. E é semente de um porvir que abre novos desafios.
Ora, a cidade do Rio de Janeiro vive um momento extremamente ambíguo. Sua inserção no mundo globalizado requer por um lado a negação parcial
de sua história e de sua cultura em muitos aspectos informal, mas abre por outro
lado a possibilidade de outra relação entre o global e o local na medida em que o
primeiro deixa de ser uma totalidade e o segundo uma identidade. Os conceitos
indústria criativa e economia criativa e a etiqueta de “Cidade Criativa” colada no
município seriam os mais adequados à produção criativa contemporânea? A essa
pergunta – que chega a parecer inadequada, tamanho é o consenso que vigora sobre a atual política – o campo do design, do ensino e da prática profissional, assim
como da reflexão acadêmica, poderia procurar dar uma resposta potente e sugerir
caminhos alternativos ou complementares na cidade do Rio de janeiro, sendo um
deles a articulação de práticas criativas – entre elas a do design – com a política de
Pontos de Cultura do Programa Cultura Viva do Ministério da Cultura entre outras
experiências culturais ainda informais na metrópole carioca.
78 Alguns teóricos consideram que a Revolução Digital tem a mesma importância do que a
Revolução industrial teve outrora.
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O Contexto atual (do nível federal com a SEC ao nível municipal)
Antes de aprofundar a proposta de articulação entre design e cultura – e de
modo mais amplo, entre práticas criativas e práticas culturais – observemos como
os conceitos indústria criativa, economia criativa e cidade criativa chegaram até nós.
Por Indústrias Criativas entende-se, segundo o DCMS (Department for Culture,
Media and Sport) do Reino Unido, “as indústrias que têm sua origem na criatividade, na habilidade e no talento individual e têm potencial para renda e emprego através da geração e da exploração da propriedade intelectual” (DCMS, 2001, p. 5)79.
Trata-se atualmente de doze setores: publicidade; arquitetura; artes e antiquários;
artesanato; design; design de moda; cinema, vídeo e fotografia; software, games
e aplicativos eletrônicos; música e artes visuais e performáticas; edição; televisão;
rádio. Esse “setor” heterogêneo mantém importantes relações econômicas com os
setores de turismo, museus e galerias, patrimônio e esporte. No Brasil, a implantação desse conceito tem como marco o lançamento pelo Sistema FIRJAN80, em
maio de 2008, do estudo “A Cadeia da Indústria Criativa no Brasil”81, que mapeou o
“setor” pela primeira vez no país. Em 2011, surgiram mais dois fatos distintos mas
sempre na mesa direção: por um lado a FIRJAN lançou nova edição de seu relatório
e, praticamente ao mesmo tempo, o Ministério da Cultura iniciou um processo de
re-estruturação reunindo as várias competências da antiga Secretaria da Identidade
e da Diversidade Cultural numa única Secretaria da Cidadania Cultural e, separadamente, criando uma Secretaria da Economia Criativa82 que manifestou recentemente, em maio de 2012, interesse em criar uma Rede Brasileira de Cidades Criativas;
por outro lado, a Prefeitura do Rio de Janeiro passou a assumir cada vez mais o label
“Cidade Criativa” tendo iniciado a integrar a rede Districts of Criativity83 desde
79 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.culture.gov.uk/reference_library/
publications/4632.aspx.
80 Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.
81 “A Cadeia da Indústria Criativa no Brasil”. As edições de 2008 e 2011 estão disponíveis
no link: http://www.firjan.org.br/data/pages/2C908CEC3286DF68013286FCB8CE2E1C.htm
82 Recentemente, a Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura manifestou interesse
na criação de uma Rede Brasileira de Cidades Criativas em parceria com o Instituto Itaú Cultural:
www.cultura.gov.br/site/2012/05/29/minc-discute-a-criacao-da-rede-brasileira-de-cidadescriativas/ Ver também a notícia sobre a “institucionalização da Economia Criativa” no Ministério
da Cultura: http://www.cultura.gov.br/site/2012/05/16/institucionalizacao-da-economia-criativa/
83 http://www.districtsofcreativity.org/ e http://www.flandersdc.be/en: A Districts of Criativity Network é uma rede mundial de distritos de criatividade coordenada pela instituição governamental belga Flanders-DC.
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o final de 2010. Analisaremos aqui rapidamente alguns aspectos da adoção dessa
política de criatividade numa forte articulação entre os níveis municipal e federal.
No nível federal, a criação de uma Secretaria da Economia Criativa surpreendeu alguns dos agentes e produtores culturais, em particular aqueles potencializados pelo Programa Viva, tais como os Ponto de Cultura: adeptos de uma
política do Ministério da Cultura que os considerava co-gestores da política pública, eles se viram de uma hora para outra acusados de má gestão e de “insustentabilidade” quando parte dos problemas eram, na realidade, do próprio Estado – desde
a incapacidade a adequar sua burocracia às singulares condições de produção dos
Pontos de Cultura até o atraso nos repasses das verbas por motivos de calendário
eleitoral. A crise aberta levou a então Secretária de Cidadania Cultural Marta Porto84 a pedir demissão após pouco meses de atuação. Apesar da crítica sistemática
dos Pontos de Cultura à nova gestão do MinC e, sobretudo, à centralidade que
o próprio conceito de “sustentabilidade” – baseado essencialmente em critérios
econômicos mais do que em considerações sociais e culturais – ganhava nessa
nova gestão, o projeto de implementação de uma Secretaria da Economia Criativa
seguiu em frente. Um projeto questionável porque no atual contexto de produção
em redes nas metrópoles reconhecemos a possibilidade de uma produção e distribuição de riqueza material e imaterial – que é econômica, mas que é sobretudo
social e cultural – incalculável. Por que, ao invés de investir na desmedida das
dinâmicas socioculturais e mais particularmente criativas, opta-se por reduzi-las
à medida da economia? Por que, ao invés de criar um novo quadro legal para a
colaboração sociocultural nas quais as práticas criativas se inserem, opta-se por
cercear a liberdade de compartilhamento e por proteger a produção com restritivas leis de propriedade intelectual que compõem, por definição, a base da Economia Criativa?
Ao procurar apreender a produção da sociedade pós-industrial, Yann
Moulier Boutang (2007) utiliza uma metáfora, qual seja, a de que essa produção é
baseada numa polinização generalizada de abelhas cognitivas que não pode mais
ser medida apenas com os critérios que serviram para a indústria produtora de
mel. As abelhas não apenas fabricam o mel como produto final quantificável,
como também polinizam, ou seja, transferem células reprodutivas masculinas localizados nas anteras de uma flor para o receptor feminino de outra flor, ou para o
84 Em sua primeira reunião com a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, Marta Porto
colocou uma alternativa – “ampliar” ou “qualificar” a rede? – que foi mal recebida: http://
parana.nosdarede.org.br/2011/02/09/relato-da-reuniao-da-cndpc-com-a-secretaria-executiva-do-minc/.
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seu próprio estigma e essa atuação na agricultura e na natureza em geral é inquantificável. Assim como as abelhas polinizam e criam as condições de reprodução
generalizada do meio ambiente natural, os produtores culturais e criativos polinizam todo o meio ambiente social, muito além de seus produtos finalizados para a
indústria cultural ou criativa.
A produção dos Pontos de Cultura foi muito bem avaliada pelo IPEA,
mas é preciso considerar que, quantitativa e qualitativamente, essa produção vai
bem além da sua avaliação: a sustentabilidade dos Pontos de Cultura e, em geral,
da produção cultural e criativa nas metrópoles possui uma complexidade irredutível a um setor. É, portanto, a tese da “sustentabilidade” pregada pelos novos gestores do MinC que se revela insustentável: ao invés de apostar na multiplicidade
e ao mesmo tempo singularidade das práticas culturais e criativas nas ruas e nas
redes, optaram por submeter sua autonomia aos ditames econômicos de um “setor
criativo”. Ao longo do ano de 2011, essa tese foi tomando corpo e se afirmando
como política cultural oficial, mas não apenas. O reforço da Economia Criativa em detrimento da Cultura Viva prosseguiu por vários motivos. Não podemos
abordá-los aqui com a profundidade necessária, mas podemos enumerar alguns.
A visão de que a cultura (e, com ela, as práticas criativas) deve se submeter à
economia corresponde perfeitamente ao projeto neodesenvolvimentista do governo da presidente Dilma Roussef; corresponde aos interesses da indústria cultural
reciclada em indústria criativa defendida pela Ministra Ana de Hollanda e por
segmentos sociais que vão, paradoxalmente, de empresários da área até partidos
políticos e sindicatos de trabalhadores; e por fim, corresponde ao oportunismo de
movimentos culturais que se apresentam como os portadores dos novos modelos
de negócios para a cultura e, nesse movimento ambíguo, excluem outras experiências. Sem o devido reforço da Secretaria de Cidadania Cultural, a criação de
uma Secretaria de Economia Criativa no Ministério da Cultura85 sela a instrumentalização da cultura a serviço do desenvolvimento econômico (e, eventualmente,
a interesses políticos e eleitoreiros afastados do exercício da cidadania). O que
aconteceria se fosse criada uma Secretaria de Cultura Criativa no Ministério do
85 Sobre a criação da Secretaria da Economia Criativa no Ministério da Cultura: “Criada pelo
Decreto 7743, de 1º de junho de 2012, a Secretaria da Economia Criativa (SEC) tem como
missão conduzir a formulação, a implementação e o monitoramento de políticas públicas para
o desenvolvimento local e regional, priorizando o apoio e o fomento aos profissionais e aos
micro e pequenos empreendimentos criativos brasileiros. O objetivo é tornar a cultura um
eixo estratégico nas políticas públicas de desenvolvimento do Estado brasileiro.” O “Plano da
Secretaria da Economia Criativa” se encontra disponível no link: http://www.cultura.gov.br/
site/categoria/politicas/economia-criativa-2/.
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Planejamento? A essa assimetria a nível federal, podemos acrescentar uma conjuntura ao nível municipal pouco favorável à articulação das práticas criativas
com seu contexto sociocultural.
Com efeito, o conceito de “Cidade Criativa” tem se fortalecido e o Rio
de Janeiro – prestes a acolher uma série de mega-eventos tais como Rio+20 em
2012, Jornada Mundial da Juventude em 2013, Copa do Mundo em 2014, Jogos
Olímpicos em 2016, entre outros – vem oferecendo uma oportunidade ímpar de
implementá-lo a nível local, mas com visibilidade global sem muito debate entre
poder público e sociedade organizada (e, em particular, sociedade mais ou menos
“organizada” em movimentos e pequenos produtores criativos-culturais). Ora, o
rótulo Cidade Criativa86 não necessariamente dá conta da maneira como a criatividade é exercida na metrópole carioca e corre o risco de se tornar mais uma “idéia
fora do lugar”. A cultura carioca se agencia de modo muito singular nos espaços
públicos e privados, no asfalto e nos morros da cidade, e por meio de uma multiplicidade de atores: poucos assalariados e muitos autônomos contabilizados enquanto tal ou muitas vezes camuflados pelo fenômeno da CNPjotagem expressam
a informalidade que prevalece no “mercado de trabalho” carioca. Existe, e não é
de hoje, no Estado e na cidade do Rio de Janeiro, uma criatividade difusa que não
se enquadra – e muitos desses atores de fato não desejam se enquadrar – em setor
algum da Economia Criativa e, no entanto, perpassa uma série de práticas culturais com as quais o design poderia se agenciar. Aliás, é preciso salientar que esse
agenciamento já existe e atende pelo nome de “design vernacular”. Por design
vernacular entende-se geralmente um design vinculado a práticas com aspectos
nacionais, regionais ou locais – isto é, fortemente inseridas num território – e, por
outros, com características menos acadêmicas, acabadas ou finalizadas em termos
formais, técnicos e mercadológicos isto é, supostamente mais marcadas pela “espontaneidade” do que por uma postura projetual. Apesar dessas características de
inserção num território e de relativa espontaneidade existe o reconhecimento da
forte presença e da riqueza do design vernacular na metrópole carioca, em seus
86 O rótulo Cidade Criativa é baseado na política de Indústrias Criativas, onde por Indústrias
Criativas entende-se, segundo o DCMS (Department for Culture, Media and Sport) do Reino
Unido, “as indústrias que têm sua origem na criatividade, na habilidade e no talento individual
e têm potencial para renda e emprego através da geração e da exploração da propriedade
intelectual” (DCMS, 2001, p. 04). Trata-se atualmente de 12 setores: publicidade; arquitetura;
artes e antiquários; artesanato; design; design de moda; cinema, vídeo e fotografia; software,
games e aplicativos eletrônicos; música e artes visuais e performáticas; edição; televisão; rádio.
Esse setor heterogêneo mantém importantes relações econômicas com os setores de turismo,
museus e galerias, patrimônio e esporte.
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territórios formais e, sobretudo, informais. Esse reconhecimento vem não somente da academia – existe um grande número de estudos sobre esse assunto – como
também dos próprios profissionais do design que se apropriam criativamente dessas formas dando-lhes um acabamento de acordo com os requisitos da indústria
cultural (e hoje criativa), sendo as capas de disco do designer gráfico Gringo Cardia um dos mais notórios. Contudo, essas apropriações frequentemente não são
de mão dupla. As observações que tecemos a partir do design podem ser aplicadas às outras práticas que hoje são oficialmente consideradas criativas (e listadas
anteriormente nesse artigo). Essa criatividade difusa, característica da metrópole carioca, em sua contínua polinização, é um manancial que interessa de modo
particular a forma do capitalismo contemporâneo – cognitivo, cultural e criativo
– daí propormos retomar rapidamente as críticas às indústrias culturais não para
adequá-las automaticamente às indústrias criativas e sim para procurar apreender
o que está em jogo no novo modo de produção assim como apontar possibilidades
nas quais o design assim como as práticas criativas em geral, poderiam articular
produção e distribuição dessa riqueza com autonomia dos seus atores tal como o
fizeram os Pontos de Cultura do Programa Cultura Viva do Ministério da Cultura.
Da indústria cultural às indústrias criativas: panorama crítico
O artigo “A indústria criativa como mistificação das massas” de Gerald
Raunig é uma evidente referência ao capítulo “Indústria Cultural: esclarecimento
como mistificação das massas” da obra paradigmática Dialética do Esclarecimento onde, nos anos 40, Max Horkheimer e Theodor Adorno manifestaram violentamente sua crítica à indústria do entretenimento, em particular aquela que se
propagava desde os Estados Unidos para o resto do mundo. Afirmavam naquela
ocasião que as esferas da cultura haviam sido totalmente investidas pela lógica
industrial. Gerald Raunig se pergunta então como hoje, de um simples deslocamento do singular ao plural, a indústria cultural se ressignificou como indústrias
criativas com base numa promessa de salvação universal, não somente para políticos e gestores como também para diversos atores do campo da arte. Logo, propõe
discutir as formas de subjetivação que estão em jogo e, para isso, analisa quatro
componentes fundamentais do conceito de indústria cultural para, em seguida,
analisar como esses componentes se apresentam nas atuais indústrias criativas.
A primeira crítica que Adorno e Horkheimer fazem à indústria cultural
diz respeito à sujeição social. Afirmam que a indústria cultural totaliza seu público
expondo-o “a uma promessa permanentemente repetida e continuamente insatisfeita” que o mantém numa dependência improdutiva. Estendem em seguida essa
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percepção do consumidor como vítima passiva e escravizada ao produtor, formulando então a segunda crítica à indústria cultural: embora apontem uma separação
nítida entre produtores e consumidores, a sujeição social se apresenta como a única forma de subjetivação de ambos os lados. Produtores e consumidores são nada
além de uma peça dentro da totalidade ou grande engrenagem chamada indústria
cultural. Toda diferença é rapidamente integrada nessa totalidade. A relação entre
peça e engrenagem indica que os atores e os produtores são empregados das instituições da indústria cultural e chegamos, com essa consideração, à terceira crítica
que indica que a criatividade dos atores culturais é oprimida sob o trabalho dependente. Criatividade empregada significa criatividade disciplinada e controlada. Os
consórcios midiáticos e de entretenimento da indústria cultural são as estruturas
institucionais que promovem a sujeição do indivíduo – produtor ou consumidor
– ao controle do capital. Veremos mais adiante que as formas de subjetivação engendradas pelas ditas indústrias criativas são mais complexas – sujeição social e
servidão maquínica, conforme conceituação de Deleuze e Guattari. E, finalmente,
a quarta crítica à indústria cultural é que, como resultado da sujeição social do indivíduo enquanto consumidor e produtor, a criatividade disciplinada e controlada
produz por sua vez a homogeneização e normatização de todas as práticas culturais reduzindo-as a mercadorias da indústria cultural. Para Adorno e Horkheimer,
o desenvolvimento da indústria cultural foi a última etapa de um processo que já
havia levado o Fordismo da indústria no meio urbano até a agricultura no meio
rural e que provoca, por sua vez, serialização e estandardização generalizadas no
sistema produtivo e fora dele. A disciplina e o controle impostos à criatividade no
âmbito da produção se estendem à reprodução e a todas as esferas da vida.
Gerald Raunig retoma uma a uma as críticas de Adorno e Horkheimer –
sujeição social como passividade do consumidor, subordinação do produtor no
trabalho assalariado, criatividade cerceada e, por último, homogeneidade da produção resultante dessa situação – e, com base em Paolo Virno, considera que na
atualidade as indústrias criativas adquirem outras características. Raunig inicia
suas considerações afastando-se da quarta crítica frankfurtiana que coloca a indústria cultural como fruto da expansão do Fordismo e do taylorismo. A indústria
cultural teria, ao contrário, um papel na superação dessas formas de produção
baseadas na repetição em prol de formas de produção baseadas na inovação que
hoje tendemos a chamar de pós-fordistas. Se no Fordismo a diferença é integrada e normatizada, no pós-fordismo a diferença (a informalidade, o imprevisto, a
disfunção) é o motor da produção e é mantida enquanto tal. A indústria cultural
não foi absorvida no Fordismo, e sim criou, em suas resistências e em particular
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naquelas dos movimentos sociais e culturais dos anos 60 e 70, uma abertura para
o pós-fordismo. Neste regime, mais do que repetição, importa é a criatividade no
trabalho e na vida, e essa criatividade se dá não apenas na fábrica e na empresa e
sim por toda a metrópole. E de fato, contrariamente à indústria cultural descrita
por Adorno e Horkheimer em sua terceira crítica, as indústrias criativas não se
organizam como grandes empresas de comunicação e de entretenimento e sim
como redes de pequenos negócios de produtores de comunicação, moda, design
e cultura popular e, preferencialmente, produtores aglomerados em “clusters”.
Diferentemente das instituições estabelecidas, são efêmeras e baseadas em projetos: são instituições-projetos que, em princípio, se constituem com base na auto
determinação e na rejeição do trabalho subordinado. Neste caso, a criatividade
é autocriação de si e, aqui, encontramos uma importante ambigüidade: embora
constituída com base na recusa do emprego e na afirmação da autonomia, em sua
solicitação de uma criatividade contínua, a instituição-projeto acaba por promover precariedade e insegurança. Um temor que, nos termos de Virno, atravessa
toda a vida. O trabalhador contemporâneo é um autônomo que pula de projeto
em projeto e muitas vezes se vê obrigado a se tornar micro-empresário ou pessoa
jurídica para poder ser subcontratado por grandes e médios conglomerados da comunicação e da cultura e, no caso do Brasil, também por ONGs e por “fundações
culturais” muitas vezes sem fundamentos. Em todos os casos, depende de sua
criatividade para (sobre)viver. Aqui, segundo Raunig, se realiza efetivamente a
perda de autonomia prognosticada por Adorno e Horkheimer:
Os indivíduos criativos são abandonados a um âmbito específico de liberdade,
independência e governo de si. Aqui a flexibilidade se torna norma despótica, a
precariedade do trabalho se torna a regra, as fronteiras entre tempo de trabalho e tempo livre se diluem da mesma forma que as do emprego e da greve, e a
precariedade se estende do trabalho para todos os aspectos da vida. (RAUNIG,
2008, p. 38.)

Uma vez definida as indústrias criativas como instituições-projeto onde
toda a vida é precarizada (à diferença das instituições modernas onde a subordinação era mais delimitada aos âmbitos do trabalho e do lazer), Raunig se pergunta quais seriam as formas de subjetivação que induzem a essa precarização
universal. Contrariamente às análises de Adorno e Horkheimer, considera que as
práticas e discursos dos movimentos sociais e culturais dos últimos 40 anos resistiram contra a normatização mas, ao mesmo tempo, fizeram parte das transformações que desembocaram em uma forma de governamentabilidade neoliberal.
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Isabell Lorey afirma que vivemos o paradoxo da criatividade como governo de
si: “governar-se, controlar-se, disciplinar-se e regular-se significa, ao mesmo tempo, fabricar-se, formar-se e empoderar-se, que, neste sentido, significa ser livre.”
(LOREY, 2006, p. 243). Que formas de subjetivação resistiriam então a essa forma de governamentabilidade que resulta em precariedade generalizada? Adorno e
Horkheimer consideravam a indústria cultural como uma totalidade que submetia
os indivíduos à sua lógica. Já Raunig, inspirado por Deleuze e Guattari, considera
que as indústrias criativas combinam a sujeição social (de que nos falavam Adorno e Horkheimer, entre outros teóricos) a uma servidão maquínica que não é nem
tão voluntária nem tão forçada. O que leva não apenas políticos e gestores como
também atores culturais e criativos a considerar o deslocamento da indústria cultural para as indústrias criativas como uma liberação se encontra precisamente na
mistura singular que se dá, na servidão maquínica, entre desejos de fuga e adaptação à lógica do sistema. Os atores das indústrias criativas alegam que ao menos a
“precarização de si” é uma decisão própria. Aqui Raunig conclui que não se trata
propriamente de uma “mistificação das massas” (título de seu ensaio) e sim de
uma “auto-mistificação massificante” que consistiria em uma possível resistência
nesse plano de imanência hoje designado por indústrias criativas. Ora se é fácil
observar essa “auto-mistificação massificante” em alguns circuitos de produção
cultural e criativa no Brasil, é difícil crer que a “precarização de si” mesmo que
vivida por alguns como “decisão” contentaria uma multidão – intelectualidade e
criatividade de massa – que tem se manifestado nos últimos tempos nas ruas, nas
praças e nas redes pelo mundo.
Uma política cultural para as práticas criativas: Pontos de Cultura e Pontos
de Criatividade articulados em redes
Raunig comenta muito rapidamente um elemento que pode abrir potentes alternativas. Anota que enquanto nas indústrias culturais estava em jogo o
componente coletivo da cultura, nas indústrias criativas ganha espaço o aspecto
individual da criatividade. Essa mudança de ênfase – do coletivo ao individual – é
particularmente visível na transformação do Ministério da Cultura (caracterizado
por uma gestão compartilhada entre Ministro – Gilberto Gil e mais tarde Juca Ferreira – e movimentos culturais) em um Ministério das Indústrias Criativas87 (sob a
gestão de Ana de Hollanda). A ênfase na criatividade individual é perceptível des87 Reivindicação da Indústria Cultural brasileira, em particular da indústria cinematográfica e
fonográfica por meio de artigos do cineasta Cacá Diegues no jornal O Globo.
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de o discurso de posse da Ministra88 na valorização da “figura do criador” como se
essa figura criasse sozinha. Já os Pontos de Cultura do Programa Cultura Viva são,
de acordo com definição oficial89, entidades que desenvolvem ações de impacto
sociocultural em suas comunidades e que passam a ser reconhecidas e apoiadas
financeira e institucionalmente pelo Ministério da Cultura. Deles, poeticamente,
o ex Ministro Gilberto Gil disse que são “uma espécie de ‘do-in’ antropológico,
massageando pontos vitais, mas momentaneamente desprezados ou adormecidos,
do corpo cultural do País”. Nos últimos anos, os Pontos de Cultura do Programa
Cultura Viva têm mobilizado uma rede extremamente heterogênea de atores sociais e culturais, agenciando práticas de comunidades tradicionais (quilombolas,
indígenas e caiçaras) com aquelas das tribos urbanas mais “antenadas”, articulando conhecimentos ancestrais como os dos mestres griôs com os provenientes
do ensino formal moderno, recombinando metodologias low tech de gambiarras
com as tecnologias high tech da cultura digital; e têm desenvolvido linguagens
variadas: artes performativas, artes plásticas, artesanato audiovisual, dança, folclore, fotografia, gastronomia, jornalismo, literatura, memória, música, rádio e
televisão. Fruto de uma reflexão pós-industrial, Pontos de Cultura apresentam
uma maior organicidade com o território e com os agentes que neles vivem e
produzem.
Uma política cultural para as práticas criativas – visto que são elas que
são apontadas como as “locomotivas” do século XXI – tem como ponto de partida
a afirmação do fato que, no Brasil, uma industrialização extensiva e inclusiva,
para o bem ou para o mal, nunca de fato “aconteceu”. O movimento concretista
paulista, com seu desenvolvimento de linguagem geométrica e sua busca por uma
linguagem universal, foi mais a manifestação artística de uma industrialização
que ocorria no Estado de São Paulo do que uma expressão das várias facetas
da sociedade e da cultura no país. O movimento neoconcretista carioca iniciou
uma importante reação a essa percepção mas, no design em particular, prevaleceu
a atitude “bolas para o contexto: vamos trazer para o Brasil o design moderno
[...].90 Uma política cultural para as práticas criativas tem como objetivo pensar88 http://www.cultura.gov.br/site/2011/01/03/discurso-de-posse-da-ministra-da-cultura-anade-hollanda/
89 http://www.cultura.gov.br/culturaviva/ponto-de-cultura/
90 “Bolas para o contexto, vamos trazer para o Brasil o design moderno: parece ter sido este
o lema. Sem avaliar em profundidade as características peculiares da produção e do consumo
no Brasil, desconsiderando toda a sua disparidade, a sua concentração de abismos diferenciais
na vida social, o design institucionalizado na ESDI encantou-se pelo mote da industrialização
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-criar práticas que levem em consideração as particularidades culturais, sociais e
econômicas do país que são diferentes – sem que isso seja necessariamente um
problema – das características da Europa dos séculos XIX e XX onde e quando
o design nasceu e floresceu junto com a era industrial e a conseqüente divisão
técnica – divisão entre trabalho intelectual e manual – ou seja, separação entre
o projeto e sua execução que gera de imediato uma hierarquização social entre
aqueles que projetam e aqueles que executam, sendo que os primeiros passam a
ser formados por escolas de design enquanto os segundos freqüentam escolas de
artes e ofícios. Quando a “escola da vida” é a única opção, a essa séria de distinções sociais soma-se aquela entre profissionais e amadores. A divisão técnica do
trabalho se revela geradora de fortes divisões sociais. Hoje, em pleno século XXI,
numa era tida como pós-industrial e onde algumas dessas dicotomias parecem se
afrouxar ou assumir outras configurações, o design se encontra oficialmente entre
os 12 setores da denominada “economia criativa” sendo reconhecido como um de
seus setores de maior força. Por outro lado, embora ele não seja mencionado entre
as linguagens desenvolvidas pelos Pontos de Cultura, o design vem sendo praticado nessas iniciativas de maneira informal. Podemos mencionar como exemplos
a produção de brinquedos no Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha
(http://rocinhaludica.blogspot.com.br/) e a comunicação da cultura hip hop realizada no Pontão Digital Preto Ghoez do Movimento Enraizados91 (http://www.enraizados.com.br/) entre muitos outros. Design em Pontos de Cultura significa um
empoderamento pelo design das práticas culturais e criativas já realizadas nesses
espaços (e vice versa) e constituição de redes de práticas culturais e de práticas
criativas sendo o design, ele próprio, uma rede de atividades que oscilam entre
técnicas, ciências e artes. Com efeito, o design mantém certa ambigüidade entre
ciência e arte, mas, segundo Richard Buchanan, design é uma disciplina onde a
concepção do ‘objeto’, do método e do objetivo é parte integral da atividade e
dos resultados (BUCHANAN, 1995, p. 3) do próprio design. Nesse sentido, o design se caracteriza como atividade de invenção (arte) sem se afastar da atitude de
e conteve, sob comportas bem resguardadas, toda e qualquer reflexão que pudesse redefinir a
atividade em perspectiva mais adequada ao cenário nacional. Não pensou sequer a tradição do
modernismo brasileiro, à qual se opôs, oferecendo-se como outra face do moderno (modernismo
nacionalista, modernismo antropófago, etc,.). Este foi talvez o erro – compreensível, entretanto
– mais critico de toda a sua história: voltar as costas para a realidade e operar no estrito campo
da idealização.” (LEITE, 2006, p. 260).
91 Cf. Rociclei da Silva e Barbara Szaniecki Políticas culturais vivas: raízes e redes do Movimento
Enraizados, disponível em: http://culturadigital.br/politicaculturalcasaderuibarbosa/2011/11/06/
artigos-do-ii-seminario-internacional-de-politicas-culturais/.
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investigação (ciência). Buchanan também aponta a contínua ampliação do campo
de atuação do designer: comunicações visuais e simbólicas, produção artesanal ou
industrial (ou resultante de uma hibridação) de objetos, estruturação de serviços
ou atividades e, por fim, criação de sistemas ou ambientes complexos para trabalhar, aprender, brincar, em suma... Viver! Redes de Pontos de Cultura articulados
com Pontos de Design significa investigar e inventar, nos territórios metropolitanos, uma cultura-criatividade viva, ou seja, com sentido. Investir numa política
cultural para o design equivale a investir numa política criativa para a cultura.
As críticas de Adorno e Horkheimer à indústria cultural92 podem não se aplicar
às indústrias criativas mas nem por isso podemos aceitar a-criticamente o horizonte de precariedade que a implementação das indústrias criativas sustentaram
na Europa e nos Estados Unidos e a afirmação de Raunig com base em Lorey de
que essa precariedade é, em parte, uma “auto-precarização de si”, ou seja, fruto
de uma decisão pessoal, não contribui para desdobramentos afirmativos de outros
horizontes.
Conclusões
Em tempos de crise econômica e política na Europa e nos Estados Unidos (que em seus múltiplos aspectos indica uma crise do eurocentrismo e de sua
racionalidade) e em tempos de emergência dos BRICS, cabe-nos perguntar se a
atual oportunidade – deve servir a mais do menos ou à produção de diferença. A
crise da racionalidade ocidental – desse ocidente que é, ele mesmo, uma invenção
da racionalidade – vem acoplada com uma crise do antropocentrismo. A crise não
é do planeta Terra e sim do homem, de um homem também totalmente construído.
Essa situação histórica do presente que se coloca como crise é descrita por Bruno
Latour como uma desconexão entre duas grandes narrativas: a primeira corresponde à modernidade hegemônica da qual o design participou como um poderoso
motor é a da modernização, do progresso e do domínio enquanto a segunda corresponde ao que podemos chamar de uma altermodernidade se preocupou com o
enredamento, o cuidado e a cautela.
A expansão do termo ‘design’ é uma indicação [...] daquilo que poderia ser chamada de uma teoria pós-Prometeu da ação. [...] É exatamente no momento em
que a dimensão da tarefa em nossas mãos ter sido fantasticamente amplificada
92 Lembremos as quatro críticas de Adorno e Horkheimer à indústria cultural: sujeição
social como passividade do consumidor, subordinação do produtor no trabalho assalariado,
criatividade cerceada e, por último homogeneidade da produção resultante dessa situação.
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pelas várias crises ecológicas que o público está se conscientizando do sentido
pós-Prometeu do agir. (LATOUR, 2008)

Como designers, podemos traçar linhas de uma nova modernidade mas
essas linhas serão traçadas com muita cautela. Se o designer moderno foi um
Prometeus guiado pela teoria da ação, o designer contemporâneo é um Prometeus
cauteloso e, nesse sentido, esse enredamento e cuidado ele pode encontrar na sua
relação com os Pontos de Cultura com seus territórios e seus atores. Um novo agir
no sentido de uma sociedade pólen que resiste ao capitalismo cognitivo, cultural
e cultural sem abrir mão da potência dessas práticas.
Referências
BUCHANAN Richard. “Rethoric, Humanism and Design”. In: MARGOLIN, Victor;
BUCHANAN Richard (eds.) Discovering Design – Explorations in Design, Cambridge (Massachussets) e Londres (Inglaterra) : The MIT Press, 1995 .
DA SILVA, Rociclei; SZANIECKI, Barbara. Políticas culturais vivas: raízes e redes
do Movimento Enraizados. http://culturadigital.br/politicaculturalcasaderuibarbosa/
2011/11/06/artigos-do-ii-seminario-internacional-de-politicas-culturais/, novembro
de 2011.
DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT - CREATIVE INDUSTRIES MAPPING Document 2001, disponível em: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.culture.gov.uk/reference_library/publications/4632.aspx.
DESCOLA, Philippe. La fabrique des images – visions du monde et formes de la
representation. Paris: Somogy Éditions d’Art e Musée du Quai Branly, 2010.
DIAS LESSA, Washington. “A ESDI e a contextualização do design” em A herança
do Olhar – O Design de Aloísio Magalhães. LEITE, João de Souza (org.). Rio de
Janeiro: ArtViva, 2003.
LATOUR, Bruno. A cautious Prometheus? A few steps toward a philosophy of design. Networks of Design. Anais da Annual International Conference of the Design
History Society (UK). University College Falmouth, 2008.
LAZZARATO, Maurizio e NEGRI, Antonio. Trabalho Imaterial. Rio de Janeiro:
DPeA, 2001.
LEITE, João de Souza. “De costas para o Brasil, o ensino de um design internacionalista” em O design gráfico brasileiro – Anos 60. Chico Homem de Melo (org.). São
Paulo: Cosac Naify, 2006.
LOREY, Isabell. “Gubernamentalidad y precarización de sí. Sobre la normalización
de los productores y las productoras culturales” em Producción cultural y prácticas

189

190

Uma política cultural para as práticas criativas

instituyentes: líneas de ruptura en la crítica institucional. Proyecto Transform (org.).
Madrid: Traficantes de Sueños, 2008.
MOULIER-BOUTANG, Yann. Le Capitalisme Cognitif - La Nouvelle Grande Transformation. Paris: Amsterdam, 2007.
RAUDIG, Gerald. “La industria creativa como engaño de masa” em Producción cultural y prácticas instituyentes: líneas de ruptura en la crítica institucional. Proyecto
Transform (org.). Madrid: Traficantes de Sueños, 2008.
SILVA, Gerardo; SZANIECKI, Barbara. Pontos de cultura para além das indústrias
Criativas: http://www.canalcontemporaneo.art.br/arteemcirculacao/archives/003554.
html
TURINO, Célio. Ponto de Cultura. O Brasil de baixo para cima. São Paulo: Anita,
2009.
VIRNO, Paolo. Grammaire de la multitude. Pour une analyse des formes de vie
contemporaines. Paris: L’Éclat et Conjonctures, 2002.
VIRNO, Paolo. Virtuosismo e revolução. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

Barbara Peccei Szaniecki é mestre e doutora em Design pela PUC-Rio e pesquisadora de pós-doutorado na Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ. dolar.rj@terra.
com.br.

LUGAR COMUM Nº35-36, pp. 191- 199

Metrópole, cultura e breves reflexões
sobre os novos museus cariocas
Vladimir Sibylla Pires

Preâmbulo
Transformações ocorridas na cidade do Rio de Janeiro, nos últimos cem
anos, demonstram a estreita relação entre aquelas e a instalação de novos museus.
A mudança no paradigma produtivo (de fabril a cognitivo), centrado agora nas
dimensões imateriais do trabalho, impõe-nos, no entanto, desafios analíticos ao
fenômeno-museu. Assim, acreditamos ser pertinente nos questionarmos: para que
novos museus, hoje? Ou, dito de outra maneira: qual o seu papel no capitalismo
contemporâneo? O que podem, enfim, diante do poder constituinte da multidão,
da desmaterialização do trabalho e da produção biopolítica do comum surgidos
com o capitalismo cognitivo?
Transformações na metrópole: de “civilizada” a “espetacularizada”
No início do século XX, em plena gestão do prefeito Pereira Passos (19021906), uma Rio francesa “ergueu-se” sobre os escombros de uma Rio portuguesa.
Nas palavras de Maria Inês Turazzi (1989), vivia-se a “euforia do progresso e a
imposição da ordem”. O trabalho (re)organizava-se e a cidade adequava-se a esta
nova realidade. No dizer de seus cronistas: “civilizava-se”93.
Guardadas todas as devidas proporções, um século depois (e no decurso
de uma nova reorganização do trabalho) deparamo-nos com outro tipo de “bota-abaixo” e – por assim dizer – uma nova espécie de “euforia”. Hoje, porém, não
se trata mais de “civilizar-se”, mas sim de “espetacularizar-se”: já sabíamos que
o nosso era o “carnaval mais famoso do mundo”94. Em 2011, conquistamos a

93 A expressão “O Rio civiliza-se” é atribuída a Figueiredo Pimentel, colunista da extinta
Gazeta de Notícias.
94 Cf. < http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/cultura-regiao-sudeste.htm >.
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alcunha de “o melhor réveillon do mundo”95. Neste ano, como se não bastasse,
viramos patrimônio de toda a humanidade96.
Diante disso, e neste ritmo, só nos resta mesmo nos preparar (urbanística e psicologicamente) para os outros mega-eventos por vir: a Copa do Mundo
(2014) e as Olimpíadas (2016).
Rio de Janeiro: a Barcelona dos Trópicos?
Dentro do contexto atual de transformações / reorganizações da cidade –
e após uma Rio de Janeiro norte americana ter-se erguido (a partir da década de
1940) sobre os escombros da Rio francesa de Pereira Passos97 –, agora uma Rio
global parece querer se erguer sobre tudo isso. Muito em função, como querem
alguns, de um modelo de gestão de cidades disseminado em todo o mundo após a
crise da década de 1970 (e aportado em território brasileiro a partir da década de
1990) que passou a mobilizar a tríade cidade-empresa, empresário-líder e evento-oportunidade. Um fenômeno que David Harvey (1996) denominou de “empresariamento” da gestão urbana.
Foi o que houve com a cidade de Barcelona e sua região portuária para os
Jogos Olímpicos de 1992. Foi o que houve com Lisboa para a Exposição Mundial
de 1998. E é o que está acontecendo com o Rio de Janeiro. Não à toa este modelo
ibérico, em particular o da cidade catalã, tornou-se fonte explícita de inspiração
para o prefeito Eduardo Paes. Este, quando da assinatura de um acordo de cooperação entre as duas cidades, declarou:
O caso de Barcelona é muito parecido com o do Rio: havia uma área do Porto
degradada, uma cidade deprimida, num baixo astral onde as coisas começaram a mudar. O ponto de virada para eles foram as Olimpíadas. Nós queremos
aproveitar ao máximo a mesma oportunidade. O sonho do Rio é ser Barcelona
amanhã.98

95 Título concedido pelo World Trade Guide. Cf. < http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/
reveillon-de-copacabana-recebe-o-titulo-de-o-melhor-do-mundo/n1597504223611.html >.
96 Cf. <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/07/rio-recebe-o-titulo-de-patrimonio-cultural-da-humanidade.html >.
97 Refiro-me, em particular, às intervenções do prefeito Henrique Dodsworth (1937-1945).
98 Cf. < http://noticiasrio.rio.rj.gov.br/index.cfm?sqncl_publicacao=22000 >.
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E neste afã de sermos “Barcelona amanhã”, nossa zona portuária (como
não poderia ser diferente) tornou-se alvo de um “olhar crítico” do Poder Público,
que o vem transformando em palco das intervenções do chamado Porto Maravilha, projeto que visa “requalificar” a área e fazê-la se “reencontrar com a cidade”99.
Um claro processo de gentrificação, cuja “cereja do bolo”100, nas palavras do próprio prefeito Eduardo Paes, é um museu: o do Amanhã, concebido pelo arquiteto
catalão Santiago Calatrava (o mesmo de uma ponte para Barcelona’92, de uma
gare de trem para Lisboa’98 e, mais recentemente, da revelação de uma série de
escândalos de corrupção e favorecimento ilícito em projetos espanhóis)101.
Uma obra que, segundo o release fornecido pela Prefeitura, “representa
uma cidade que resgata o passado e vislumbra o amanhã”102. Que aposta, portanto,
na promoção de uma singularidade baseada em sua história e identidade cultural.
Museus e transformação urbana
Embora hoje, na prática, este passado e esta identidade estejam ligeiramente alijados – sob a forma de desapropriações e ausência de debate público –
do destino vislumbrado pela Prefeitura para aquela região103, o release não deixa
de apontar para uma verdade. Afinal, é digno de nota observar como que, ao longo
desses cento e poucos anos que nos separam do “bota-abaixo” de Pereira Passos,
e de sua imposição de uma nova ordem à cidade, houve uma estreita relação entre
transformação urbana e instalação de equipamentos culturais, mormente museus.
Apenas à guisa de exemplificação, vale lembrarmos aqui de três casos:
Em 1908, durante a gestão de Francisco Marcelino de Souza Aguiar (na
sequência, portanto, das transformações impostas por Pereira Passos ao Centro do
Rio) e no contexto das comemorações do centenário da chegada da Família Real,
foi edificada, em um dos extremos da então recém inaugurada Av. Central, a nova
sede da Escola Nacional de Belas Artes (antiga Academia Imperial de Belas Artes,
herdeira da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios fundada por D. João VI) e,

99 Cf. < http://www.portomaravilha.com.br/web/esq/imprensa/pdf/05.pdf >
100 Cf. <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/11/comecam-obras-para-o-museudo-amanha-no-rio.html >.
101 Cf. < http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.142/4274 >.
102 Cf. < http://portomaravilha.com.br/web/esq/imprensa/pdf/07.pdf >.
103 Cf. < http://www.brasildefato.com.br/node/6908 >.
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posteriormente, Museu Nacional de Belas Artes104. Um monumento localizado
em um quadrilátero onde estão instalados outros importantes equipamentos culturais da cidade (o Teatro Municipal e a Biblioteca Nacional).
Pouco mais de uma década depois, e em decorrência de outro centenário comemorativo, surge um segundo exemplo de equipamento cultural a serviço
de (ou, pelo menos, em consonância com) transformações urbanísticas: o Museu Histórico Nacional. Fundado pelo presidente Epitácio Pessoa no contexto da
Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência (1922),
instalado na Ponta do Calabouço em salas contíguas ao então Palácio das Grandes
Indústrias, o Museu Histórico Nacional é, assim, contemporâneo das transformações que abriram o que hoje é a Esplanada do Castelo, fruto do desmonte do
morro homônimo ali localizado. Um desmonte que pôs fim ao marco fundacional
da cidade e às habitações de cerca de cinco mil moradores.
Por fim, já nos anos 1950, fruto de aterros que vinham ocorrendo desde o
início do século, mas, sobretudo, a partir de outro desmonte (o de parte do morro
de Santo Antônio), o nascente Aterro do Flamengo que hoje conhecemos torna-se palco de um novo museu, o de Arte Moderna. Fundado na década de 1940,
o MAM do Rio de Janeiro tem a sua primeira unidade – o Bloco Escola – ali
instalada em 1958. Em 1961, o então governador do Estado da Guanabara, Carlos
Lacerda, dá início à construção de um Parque com a nomeação da arquiteta Maria
Carlota de Macedo Soares (Lota) para assessoria do Departamento de Parques da
Secretaria Geral de Viação e Obras da Superintendência de Urbanização e Saneamento (SURSAN). Em sua opinião, o Aterro do Flamengo “era a última grande
área no centro da cidade que possibilitava ao (...) governo [de Carlos Lacerda]
realizar uma obra que reuniria grande utilidade pública e beleza”. E, por isso,
pensa que “um simples corredor para carros poderá se transformar numa imensa
área arborizada e acabará se convertendo num símbolo para a cidade.” (apud OLIVEIRA, 2006). O bloco de exposições do MAM RJ seria inaugurado em 1963 e o
Parque, integrando este e outros equipamentos urbanos (como o Aeroporto Santos
Dumont e o Iate Clube), seria oficialmente inaugurado em 1965.

104 Embora o museu, propriamente dito, seja apenas de 1937, sua inclusão nesta lista de
exemplos é, por nós, tida como pertinente em função de dois aspectos centrais: por um lado,
trata-se do início da formação de seu acervo; por outro, explicita outra estreita relação, qual
seja, a do museu com a sua dimensão pedagógica. Aqui, em relação às chamadas “Belas Artes”.
Nos exemplos a seguir, com uma ideia de Brasil (Museu Histórico Nacional) e com uma ideia
de modernidade (MAM).

Vladimir Sibylla Pires

Se é tão estreita a relação entre a tríade cidade, transformação urbana e
instalação de novos museus, por que então a “cereja do bolo” do prefeito Eduardo
Paes torna-se, assim, tão especial?
Reperspectivando o papel do museu no capitalismo cognitivo
Para além da falta de debate público sobre esta e outras questões – todas
elas envolvendo temáticas concernentes a patrimônio, memória, preservação, cultura etc. –, detectável em artigos de estudiosos e especialistas (BARBOSA; OSSOWICKI, 2009; SZANIECKY; SILVA, 2010; LARANJA, 2011), bem como os
problemas de corrupção e favorecimento ilícito envolvendo o nome do arquiteto
Santiago Calatrava, vale lembrar ainda as profundas transformações pelas quais o
capitalismo mundial vem passando desde, pelo menos, as décadas de 1960 e 1970,
quando nos deparamos com diversos elementos denunciadores da desarticulação
de suas dimensões espaço-temporais: do ponto de vista do capital, reorganização
industrial a partir de processos de automatização e de externalização produtiva
(descentralização); do ponto de vista do trabalho, crescente desvalorização de sua
dimensão fabril, com êxodo de trabalhadores das linhas de montagem e busca
de alternativas ao trabalho assalariado industrial; abertura social e territorial dos
conflitos e da própria relação salarial; aumento das pressões sociais para universalização do Welfare State, entre inúmeros outros aspectos (COCCO, 1999).
Elementos anunciadores da completa transformação do regime de acumulação e de valorização capitalistas, que passaria de fabril a cognitivo. Um contexto novo no qual o padrão de acumulação passou a se basear eminentemente nos
processos reprodutivos (tornados produtivos), e onde ocorre uma emancipação
em relação à ordem do chão de fábrica e à relação salarial; onde nos deparamos
com transformações aceleradas no ambiente produtivo (possibilitadas pela integração das novas tecnologias de informação e comunicação ao referido ambiente)
e pela conformação de redes sociotécnicas capazes de sustentar e desenhar os territórios de uma cooperação produtiva, atualizando a virtualidade produtiva constituída pela sociedade e que impõe a produção constante e intermitente do “novo”
(COCCO, 1999; COCCO, SILVA, GALVÃO, 2003).
Lazzarato & Negri (2001, p.41), comentando a postura do intelectual
nesse novo paradigma produtivo, alegam que “sua intervenção não pode (...) ser
reduzida nem a uma função epistemológica e crítica, nem a um envolvimento e
a um testemunho de liberação; é no nível do próprio agenciamento coletivo que
ele intervém”. É no interior do próprio mundo do trabalho que ela se dá. Acreditamos que podemos ter o mesmo pensamento no que tange a atuação do museu
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contemporâneo. É no mundo do trabalho (da produção, das subjetividades, dos
afetos etc.) que ele age. Assim, se é verdade que o que temos visto nos últimos
tempos é a insustentabilidade do projeto moderno (LATOUR, 1994), o que pode,
então, a forma-museu contemporânea diante do poder constituinte da multidão?
Da desmaterialização do trabalho? Da produção biopolítica do comum?
Com o deslocamento, nos últimos cem anos, dos centros efetivos de criação de valor e de inovação das grandes fábricas para os escritórios e destes para o
território e para as dinâmicas do mundo-da-vida, a informação que se torna central para a (re)produção e (re)valorização do capital deixa de ser exclusivamente
aquela materializada em algum suporte (físico ou eletrônico) – o documento e
o documentado dos poderosos bancos de dados, o “objeto-significante” ou “informante” dos museus etc. – e passa a estar atrelada ao ser vivente enquanto ser
produtivo, criativo, comunicacional, relacional. Cultural, enfim.
Conforme já demonstrado pela antropologia contemporânea (CERTEAU,
2008; WAGNER, 2010), a cultura é múltipla e, em sua multiplicidade, é criativa
e inovadora. Por isso, arte é a própria vida. Algo intrinsecamente coletivo e efêmero, já que associado a um ato. Não necessariamente a obra oriunda de um gesto
ex-nihilo ou mesmo singular patrimonializada em galerias e museus.
Estes últimos, embora de inspiração grega, berço da democracia, são,
na verdade, uma invenção nada democrática da Idade Moderna que se estrutura
em consonância com as grandes transformações ocorridas entre os séculos XV e
XVIII na Europa: ascensão da burguesia, consolidação do capitalismo, formação
dos estados nacionais, mas, sobretudo, a objetivação do mundo. Um processo
sobre o qual se estruturou não apenas o modus operandi de nossa sociedade, mas
a própria razão de ser dos museus.
Durante a consolidação, entre os séculos XVIII e XIX, do formato, conceito e funcionalidade que conhecemos hoje, os museus viraram parte de um
dispositivo de saber e de subjetivação, se pensarmos em termos foucaultianos
(CRIMP, 2005), e seus objetos expressavam a sacralização do exótico, do “outro”,
da opera prima e da master piece. Objetos-informantes, digamos assim, que serviam para contar uma história sobre algo ou alguém, geralmente sob o prisma do
poder que os instituiu, que os dotou desta sua “capacidade de fala”. Uma “central
de cálculo”, a circular inscrições (informações) para dentro e para fora de seu
centro, conformando inscrições de n grandeza (LATOUR, 2000). Um agente do
poder constituído, um formulador de saberes e discursos sobre temas, classes,
povos e culturas poucos conhecidos... ou que se queriam distantes, tutelados, conformados, subjugados.

Vladimir Sibylla Pires

Ressalvadas todas as exceções que confirmam a regra, assim foi pelo
menos até a década de 1970, quando a agudização dos problemas sociais advindos
da crise geral no modo de produção fordista impôs à instituição-museu a reflexão
sobre sua capacidade de contribuir para o desenvolvimento social. De lá para cá,
os museus revitalizaram-se e espetacularizaram-se, assumindo um papel central
em nossa atual sociedade do consumo.
No entanto, não possuem um modelo administrativo-operacional que dê
conta da arte como ato, da cultura como intrinsecamente criativa, da memória
como devir, da produção biopolítica do comum e do poder constituinte da multidão. Diante disso, um novo modelo de museu faz-se necessário. Ou mesmo a sua
dissolução.
Isto porque, para os interesses destas breves reflexões, quatro são os aspectos centrais na compreensão do fenômeno-museu que se encontram em xeque
com a emergência do capitalismo cognitivo: sua institucionalidade (ou seja, as
bases conceituais – de natureza política, econômica e filosófica – segundo as quais
ele vem sendo instituído ao longo dos séculos); a natureza ôntica / ontológica
daquilo sobre o qual se debruça parte significativa de suas atividades (o objeto-informante constituinte de seu acervo); o sujeito social ao qual se destinam tais
atividades (o povo-sociedade-público para o qual se dirige ou com o qual se relaciona); e, por fim, o espaço em que se desenvolvem tais atividades, em particular
a chamada “experiência museal” (ou seja, aquilo que decorre da interação entre
público, acervo e os discursos a estes associados).
Tal novo modelo de museu precisaria estar centrado, portanto, não mais
em uma relação contratualista, mas atenta à conformação do comum; não mais
focado no objeto ou no patrimônio, mas em uma informação biopotente ou biopolítica, centrada no ser vivente, na produção de formas de vida e no devir da memória e da cultura; não mais a serviço de um público ou população, fruto de sua institucionalidade histórica de base contratualista, mas a serviço da (pois constituído
pela) multidão; e, por fim, não mais adstrito ao edifício (ou mesmo ao território),
mas sim a um território redimensionado, pois rede de redes.
Qualquer coisa diferente disso – e, a rigor, os atuais novos museus cariocas são diferentes disso – talvez seja fomentar, mesmo que disfarçada em tecnologias e interatividades de última geração, uma visão meramente neoconservadora
da arte, da vida e da sociedade a partir da insistência em uma dimensão pedagógica para tais equipamentos recaindo sobre a (re)centralidade do objeto (a opera
prima, a master piece etc.) e do “artista genial” (o autor inspirado, de forma ex-nihilo e singular).
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Um caminho anacrônico – para dizer o mínimo – em tempos de centralidade das dimensões sociais, comuns, coletivas, afetivas, colaborativas do trabalho. Inclusive com o que isto implica para a obra e a autoria.
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Indignados globais por uma
cultura política digital
Aline Carvalho

“Hoje não é mais o pequeno recanto que reivindica sua sucessão ao
universal, é o universal que chama o local para que ele venha”
Gilberto Gil

O sistema político atual, dito democrático, parece estar cada vez mais
sendo colocado em questão, assim como a sociedade já o fez em outros momentos
ao longo da história. Compreendendo a internet como um espaço cidadão e público, onde se desenvolvem debates e ações que irão mais ou menos afetar a tomada
de decisões políticas, vemos surgir o que Peter Dahlgren chama de “democracia
2.0”: a internet como um « espaço publico », a partir do entendimento de Habermas deste como um “lugar de formação da vontade política, via um fluxo livre
de informações pertinentes e de ideais, consistindo em “interações face a face e
interações midiatizadas”(DAHLGREN, 2000, p. 161).
Redes digitais e novos espaços de coletividade
Nesta perspectiva, é necessário desconstruir a distinção comumente feita
entre “virtual” e “real”, em relação às interações estabelecidas através de um suporte digital, uma vez que estas relações estabelecidas não podem ser dissociadas
de uma dinâmica social off-line por detrás da tela do computador. Sendo a internet
uma arena pública de interações, da mesma forma que reproduz em novos meios
antigos monopólios e desigualdades, permite, por outro lado, o estabelecimento
da própria noção de “coletividade” em outros espaços, uma vez que é possível
conectar em rede pessoas e ideias para além das limitações físicas temporais e territoriais. Vemos assim o surgimento de uma nova classe política, fundada em uma
dinâmica questionadora dos parâmetros hierárquicos e territoriais da democracia
moderna. Reunidos por um sentimento coletivo de não conformismo ao atual estágio do sistema capitalista, os autonomeados “Indignados” fazem uso de ferramentas digitais para compartilhar experiências dispersas espacialmente e debater
estratégias concretas, tendo em vista o que consideram uma “democracia real”.
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Acima de tudo, é evidenciado o caráter mundial deste movimento. Sob a
epígrafe “todos juntos para uma mudança global”, estes cidadãos compreendem
que os principais pontos fracos do sistema atual – bem como suas possibilidades
de melhoria – não dependem apenas de governos isolados, mas estão diretamente
ligados a organizações transnacionais – desde a Organização das Nações Unidas
ao Banco Internacional do Desenvolvimento. Se por um lado se coloca em questão as demandas relativas ao meio ambiente, o sistema financeiro e contra a guerra, por outro lado, é muito mais complexo estabelecer prioridades em uma escala
mundial e tão diversa. Cada país tem suas prioridades e dinâmicas internas para a
implementação de políticas públicas. Assim, o ponto em comum encontrado pelo
movimento – sabendo que cada localidade possui contextos políticos específicos
– é o fato que de uma maneira geral os governantes não têm representado os cidadãos que os elegeram. Assim, é reivindicada uma participação mais efetiva da
sociedade na tomada de decisões de governos, questionando-se a efetividade da
democracia hoje.
As revoluções que ocorreram no norte da África no início do ano inspiraram a mobilização que ocupou as praças da Espanha em maio, e a Wall Street nos
Estados Unidos em outubro, além de ocupações em espaços públicos em outras
cidades no mundo como Roma, Paris, Bruxelas e Rio de Janeiro – guardadas as
devidas proporções. A chamada para mobilização mundial no dia 15 de outubro
na página Takethesquare.net, um dos vários sites que reúnem as ideias do movimento, explica esta mobilização global:
A chave do 15 de outubro não deve ser apenas mobilizar pessoas através de algumas ações simultâneas, mas conscientizar-se de que o mundo age junto, e assim,
começar a construção de uma rede entre todos nós, para decidirmos todos juntos,
pois esta é a única possibilidade, o que o mundo deveria ser. Sabemos que os poderes são mundiais, que vivemos em um mundo globalizado, então por isso nossa
resposta deve ser igualmente mundial (Blog TAKETHESQUARE.net, 2011).

De uma maneira geral, a cobertura midiática tem buscado não relacionar
as manifestações entre si, forjando a aparência de movimentos isolados. Entretanto, o chamado à manifestação global do 15 de outubro levou milhares de cidadãos
às ruas de mais de 950 cidades, de 82 países em todo o mundo - números refletem
o sentimento geral de insatisfação, ainda que demandas concretas e a organização
a longo prazo ainda deixe a desejar. Dahlgren afirma que
Ainda que a tecnologia forneça os recursos-chave para um aumento da comunicação entre os cidadãos, é a discussão em si que irá dar vida ao espaço público.

Aline Carvalho

Aonde se desenvolve tal interação, entre quem, sob quais circunstâncias, via
quais tipos de processos comunicativos e graça a quais competências? (DAHLGREN, 2000, p. 170).

Neste sentido, a cobertura por parte de mídias alternativas e amadoras e
a troca mais ou menos direta de informações entre os ativistas através da rede foram, e ainda são, a maior fonte de informações do movimento. A tecnologia streaming que permitiu a transmissão em tempo real de assembléias, manifestações e o
dia a dia dos acampamentos contribui para o reconhecimento entre pares, mesmo
que geograficamente distantes, e o fortalecimento do sentimento compartilhado
de indignação, que pode levar a ações em contextos locais e específicos.
Inteligências coletivas e compartilhadas
Este processo de digitalização não diz respeito apenas à transposição de
conteúdos para o meio digital, mas sim como os elementos tecnológicos alteram
relações sociais a partir de uma nova configuração de conhecimento e de cultura.
E essa cultura de redes estabelecida no meio digital atua como um potencializador
para a conexão entre grupos sociais e vontades construtivas que até então se encontravam dispersos, possibilitando produções colaborativas e circuitos alternativos através das novas tecnologias. Ainda que seja muito complicado usar o termo
« sociedade », em toda sua diversidade e divergências, hoje as movimentações
políticas em uns pais refletem e motivam experiências em outros territórios de
forma muito mais rápida, viral e informal. A respeito do processo de aprendizado
coletivo de se fazer política 2.0, Javier Toret, filosofo e cyberativista do grupo
Democracia Real Ya Barcelona, acredita que
Se a democracia na época moderna era a invenção da liberdade, a democracia
agora é a invenção do comum, do que nos une. Conseguimos criar um código
fonte, como se fosse um software livre, e o colocamos à disposição de todos, porque nós também vimos como haviam feito nossos irmãos do mundo árabe. (…)
Não se trata de como transmitir mensagens, mas como surge uma organização
coletiva e interativa e se cria uma pequena inteligência coletiva. E, claro, ao
liberar o código fonte, a gente o melhora e modifica (FERNANDEZ, 2011, p. 54).

Não é de hoje que movimentos sociais locais encontram reflexo em contextos internacionais. O próprio tão falado maio de 68 só alcançou essa dimensão
histórica porque não foi apenas em Paris que jovens universitários se uniam a
classe trabalhadora para lutar por mudanças sociais – mas também nos Estados
Unidos, Praga, Cuba e inclusive no Brasil. Cada movimento tinha seus desafios e
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bandeiras, mas toda esta juventude estava de alguma forma envolta no sentimento
de que uma revolução (social, cultural, política) estava acontecendo. A diferença
hoje é que a internet proporciona um contato mais imediato, que possibilita o
surgimento de ideários comuns e compartilhamento experiências, buscando novas respostas para novos problemas. (Imagine se Daniel Cohn Bendit, Richard
Stallman e Gilberto Gil tivessem se esbarrado no Twitter há quarenta anos atrás?).
O principal ponto é que estes agentes não estão ligados apenas por uma
estrutura tecnológica, mas por uma cultura política que envolve autonomia, compartilhamento e colaboração, onde ações locais são potencializadas por estas redes estabelecidas. Para o jornalista Eugênio Bucci, “não é a tecnologia que muda
a sociedade. Nunca foi. A sociedade, ou os movimentos sociais ou as relações
sociais, é o que dão sentido social e histórico para a tecnologia, e não o contrário”
(SAVAZONI, COHN, 2009, p. 208).
A jornalista independente Alba Muñoz explica que durante os acampamentos na Espanha,
Nossa forma de nos comportarmos nas praças era precisamente a mesma da
rede: um movimento distribuído, transversal, onde ninguém e ao mesmo tempo
todos mandam, e onde é vital o trabalho digital para alcançar um comum. Reivindicávamos o anonimato enquanto experimentávamos uma participação real
e livre em algo coletivo (FERNANDEZ, 2011, p. 41).

Entretanto, esse tipo de organização descentralizada vai de encontro direto com as instituições democráticas como conhecemos hoje, herdada de séculos
anteriores. Em especial os partidos políticos – tanto de esquerda quanto de direita
– tendem a encarar com desconfiança estas movimentações, que são ao mesmo
tempo individuais e coletivas. O coletivo português de esquerda Passa Palavra faz
uma severa crítica aos acampamentos que se formavam em Madri e em Lisboa:
Pode-se dizer que, de um modo geral, a grande ausente dessas discussões é
a luta de classes. Fala-se de novas formas de luta, de assembléias abertas e
democráticas, de recusa do sistema; fazem-se comparações, no mínimo erradamente mecânicas, com os acontecimentos do Cairo e de Túnis. No fim da linha,
quando não à cabeça, quase sempre surge como lema geral, vago e abrangente a
ideia central dos Fóruns Sociais Mundiais de que “um outro mundo é possível”
(COLETIVO PASSA PALAVRA, 2011).

Este tensionamento entre formas tradicionais de ação política e novas
possibilidades de experimentações cognitivas lembra a discussão proposta pela

Aline Carvalho

Tropicália nos anos 60 no Brasil, por exemplo. No Manifesto da Nova Objetividade Brasileira de 1967, Hélio Oiticica buscava de romper com a tradicional relação
entre o sujeito (o expectador) e o objeto (a obra de arte), propondo a fusão de ambos: “a formulação certa seria a de se perguntar: quais as proposições, promoções
e medidas a que se deve recorrer para criar uma condição ampla de participação
popular” (OITICICA, 1967). Assim como a proposta tropicalista encontrava resistência tanto da direita – que os considerava subversivos – quanto da esquerda
– que os julgava despolitizados -, vemos quarenta anos depois novos questionamentos e experimentações dando lugar a novas dinâmicas sociais, fundamentada
em uma cultura política de redes colaborativas.
Das redes às ruas: conexões globais para questões locais
Neste caminho, vemos que há diferentes perguntas, que demandam diferentes respostas e, naturalmente, diferentes atores sociais. Dos twitteiros de
plantão aos revolucionários das palavras de ordem, todos têm uma contribuição
nesta “revolução”, se estamos falando de uma democracia participativa baseada
na diversidade, e não na ditadura da maioria. Por isso, esta conexão em rede proporciona o compartilhamento não apenas de soluções, mas também de impasses
em comum nesta experimentação.
Mais especificamente no Brasil, os movimentos artísticos do século XX
buscavam pensar a cultura brasileira e o papel do país no mundo, em busca do
que seria uma “identidade nacional”. O conceito de antropofagia empregado por
Oswald de Andrade (ANDRADE, 1928), sugeria o instinto de “comer” as influências estrangeiras, digeri-las e transformá-las em algo caracteristicamente brasileiro. Neste sentido, a relação entre arte e tecnologia no Brasil é profundamente
marcada pelos movimentos culturais que surgiam ao redor do mundo, que consequentemente tiveram seus desdobramentos no país. E não faltam bons exemplos:
o cinema novo brasileiro da década de 60, declaradamente inspirado na nouvelle
vague francesa e no neo-realismo italiano; o manguebeat da década de 90, que
juntava a percussão regional dos ritmos tradicionais do nordeste com a batida
eletrônica da cena beat internacional ; e o próprio desenvolvimento de softwares
livres, naturalmente desterritorializado, que encontra no país uma potente rede de
criação e compartilhamento.
Mesmo os ventos do movimento Occupy chegaram ao país na forma da
Marcha da Liberdade e dos acampamentos Ocupe. No dia 21 de maio, alguns dias
depois da manifestação que deu início às acampadas na Espanha, era proibida
em São Paulo a Marcha da Maconha, tradicional passeata anual pela legaliza-
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ção da cannabis. Uma semana depois, era convocada uma ampla manifestação
em repúdio à repressão da polícia e em nome da liberdade de expressão, que
reuniu bandeiras diversas (democratização da comunicação, movimento LGBT,
descriminalização do direito de expressão, movimento de ciclistas, “artivismo”,
entre outros) em uma passeata de 4 mil pessoas na Avenida Paulista. Na semana
seguinte, a marcha se replicava em outras cidades do país, que embora em menor
proporção, espalhavam um sentimento comum de uma ação política coletiva, lúdica e sem hierarquias – embora conflitos ideológicos e metodológicos se dessem
na prática entre os diferentes movimentos participantes. Alguns meses depois,
acampamentos começavam a se levantar em algumas cidades do país como Rio
de Janeiro, São Paulo e Brasília. A repressão policial, conflitos sociais urbanos
e a não adesão em massa ao movimento foram algumas das razões dos Ocupes
não terem se mantido no país. Embora não estejam acampados fisicamente, a
energia mobilizada durante as manifestações conectou vontades coletivas que se
perpetuaram em grupos de trabalho presenciais e em debates em redes digitais, na
construção de alternativas ao atual sistema político, econômico e social no país.
Assim, as experiências ativistas nos países da Europa e do Norte da África não devem ser isoladas do que se passa na América Latina, pois embora lidem
com contextos locais específicos, são respostas ao atual estágio de desenvolvimento do capitalismo mundial. Se por um lado os meios de comunicação tradicionais hesitam em entrar em detalhes, ou mesmo omitem o que se passa nas
manifestações locais, por outro as redes digitais facilitam o contato e a troca de
informações estratégicas sobre estas movimentações. E este diálogo ajuda a compreender as diferenças culturais e políticas entre os cenários locais, e a estabelecer
possibilidades de atuação em contextos específicos.
Políticas públicas para uma cultura digital
Entretanto, estas dinâmicas possuem implicações políticas, sociais e econômicas a nível global, e não é sem resistência e obstáculos que vêm emergindo.
Em todo o mundo, o desenvolvimento de uma “world wide web” se confronta
com legislações nacionais e culturas locais. A própria gestão da infra-estrutura
tecnológica em cada pais é responsabilidade de diferentes setores (administração
pública nacional, governos locais, centros de pesquisa, coletivos autogestionados, etc.), e governantes possuem diferentes entendimentos das potencialidades
e implicações destas tecnologias digitais em rede. O pesquisador russo Evgèny
Morozov relativiza o poder da internet no livro Net Delusion, causando polêmica
em meio à euforia das manifestações que vieram a derrubar o governo local no
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Egito - em grande parte convocadas pelo Twitter e Facebook. Ele defende que
qualquer teoria estabelecida a partir do uso das redes sociais deve ser “altamente
sensível ao contexto local, considerando as complexas relações entre Internet e a
elaboração de políticas externas em geral, que não se originam no que a tecnologia permite, mas no que um determinado ambiente geopolítico exige” (MOROZOV, 2010, p. xvii).
Desta forma, as políticas públicas nacionais relacionadas ao ambiente
digital dizem muito sobre o tratamento dado pelo governo e reivindicado pela sociedade no que diz respeito não apenas à democracia, mas ao empoderamento da
sociedade. Além disso, uma vez que estamos falando de um novo contexto, novos
desafios institucionais, políticos e estruturais irão se igualmente se apresentar. Por
sua vez, os marcos regulatórios são localizados no tempo e espaço onde foram
criados, o que demanda a revisão e atualização destes dispositivos. Segundo Ronaldo Lemos, “o direito é hoje o campo de batalha em que estão sendo definidas
as oportunidades de desenvolvimento tecnológico para os países periféricos, bem
como a estrutura normativa derivada da tecnologia e o futuro da liberdade de expressão na internet” (LEMOS, 2005).
De certa maneira, o Brasil se situa no cenário internacional como referência no desenvolvimento de tecnologias sociais livres, baseadas no compartilhamento, especialmente graças a políticas como os Pontos de Cultura105, o apoio institucional ao desenvolvimento e uso de softwares livres106 e a criação colaborativa
do Marco Civil da Internet Brasileira107. Entretanto, ainda resta um longo caminho
na criação de políticas públicas que compreendam em ações locais o desenvolvimento global otimizado por este contato digital. Neste sentido, o investimento em
infra-estrutura exemplo, é primordial: Não simplesmente importando soluções
técnicas e econômicas de países desenvolvidos, mas criando uma estrutura de
inovação que busque soluções brasileiras para questões brasileiras. Felipe Fonseca defende a ideia de que o erro é a matéria prima do acerto, e sugere a criação
de espaços de experimentações para o desenvolvimento destas novas soluções:
Os projetos que levam tecnologias de informação e comunicação às diferentes comunidades do Brasil não podem se limitar a reproduzir os usos já estabelecidos. O que precisamos são pólos locais de inovação, dedicados à experimentação e ao desenvolvimento de tecnologias livres. Esses pólos precisam
105 http://www.cultura.gov.br/culturaviva/ponto-de-cultura/
106 http://www.softwarelivre.gov.br/
107 http://www.culturadigital.br/marcocivil/
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ser descentralizados, mas enredados. Devem tratar de diversos assuntos, não
somente acesso à internet: dialogar com escolas, projetos sociais, ambientais
e educativos. Precisam acolher coletivos artísticos, engenheiros aposentados,
amadores apaixonados, empreendedores sociais, inventores em potencial. Não
podem ter medo de gerar renda, criar novos mercados. Precisam configurar-se
em laboratórios experimentais locais (FONSECA, 2011, p. 22).

Sendo assim, uma política publica efetiva para o atual cenário digital
deve incentivar o desenvolvimento de metodologias comuns de experimentação
política a nível local e mundial. Esta possibilidade de compartilhamento e difusão
de conteúdos e ideias, de maneira muito mais rápida e informal que antes, motiva esta nova classe política indignada. Reivindicando uma “democracia real”,
também em tempo real, são assim considerados não apenas as possibilidades,
mas também os impasses atuais e possíveis caminhos. Globalmente, seguimos
conectados com novos desafios e descobertas, e o estabelecimento deste diálogo
é a chave para seguir nesta #globalrevolution.
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O rock dos anos 60 e as utopias
privatizadas da contemporaneidade
Luis Carlos Fridman
Eric J. Hosbawm, em seu livro autobiográfico Tempos interessantes –
Uma vida no século XX, escreveu a respeito dos anos de 60: “Olhando para trás
depois de pouco mais de trinta anos, é fácil ver que interpretei mal o significado
histórico da década de 60” (HOBSBAWM, 2002, p. 279). O notável historiador não teve receio de reconhecer seus equívocos e, guardadas muitas proporções, pode ter sido surpreendido por mudanças que o aproximaram de um certo
Mr. Jones mencionado na canção Ballad of a thin man, composta por Bob Dylan
em 1965. Nela o trovador americano, cuja música mexeu com a sensibilidade de
uma geração e acompanhou as contestações na América no período, diz: Because
something is happening here/But you don’t know what it is/Do you Mr. Jones?
(Porque algo está acontecendo aqui/Mas você não sabe do que se trata/Sabe,
Mr. Jones?).
Na linguagem alegórica do poeta, Mr. Jones era o protótipo do americano
médio que não entendia os modos de ser dos personagens bizarros que povoavam
o cenário da canção. Sua estranheza se igualava ao espanto dos conservadores
com o inconformismo que se manifestava nas ruas ou na vida privada. De seu
lado, Hobsbawm retorna à cena histórica para se render à evidência de que as
contestações da época incluíram o desejo de revolucionar a vida cotidiana, sintetizado na máxima “o que é pessoal, é político”. Os comportamentos e as ações
da juventude afirmavam novos estilos de vida e formas até então pouco usuais de
confronto com as autoridades.
O ator Peter Coyote, na época um jovem integrante dos Diggers, um grupo radical de San Francisco, conta que uma das atividades dos militantes culturais
era montar uma mesa com quatro cadeiras em alguma rodovia no horário de trânsito pesado, onde estendiam uma toalha, colocavam taças e champagne, abriam
o jornal e deixavam dois lugares vazios. Nas palavras de Coyote: “Se alguém
quisesse sair do carro e comer com eles, tudo bem” (GRAHAM, 2008, p. 195). A
“política de expressão pessoal” tinha o intuito de provocar alterações de rotina e
de consciência em qualquer lugar. Sem conexão prévia ou conhecimento mútuo,
a iniciativa guardava enorme semelhança com os Situacionistas europeus, organização militante de esquerda com fortes acentos anarquistas, que tinha como um
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de seus principais cérebros o filósofo e cineasta Guy Debord, autor de A sociedade
do espetáculo, que se definia como “marxista de lugar nenhum”. Os situacionistas
consideravam que a revolução seria uma festa ou não seria uma revolução, e uma
de suas palavras de ordem era jouir sans entraves, gozar sem entraves.
Na mesma época e em cenário adjacente na cidade de San Francisco, Eric
Hobsbawm vivenciava seu estranhamento. Em visita a uma amiga de seus filhos,
ele e a mulher foram levados a um dos templos do rock and roll da Costa Oeste
americana, o que resultou na seguinte descrição:
Fomos levados ao Fillmore, o gigantesco salão de danças, palpitante de refletores de luz negra e amplificação excessiva de som. Nem consigo recordar os grupos da área da baía de São Francisco que se apresentaram – o único que me pareceu fazer algum sentido foi uma das bandas femininas da Motown – não sei se
as Marvelettes ou as Supremes – cujo ritmo se assemelhava ao conhecido rhythm
and blues negro. Talvez isso não seja surpreendente. Para aproveitar aquele ano
em São Francisco era preciso estar permanentemente usando alguma droga, de
preferência LSD, o que não era o nosso caso. Na verdade, devido a nossa idade,
éramos um perfeito exemplo da expressão “Se você se lembra de alguma coisa
da década de 60 é porque não participou dela”... A despeito das aparências,
minha geração continuaria deslocada na década de 60 (HOBSBAWM, 2002,
p. 280).

O historiador marxista já havia escrito a História social do jazz entre
1959 e 1961, onde investigava o surgimento do blues, do rhythm and blues e do
jazz. Na própria década de 60 era assíduo resenhista de discos de jazz no jornal
musical inglês The New Statesman, sob o pseudônimo de Francis Newton. Conhecia em profundidade as raízes da música popular americana e a influência
da música negra, além de ter uma visão benevolente do quarteto de Liverpool
ao escrever: “Os Beatles são um bando de garotos agradáveis, nada sinistros (ao
contrário de alguns cometas adolescentes americanos), com aquela combinação
encantadora de exuberância e o costume descolado de se divertir às próprias custas (i.e., zombar de si mesmos) que é o ideal para sua faixa etária”. Mas, com uma
confiança que se mostraria equivocada, completou “em vinte anos não restará
nada deles” (GOULD, 2009, p. 200 e 201).
Em Tempos interessantes, Hobsbawm reconhece que o significado histórico e político dos fenômenos que tornaram emblemático o ano de 1968, com suas
manifestações estéticas e padrões de comportamento, trouxe mudanças que se
diferenciavam de outros momentos de convulsão e de experiências de luta social
no século XX.
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Os desejos de mudança e as contestações políticas e culturais ocorridas
mundialmente nos anos 60 apontavam para projetos de uma “sociedade boa” mesclados a utopias libertárias. Alargavam demandas no espaço público, com uma
formidável liberação de atos, desejos e exemplos e a ampliação das “fronteiras do
possível”, na expressão de Olgária Matos. Na “década de todas as revoltas”, as insurgências se espalhavam pelas mais variadas esferas do convívio humano. Lutas
radicais visavam a transformação das estruturas sociais e a distribuição de riqueza
e poder, mas também questionavam as relações familiares, a condição subalterna
das mulheres, a repressão sexual, as convenções de comportamentos socialmente
aceitáveis, as práticas disciplinares e as vias de integração ao sistema.
Novos campos de iniciativas políticas sacudiram a atmosfera social da
época, repercutindo nas preocupações dos governantes, nos debates travados nos
meios de comunicação de massa e se estenderam ao ambiente protegido de pacatos cidadãos sentados em frente ao aparelho de televisão. As causas coletivas
envolviam formas de insubordinação política, comportamental, artística e espiritual e desdobravam-se em modos de vida alternativos. O movimento hippie, por
exemplo, não tinha entre seus porta-vozes personalidades políticas, mas poetas
como Allen Ginsberg.
Herbert Marcuse, lido com avidez por aquela geração, escrevia que uma
nova sensibilidade havia se tornado uma força política. Os rebeldes que não se
limitavam aos militantes e incluíam enormes contingentes de jovens que transformaram práticas sexuais, maneiras de vestir, identificações existenciais, formas
de convivência e se deixavam transportar para outros cenários tanto pela pregação de lideranças como pelas canções de seus ídolos musicais. As organizações
político-partidárias não detinham a exclusividade da vontade de mudança e assim
realismo e utopia combinavam-se nos desafios à ordem constituída e afetavam as
rotinas sociais.
No mundo inteiro jovens participavam de manifestações contra a guerra
do Vietnã, movimentos estudantis explodiam em todos os continentes e um número incontável de indivíduos se sensibilizava por sagas revolucionárias como
a de Ernesto Che Guevara na Bolívia. Mas também se viam representados nas
canções de Bob Dylan, dos Beatles, dos Rolling Stones e de uma infinidade de
músicos populares. No seu retorno àqueles anos, Hobsbawm destaca que “se há
alguma coisa que simboliza os anos 60 é o rock” (HOBSBAWM, 2002, p. 279).
E completa:
Durante alguns anos na década de 1960 a linguagem, a cultura e o estilo de vida
das novas gerações do rock ficaram politizadas. Falavam dialetos reconhecíveis
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como derivados da antiga linguagem da esquerda revolucionária, embora naturalmente não do comunismo de Moscou, desacreditado tanto pelos acontecimentos da era de Stalin quanto pela moderação política dos partidos comunistas
(HOBSBAWM, 2002, p. 281).

O jornalista Mikal Gilmore, em Ponto final – crônicas sobre os anos
1960 e suas desilusões, comenta que na América “a música era uma força unificadora... ela tinha um peso político porque havia demarcado um idioma popular,
encarnava o debate nacional e tinha o poder de convencer” (GILMORE, 2010,
p. 18). Naqueles agitados anos, a aproximação entre a música, a cultura alternativa e a política esteve recheada de exemplos, alguns deles bem curiosos. O
nome dos Weathermen (grupo americano de ultra-esquerda oriundo da organização estudantil Students for a Democratic Society – SDS) – que sequestrou Patricia
Hearst (filha do magnata da imprensa Randolph Hearst, cuja saga inspirou Orson
Welles no aclamado Cidadão Kane) – originou-se nos versos da canção “Subterranean homesick blues” de Bob Dylan: You don’t need a weatherman/ to know
which way the wind blows (Você não precisa de um meteorologista/ para saber
para que lado o vento sopra).
Na Europa, os militantes radicais da Fração do Exército Vermelho (também conhecidos como o grupo Baader-Meinhof) encarnavam uma versão alemã
da contracultura. Certa feita, durante um treinamento com guerrilheiros palestinos
na Jordânia, as jovens da organização se desnudaram para tomar banho de sol, o
que chocou profundamente seus anfitriões e a reação foi imediata. Muita prudência e diplomacia foram necessárias para evitar uma tragédia.
Hobsbawm reconhece que ele e sua geração de intelectuais de esquerda
não perceberam a influência da contracultura nos diversos movimentos e nas revoltas estudantis. O que ocorria à margem dessa concepção era “a destruição dos
padrões tradicionais de relacionamento entre pessoas e comportamento dentro da
sociedade existente” (HOBSBAWM, 2002, p. 279, grifos do autor). E nos diz,
sem receios, que “o que realmente transformou o mundo foi a revolução cultural
da década de 1960” (ibidem, p. 290, grifos do autor). O uso da palavra “revolução”, sempre carregada de rigores críticos, merece atenção. Hobsbawm quis
ressaltar as profundas mudanças nos modos e estilos de vida, com repercussões
sociais de grande extensão, ainda que suas feições não tenham coincidido com
aquelas usualmente associadas ao conceito.
Miriam Adelman, em “O reencantamento do político: interpretações da
contracultura” (ADELMAN, 2001), analisa o livro Anti-disciplinary protest: sixties radicalism and postmodernism, de Julie Stephens (1998), e menciona com
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pertinência que a contracultura, em vez de planejar uma revolução futura, estimulou a mudança na transgressão direta e cotidiana. Uma de suas decorrências
foi o afastamento da política convencional limitada a partidos, sindicatos e lutas
eleitorais e a afronta ao poder por diversos grupos sociais animados por demandas
políticas e morais em uma polifonia de vozes.
Mas Adelman deixa de abordar as transgressões cotidianas que se tornaram um convite atraente de mudança para milhões de jovens que não adotaram
uma perspectiva política nítida de atuação. Eles provocaram, com ou sem consciência das consequências últimas de suas escolhas, as mais variadas perturbações
sociais. Um exemplo, que não se encaixa em uma atitude politicamente dirigida
ou ideologicamente referida, foi o abandono do lar, sem deixar rastro, por parte
de milhares de jovens e adolescentes na América para viver algo bem diferente da
inserção conformista nas instituições e das expectativas de seus pais.
Um dos pólos de atração da garotada era Haight-Ashbury, um bairro da
cidade de San Francisco, onde imperava a cultura hippie, louvada pelo cantor
folk Scott Mckenzie em “San Francisco (Be sure to wear flowers in your hair)”.
A música havia sido composta por John Phillips, da banda The Mamas and the
Papas (também responsáveis pelo sucesso “California dreamin’”) e não parava de
tocar no rádio. O comentário de Mikal Gilmore reproduz o impacto da canção e
os sonhos a ela associados:
A singeleza da promessa de um tempo dourado era exasperante – “For those
who come to San Francisco/ Summertime will be a love-in there/ In the streets
of San Francisco/ Gentle people with flowers in their hair” (Para os que vierem
a San Francisco/ O verão será só de amor/ Nas ruas de San Francisco/ Pessoas
gentis com flores nos cabelos) – e ainda assim havia algo inegavelmente adorável, assombroso mesmo, a respeito da música. A voz de McKenzie, a maneira
com que o som evolui num espaço de gravidade nula enquanto o baixo pulsante
prepara o clima onírico da canção, tudo isso agora remete a um passado pungente, o ideal de serenidade descrito na letra. A utopia imaginada na música,
como todas as utopias, revelou-se ilusória, mas seu mito era agora inexoravelmente sedutor (GILMORE, 2010, p. 117).

A utopia do cenário social de serenidade e harmonia tinha naquele momento um eldorado, para onde acorriam milhares de jovens em busca de um novo
modo de vida. Todas as histórias tristes que podem ser contadas sobre a decadência dos ideais comunitários de Haight-Ashbury não obscurecem o fato de que
as expectativas de uma nova ordem motivavam uma movimentação de grandes
proporções.
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Em Dançando nas ruas, a socióloga e feminista militante Barbara Ehrenreich também trata como uma “revolução” a adoção pela juventude de padrões
sexuais que contrastavam fortemente com o puritanismo vigente na cultura americana até os anos 1950. Em consonância com Hobsbawm, ela percebe o rock
and roll como “o ponto de convergência de uma cultura alternativa inteiramente
apartada das estruturas dominantes do governo, das corporações, da Igreja e da
família” (EHRENREICH, 2010, p. 266). As reações conservadoras da época ilustram as idéias de Ehrenreich:
Clérigos se uniram a psiquiatras para pedir o banimento da nova música, tão
“obscena” e perturbadora. DJs juraram que nunca tocariam aquilo, chegando
a queimar pilhas de discos demo para alardear seu compromisso com a “boa”
música, em oposição ao novo “lixo” da moda. Como vimos, cidades inteiras mobilizaram forças policiais contra os fãs, e algumas fizeram tudo o que puderam
para desencorajar a chegada de grupos de rock. Lideranças cívicas denunciaram o rock por incitar a delinquência juvenil, a violência e o sexo (EHREN
REICH, 2010, p. 265).

Uma espécie de “politização” à revelia emanava da gritaria dos adolescentes e dos hormônios à solta. A contracultura, assimilada ao comportamento e
aos estilos de vida, viria a dar contornos mais fortes às aspirações que imiscuíam
questões morais e existenciais com as lutas sociais. É possível acompanhar esse
percurso na criação musical do período, desde as canções de protesto às que retratavam as vivências da intimidade.
O transbordamento do ímpeto de mudança da política para outras esferas
da vida esteve presente nas divergências entre Joan Baez e Bob Dylan, que formaram um casal por certo tempo e apareceram como ícones da canção de protesto
na América. Enquanto Joan Baez considerava que a música folk deveria ter um
comprometimento explícito com causas políticas, Dylan – com o “dedo no pulso
da juventude americana” (SHELDON, 2011, p. 241) – lançava em suas canções
inquietações que ao mesmo tempo extrapolavam e alimentavam o engajamento
militante. Dylan sempre recusou rótulos e o epíteto de “salvador”. A partir de
certo momento, ele passou a escrever “canções para mim mesmo” ao invés de
“canções para todos” (ibidem, p. 362) e, no entanto, contribuiu como poucos para
questionar o rumo das coisas. Dylan nunca desejou ser um profeta social ou arauto
de tarefas históricas, nem ocupar na esfera pública um lugar além daquele reservado ao reconhecimento artístico, e pagou caro por isso.
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Criticado por seu “apoliticismo” por parte de seguidores exaltados que
chegaram a organizar protestos de rua contra ele, um Dylan recluso surpreendia
seus difamadores com canções sobre o assassinato de George Jackson, um militante negro assassinado por policiais na prisão de Attica sob a justificativa de uma
tentativa de fuga. E também acolhia Joan Jara em seu périplo pela América depois
da morte do marido, o cantor e compositor chileno Victor Jara, assassinado pelos
militares golpistas nas dependências do Estádio Nacional de Santiago. Com todo
o desconforto que os adoradores fanáticos lhe causaram, Dylan nunca renunciou
à liberdade artística de criar as canções que retratavam suas perplexidades e angústias frente aos dilemas da América.
Entre muitos, Dylan foi um dos casos exemplares da repercussão do rock
na esfera pública nos anos de contestação generalizada. Em 1976, na campanha
presidencial americana, Jimmy Carter o citava com frequência como no discurso
de sua nomeação como candidato do Partido Democrata, ao repetir a frase “he’s
not busy being born is busy dying” (ele não está ocupado nascendo, está ocupado
morrendo), da canção “It’s alright ma’ (I’m only bleeding)”. Sua influência perdurou nas palavras de Barack Obama após uma apresentação na Casa Branca, em
2010:
É isso o que eu amo a respeito de Dylan: ele foi exatamente o que você esperaria
que ele fosse. Ele não apareceu para o ensaio... Não quis ser fotografado comigo... Ele veio e tocou “The Times They Are A-Changin’”. Uma bela interpretação... Ele terminou a canção, desceu do palco – eu estava sentado na primeira
fila – aproximou-se, apertou minha mão, meio que inclinou a cabeça, sorriu
muito discretamente e foi embora. E foi só... Eu pensei: é assim que queremos
Bob Dylan, certo? Você não o quer puxando papo e sorrindo. Você quer que ele
seja um pouco cético sobre tudo (SHELDON, 2010, p. 724).

O percurso de Dylan condensa em linhas fortes a criatividade e as inquietações veiculadas no domínio público por uma imensa galeria de talentosos
músicos e poetas da cena do rock. Não é incomum que lutas sociais sejam acompanhadas de canções, mas na década de 60 elas traduziram variadas dimensões
do inconformismo que pulsava nas histórias de amor, liberdade, solidão, família,
loucura, sexo, opressão e revolução. Era possível ouvir no rádio as linhas melódicas da “revolução cultural” mencionada por Hobsbawm.
As palavras de ordem escritas nos muros de Paris durante as revoltas
estudantis de 1968 traziam mensagens e utopias de novas arenas de luta em dimensões políticas, éticas e estéticas: “seja realista, peça o impossível”, “a huma-
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nidade só será feliz quando o último capitalista for enforcado com as tripas do
último estalinista”, “é proibido proibir”, “não mudem de empregadores, mudem
o emprego da vida”, “quanto mais eu faço amor, mais tenho vontade de fazer a
revolução; quanto mais faço a revolução, mais tenho vontade de fazer amor” etc.
Novos termos eram adicionados aos desejos de mudança: “A Felicidade é uma
idéia nova na escola de Ciência Política” (MATOS, 1998, p. 36). O realismo político não deteve a exclusividade das afrontas ao poder.
Em suas memórias, Tariq Ali, o mais importante líder esquerdista dos
estudantes na Grã-Bretanha, lembra do bed in protagonizado por John Lennon e
Yoko Ono, em 1969, em uma suíte do Hotel Hilton de Amsterdam. Segundo Ali,
o happening do casal, que durou uma semana, fez mais pela popularização da
causa da paz do que anos de trabalho organizativo realizado com seus companheiros em militância incansável. Ao invés de palanques com oradores conclamando
para a luta, a pregação pacifista de John e Yoko foi encenada na cama da suíte e
marcou um encontro expressivo entre a música popular e a política. Hobsbawm
não exagerou quando escreveu que o rock simbolizou os anos 60 pela tradução
de demandas políticas, culturais e existenciais na esfera pública. Em O poder das
barricadas – uma autobiografia dos anos 60 (ALI, 2008, p. 205), Ali conta que foi
um tempo de “mistura forte e inebriante” entre a música e a política.
Canções sobre a agitação política alcançaram grande sucesso, com evidentes ecos na arena pública. Entre tantas, “Street fighting man”, dos Rolling Stones, foi escrita por Mick Jagger após ter participado de uma grande manifestação
contra a guerra do Vietnam que se dirigiu à embaixada americana em Londres
e foi brutalmente reprimida pela polícia. Em 1968, o hit chegou a ser banido de
várias estações de rádio de Chicago por medo das autoridades que supunham que
poderia incitar à violência durante a Convenção Nacional do Partido Democrata.
Em 1973, todos os discos dos Rolling Stones foram banidos na Espanha. “Blowin’
in the wind”, de Bob Dylan, tornou-se o hino do Movimento dos Direitos Civis
na América durante anos e “Masters of war” foi considerada a mais importante
trilha de uma lista das 100 maiores canções de protesto. “Power to the people”,
“Working class hero” e mais tarde “Imagine”, resultaram da radicalização política de John Lennon na era pós-Beatles e de sua aproximação com Jerry Rubin
e Abbie Hoffman, lideranças esquerdistas e pacifistas do extravagante “Youth
International Party”. Na época, Lennon passou a ser estreitamente vigiado e sofreu ameaças constantes por parte do FBI, além de um doloroso processo judicial
de deportação que acabou por garantir a sua permanência na América.
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Nos anos 70, agências do governo americano chegaram a decretar internamente uma “temporada de caça” aos Rolling Stones. O relato é de Keith Richards em Vida, sua autobiografia realizada com o escritor e jornalista James Fox:
O Departamento de Estado tinha registrado tumultos nas ruas (verdade), desobediência civil (novamente verdade), sexo ilícito (seja lá o que isso quer dizer)
e violência em vários locais dos Estados Unidos. Tínhamos incitado os jovens a
se rebelar, estávamos corrompendo a América, e eles decretaram que nós nunca
mais entraríamos nos Estados Unidos de novo. No governo Nixon isso havia se
tornado uma questão política séria. Ele tinha pessoalmente lançado mão de seus
truques mais baixos e atiçado seus cães contra John Lennon que, no seu entendimento, poderia custar-lhes a eleição. Quanto a nós, disseram oficialmente ao
nosso advogado, formávamos a banda de rock and roll mais perigosa do mundo
(RICHARDS, 2010:, p. 13 e 14).

Sem trombetear posições políticas explícitas, Keith Richards sempre encarnou uma existência eminentemente anti-institucional. Vale lembrar que, nas
últimas décadas, ele obteve a curiosa consagração de ser a aposta mais certa,
nunca confirmada, de morte de um ídolo do rock and roll por seu envolvimento
com drogas. Sua simpatia irresistível pelos revoltosos e desviantes foi alimentada
pela vivência de degradação e contato com situações e personagens do mundo das
drogas em suas rotinas de risco, violência, erosão moral e perseguição policial.
Em uma de suas tiradas impagáveis disse: “Eu nunca tive problemas com drogas.
Só tive problemas com a polícia” (West, 2010:26). E mais: “Se eu soubesse qual
é o outro pecado original, o cometeria” (WEST, 2010, p. 87).
O Departamento de Estado americano atribuía aos Rolling Stones o estopim de rebeliões que estavam nas ruas. A concepção bizarra que conjugava insatisfação social e sexualidade “fora da lei” tratava de combater a contestação da
juventude em suas ramificações políticas e culturais. Descontados os exageros,
Richards exibe um certo sexto sentido sociológico ao perceber as identificações
morais e existenciais das audiências das apresentações dos Stones e as canções da
banda como “alimento” para as vivências cotidianas de seus admiradores quando
afirma que “... chegamos a um ponto em que pelo menos 80% das pessoas que
vão aos nossos shows nem mesmo conhecem um mundo sem os Rolling Stones”
(West, 2010:172). O assédio repressivo aos Rolling Stones foi um dos sintomas
da reação conservadora em sua intenção de frear o que já estava disseminado por
todo lado.
Outro caso memorável, em 1969, foi o processo contra Jim Morrison, vocalista, poeta e compositor da banda The Doors. A Justiça de Miami o perseguiu
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por conduta obscena, uso de linguagem indecorosa, exibição indecente e bebedeira em público durante um show. Mais uma vez, a trama urdida pelas autoridades e forças conservadoras associava desafio às instituições e sexualidade, com a
possibilidade de encarceramento por três anos e meio na penitenciária estadual de
Raiford, uma das prisões mais duras do sul dos Estados Unidos:
Dias depois do show, o jornal Miami Herald e representes da lei e da cidade,
movidos por interesses políticos, transformaram o triste fiasco em grave afronta
à moral de Miami e da nação; além disso, Morrison foi acusado de simbolizar a
atitude jovem desses tempos, indecente e arrogante (GILMORE, 2010, p. 302).

Canções do rock and roll dos anos 60 e 70 refletiam as aspirações dos
jovens, que acabavam encarnadas em seus ídolos musicais. A severidade da pena
a ser cumprida em Raiford buscava atingir a “indecência” e a “arrogância” dos
jovens em uma cruzada contra a contestação cultural que se derramava em várias
esferas da vida social. Após trabalhosas escaramuças jurídicas, Morrison acabou
se livrando da prisão, mas sua depressão teve efeitos duradouros.
Para atestar o sentido esdrúxulo e quase cômico de uma parte da América ameaçada por um gênero musical que simbolizava ideais coletivos, Keith
Richards recorda das tentativas de proibição do rock ocorridas na mesma época
dos Stones serem considerados a “banda mais perigosa do mundo”:
No ano anterior, e sozinho, o nosso fantástico advogado, Bill Carter, nos livrou
de grandes confrontos programados e insuflados pelas forças policiais de Memphis e San Antonio. E agora Fordyce, uma cidadezinha de 4.237 habitantes,
cujo emblema nos uniformes escolares era um estranho inseto vermelho, talvez
tivesse a honra de conquistar o prêmio. Carter nos alertou para não cruzarmos
o Arkansas de carro em hipótese nenhuma, e certamente jamais sair da rodovia
interestadual. Ele salientou que o estado de Arkansas havia recentemente tentado aprovar uma lei para tornar o rock and roll ilegal. (Adoro ler os termos do
estatuto: “Quando houver quatro batidas fortes, altas e insistentes no compasso...”) (RICHARDS, 2010, p. 14).

Supõe-se que “Fingerprint file”, do disco Exile on main street (1972), tenha sido escrita em virtude da prática então usual do FBI de vasculhar as vidas de
Keith e de Mick Jagger. Ainda hoje, por mais que o rock não conserve a chama da
contestação e continue a proporcionar gordos lucros para a indústria fonográfica,
as peripécias da vida de Keith Richards e a reclusão de Bob Dylan, os dois em
plena atividade, evocam mais um espírito de desafio e de crítica do que a bem-
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-aventurança de acomodados artistas milionários. Neles isso não significa nostalgia dos anos 60 e 70, mas um distanciamento do conformismo que tem como
marco inicial as ousadias da década de todas as revoltas.
As canções de estrada estimulavam o “drop out” (cair fora do sistema).
Contavam histórias de gente que se largava pelo caminho, muitas vezes fugindo
de decepções amorosas ou das limitações do lugar de origem. A adoção desse estilo de vida não se encaixava nos valores requeridos para a integração domesticada
ao sistema. Já as baladas de amor retratavam o desejo de novos vínculos sentimentais e sexuais e um novo lugar social para as mulheres. Garotas donas de suas
escolhas, seus corpos e seus prazeres não mais pareciam destinadas à subordinação e ao bom comportamento. Soltas no mundo – como tantas o fizeram – eram
apresentadas nas canções com mais mistério, lascívia e autonomia.
A música ecoava os arrebatamentos que povoaram corações e mentes na
década de todas as revoltas. O slogan “o que é pessoal é político”, uma das sínteses da década de 60, esteve presente em muito do que se cantou, tocou, dançou
e desafiou naqueles agitados anos. Canções ouvidas mundo afora “pertenciam”
à experiência íntima de seus ouvintes assim como as convocações políticas dos
panfletos, comícios e manifestações de massa. Um bom exemplo foi observado
durante uma greve estudantil no campus de Berkeley em 1966, quando cerca de
mil pessoas cantavam a Internacional (muitos não sabiam a letra) e passaram a
entoar espontaneamente o sucesso Yellow Submarine, dos Beatles, então recentemente lançado. No dia seguinte, um panfleto estava fixado em vários locais do
campus com os dizeres:
O Submarino Amarelo nos foi proposto pela primeira vez pelos Beatles, que
também nos ensinaram um novo tipo de música... Ontem à noite celebramos a
fusão crescente do coração, mente e ação; de hippies e ativistas; e nossa alegria
e confiança em nossa habilidade de nos importar e tomar conta de nós mesmos e
do que nos pertence. E então fizemos uma resolução que irrompeu numa música,
e adotamos de hoje em diante esse símbolo inesperado de confiança no futuro e
da esperança por um lugar onde todos possamos viver. Por favor, afixem [este
panfleto], especialmente onde for proibido. Nós amamos vocês (GOULD, 2009,
p. 403).

*
A mesma Califórnia da Universidade de Berkeley acolheu Anthony Giddens durante um ano e meio, em plena efervescência dos protestos contra a guerra
do Vietnã, do movimento estudantil e da contracultura. Sob a influência desses
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acontecimentos e da disposição daqueles que se voltavam contra o sistema em
alterar suas maneiras de viver, veio a formular o conceito de “política da vida”.
Em entrevista para a revista Estudos Históricos (1992) comentou que “as pessoas
não tinham medo de fazer grandes mudanças em suas vidas... a política do modo
de vida já estava claramente se desenvolvendo nos anos 60”. Giddens veio a perceber o desenvolvimento de um novo eixo da política, em que à dimensão do que
“não se quer” se adicionou a perspectiva do que “se quer”. Em suas palavras, uma
política que além do “afastar-se de” (das relações de exploração, desigualdade e
opressão do capitalismo) segue “em direção a” (Giddens, 2002:196), politizando
questões morais e existenciais que não ocupavam lugar nas arenas das disputas
sociais.
As múltiplas contestações dos anos 60 resultaram no redimensionamento
das projeções lançadas para o hipotético futuro. Entre elas a concepção da auto-realização humana, que consta nos esboços de Marx sobre o cenário do comunismo108. Segundo Giddens, a “política da vida” – política dos estilos de vida e
política da busca de auto-realização – não se limitava à crítica das condições materiais que obstaculizavam a busca humana de “ser o que se quiser” e da expansão
das potências inibidas dos indivíduos no modo de produção capitalista. Ao invés
do incerto devir, os movimentos disseminaram a moralização de questões éticas
para o presente como motivação para a ação. Nesse ponto, Giddens e Hobsbawm
se encontram na interpretação de que os embates nos anos 60 buscavam mudanças
nos quadros da sociedade existente. Para Giddens, o conceito ainda é pertinente
na atualidade:
... a política-vida refere-se a questões políticas que fluem a partir dos processos
de auto-realização em contextos pós-tradicionais, onde influências globalizantes
penetram profundamente no projeto reflexivo do eu e, inversamente, onde processos de auto-realização influenciam as estratégias globais (GIDDENS, 2002,
p. 197).

E, no quadro da modernidade avançada, alimenta formas de contestação:
... engajamentos radicais que procuram incrementar as possibilidades de uma
vida realizada e satisfatória para todos e para a qual não existem “outros” (envolvendo decisivamente uma “ética do pessoal” e a política referida a estilos de
vida) (GIDDENS, 1991, p. 155-156).
108 Tratei desses temas em meu livro O jardim de Marx – Comunismo e Teoria Social
Contemporânea (2003).
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Nesta concepção, a política da vida tem qualidades subversivas que se
estendem a outras esferas do convívio social, para além das disputas de riqueza e
poder. Segundo Giddens, em interpretação otimista, a política da vida adicionou
novas dimensões à mudança, pois “antecipa” e torna urgente o desejo de auto-realização. O contraste é evidente com as projeções de Marx, onde a auto-realização
seria alcançada por indivíduos libertos de esferas exclusivas de atividade material
e assim cada um poderia expandir livremente as suas potencialidades se assim o
desejasse, como está escrito em A ideologia alemã.
Em termos sintéticos, a “política da vida” trata das consequências políticas da incorporação da pergunta “que vida quero viver?” ao universo das rotinas
e das escolhas dos indivíduos, possibilitada, segundo Giddens, por uma postura
ativa com relação às condições de existência. Nessa linha de reflexão, Giddens
formula o conceito de “realismo utópico”, que se difere do “utopismo irresponsável que desconsidera as consequências dos sonhos de transformação tomados
por si mesmos”. De outro lado, assimila a dose utópica de ampliação dos limites,
liberdades sociais e invenção de novos direitos pela política de auto-realização ou
política dos estilos de vida cuja propagação funciona como fonte de alternativas e
de “colonização do futuro” (GIDDENS, 2002, p. 208).
Giddens considera que a modernidade avançada é atravessada pelo “ceticismo metódico” exercido nos discursos públicos, que abrem as práticas sociais
ao exame permanente. A incorporação de informação renovada altera o quadro
de referências estabelecidas e toda reivindicação de conhecimento é passível de
correção. Tal dinamismo implica na revisão das convenções e das restrições tradicionais e locais e assim os elos individuais e sociais têm que ser construídos e
não herdados do passado.
Faz parte desse novo dinamismo o interesse dos indivíduos pelo bom entendimento de sua constituição emocional e uma comunicação no plano dos afetos dirigida ao outro. Acentuaram-se tendências na direção da mudança relações
entre pais e filhos, na sexualidade e nas relações de amizade pautadas por padrões
da autonomia e da solidariedade. Nessa “era de indagação racional permanente”
tais possibilidades se expressam na busca da identidade e do auto-exame (“projeto reflexivo de construção do eu”), em um novo tipo de afetividade baseada
nos “relacionamentos” que compreendem a “mutualidade da auto-revelação” e
na busca da auto-satisfação pela apropriação positiva das influências globalizadas
que invadem a vida cotidiana.
A política da vida aponta para uma transformação democratizante da intimidade (título de um dos livros de Giddens) e impele à “democratização da de-
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mocracia” postulada por indivíduos cada vez menos afeitos à submissão. Algum
parentesco pode ser notado entre essas idéias de Giddens e as palavras de Michel
Foucault na “Introdução a uma vida não-fascista”, prefácio de O anti-Édipo, de
Gilles Deleuze e Félix Guattari: “O adversário estratégico é o fascismo... o fascismo que há em todos nós, que martela nossos espíritos e condutas cotidianas, o fascismo que nos faz amar o poder, desejar esta coisa que nos domina e nos explora”.
Em outro registro, a reflexão de Zygmunt Bauman sobre a privatização
da esfera pública se distancia das formulações de Giddens sobre a política da vida
e as sendas “colonizadoras do futuro” pela busca de auto-realização. Para Bauman, a noção atual de “boa vida” carece de uma definição de “vida boa” (BAUMAN, 2011, p. 110). A idéia de felicidade, em acentuado contraste com os ideais
libertários dos anos 60, sofreu um deslocamento do aperfeiçoamento compartilhado para o da sobrevivência individual. O seu diagnóstico geral da sociabilidade
contemporânea é o de que vivemos em uma era de desengajamento.
Na década de 60, aqueles que abraçavam projetos e sonhos de uma vida
melhor vinculavam a superação de seus sofrimentos ao mal-estar sentido por seus
semelhantes. Na era do desengajamento predomina uma mentalidade onde a busca da felicidade se compõe de tarefas a serem empreendidas por agentes solitários
e o resultado depende do esforço abnegado de cada um. Ao invés de projetos
e utopias que conferiam um significado maior à vida de todos, impõe-se “uma
versão ‘desregulamentada’, ‘privatizada’ e ‘individualizada’ das antigas visões
da boa sociedade, uma sociedade hospitaleira à humanidade de seus membros”
(Bauman, 2007:111). Para Bauman, vivemos um tempo de “utopias privatizadas”,
onde o desejo de uma vida melhor aparece na esfera pública como uma coleção
de causas individualizantes.
O domínio público tornou-se cada vez mais povoado por mensagens e
exemplos de vida particularizados; a prescrição fundamental é a de se virar sozinho. No momento atual de desregulamentação e privatização intensa de todas as
relações sociais, a superação dos sofrimentos e o enfrentamento do mal-estar são
associados à capacidade de amealhar recursos para comprar produtos e serviços
no mercado que aplaquem as dores e produzam boa fortuna. Em termos sociais,
estamos mais do que nunca livres para estarmos sós.
Traços dessa sociabilidade podem ser notados no depoimento de um dos
entrevistados por Richard Sennett em A corrosão do caráter – consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo: “O segredo é: não deixar que nada se grude
na gente” (SENNETT, 1999, p. 92). Referida ao trabalho, a frase pode ser estendida à política, às atribulações da identidade, ao amor e às mais variadas formas de
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convivência. Quem não quer grude reluta em se apegar ao outro. A dependência,
essa condição de necessitar do outro, é vista como vergonhosa. Este significado
de “liberdade” torna-se uma disposição cognitiva que orienta os indivíduos na organização da vida privada e nas motivações para a participação na esfera pública.
As disposições institucionais favorecem um estado permanente de pressão para despojar o destino individual de toda interferência coletiva. O valor
de vidas cultivadas na companhia dos outros se esvai. Os indivíduos se tornam
administradores solitários de suas dificuldades e aspirações, o que se alia à erosão
das referências de classe que permitiam a agregação dos sofrimentos privados e
sua expressão pública.
As dores coletivas são desviadas para o atalho dos cuidados privatizados
pelo mercado. No sentido inverso de tornar a reunião das preocupações pessoais
uma força interveniente na disputa social, uma das idéias fortes da obra de Zygmunt Bauman é o deslocamento da Política (com P maiúsculo) para as “políticas
da vida”109. As esperanças de uma “vida boa” são transferidas para os esforços
particulares, afastando a possibilidade de ser buscada e construída junto com os
outros. Os bônus alcançam aqueles que ocupam lugares confortáveis na “liberdade” dos mercados; os ônus atingem aqueles que não conseguem se proteger. O
desengajamento ganha essa desanimadora expressão política.
Para Bauman, a “política da vida” adquire outros conteúdos, associada às
ansiedades e medos. A especialização do mercado torna possível comprar “maneiras de ser”, origem do conceito de “identikit” formulado em Modernidade e ambivalência. Isso significa que o processo de autoconstrução individual é ofertado
a quem tem recursos para comprar. A mensagem contida nessa condução da vida
é a de que lançar-se em relações duradouras, que dão trabalho e implicam graus
variados de frustração, pode ser evitado ou contornado por serviços contratados.
Em mensagem bem diversa àquela proclamada nos murais de Berkeley em torno
da canção “Yellow submarine”, “quem pode tomar conta de nós” está à venda no
mercado.
O isolamento e a fragmentação como condição social e existencial dos
indivíduos fazem parte da nova estruturação sistêmica. Redes densas de laços
sociais são dispensáveis e a “política da vida”, anunciada por Giddens como o terreno da escolha reflexiva dos estilos de vida, coabita com altos graus de ansiedade
109 Em Bauman a política da vida diz respeito ao que as pessoas aconselhadas podem fazer
por elas mesmas, no sentido de realizar aspirações de uma “vida boa”. O contraste é acentuado
com a Política (com P maiúsculo), que diz respeito à transformação das preocupações privadas
em temas e demandas públicas. Ver Bauman, Modernidade líquida.
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e medo. Segundo Bauman, a instabilidade se aprofunda quando se crê que a segurança e a liberdade podem ser vividas apesar dos outros. E, corolário da condição
de tementes, “... pessoas que se sentem inseguras, preocupadas com o que lhes reserva o futuro e temendo pela própria incolumidade não podem realmente assumir
os riscos que a ação coletiva exige” (BAUMAN, 2000, p. 13). O cosmopolitismo,
que Giddens observa como tendência irrefreável da modernidade avançada, não é
capaz de neutralizar o afastamento entre os indivíduos.
Bauman destaca certos traços do convívio humano que se expandem no
atual cenário institucional e busca aprofundar a crítica de seus efeitos tendo como
horizonte a restauração da solidariedade social e da liberdade individual como
produto do trabalho coletivo. Visualiza o resgate de idéias como as de “bem público”, “boa sociedade”, “igualdade” e “justiça”, que só podem ser cultivadas na
companhia dos outros.
O contraste é evidente com as contestações dos anos 60, pois as “utopias privatizadas” concentram o não-comprometimento, a ausência de projetos
comuns de “melhoramento” do mundo, a apatia política e a associação do sonho
de felicidade à esfera do consumo. As “utopias privatizadas” estão de acordo com
a “liquefação dos laços humanos”, ou seja, uma sociabilidade caracterizada pelo
esfriamento e falta de densidade dos vínculos entre os indivíduos, em contextos
institucionais que reproduzem e espelham relações de mercado.
Em Modernidade e identidade, Anthony Giddens observa acertadamente que os “problemas morais/existenciais são ativamente recuperados e trazidos
para o debate público” (GIDDENS, 2002, p. 206), algo reparado no percurso dos
anos 60 à atualidade. Mas a lembrança da década de todas as revoltas acentua
o contraste entre a explosão de ideais coletivos e a presente “privatização” das
utopias. O resgate e a análise da revolução da linguagem musical e da força de
encantamento de uma infinidade de canções do rock daquela época, que inspiraram homens e mulheres (na vida íntima e nas ruas) à invenção do mundo
naqueles anos de contestação generalizada, fornecem um quadro bastante diversificado das disposições para a ação e dos marcos iniciais de embates travados
na atualidade.
Como dizia a letra de “Won’t get fooled again”, da banda inglesa The
Who:
I’ll tip my hat to the new constitution/ Take a bow for the new revolution/ Smile
and grin at the change all around me/ Pick up my guitar and play/ Just like yesterday/ And I’ll get on my knees and pray/ We don’t get fooled again. (Eu tirarei
meu chapéu para a nova constituição/ Prestarei reverência para a nova revolução/
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Sorrindo sem graça pelas mudanças à minha volta/ Pego minha guitarra e toco/
Exatamente como ontem/ E me ajoelho e rezo/ Não seremos enganados novamente).
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O lugar do animal laborans e as
transformações no mundo do trabalho
Mariangela Nascimento

Trabalho é necessidade: Hannah Arendt
Na modernidade, muita coisa foi saindo do lugar. Este fato abriu um
grande espaço para críticas e denúncias que expuseram os limites e a incapacidade
da era moderna de implementar o seu próprio projeto. Foram inúmeras as análises
pessimistas sobre a modernidade e suas utopias, principalmente no meado do século XX, estimuladas pelas experiências das grandes guerras, dos regimes totalitários e pelo grande avanço tecnológico. Entre essas críticas feitas à modernidade,
encontra-se o pensamento de Hannah Arendt.
Hannah Arendt dedicou grande parte da sua obra para entender e analisar
as causas que levaram os homens a praticarem horrores inimagináveis com a sua
própria espécie durante as experiências totalitárias no século XX. Sua análise se
sustenta na tese da ruptura da era moderna com a tradição, acontecimento que
resultou no fim da cultura política e na perda da liberdade do homem inserido no
projeto moderno. Ela identificou essa era como o momento histórico de ruptura
com valores que deram origem à figura do homo politicus e, em decorrência disso,
a vida biológica foi elevada à categoria de valor, passando assim a determinar a
sociabilidade dos homens.
A transposição da lógica da vida ao mundo dos negócios humanos – o
mundo político – negou, segundo Arendt, a teoria de Aristóteles da contraposição
da capacidade humana de organização política em relação à necessidade humana
da organização natural. O surgimento da cidade-estado significava que o homem
recebera, “além de sua vida privada, uma espécie de segunda vida, o seu bios politikos. Agora cada cidadão pertence a duas ordens de existência; e há uma grande
diferença em sua vida entre aquilo que lhe é próprio (idion) e o que é comum
(koinon)” (ARENDT, 1984, p. 33). Trata-se, portanto, da separação do homem
que está preso à sua privatividade e daquele que vive o mundo plural.
As mudanças históricas promovidas pela modernidade resultaram numa
inversão de valores, segundo a autora, provocando a queda da fronteira que separava a lógica pública da lógica privada e a imbricação dessas duas esferas,
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produzindo a esfera social. Esta esfera transpôs a lógica privada das necessidades
da vida para a dimensão pública das atividades políticas, e a necessidade passou a
ser a fonte de valores e ação que definem as relações humanas.
A esfera social – que representa essa perda da fronteira entre público
e privado – é na verdade uma forma diluída dessas duas dimensões da cultura
humana, marcada essencialmente pela lógica do oikós, que significou a ascensão
da administração caseira da vida doméstica para a administração pública, submetendo as suas atividades, os seus problemas e os seus recursos organizacionais, os
seus afetos à luz dos valores da necessidade e não da liberdade, passando a eleger
apenas como finalidade a produção da vida biológica. O homem, a partir daí,
passa a pertencer à sociedade na medida em que está integrado à rotina das necessidades através do trabalho e passa a ser ordenado por um conjunto de códigos e
regras estabelecidos e assegurados pelo poder do Estado.
A base da análise crítica de Arendt à modernidade encontra-se nas três dimensões da condição humana, que são o trabalho, a obra e a ação, e da separação
que ela faz da política e economia. A era moderna, segundo ela, ao dar dimensão
pública à lógica privada, lugar em que os homens se dedicam a produzir e consumir, promoveu a hipertrofia do trabalho. A esfera social torna-se o lugar onde
os homens trabalham e cuidam da produção e reprodução da vida, o que significa
afirmar que os homens abriram mão da sua condição de ser livres e criadores. Ou
seja, a política, na acepção de Arendt de esfera da ação e da liberdade, deixa de
existir e passa a ser substituída pela economia, esfera da produção e consumo.
Essa nova esfera, diz Arendt, dispensa a pluralidade das ações humanas
e a sociabilidade especificamente política, por isso não requer um mundo compartilhado de significados, assenta-se na conformação das necessidades da vida.
A necessidade, portanto, torna-se o princípio ordenador da vida associativa e se
manifesta na realização individualista dos homens, que, como observa Arendt, vivem em uma separação desesperadamente solitária ou são comprimidos em massa
(ARENDT, 1987).
A modernidade destituída do sentido da política como espaço da liberdade humana faz do homem moderno um ser atomizado, identificado e preso
as suas necessidades biológicas. O trabalho, portanto, torna-se a referência de
todas as atividades que edificam o mundo dos homens. O desaparecimento da
política e “a glorificação do trabalho como produção de objetos para o consumo
imediato transformam o homem em prisioneiro do seu ciclo biológico e o fazem
a presa solitária dos regimes que se erguem sobre os escombros da vida política”
(BIGNOTTO, 2008, p.11).
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A era moderna, portanto, significa para Arendt (1987) a redução do homem à condição de produtor de bens previsíveis e não duráveis no tempo; que
exige a reposição imediata e contínua desses mesmos bens. Por isso, a modernidade estabeleceu que os homens vêm ao mundo para viver e morrer para o trabalho. O trabalho, define ela, jamais poderia ser a referência organizadora da vida
associativa dos homens. Na visão cética da autora, a modernidade inventou um
homem destituído de sentido mundano, deixou de ser um construtor do mundo e
se tornou um homem sem liberdade. Nesse caso, a liberdade teve que se render à
urgência do processo vital.
O resultado dessa inversão de valores é também a perda do mundo comum, que canaliza a capacidade de ação do homem para a elevação da produtividade, através do desenvolvimento tecnológico e para as descobertas científicas
em geral. Enquanto “atividade mesma e voltada, portanto, para o âmbito das relações humanas, a ação não encontra, no mundo moderno, um espaço próprio para
poder realizar-se” (WAGNER, 2002, p.139).
A ausência do lugar da ação comum torna o mundo perecível, sem a presença de testemunhas para dar durabilidade aos feitos humanos, tudo passa a ser
descartável e previsível. Nesse caso, a única maneira de a era moderna reconquistar a imortalidade perdida da antiguidade e a descrença na eternidade cristã foi a
imortalidade potencial da espécie. A imortalidade do homem moderno foi encontrada na figura do animal laborans, do homem que tornou o trabalho a condição
da sua existência. Contudo, para Arendt, o trabalho não pode construir o mundo
como morada do homem, porque nada deixa atrás de si, tudo que é construído
tende a desaparecer, por isso não é capaz de dar objetividade ao mundo.
Trabalhar é sujeitar-se às exigências da natureza, é garantir a sobrevivência da espécie, é estar preso às necessidades, ao ciclo vital da natureza. Daí a
grande contradição da modernidade, ao trazer para a esfera pública as atividades
do labor que não requerem a presença do outro, dispensam a pluralidade como
condição da emersão das múltiplas singularidades. Afirma Arendt: “O que quer
que façamos, devemos fazê-lo a fim de ‘ganhar o próprio sustento’; é este o veredicto da sociedade, e o número de pessoas que poderiam desafiá-lo vem diminuindo consideravelmente” (ARENDT, 1987, p. 139).
É no século XIX que Arendt observa esta crescente naturalização das relações entre os homens, tratada pela autora no seu livro A Condição Humana, sob
o signo de um crescimento não natural do natural. Entretanto, a preocupação de
Arendt não implica a desvalorização do trabalho, o que se pretendeu foi denunciar
a redução do homem a um animal que trabalha. Decorre disso a transformação da
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política em gestão e administração dos interesses privados, por meio da atividade
de produzir e de consumir, de ter o trabalho conquistado o estatuto metafísico da
objetivação incondicional de tudo, transformando o homem em matéria-prima ou
mero recurso para os mais diversos agenciamentos tecnológicos. É a uniformização do homem reduzido ao seu uniforme de trabalho e a proliferação de líderes
que governam massas humanas através da planificação calculada de sua proteção
ou destruição.
O animal laborans, assim, se tornou parte do espaço público no mundo
moderno, o que existe são apenas atividades privadas exibidas em público. O
perigo é que, uma vez abolida a necessidade do trabalho, a exemplo da utopia de
Marx, restem tão somente os hobbies como ocupação para os homens, atividades
estritamente privadas e essencialmente isoladas do mundo (WAGNER, 2002).
Além disso, estando a crença de Marx na sociedade utópica associada à ideia de
que, ao serem conquistadas as horas vagas não destinadas à dor e ao esforço do
labor, o animal laborans se dedicasse a atividades “superiores”. A verdade é que
Cem anos depois de Marx sabemos quão falaz é este raciocínio: as horas vagas
do animal laborans jamais são gastas em outra coisa senão em consumir; e,
quanto maior é o tempo de que ele dispõe, mais ávidos e insaciáveis são os seus
apetites (WAGNER, 2002, p.190-191).

Disso podemos inferir que a realidade do mundo moderno é
Aquilo que eufemisticamente se chama de cultura de massa; e o seu profundo
problema é a infelicidade universal, devida, de um lado, à persistente exigência do animal laborans de perseguir uma felicidade que só pode ser alcançada
quando os processos vitais de exaustão e regeneração de dor e de alijamento da
dor estão em perfeito equilíbrio (ARENDT, 1987, p.174).

Porque o vigor da vida biológica depende do esforço despendido no labor, o fim da necessidade significaria “uma vida sem vida”, principalmente num
mundo onde não há espaço para nenhuma das outras atividades” (WAGNER,
2002, p.192).
A produtividade do trabalho, que
Acrescenta novos objetos ao artifício humano – coisas que fazem coisas – vem a
formar uma nova mentalidade produtiva, aquela que centra a sua preocupação
nos meios da própria reprodução; e, como a sua força não se extingue quando
a própria produção já está assegurada, pode ser utilizada para a reprodução
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de mais um processo vital, mas nunca produz outra coisa senão vida (ARENDT,
1987, p.36).

Nessa perspectiva, o homem (moderno) nada tem que o diferencie do
outro; portanto, dissolve-se numa massa humana sem identidade e sem liberdade.
É a partir dessa compreensão que Arendt afirma que a perda da liberdade em troca
de segurança significou a criação de condições justificáveis à prática da violência
pelo Estado. Considerando que, na política, é a liberdade dos homens, como
homo politicus, que requer e justifica a limitação do poder do soberano, ela não
pode se ocupar da e se ater à segurança da vida dos homens. Com a ascensão do
animal laborans no centro da esfera política, a violência foi instituída em nome
da vida.
Na sociedade do animal laborans – dos homens que trabalham – ficar
destituído do trabalho significa suspender o direito à vida. É perder a garantia
que justifica a transferência da liberdade natural para o soberano. Nesse caso, em
situações-limite, em que a vida não está segura em absoluto, os homens passam
a estar sujeitos à aniquilação, ao desaparecimento, cumprindo, assim, a mesma
lógica do ciclo natural do consumo.
Para Arendt, a condição de ser supérfluo, atribuída ao próprio homem
moderno, transforma o exercício do poder numa instância seletora da vida e da
morte. Mata-se em nome da vida, a vida é retirada sem que essa eliminação se
configure em crime. É a generalização do homem como ser supérfluo e descartável, apontado por ela na análise sobre a origem do totalitarismo e no sentido que
deu ao cunhar a expressão “banalidade do mal” (ARENDT, 1999). É também a
condição da “vida nua” do homo sacer, descrita por Agamben (2007). Do homem
que se encontra em tamanho estado de vulnerabilidade que o seu desaparecimento
da face da Terra nem ao menos venha a se constituir em um fato.
O diagnóstico de Arendt revela que, independentemente de a sociedade
de massa ser democrática ou totalitária, o foco é a política vitalista, que reproduz
a lógica do consumo e da eliminação. Essa política submete o animal laborans, o
homem que trabalha, à eliminação e ao extermínio – o que o configura no sentido
da vida nua e supérflua do homo sacer, isto é, do homem que se pode matar sem
que se cometa um crime (AGAMBEN, 2007).
A difusão social do trabalho: Toni Negri
No mundo atual, a presença do trabalho na vida dos homens ganha
dimensão nunca antes vista. Esta afirmação está em sintonia com a análise de
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 rendt e de acordo com a máxima afirmada por Negri: O mundo é trabalho (NEA
GRI, 2005).
Entretanto, diferente da crítica arendtiana, Antonio Negri (2005) centra a
sua análise não na separação das dimensões da condição humana, pelo contrário,
para ele não tem como separar a política da economia e do social, do trabalho e
da ação política, do público e do privado etc. Além disso, o trabalho ganha outra
concepção que não a versão arendtiana que o vincula à questão da necessidade e
não da liberdade. Essa antinomia é a fonte de muitas análises equivocadas acerca
do animal laborans, diz Negri:
A nossa leitura das atividades produtivas e dos processos de valorização rompe
com essa cisão entre o social, o econômico, o jurídico e o político, superando o
que foi basicamente um problema mal formulado (NEGRI, 2003, p.31-32).

Se, em Arendt (1987), encontramos uma análise crítica da herança moderna, que promoveu a inversão da política pela economia, e uma postura negativa no fato da centralidade do trabalho como condição da vida associativa dos
homens, a análise de Negri está longe disso. Para Arendt (1987), o trabalho está
associado à condição humana da necessidade, que mantém o homem preso ao
ciclo biológico da vida, como nos referimos acima, exigindo dele apenas sua capacidade de produzir, longe do processo de criação.
Negri (2004), no entanto, trata o trabalho numa dimensão conceitual bem
diferente de Arendt. Primeiro, sua preocupação não é com o lugar do trabalho, essas antinomias público e privado, política e economia, estão fora de suas preocupações; depois, suas análises acerca do trabalho não giram em torno dos conceitos
necessidade e liberdade, sustentados por Arendt.
Objetivamente, sua análise se centra nas mudanças radicais que (re)estruturaram o processo produtivo e que alteraram a natureza do trabalho, que passou
da sua condição industrial para pós-industrial, num cenário em que o mundo capitalista perdeu suas fronteiras nacionais e que pensa e age de modo transnacional.
Uma época que se caracteriza pela total subsunção da sociedade pelo capital,
em que todas as atividades fazem parte do processo produtivo e estão sujeitas à
exploração.
Negri, portanto, está preocupado em saber qual a natureza dessas mudanças que deixaram para trás muitas teorias e práticas e que passaram a se constituir
numa nova era – pós-industrial, pós-moderna, pós-fordista; enfim, uma era em
que o trabalho radicaliza e expande a condição – apontada e criticada por Arendt
– de organizador das relações humanas e promotor da vida dos homens. Negri
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trata de definir o trabalho, no seu processo de difusão, como a substância comum
na construção do mundo.
Neste caso, o trabalho não deve ser visto como uma atividade qualquer,
produtora de bens, de coisas que não deixam rastro e desaparecem assim que
surgem no mundo – como definiu Arendt (1987) – mas como atividade específica,
socialmente reconhecida como produtora de valores, uma força ativa de negociação e de afirmação, que está presente em todas as relações entre os homens e é
substância comum de todas as atividades produtivas.
No mundo contemporâneo, cresce a extensão do trabalho, e ela não é
mensurada apenas pela quantidade do seu alcance, mas pela capacidade de deslocamento e pela fluidez do capital que passa a estar em todos os espaços globais.
Essa realidade muda a natureza do próprio trabalho e amplia o seu campo de
atuação, enfim está presente em todas as dimensões da vida. Ou seja, a natureza
do trabalho mudou, e a sua realização revela um novo campo de valorização que
passa a eleger desde o elemento técnico ao afetivo no processo produtivo. E não
está, como refere Arendt, limitada ao ciclo vital da natureza e as necessidades
humanas, ele é intelectual, afetivo, comunicativo, técnico-científico, que produz
valores e relações sociais.
O trabalho enquanto força social é considerado, assim, um elemento valorizante da produção, que produz subjetividades e reproduz a sociedade, ampliando a sua capacidade de agir e resistir. Trata-se de um mais-valor que é gerado
pela cooperação social que considera também o tempo da vida; neste caso, o trabalho é ação, na sua acepção arendtiana, de atividade criadora e compartilhada.
O trabalho, ao dar lugar a outras formas produtivas, além da produção
material, colocou o homem num emaranhado de redes e promoveu uma extensa
cooperação social por toda a sociedade; o trabalho se tornou, de fato, o centro de
toda a ação humana, está presente em todas as suas dimensões, desde a intelectual
à fabricação, a afetiva à comunicação.
Essa extensão conquistada pelo trabalho leva Negri a concluir que, “no
mesmo momento em que a teoria não vê mais o trabalho, o trabalho tornou-se, em
toda parte, a substância comum”. Todas as atividades que produzem valores são
reconhecidas como trabalho. O “esvaziamento histórico do problema do trabalho
corresponde a sua máxima plenitude como substância da ação humana” (NEGRI,
2004, p.24).
Essa é a fase em que o capital deixa de ter um exterior, em que nada, coisa
alguma, está fora do processo de produção, ou seja, todos os processos produtivos
nascem e estão no interior do próprio capital; por isso as regras que monitoravam
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os processos produtivos e os mecanismos de exploração, desenvolvidos dentro da
fábrica, se difundiram “permeando e definindo todas as relações sociais.” Ou seja,
a sociedade se transformou numa grande fábrica, hoje o que existe é a sociedade-fábrica. Nada mais se encontra fora do processo produtivo, do trabalho (NEGRI
e HARDT, 2004, p.31-33).
Partindo dessa análise, não apenas é possível assimilar, mas radicalizar a
posição de Arendt acerca da centralidade do trabalho, considerando o contexto do
mundo atual, que converge a produção do capital com a produção e reprodução
da vida. Sendo assim, na medida em que o trabalho se movimenta fora dos muros
da fábrica e ocupa toda a sociedade, não tem como distinguir entre o trabalho
produtivo e o improdutivo, a necessidade da liberdade, a ação do consumo, a
economia da política.
Portanto, nessa nova fase do capitalismo, se é possível falar de uma quebra de fronteira, essa não se deu entre a dimensão pública e privada, não entre a
casa e a cidade, a liberdade e a necessidade, que não sustenta a análise negriana,
mas entre o universo da fábrica e o da sociedade. Essa passagem é, segundo Negri
(2004), o mais importante fenômeno de transformação do trabalho. Por isso,
A fábrica não pode ser concebida como o espaço paradigmático da concentração do trabalho e da produção; os processos de trabalho ultrapassaram os muros das fábricas e atingiram toda a sociedade. Em outras palavras, o aparente
declínio da fábrica como lugar de produção não significa o declínio do regime
e da disciplina de fábrica, mas, sim, que essa disciplina não se limita mais a um
espaço específico dentro da sociedade, e se insinua em todas as formas de produção social, difundindo-se como vírus (NEGRI e HARDT, 2004, p.22).

Com a nova constituição do trabalho, Negri, ao contrário de muitos teóricos deste tema, reafirma o pensamento de Marx como base teórica de sustentação
da guerra permanente entre capital e trabalho, mas aponta um antagonismo que
só pode ser interpretado a partir de um horizonte que ressalta a ampliação dos
espaços do trabalho, revelando novos campos, onde se desenvolve o conflito e
lutas sociais, e conferindo importância às práticas comunicacionais que sustentam
e amarram as relações sociais e laborais globalizadas.
As operações laborais que se estendem a toda a sociedade descentralizam
e se difundem aos múltiplos campos sociais. A sociedade passa a ser um celeiro
de todo tipo de ação laboral, adaptando-se às transformações do capital e se configurando em um campo de luta e resistência.
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Portanto, todos fazem parte do processo produtivo, e as atividades laborais são produção da vida. Este é o pressuposto para Negri afirmar que não mais
tem sentido separar o tempo do trabalho do tempo da vida, do mesmo modo, separar o momento do consumo do momento de reprodução do trabalho.
A subsunção de toda a sociedade pelo capital implica afirmar que o capital contaminou e atrelou as várias dimensões da vida aos momentos de sua
produção e reprodução. Não tem como escapar dessa engrenagem, é impossível
estar fora da lógica laboral, é irredutível o lugar que o animal laborans ocupa nos
tempos atuais.
É neste sentido que podemos dizer que a fábrica do passado deu lugar à
fábrica sem muros, e, por isso, a exploração e a mais-valia se estenderam a toda
a sociedade, formando uma extensa rede na qual os trabalhadores foram imersos
e conectados para manter o capital em movimento. Movimento impulsionado e
acelerado pelos avanços tecnológicos da informação que oferecem redes comunicacionais que possibilitam ao capital apropriar-se, cada vez mais, da capacidade
comunicativa do trabalhador em qualquer canto do mundo.
Nesse caso, a análise do trabalho hoje também não deve mais se fundamentar nas antinomias do tipo “um dentro” e “um fora”, mas deve contextualizar
a realidade num mesmo lugar, em que todas as relações se entrelaçam numa mesma dimensão produtiva, sejam elas materiais, intelectuais, comunicativas, afetivas etc., isto é, de todas as atividades sociais generalizadas, capazes de produzir
valor. Um valor que já não se explica pela matriz da economia política clássica
e nem pelo marxismo tradicional, e sim um valor que se define pela socialização
do trabalho, que, agora, insere todas as dimensões da vida no processo produtivo.
A socialização e a difusão do trabalho, ao ganharem tal dimensão, tendem a mobilizar a sociedade por fora e para além da relação salarial, do trabalho
formal. A socialização do trabalho, que se estende por meio das redes de circulação, apresenta uma nova organização de classe, baseada numa multiplicidade
de singularidades proveniente das mudanças no mundo do trabalho, que produz
muito além de mercadorias, produz valores.
Trabalho é ação
O trabalho está presente em todas as dimensões da vida social, e não se
trata de um trabalho nos moldes industrial, repetitivo e individualizante, mas na
sua nova configuração: criativo, colaborativo e contingencial, e mais, produtor
não apenas de bens materiais, como dito acima, mas de subjetividades. O trabalho
nessa época identificada de pós-fordista e pós-industrial, portanto, ganha outra
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característica: ele é ação, que produz bens incomensuráveis. O trabalho, diz Paolo
Virno, é ação, e isso supera a dualidade ação e trabalho, exposta por Hannah
Arendt. Diz ele: “Na época pós-fordista, é o trabalho que adquire as feições da
ação: imprevisibilidade, capacidade de começar tudo de novo, performances linguísticas, habilidade de industriar-se entre possibilidades alternativas” (VIRNO,
2008, p. 119-120).
A ação, na acepção arendtiana, não se identifica com as atividades fundadas na instrumentalização, como aquelas fundamentadas em princípios teleológicos, incapazes de revelar o sentido das realizações humanas. Ela, por ser livre
e múltipla, recai sobre uma teia de relações humanas e, por isso, as suas conse
quências não são mensuráveis como os bens materiais, mas imprevisíveis, contingenciais. (ARENDT, 1987) A ação passa a denotar todo tipo de engajamento ativo
nas coisas deste mundo, a compreender qualquer atividade ligada à reprodução
da vida política e plural. Daí Arendt afirmar que todos os esforços do homem de
criar fronteiras para proteger-se contra a tendência da ação de violar os limites são
totalmente impotentes.
Estas características constitutivas da ação, apontadas por Arendt, definem
o agir próprio da política. Os homens, podendo se relacionar entre si e se entenderem, são capazes de agir e, por meio da ação, se dão conta de sua singularidade,
daquelas qualidades que os distinguem dos outros e que não são determinadas
previamente, ocorrem no processo mesmo da atividade. Daí a sua imprevisibilidade. Ser imprevisível significa que o homem, por mais que tente manter sobre
controle esse processo de interação, nunca tem certeza das consequências de seus
atos, pois os efeitos da ação compartilhada e plural se manifestam no exato momento do seu cometimento.
Lembra Arendt (1987) que a imprevisibilidade dos resultados da ação
decorrente do agir requer, portanto, a presença de outros homens não apenas
como partícipes da ação, mas também como testemunhas desses resultados. É
exatamente nesses aspectos da natureza plural e da relação simultânea da ação-resultado que apontamos a similaridade com as condições intrínsecas do trabalho
pós-industrial.
Se, para Arendt, a ação na modernidade foi substituída pelo trabalho, e
se a política foi esvaziada do seu sentido original de criadora de valores, temos
hoje outra transgressão histórica: o trabalho pós-industrial incorporou a natureza
da ação. Como afirma Cocco (2009, p.89), “a práxis colonizou o trabalho”, tanto
a sua natureza imprevisível quanto a sua capacidade de criar, de trazer algo novo
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inesperado no momento do seu acontecimento. Ou seja, o trabalho introjetou os
traços da ação política; “a poiesis tornou-se práxis” (COCCO, 2009, p. 89).
Virno, utilizando a análise de Arendt sobre o conceito de trabalho e ação,
bem como a distinção marxiana de trabalho intelectual produtivo e improdutivo,
explica o novo paradigma pós-fordista, partindo do pressuposto de que a clivagem entre trabalho e ação feita por Arendt e a separação do trabalho intelectual
produtivo e improdutivo feita por Marx não mais se aplicam às novas condições
do capitalismo contemporâneo. Virno (apud COCCO, 2009, p.90) salienta que:
“o que caracteriza a transformação do trabalho na passagem do fordismo ao pós-fordismo é que a execução virtuosa – a práxis – se torna o paradigma de todo e
qualquer tipo de produção.”
Esta é a razão para não ter mais sentido a separação feita por Marx do
trabalho intelectual produtivo e improdutivo e a distinção arendtiana da ação e
trabalho. Toda produção hoje tem por paradigma a execução virtuosa, no sentido
de que o resultado da ação é simultâneo ao momento da produção, e, por isso, não
há como separar os meios e os fins – condição que retira o sentido de qualquer tentativa, não apenas de separar o ato do seu resultado, mas, sobretudo, de controlar
os resultados decorrentes da ação. A ação é contingencial, isso implica e justifica
a recusa epistemológica dos conceitos divorciados da experiência real.
Toda atividade produtiva hoje é ação criativa e plural, da mesma forma
com que Arendt define a ação enquanto agir criativo e plural constitutivo da política, e toda produção intelectual é ação produtiva, livre e criativa. Neste caso, o que
está no centro da produção “é, sempre e de toda maneira, a ação, uma ação que
é ao mesmo tempo pública e criativa. A práxis virtuosa torna-se o paradigma do
trabalho em geral, pois hoje em dia o trabalho é comunicativo, linguístico, afetivo,
relacional” (COCCO, 2009, p. 90-91).
Se, para Arendt, é a ação, na sua forma comunicacional, a atividade por
excelência da política, na sociedade pós-fordista, a principal novidade, lembra
Virno (2008), consiste justamente em ter colocado a linguagem a trabalhar. No
atual mundo do trabalho, a ação, que se torna parte constitutiva da relação produtiva, requisita a linguagem como fonte de bens imateriais. Portanto, na sociedade
atual, a ação no mundo do trabalho é referida da mesma forma com que Arendt
definiu a ação enquanto atividade política, ou seja, enquanto atividade que produz algo não mensurável, valor, relações sociais, toda ação que produz vida. Isso
impossibilita qualquer definição do que seja uma ação política separada de um
mundo em que é definido e organizado totalmente pelo trabalho enquanto ação
criativa, comunicativa etc.
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Na sociedade pós-fordista, “a revolução é imediatamente criação, ou
seja, afirmação da significação da transformação”. O que implica afirmar que organizar o poder passou a ser o mesmo que organizar a produção, “ao passo que
a produção é cada vez mais uma criação e, vice-versa, um devir: troca de trocas
de pontos de vista, inversão da cultura dentro da relação” (COCCO, 2009, p.93).
A identificação da ação e trabalho torna-se fundamental como argumento
para fazer a contraposição das distorções presentes nas análises sociológicas que
insistem em proclamar o fim da política – muito presentes nas análises de autores
brasileiros –, por não levar em conta as transformações do trabalho e tratá-la no
seu sentido limitado de mera atividade administrativa de governo. A denúncia que
estas análises fazem, seguindo a crítica de Arendt, encontra-se no fato da separação da política e economia, na afirmação de que os imperativos próprios do mundo do trabalho invadiram a esfera política, “de tal forma que esta se desfigurou
e transformou-se numa esfera da administração técnica e burocrática que existe
apenas em função da economia” (TELLES, 1990, p.42).
Em contraposição a essa análise, o trabalho assume uma posição cada
vez mais central nas relações sociais, e essa condição ocorre, sobretudo, a partir
da mobilidade do seu potencial criador e transformador, em que a resistência, a
luta, a produção de formas de vida, assim como a produção de valor, tornam-se a
mesma coisa.
Isso corresponde à superação da clivagem que coloca, de um lado, a ação
criativa, do outro, as formas de exploração e as formas do capital de apropriação
desses recursos que se desenvolvem como qualidades subjetivas. Trata-se, portanto, de entender a difusão do trabalho como difusão da política, sob o marco de
um novo conflito, em que a vida se constitui numa potência de luta e libertação.
É nesta perspectiva conceitual que se situam as lutas dos trabalhadores
nestes últimos anos. Lutas que vêm ampliando suas conquistas políticas ao resistirem com alternativas criativas às novas modalidades e dispositivos de controle e
de aprisionamento do capital – que vão desde a fragmentação das forças produtivas à precarização do trabalho. Processo de resistência e luta à subsunção de toda
a sociedade à atual lógica de acumulação do capitalismo, que mobiliza a vida na
valorização do capital. Portanto, o trabalho além de ação, é política.
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A história não está mais adormecida

Gigi Roggero

O que é um panfleto político?
Para dar algumas indicações baseadas
na materialidade das forças em campo
e nas tendências atuais possíveis. Ao
falar das “lutas globais”, se está assumindo uma tarefa pesada. Marx, Lênin
e outros revolucionários nos ensinaram
que o problema não é fazer uma “filosofia” da insurgência, mas para construir
a partir das insurgências um discurso
comum e uma direção política, utilizá-lo como máquinas para as lutas e para
os processos de organização. Será que
o Despertar da história de Alain Badiou
faz isso? Parece que não. Protestando
contra as pretensões dos intelectuais
ocidentais em explicar as insurgências de tunisianos e egípcios, em dizer
o que eles deveriam querer, o filósofo francês adverte peremptoriamente:
“devemos nos interrogar como alunos
desses movimentos, e não como seus
estúpidos professores”. Dito de outra
forma, o trabalho duro dos movimentos militantes de pesquisa real deve ser
substituído pelo caminho mais fácil da
assertividade ex cathedra: não se trata
de pensar a partir do interior, do que
poderia ser resolvido, mas de explicar
a partir do exterior, do que deveria ser.

Genealogias e transcendência
O título é intrigante; afinal,
qual é essa história que despertou? É
aquela que Fukuyama acreditava que
havia acabado com o triunfo do capitalismo neoliberal. Badiou a princípio
coincide com a idéia do conservador
nipo-americano, no entanto, com a
“primavera árabe” (e um pouco “com
os indignados espanhóis, embora não
muito, porque nem todos os discursos
são o que o filósofo francês quer ouvir)
a história é reabertoa. Diante de uma
hipótese tão importante, epocal, poderia ser dito, surge a pergunta: como
uma história que chegou ao fim pode
ser capaz de despertar? Através de uma
“revolta histórica”, “resultado do processamento de um dado instante, mais
niilista do que político, insurgência a-política”. Quais as características dessas revoltas, Badiou não nos diz. Ou
melhor, não há nehuma peculiaridade
nessas lutas, não se trata de ciclos, fases ou sedimentações de subjetividade:
suas características são a-históricas. É
isto, um acontecimento que irrompe
na história sem determinação histórica. Ao nos indagar como este evento
é produzido, não conseguimos encontrar respostas a não ser no campo da
teologia: é um milagre, anunciou - a
posteriori - o filósofo. É, por definição,
um evento puro e desencarnado, em
oposição aos processos de organização e composição dos sujeitos sociais
na motivação de suas lutas concretas.
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Este evento não tem genealogia, mas é
pura transcendência; é, como Jesus que
nasceu do ventre de Maria para fazer
despertar a História.
Alguém poderá dizer que os
insurgentes recebem melhor tratamento que o de Zizek (observações politicamente incorretas sobre violência metropolitana), que os classificou como
portadores de uma violência cega e
sem sentido, produzida pelo capitalismo. Talvez, mas também é verdade
que em Badiou há uma crítica tão feroz
do Estado, quanto é fraca a capacidade de compreender a subjetividade que
desafiam o Estado. Trata-se, no máximo, de uma massa inconsciente e sem
forma, um levante forçado pela pobreza e alienação, incapaz de ir além do
“puro gozo na fragmentação e divisão
em que existe”, a menos que se submeta à Idéia - que ele, o filósofo, detém,
ça va sans dire. São precisamente os
sujeitos das lutas, em sua materialidade, os grandes ausentes da História,
adormecida ou desperta: Badiou - ao
contrário de Mao a quem ideologicamente se associa e que fundamentava
a perspectiva revolucionária na pesquisa dos movimentos de camponeses
de Hunan – nada diz sobre quem são,
quais as formas de vida e de socialização, do por que se revoltam ou poderiam se revoltar (seria tempo perdido
com “anedótica”, escreve ele). Assim,
segundo Badiou, é preciso passar de
um conceito de classe “frio”, simples-

mente “analítico e descritivo, ao conceito de massa, o “elemento ativo das
rebeliões”. É esta figura sombria, sem
rosto e sem história, que faz irromper o
acontecimento. Desculpem-me, vamos
dizer corretamente: é o Acontecimento
que se utiliza, em prol de seus próprios
propósitos obscuros esta figura indistinta “nem política, nem pré-política”.
A determinação histórica não significa
nada “o que importa não é tanto aquilo
que existe, mas aquilo que não-existe”.
E adeus materialismo.
Neste quadro analítico, não é
fácil para Badiou responder à pergunta
se alguém pode ser comunista sem ser
marxista. “L’è peso el tacon del buso’,
para usar a linguagem popular que os
franceses usam em seus panfletos (que
é reservada aos tratados abstratos e metafísicos de São Paulo e às conferências
acadêmicas, mas lá está ela, a autonomia da filosofia é vício da academia).
O marxismo fica, com efeito, reduzido
ao “papel determinante da economia”,
ou seja - Badiou acrescenta – “à Teoria
das relações de produção”. Eis aí a raiz
do equívoco. As relações de produção,
para Marx, não são questões que dizem respeito apenas à economia, como
pensavam os economistas vulgares e, a
partir deles, muitos marxistas entre os
quais o Mouro de Trier se recusaria a
ser incluído. Elas têm a ver com a subjetividade e as lutas, com as formas de
organização e a potência da vida em
comum, e os dispositivos de captura.
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Il risveglio della storia / Gigi Roggero

Falam da construção do mundo e das
relações de força. Se não se compartilha disto, o capitalismo se torna o único
sujeito da História: deixa de ser, como
Marx apontou, uma relação social, para
se transfigurar em uma entidade totalitária e do mal, autônoma e que se desenvolve por conta própria.
Diferenças radicais
Mas não, não se pode ser comunista sem se colocar no interior da
composição de classe, sem fazer pesquisa nas lutas e se impregnar dos processos de organização. Mas sobre isso
Badiou é claro: a organização, o “trabalho da verdade nova”, começa somente

depois do Evento. E o Evento só pode
ser, religiosamente, anunciado e revelado, pode-se no máximo teorizar sobre o que já aconteceu, e não organizar
aquilo que pode acontecer. Esta é no
fundo a diferença entre a filosofia e a
política revolucionária, entre a Idéia e
um movimento real.
Fechando o livro, a dúvida te
assalta: e se na realidade, no meio dessa
massa indistinta e a-histórica, informe
e pré-política, o sujeito estivesse bem
presente, do início ao fim, e não fosse outro que o próprio filósofo? Neste
caso, então, valeria a pena ser maoísta:
quem não faz pesquisa não tem direito
à palavra.

Gigi Roggero é pesquisador do Departamento de Política, Instituições e História da
Universidade de Bolonha, Itália. Membro do comitê editorial dos coletivos WorkingUSA, Edu-factory e Uninomade, é autor de Intelligenze fuggitive: movimenti contro l’università-azienda
e co-autor, com Guido Borio e Francesca Pozzi, de Futuro anteriore: dai “Quaderni Rossi” ai
movimenti globali: ricchezze e limiti dell’operaismo italiano.
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Febre do rato
Direção: Claudio Assis
Brasil, 2012

Febre do rato, febre do ato

Bruno Cava

“Os mangueboys e manguegirls são
indivíduos interessados em hip-hop,
colapso da modernidade, Caos,
ataques de predadores marítimos
(principalmente tubarões), moda,
Jackson do Pandeiro, Josué de
Castro, rádio, sexo não-virtual,
sabotagem, música de rua, conflitos
étnicos, midiotia, Malcom Maclaren,
Os Simpsons e todos os avanços da
química aplicados no terreno da
alteração e expansão da consciência.”
Manifesto Caranguejos com
Cérebro (1992)

Faz tempo que eu precisava
de um filme como esse. Um que aposta
tudo, sem reservas, sem medo de ficar
mal com ninguém, sem medo do ridículo, de ser tachado de ingênuo. Com
a inocência de quem se sente livre para
fracassar. Sem medo inclusive de fracassar na repetição, ao engajar-se num
estilo que vem desde Amarelo manga.
Conjuga o sórdido e o belo, tenta enxergar a força por dentro da escrotidão.
E que se danem os fãs que
já fazem de Cláudio Assis uma grife,
em mais uma igrejinha festivalóide.
A força subversiva de A febre do rato
está em pular fora do impressionismo
indie auto-indulgente de filmes como

Os famosos e os duendes da morte ou
Estrada para Ythaca, dois exemplares
notáveis; bem como do deslumbramento pequeno-revolucionário autofágico,
como de A concepção. O de Cláudio
Assis quer agarrar o mundo e não lhe
extrair impressões. Quer a desutopia
subdesenvolvida e não alguma utopia
em esquemas. Se está faturando os festivais, seus funcionários chegaram em
atraso e inconvenientes, ante um filme
que se quer chão, e que deve (de direito!) ser projetado na rua.
Fala de revolução, ou melhor, de devir revolucionário. Começa
e termina no lodaçal, onde coexistem
a natureza dos rios e o esgoto da cultura. Nesse filme, escapar pelo terceiromundo quer dizer entrar descalço
no mangue, banhar-se nessa lama ultranutritiva, e viver a metrópole como
manguetown, achar o mangue em nós
mesmos, o nosso, o conceito mangue
de vida. É no mangue que vivem os
caranguejos com cérebro. Eles não caminham nem pensam pra frente, e não
estão nem aí para o futuro do Brasil. O
futuro, para eles, não existe. Este “desvairio irresistível de uma cínica noção
de progresso” cercando a favela com os
prédios da nova Recife, a “nova classe
média” retratada como pano de fundo.
A manguetown parece mitológica, os botecos, barracos, cortiços,
prainhas, festas juninas, com seus arquétipos: a travesti, a puta, o coveiro, o
bêbado, o malandro, a estudante de es-
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cola pública, as velhas gozosas, o poeta
de rua. Num primeiro momento, a estilização reforça a atemporalidade dos
mitos, moldados pelas formas puras.
Fotografia em preto e branco, enquadramentos minuciosos, panorâmicas
precisas, truques de toda a espécie que
até sugerem o velho vício “olha-como-estou-filmando”. Mas não. A dose de
formalismo de que parte o filme se
despedaça quando os corpos entram
em cena, quando as imagens e palavras
vão ganhando corpo através dos movimentos e relações entre personagens.
Uma manobra de libertação da forma
pela carne. Assim foi com os arroubos
e cuteladas de Amarelo manga, com a
sevícia (e o renascimento) da menina
em Baixio das bestas. E de novo, em
A febre do rato. Há qualquer coisa de
excesso a qualquer tentativa de construtivismo de caméra-stylo. O diretor
sabe deixar passar, cortar, segmentar,
sabe se preencher, se deixar levar…
Não tem mito, é real que não recalca as
cargas imprevistas, o intempestivo das
cenas. Veja-se a cena clímax. Ela sai
truncada de constrangimentos e barreiras, imperfeita, doída mesmo. Ali, imagino, os atores podem estar se perguntando: o que é isto? é um filme? o que
estou fazendo aqui? o que se passa?,
perguntamos todos.
Ingênuo? romântico? sem proposta? ora, de que cinema se está falando? que filme seria esse? Quando fala
de revolução, não está tão preocupado

em como ou quando fazê-la, nos programas ou promessas de futuro. Querem o quê, algum agitprop esquerdista?
algum profeta mártir da brasilidade,
guiando as massas para a revolução redentora? Se tem uma coisa que A febre
do rato não está nem aí é com o futuro
do Brasil. Quem domina com o futuro
é o governo. E o nosso não quer saber
de fantasia.
Quando o poeta rueiro se mete
nas rodas e, inoportuno, declama o
texto, ninguém está muito preocupado
com a qualidade, a métrica, o rigor, o
convencimento. Muito menos com as
ideologias ou bandeiras que desfralda. Não entender sequer é problema. A
fala inoportuna tem outro rendimento:
mudar o regime de intensidades, aguçar as relações, co-mover e mobilizar
e induzir febres. Para onde? Para outro
lugar. Aqui não. Para mais ali, onde não
estávamos, onde o poder das identidades não nos pegou, ali onde posso me
ver aqui, ontem, onde não sou mais.
Essa distância entre o antes e o depois
é vencida menos pelo tempo decorrido
do que pelo que acontece, pelo próprio
ínterim, ainda que imperceptível. O
filme não deixa de captar essa potência que ativa as pessoas, nele tudo está
prestes a.
E o Zizo? Um pouco de cada
coisa, hilota bêbado, idiota da aldeia,
Dom Quixote, Boca do Inferno, Marquês de Sade. Um Paulo Martins lúmpem, sem tanto idealismo, todo ele
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sexo, estômago e revolução. A sedução
tem as suas epifanias, uma cogitação
inaudita que de repente vem e te fulmina, e opera no real. Pode ser uma mijada erótica, a palavra certa, a nudez,
o fogo, as barricadas. Zizo alterna o
sórdido e o belo, à espreita do algo que
mexe as pessoas e muda a cena.
E não tem nada de ingênuo
num cara que quer mudar o mundo
mas, porra, confessa que talvez não
faça a menor diferença. Antipublicitário. Eis aí um pessimismo alegre que,
feito multidão, pode levar a anos incríveis como 1871, 1905, 1968 ou 2011
– revoluções cuja febre desprogramou
épocas inteiras da história. Com a alegria do militante que sabe não poder
confiar totalmente na eficácia das lutas
de que participa e nas causas que subscreve, mas se mantém motivado pelo
desejo de viver intensamente o tempo,
suas sensações, imaginações e contradições. Um pessimismo alegre que

nos permite cruzar a vida sem ceder no
principal.
Anti-sentimental, de um tesão
bárbaro, um cinema liberto de formas
submissas ou macetes-de-festival, induz a libertação dos conteúdos e se deixa afetar pelo devir revolucionário, da
poesia no ar, dos corpos politicamente
animados, do manguetown em que nos
reinventamos e reinventamos a pólis.
Toma por inimigo antes a polícia em
nós mesmos: a servidão voluntária, a
voz filistina, o recalcamento do desejo
pelo medo, pela repulsa, o remorso, a
vergonha, o anseio de pertencer, de ser
alguma coisa, pela dívida infinita que
nos interpela com os afazeres (sempre
temos coisas demais pra fazer para parar e sonhar).
Um filme pra desentupir as artérias e fazer o sangue voltar a circular pela metrópole, como queria Chico
Science.

Bruno Cava é escritor, engenheiro, bacharel em direito e mestre em Filosofia Política do Direito pela UERJ. Autor de A vida dos direitos. Ensaio sobre modernidade e violência
(Lumen Iuris, 2008), publica o blogue Quadrado dos Loucos (http://quadradodosloucos.blogspot.com), mantém a coluna Crítica Nômade no portal Outras Palavras (http://www.outraspalavras.net) e participa da rede Universidade Nômade.

253

254

VIOLETA FOI PARA O CÉU / Hugo Albuquerque

Violeta foi para o céu
Andrés Wood
Chile, 2012

Violeta foi para o céu: o sublime do
comum

Hugo Albuquerque

Violeta Foi para o Céu, filme do jovem cineasta chileno Andrés
Wood sobre a vida de sua compatriota,
a cantora – e também pintora e folclorista – Violeta Parra, é um dos melhores filmes latino-americanos dos últimos anos. Wood, que já nos presenteou
com o excepcional Machuca há alguns
anos, mostra em Violeta sua boa forma
artística, afirmando uma linguagem
própria que gira em torno da memória
afetiva e de um sublime do comum –
não lhe interessa qualquer grandiloquência ao narrar a história de sua país, ao
contrário, tal narrativa está fundada na
perspectiva de um sujeito sensível, em
seu nexo não-linear de memórias afetivas, e no que há de corriqueiro, sutil e,
portanto, potente na vida.
Violeta não é uma mulher,
é uma força da natureza: em um país
cujo legado nativo, em toda sua potência, convive com um recalque civilizatório que faz a indianidade, e a
simples perspectiva de amálgama cultural, tornar-se o maior fantasma do
imaginário coletivo local – a ameaça a
um projeto modernizador reprimido e
repressor –, Violeta é a voz que irrompe
com a força de um trovão, as cores de

uma tempestade nos Andes e a paixão
sem limites que deseja para além de si
mesma. Sua feminilidade, indomável e
por vezes rancorosa, é a própria força
incontrolável e fecunda da Mãe Terra.
E Wood, sem panfletarismos ou a linearidade rígida e acadêmica, não raras
às filmobiografias, nos conduz a esse
Mundo-Violeta.
As canções, as sutilezas e a
descontinuidade são harmônicas no
plano de composição em Violeta –
como uma arte liberando-se de linhas
rígidas, e não meramente liberada, flutuando e animando a vida que corre.
E os Andes terminam como panorama
imanente dentro dessa composição,
tendo ao fundo o canto de Violeta e
seus olhos cortantes de condor.
Se uma leitura apressada das
sinopses de Machuca e Violeta apontam para uma suposta dedicação de
Wood a um projeto historicista, uma
análise mais cuidadosa de sua obra nos
abre as portas para uma produção vívida que se volta, a bem da verdade, para
um devir-Chile: as memórias, o sensível e o comum de um país que tombou
nas mãos de um programa obliterador e paranoico, guiado pela crença em
uma modernidade combinada com um
culto medieval à repressão, uma força
voltada a cindir natureza e cultura em
um binarismo estanque - cuja violência
não poderia ser pequena, dado o grau
de união em que se encontravam no legado nativo.
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O cinema de Wood é não só
de resistência cultural, mas também de
uma persistência sensível sem tamanho
- como o sorriso singular e contagiante
de Francisca Gavilán, magnífica no
papel de Violeta, nas reminiscências de
uma vida em cortes, recortes e paixões.
A caudalosidade histórica de Violeta

reside justamente na sua despretensão
narrativa. Em um filme como esse, irrompe uma força sem limites de um
país ambíguo e belíssimo. Isso tudo
põe Wood no mesmo panteão de vozes
chilenas que se opuseram à pasteurização cultural e a anestesia pinochetista.

Hugo Albuquerque é blogueiro e participa da Universidade Nômade. Esta resenha
foi originalmente publicada no blogue: http://descurvo.blogspot.com.br/2012/06/violeta-foi-para-o-ceu-o-sublime-do.html
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O comum e a exploração 2.0
Universidade Nômade

RESUMO: A partir de um questionamento do acontecido no III Fórum de Mídia
Livre, realizado na cidade de Porto Alegre entre os dias 27 e 28 de janeiro de 2012, o
texto/manifesto problematiza as novas formas de exploração do capitalismo cognitivo
- no caso, as práticas de aparelhamento e captura da produção cultural pelos próprios
atores que dizem recusá-las. Ao mesmo tempo reafirma-se a perspectiva do comum
como horizonte das lutas pela proliferação das redes, do trabalho colaborativo e da
autonomia política das práticas culturais e outras.
PALAVRAS-CHAVE: Capitalismo Cognitivo; Comum; Autonomia; Práticas culturais.
ABSTRACT: From a questioning of what happened in the Third Forum of Free Media, held in Porto Alegre between days 27 and 28 January 2012, the text / manifesto
discusses new forms of exploitation of cognitive capitalism - in this case, the practices
rigging and capture the cultural production by the actors themselves who say refuse
them. At the same time reaffirms the perspective of the common struggles of the horizon as the proliferation of networks, collaborative work and the political autonomy
of cultural practices and other.
KEYWORDS: Cognitive Capitalism: Common; Autonomy; Cultural Practices.

Do amor pela rua: aprendendo com o outro nos cotidianos
das cidades
Sarah Nery

RESUMO: Partindo do amor pela rua e pelo outro, este artigo procura enxergar as
pequenas e grandes aprendizagens que acontecem nos cotidianos das cidades. Com o
auxílio da sociologia do cotidiano, de José Machado Pais, do sujeito da experiência,
de Jorge Larrosa, e das cidades educadoras, de Paulo Carrano, o texto apresenta encontros com o outro no espaço público das cidades, particularmente proporcionados
pelo movimento Ocupa, versão nacional do movimento global Occupy, no Brasil,
no qual a pesquisadora participa como cidadã e a partir do qual a cidadã se tornou
pesquisadora. O objetivo é pensar a rede de relações que tem sido tecida entre as juventudes, as cidades, a cibercultura e a educação.
PALAVRAS-CHAVE: Cidades; Educação; Alteridade; Ocupa; Experiência.
ABSTRACT: Starting from the love for the street and love the other, this article seeks
small and large learning experiences taking place everyday in the cities. With the aid
of the sociology of everyday life of José Machado Pais, the subject of experience, Jorge Larrosa, and the educating cities, of Paul Carrano, the text presents encounters with
others in the public space of cities, particularly provided by the movement Ocupa, a
national version of the global Occupy movement, in which the researcher participates
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as a citizen and by means of which the researcher became a citizen. The goal is to
think of the network of relationships that has been woven between the youths, cities,
cyberculture and education.
KEYWORDS: Cities; Education; Alterity; Ocuppy; Experience.

Devir-índio, devir-pobre
Bruno Cava

RESUMO: Este artigo se propõe a continuar um breve encontro conceitual entre duas
linhas teóricas e políticas, a partir das falas e debates em um seminário realizado na
Casa de Rui Barbosa, em junho de 2012. Trata-se de uma colagem entre o perspectivismo ameríndio de extração da antropologia simétrica e metafísica canibal e do autonomismo operaísta, de tendência marxista heterodoxa. Os referenciais teóricos são
mobilizados para articular uma leitura perspectivista para a experiência da pobreza.
A produção no comum em condições de precariedade vital confere bases materiais
para elementos de autonomia no interior de um capitalismo integralizado e global.
Devir-índio e devir-pobre são deslocamentos intensivos que exprimem essas transformações na composição de classe no nível de análise da produção de subjetividade.
PALAVRAS-CHAVE: Perspectivismo; Devir; Devir-índio.
ABSTRACT: This article proposes to continue a brief encounter between two conceptual theoretical and political lines, starting from the speeches and discussions held
at a workshop at the Casa de Rui Barbosa, in June 2012. It is a collage between the
Amerindian perspectivism extraction of symmetric anthropology and metaphysics
cannibal and autonomist Operaism of heterodox Marxist tendency. Theoretical frameworks are mobilized to articulate a perspectivist reading for the experience of poverty.
Production in common in precarious conditions furnishes vital material bases for elements of autonomy within a global capitalism. Becoming-indium-poor are intensive
displacements that express these changes in the class composition at the analytical
level of the production of subjectivity.
KEYWORDS: Perspectivism; Becoming; Becoming-indian.

Na trama da sapucaia. Geofilosofia e a floresta
hipertecnizada
Cleber Lambert

RESUMO: A “geofilosofia” – que surge na obra Qu’est-ce que la philosophie? de
Gilles Deleuze e Félix Guattari deve ser pensada à luz de alguns conceitos e problemáticas colocados pelo pensamento contemporâneo. O antropólogo E. V. de Castro
afirma que a descolonização do pensamento passa por um combate tanto aos fundamentos metafísicos do colonialismo quanto aos fundamentos colonialistas da metafí-
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sica. É preciso entender que sua prática implica, entre outras coisas, a compreensão
do problema da relação entre o “movimento absoluto do pensamento” e o “meio relativo”, tal como Deleuze e Guattari haviam colocado para pensar os “meios relativos”
da “cidade grega” e do “capitalismo moderno”. Seria, pois, possível distinguir formas
de colonialidade ligadas às diferentes metafísicas (a antiga e a moderna), em sua relação com os meios relativos (o grego e o europeu). Mas o que se chama hoje de “outra
metafísica” consiste numa liberação do pensamento ou pode encerrar também uma
forma de colonialidade particular, em relação com um “meio relativo” que é o nosso?
As iniciativas de retomada da antropofagia oswaldiana e o perspectivismo ameríndio
podem oferecer uma nova imagem geofilosófica do pensamento? Sob a condição de
esposar qual meio relativo? A floresta amazônica, a técnica e a crise ecológica nos
forçam a pensar qual a reterritorialização da filosofia no futuro?
PALAVRAS-CHAVE: Geofilosofia; Metafísica; Perspectivismo ameríndio; Antropofagia.
ABSTRACT: The term “geophilosophy” which appears in the work Qu’est-ce que
la philosophie? By Gilles Deleuze and Félix Guattari should be considered in light of
some concepts and problems posed by contemporary thought. Anthropologist E. V.
Castro says the decolonization of thought goes through a fight both the metaphysical foundations of colonialism colonialists on the grounds of metaphysics. One must
understand that its practice involves, among other things, understanding the problem
of the relationship between “absolute movement of thought” and “means for” as Deleuze and Guattari had put to think the “means for” the “Greek city” and “modern
capitalism”. It would therefore be possible to distinguish forms of coloniality linked
to different metaphysical (ancient and modern), their relationship with media related
(Greek and European). But what is called today the “other metaphysical” is a liberation of thought or can terminate also a form of colonialism particular, in relation to
a “means for” what is ours? Initiatives resumption of anthropophagy Oswald and
Amerindian perspectivism may offer a new image of thought geofilosófica? Under
the condition that espouse relative means? The Amazon rainforest, the technical and
ecological crisis force us to think that the philosophy of repossession in the future?
KEYWORDS: Geophilosophy; Metaphysics; Amerindian Perspectivism; Antropophagy.

Bio-economia e produção do comum: reflexões a partir do
pensamento de Michel Foucault
Alexandre Mendes

RESUMO: O presente trabalho investiga a possibilidade de pensar-se o conceito de
“produção de comum” a partir da última fase do pensamento de Michel Foucault.
A partir da recente linha de pesquisa denominada “bio-economia”, que prolonga as
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análises foucaultianas realizadas em 1979, busca-se, inicialmente, compreender as
características atuais da crise da arte de governar neoliberal. Realizado o diagnostico,
propõe-se um debate que enfatiza o conceito de “produção de subjetividade”, tanto
como forma de resistência, como de constituição de uma verdadeira “tecnologia do
comum” que aponta para novas formas de vida.
PALAVRAS-CHAVE: Produção do comum; Bioeconomia; Produção de subjetividade; Resistência; Crise do neoliberalismo; Michel Foucault.
ABSTRACT: This paper investigates the possibility to think the concept of “production of common”, according to the late Foucault. From the recent branch of research
called “bio-economy”, that follows the foucauldian lessons of 1979, we attempt to
understand the actual characteristics of the neoliberal art of govern and its crises.
Having addressed this subject, one proposes a debate that emphasizes the concept of
“production of subjectivity”, both as a form of resistance and also as the constitution
of a real “technology of common”, that aims to new forms of life.
KEYWORDS: Production of the common; Bioeconomy; Production of subjectivity;
Resistence; Crisis of neoliberalism; Michel Foucault.

Entre determinismo e liberdade: a construção do comum
como novo universal
Judith Revel

RESUMO: O artigo discute a difícil construção do comum como novo universal
dentro da contínua tensão entre dois modelos de pensamento: o de um absoluto determinismo e aquele onde os homens seriam totalmente livres para inventar seu mundo.
Propõe-se pensar o político como um espaço de modificação do que somos e uma
ontologia política que não se reduza a uma simetria da gestão realizada pelo poder.
Para que as novas subjetividades possam se agenciar longe das formas fascistizantes e
violentas das quais as democracias modernas pareciam nos proteger, mas, de fato, não
preveniram, é preciso ir além das noções de público e privado das quais a atual crise
evidencia os limites: construir o comum das diferenças enquanto diferenças.
PALAVRAS-CHAVE: Determinismo histórico; Liberdade individual; Comum; Diferenças.
ABSTRACT: This paper discusses the difficult construction of the idea of common
as a new universal vis-à-vis the ongoing tension between two models of thinking: that
of an absolute determinism and one where men would be totally free to invent their
own world. It proposes to consider the political as a space where we can modify what
we are and admits a political ontology that does not reduce the symmetry of the management led by power. In order to agency themselves away from fascist and violent
forms against which modern democracies seemed to protect us but in fact did not pre-
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vent, the new subjectivities must go beyond those notions of public and private which
limits the current crisis clearly demonstrates: by building the common of differences
while differences.
KEYWORDS: Historic determinism; Individual freedom; Common; Differences.

Resistências, subjetividades e o comum
Judith Revel

RESUMO:. Neste artigo Judith Revel estabelece a diferença entre biopoder e biopolítica a partir da conceituação de Foucault entendendo, por um lado, o biopoder
como literalmente o poder sobre a vida; e, por outro, a biopolítica como uma política
de expressão do poder da vida. Em seguida, enfatiza a necessidade de construir, no
quadro de uma biopolítica que resiste aos dispositivos do poder, uma articulação entre
as singularidades que não deixe qualquer espaço para dispersões individualistas e que,
ao contrário, traga para o centro da discussão os temas da organização, das instituições
e do comum. Analisa também a formulação de uma assimetria da resistência, entendo
resistência como algo que vai além da fuga e que é mais do que “outro” poder. Desenvolvendo esta argumentação, propõe que devemos responder em primeiro lugar a
questão do que está sendo produzido, aberto ou criado, ou seja, aquilo que o poder
deseja comandar e capturar. O que se produz é antes de tudo algo que envolve a relação consigo mesmo e com os outros, a maneira como se conduz a própria existência e
aquela pela qual se estabelece as relações com os outros - de amor ou antagonismo, de
cooperação ou troca - em outras palavras, um processo de subjetivação.
PALAVRAS-CHAVE:. Biopoder; Biopolítica; Resistência; Instituição do comum.
ABSTRACT:. Judith Revel outlines the difference between biopower and biopolitics
from Foucault’s perspective, understanding, on the one hand, biopower as literally the
power over life and, secondly, biopolitics as a political expression of the power of life.
Emphasizing the need to build, within a biopolitics that resists to the power devices,
a link between the singularities which leaves no room for individualistic dispersions
and, instead, brings to the center of the discussion topics such as that of the organization, the institution and the common. It also analyzes the formulation of an asymmetry
of the resistance, understand resistance as something that goes beyond the fleeing and
that is more than an “other” to power. Developing this argument, the author proposes
that we must first answer the question of what is being produced, opened or created,
or what power wants to command and capture. What is being produced is first of all
something that involves the relationship with oneself and with others, the way he
leads his own existence and that which establishes relationships with others - love or
antagonism, cooperation or exchange - in other words, a subjective process.
KEYWORDS:. Biopower; Biopolitics; Resistance; Institution of the common.
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Tecnologias do comum – reflexões sobre o pós-fordismo
Arianna Bove

RESUMO: Este texto constitui o capítulo do livro XXXX, de Arianna Bove. Realiza
um encontro conceitual para melhor explorar a matriz biopolítica atuante no pós-fordismo. Do operaísmo autonomista, utiliza-se da crítica da economia política dos modos de regulação, forma do valor e modos de exploração característicos da passagem
do fordismo ao pós-fordismo; bem como da teoria afirmativa das lutas e da análise de
composição de classe (como teoria da subjetividade à altura do tempo), desenvolvidas
especialmente por Antonio Negri e Michael Hardt. De Paolo Virno, explora a noção
de êxodo, cotejando-a com a recusa do trabalho de extração mais operaísta. De Michel
Foucault, usa a analítica do poder para assinalar a transição entre o regime disciplinar,
associado ao fordismo, e o biopoder, ao pós-fordismo. É também estabelecido um
paralelo ao conceito de sociedade de controle, de Gilles Deleuze, para enriquecer a
análise do pós-fordismo. O artigo confere densidade ao regime político, econômico e
social da “produção biopolítica”, esboçando um caminho de resistência afirmativa a
partir das “tecnologias do comum”.
PALAVRAS-CHAVE:. Biopolítica; Pós-fordismo; Operaísmo; Sociedade do controle: Tecnologias do comum.
ABSTRACT:. This text is the chapter “Technologies of the common: reflections on
postfordism” of the book by Arianna Bove A critical ontology of the present: Foucault
and the task of our times. It consists of an attempt to further explore the conceptual
matrix of biopolitics in post-Fordism. Operaism the autonomists use the critique of
political economy of regulation modes, so the value and methods of operation characteristic passage from Fordism to post-Fordism, and the affirmative theory of the
struggles and the analysis of class composition (as theory of subjectivity to the point
in time), developed especially by Antonio Negri and Michael Hardt. Paolo Virno, explores the notion of exodus, comparing it with the refusal of the extraction work more
operaísta. Michel Foucault uses the analytical power to mark the transition between
the disciplinary regime, associated with Fordism, and biopower, post-Fordism. It also
established the concept of a parallel society of control, Gilles Deleuze, to enrich the
analysis of post-Fordism. The article gives the density regime political, economic and
social “biopolitical production”, outlining a path of affirmative resistance from the
“technologies of the ordinary”.
KEYWORDS:. Biopolitics; Post-Fordism; Operaism; Society of Control; Technologies of the common.
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Ética e política na relação sujeito e verdade
Simone Sobral

RESUMO: O artigo apresenta parte da pesquisa realizada durante o estágio Pós-doutoral, feito com a colaboração de Frédéric Gros, na Université Paris XII, no período de julho de 2010 à julho de 2012, com apoio da CAPES. Tem como objetivo
problematizar a relação ética e política, constituída na analítica foucaultiana através
das noções de governamentalidade, constituição do sujeito e práticas de si, presentes
nos três últimos cursos proferidos por Foucault no Collège de France. Dessa forma,
pretende-se verificar a relação sujeito e verdade, com destaque entre os cínicos.
PALAVRAS-CHAVE: Ética; Política; Sujeito; Verdade; Cínicos.
ABSTRACT: This paper presents some of the results of my postdoctoral research
carried out at Université Paris XII under the supervision of Frédéric Gros from July
2010 to July 2011 with financial support from CAPES. The aim of the research was to
problematize the ethical and political relationship, seen in Foucault’s analytics through the concepts of governmentality, constitution of the subject and technologies of the
self, all of which were discussed by Foucault in his last three lectures at the Collège de
France. Therefore, I intend to analyze the relation between subject and truth, paying
special attention to the Cynics.
KEYWORDS: Ethics; Politics; Subject; Truth; Cynics.

Potência do Ser: o cuidado de si, o político e o comum
Ludmila Guimarães

RESUMO: O artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão que pretende articular a potência do ser às relações entre o político, o comum e o cuidado de si a partir
das noções encontradas nas obras de dois pensadores: Antonio Negri, filósofo italiano,
destacadamente em sua obra Anomalia Selvagem, e Michel Foucault, filósofo francês,
em O Cuidado de Si. Essa articulação se inscreve de um lado na direção de uma ontologia constitutiva ao estilo Spinoza-Negri, ou seja, de uma fenomenologia da prática
coletiva e constitutiva, que se dirige ao comum; e de outro lado, a uma ética do cuidar
de si, foucaultiana, que trata os diferentes modos de existir, os diferentes modos pelos quais na cultura ocidental os homens se tornam/constituem sujeitos. Assim, nesta
exposição coube interrogar sobre os caminhos, os modos da potência do ser, ou seja,
compreender a partir de que formas pode se dar a liberação da vida, de sua potência
de variação..
PALAVRAS-CHAVE: Potência do ser; Modos de subjetivação; Lutas políticas; Ética
do cuidar de si.
ABSTRACT: The article aims to present a reflection that seeks to articulate the power
of being the relations between the political, the common and the care of the self from
the concepts found in the works of two thinkers: Antonio Negri, italian philosopher,
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prominently in his work Anomaly Wild, and Michel Foucault, French philosopher, in
the care of the Self. This linkage is part of a hand in the direction of a constitutive ontology style Spinoza-Negri, that is, a phenomenology of collective practice and constituent, which is addressed to common; and, on the other hand, to an ethic of caring for
oneself, foucauldian, which deals with the different modes of existence, the different
ways by which in western culture the men become/are subject. Thus, in this exhibition
had interrogate on the paths, the modes of the power of being, i.e. understand from
which forms can give itself to release of life, of its power of variation.
KEYWORDS: Power of being; Modes of subjectivation; political struggles; Ethics
of caring for themselves.

Pistas para a produção de experiências comunitárias
Adriana Rodrigues Domingues

RESUMO:. As ideias principais deste texto partem de uma experiência realizada com
um grupo de idosos de um centro de saúde especializado, em um projeto denominado
Conversas e Memórias. Utilizando como dispositivos de intervenção a roda de conversa, poesias, músicas e contos, experiências narrativas e a elaboração de um livro de
fotografias, buscou-se desenhar as linhas desses dispositivos e mapear de que forma
produziram práticas de cuidado de si e cuidado do outro. O método de análise foi a
cartografia, que permitiu, também, traçar os efeitos produzidos na vida dos participantes, como a transversalidade nas relações, a coragem de dizer a verdade sobre si
mesmo, os agenciamentos coletivos, os processos de desterritorialização e as virtualidades e devires que emergiram nos encontros. Considerados como práticas de cuidado
de si, esses efeitos possibilitaram a criação de um exercício ético e político que permeou a relação entre os participantes e se estendeu para outros relacionamentos que
ocorriam fora do espaço do projeto. A perspectiva adotada é a de que tais práticas podem gerar um novo ethos, uma nova forma de relação consigo e com os outros, capaz
de produzir experiências comunitárias. Foucault se propõe a mostrar que o cuidado
de si, além de ser sempre essa prática social, é uma forma de intensificar as relações
entre os sujeitos. Cuidar de si implica cuidar do outro, bem como encontrar, em si e
no outro, um lugar de pertencimento na comunidade humana inteira. Assim, a ruptura
com modelos comunitários baseados na identificação de características comuns entre
seus membros aponta para a construção de algo comum que só se produz no encontro
entre subjetividades que se recusam a ser capturadas pelas formas de subjetivação
iguais e pré-fabricadas, abrindo-se à multiplicidade de experiências construídas em
relação de alteridade com tudo que possa ser diferente. Tais pistas consideram que
diferença e não igualdade é o que possibilita a produção de experiências comunitárias
nos dias de hoje.
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PALAVRAS-CHAVE:. Dispositivos; Práticas de cuidado de si; Experiências comunitárias.
ABSTRACT:. The main ideas presented in this text derive from the experience with
a group of elderly who attended a project called Conversas e Memórias at a specialized health center in São Paulo, Brazil. Intervention apparatuses (dispositifs) such as
the round of talk, poetry, music and stories, narrative experiences and the publication
of a book of photographs were used in order to outline these apparatuses and map
out how they had produced practices of care for the self and care for the another. The
analysis followed the cartography method which also allowed to track the effects
upon the lives of participants, such as transversality in their relationships, the courage
to tell the truth about themselves, collective agency, the process of deterritorialization, as well as the virtualities and becomings that emerged in the meetings. Regarded
as practices of care for the self, these effects have enabled the creation of a political
and ethical exercise that pervaded the relationship among participants and extended
to their relationships outside the project. The perspective supported here is that such
practices may engender a new ethos, a new form of relationship with oneself and
the other that is capable of producing community experiences. Foucault sets out to
demonstrate that, besides being always this social practice, the care for the self is a
way to intensify relationships among subjects. Taking care of oneself implies taking
care of the other, as well as finding in oneself and in the other a place of belonging in
the entire human community. Even though it is impossible to find the one and only
answer to this question or to make any bets on the feasibility of building another form
of sociability, some clues are given here that can lead to a number of suitable answers.
The break with community models based on the identification of common features
among its members points to the construction of something common that may only
be created in the encounter between subjectivities that refuse to be captured by the
same pre-established subjectivation forms and are open to a multitude of experiences
built on a relationship of otherness with everything that may be different. Those clues
consider that difference, and not sameness, is what enables community experiences to
be produced nowadays.
KEYWORDS:. Apparatuses; Practices of care for the self; Community experiences.

Uma política cultural para as práticas criativas
Barbara Szaniecki

RESUMO: Nosso artigo pretende trazer uma contribuição para a reflexão sobre uma
possível política cultural para as práticas criativas, entre elas o design. O ponto de
partida é as críticas feitas ao ensino do design no Brasil por ter se instituído sem levar
em consideração o contexto sociocultural brasileiro. É em seguida analisada a institucionalização, pelo Ministério da Cultura, da “Economia Criativa” e as críticas dirigi-
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das a esse tipo de política pública. Finalmente, apresentamos os Pontos de Cultura do
Programa Cultura Viva como espaços onde o design já é praticado informalmente e
cuja formalização por meio de Pontos de Design poderia finalmente fomentar práticas
criativas de acordo com as demandas socioculturais do Brasil e, em particular do Rio
de Janeiro do século XXI.
PALAVRAS-CHAVE: Política cultural; Design; Contexto sociocultural; Economia
criativa; Pontos de Cultura.
ABSTRACT:. This paper aims to provide a contribution to the debate about a possible cultural policy for creative practices, including the design. The starting point is
the criticism of the design education in Brazil have established without taking into
consideration the socio-cultural context of Brazil. It then analyzed the institutionalization by the Ministry of Culture, the “Creative Economy” and the criticisms of this type
of public policy. Finally, we present the Points of Culture Living Culture as spaces
where design is already practiced informally and whose formalization through Points
of Design could ultimately foster creative practices according to the demands of the
sociocultural and Brazil, particularly in Rio de Janeiro XXI century.
KEYWORDS:. Cultural politics; Design; Sociocultural context; Creative Economy;
Pontos de Cultura.

Metrópole, cultura e breves reflexões sobre os novos
museus cariocas
Vladimir Sibylla

RESUMO: Transformações ocorridas na cidade do Rio de Janeiro, nos últimos cem
anos, demonstram a estreita relação entre aquelas e a instalação de novos museus. A
mudança no paradigma produtivo (de fabril a cognitivo), centrado agora nas dimensões imateriais do trabalho, impõe-nos, no entanto, desafios analíticos ao fenômeno-museu. Assim, acreditamos ser pertinente nos questionarmos: para que novos museus,
hoje? Ou, dito de outra maneira: qual o seu papel no capitalismo contemporâneo? O
que podem, enfim, diante do poder constituinte da multidão, da desmaterialização do
trabalho e da produção biopolítica do comum surgidos com o capitalismo cognitivo?
PALAVRAS-CHAVE:. Museus; Novo paradigma da produção; Trabalho imaterial;
Capitalismo Cognitivo.
ABSTRACT: Changes occurred in the city of Rio de Janeiro in the last century
demonstrate the close relationship between these changes and the installation of new
museums. However, a paradigm shift in the domain of production (from manufacturing to cognitive), now centered in the immaterial dimensions of labour, imposes
analytical challenges to the phenomenon of museums. We believe it is worth questioning ourselves: what is the meaning of new museums today? What is their role in
contemporary capitalism? What can museums do in face of the constituent power of

269

the multitude, the dematerialization of labor and biopolitical production of common
encountered in cognitive capitalism?
KEYWORDS: Museums; New paradigm of production; Immaterial Labour; Cognitive Capitalism.

Indignados globais por uma cultura política digital
Aline Carvalho

RESUMO: A formação de redes através de ferramentas digitais vem, desde a popularização do uso internet no início do século, alterando os modos de organização dos
movimentos sociais, cada vez mais globalizados. Vemos assim uma cultura própria
ao ambiente digital, que implica desde a mobilização social até a criação de políticas
públicas. O objetivo deste trabalho é observar de que forma as conexões globais proporcionadas pela internet influenciam dinâmicas políticas locais, entre redes digitais
desterritorializadas e contextos sócio-culturais nacionais.
PALAVRAS-CHAVE: Redes digitais; Democracia; Cultura política.
ABSTRACT: Networking through digital tools are, since the popularization of Internet in the beginning of the century, modifying the forms of organization of social
movements, increasingly globalized. We can thus identify a culture’s own digital environment, which it implies from social mobilization to the creation of public policies.
The purpose of this paper is to observe how the global connections offered by Internet
influence local political dynamics between digital networks and deterritorialized national socio-cultural contexts.
KEYWORDS: Digital networks; Democracy; Culture politics.

O rock dos anos 60 e as utopias privatizadas da
contemporaneidade
Luis Carlos Fridman

RESUMO: Seguindo a pista do historiador Eric Hobsbawm, que afirma que “se há
alguma coisa que simboliza os anos 60 é o rock”, o artigo atualiza essa trajetória e sua
relação com a contracultura, destacando alguns momentos emblemáticos da produção
musical, artística e cultural da época. Para o autor, essa trajetória não teve continuidade nas décadas posteriores, em que o não-comprometimento e a apatia política, entre
outros, parecem firmar-se como marca registrada dos novos tempos.
PALAVRAS-CHAVE: Anos 60; Rock’n Roll; Contracultura.
ABSTRACT: Keeping track of the historian Eric Hobsbawm, who states that “if there
is anything that symbolizes the 60’s rock”, the article updates this trajectory and its
relationship with the counterculture, highlighting iconic moments of musical production, artistic and cultural time. For the author, this trend was not continued in sub-
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sequent decades, in which the non-involvement and political apathy, among others,
seem to establish itself as a hallmark of the new times.
KEYWORDS: The 60s; Rock’n Roll; Counterculture

O lugar do animal laborans e as transformações do
trabalho
Mariangela do Nascimento

RESUMO: O artigo apresenta uma análise comparativa entre o conceito de Hannah
Arendt, que associa o trabalho à necessidade e a perda da liberdade; e o conceito de
Negri, que trata o trabalho como ação criadora e compartilhada, produtora de valores
e de vida. Para Arendt o trabalho está associado à condição humana da necessidade,
que mantém o homem preso ao ciclo biológico da vida exigindo dele apenas sua capacidade de produzir, longe do processo de criação. Para Negri, não tem sentido separar
o tempo do trabalho do tempo da vida, da necessidade e da liberdade. O trabalho assume uma posição cada vez mais central nas relações sociais, e essa condição ocorre
a partir da mobilidade do seu potencial criador e transformador, em que a resistência,
a luta, a produção de formas de vida, assim como a produção de valor, tornam-se a
mesma coisa.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Produção de valor; Criação; Arendt; Negri.
ABSTRACT: The article presents a comparative analysis between Hannah Arendt’s
concept, which associates work to the need and the loss of freedom, and Negri’s concept, which deals with work as a creative and shared action, producer of values and of
life. For Arendt, work is associated to the human condition of need, which keeps the
human being linked to the biological cycle of life requiring from him only his ability
to produce, far from the creation process. For Negri, it has no sense to separate the
time of work from the time of life, of need and of freedom. Work assumes an increasingly central position in social relations, and this condition occurs from the mobility
of its creative and transformative potential, in which resistance, struggle, the production of forms of life as well as the production of value become the same thing.
KEYWORDS: Labour; Production of value; Creation; Arendt; Negri.
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Estratégias da memória
A mídia e o lugar da história
Ana Paula Goulart Ribeiro
Isso não é um filme? Ídolos do
Brasil contemporâneo
Micael Herschmann e Carlos Alberto Messeder Pereira
Museu da Tecnologia jurássica
Erick Felinto
Cidade de Deus: Memória e etnografia
em Paulo Lins
Paulo Jorge Ribeiro
Ciberespaço
Cooperação e produção imaterial em softwares
livres.Elementos para uma leitura política
do fenômeno GNU/Linux
Laurent Moineau e Aris Papathéodorou
Corpo e sexualidade
Navegar é preciso, viver é impreciso
Ieda Tucherman
Navegações
Caminhando para uma renovação da economia
política. Conceitos antigos e inovação teórica
Antonella Corsani
Mediações
José Oiticica filho e o avatar da fotografia brasileira
Antônio Fatorelli
O Joelho aprisionado: o “caso Ronaldo” como
construção das estratégias discursivas da mídia
Antônio Fausto Neto
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Notas de conjuntura
Notas e impressões sobre as eleições
norte-americanas
Américo Freire
Pós-modernismo.com e a geração ‘Y”
Felipe Ehrengerb
intensidades eróticas
O homossexual no texto
Christopher Lane
O sadomasoquismo em dois tempos
Nízia Villaça
Prazeres desprezados: a pornografia,
seus consumidores e seus detratores
João Freire
Revistas masculinas e pluralização da
masculinidade entre os anos 1960 e 1990
Marko Monteiro
Ciberespaço
O samba em rede:
comunidades virtuais e carnaval carioca
Simone Pereira de Sá
Corpo e sexualidade
‘A Berlim imoral’ dos anos 30:
cinema homossexual pré-Hitler
Adriana Schryver Kurtz
Navegações
Itinerários recifenses
Angela Prysthon
Tráfico:paisagens sexuais - Alguns comentários
Anders Michelsen
Mediações
Imaginário tecnológico em David Cronemberg
Ivana Bentes
Tropicália, pop canônica
Liv Sovik
Lars von Trier - Escapando do estético
Bodil Marie Thomsen
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Notas de conjuntura
Totalidades
Michael Hardt e Toni Negri
Minha luta no Império
Luca Casarini (entrevista)
Diário de viagem da caravana pela dignidade indígena
Marco Rigamo
Propriedade industrial
e capitalismo cognitivo
Riqueza, propriedade, liberdade e renda
no capitalismo cognitivo
Yann Moulier Boutang
A música em rede: um magma contraditório
Alessandro Ludovico
As Patentes e a saúde pública brasileira:
o caso da AIDS
Carlos André Passarelli e Veriano Terto Jr.
O Brasil e a quebra de patentes de medicamentos
anti-AIDS
Eloan dos Santos Pinheiro (entrevista)
Ciberespaço
Cronologia da internet
Paulo Vaz
Corpo e sexualidade
A preferência é mais para a mulata
Natasha Pravaz
Estudos gays: panorâmica e proposta
Denilson Lopes
Cagar é uma licença poética
Steven Butterman
Navegações
Que “negro” é esse na cultura popular negra?
Stuart Hall
Mediações
Etienne-Jules Marey
Suzana M. Dobal
Prozac, meios e máfia
Fernando Andacht
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Notas de conjuntura
Bem-vindo ao deserto do Real!
Slavoj Zizek
A Argentina na indiferença
Reinaldo Laddaga
A política da multidão
Comunidades virtuais, ativismo e
o combate pela informação
Henrique Antoun
Sem o macacão branco
Luca Casarini (por Benedetto Vecchi)
O contra-império ataca
Antonio Negri (por Marcelo Matellanes)
De Porto Alegre a Gênova,
a cidade na globalização
Giuseppe Cocco
Transformar a guerra globalista
em seção ativa da inteligência
Franco Berardi (Bifo)
Ciberespaço
Capitalismo flexível e educação em rede
Alberto Rodrigues
História, comunicação e sociedade
na era da informação
Gustavo Said
Corpo e sexualidade
O policial, o massagista e o garoto de programa:
figuras emblemáticas de uma erótica gay?
Carlos Alberto Messeder Pereira
Navegações
Geopolítica do conhecimento e diferença colonial
Walter Mignolo
Mediações
Música da deriva, a MTV-Brasil
Luis Carlos Fridman
Afeto, autenticidade e socialidade:
uma abordagem do rock como fenômeno cultural
Jeder Janotti Junior
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Notas de conjuntura
Porto Alegre 2002:
o trabalho das multidões
Coletivo
Ação contra a guerra global:
a caravana internacional na Palestina
Luca Casarini
Resistências
Resistir a quê?
Ou melhor, resistir o quê?
Tatiana Roque
Poder sobre a vida,
potência da vida
Peter Pál Pelbart
Universidade e cidadania:
o movimento dos cursos
pré-vestibulares populares
Alexandre do Nascimento
Panelaços e ruídos:
a multidão em ação
Graciela Hopstein
O “quilombo” argentino
Gerardo Silva
Emprego, crescimento e renda:
história de conteúdo
e forma de movimento
Antonella Corsani e Maurizio Lazzarato
Universidade Nômade
O copyright da miséria e
os discursos da exclusão
Ivana Bentes
Rádios livres, rádios comunitárias,
outras formas de fazer rádio e política
Mauro Sá Rego Costa e Wallace Hermann Jr
12 proposições:
resistência, corpo, ação- estratégias e forças
na produção plástica atual
Ericson Pires
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Para uma Universidade Nômade
Navegações
Sobre a política cultural dos Cacá Diegues
Tatiana Roque
Transição e Guerra
Sobre o ‘medo’ e a ‘esperanca’
em Baruch de Espinosa
Gerardo Silva
Quem disse que o medo venceu a esperança?
Márcio Tavares d’Amaral
O ocaso da vítima. Para além da separação
entre criação e resistência
Suely Rolnik
Do silêncio zapatista à euforia petista:
fica algum lugar para nós?
Walter Omar Kohan
As políticas de ação afirmativa como
instrumento de universalização dos direitos
Alexandre do Nascimento
Por que este novo regime de guerra?
Philippe Zarifian
Guerra, informação e resistência
Ricardo Sapia
Universidade Nômade
O Direito como potência constituinte: uma crítica
à teoria do Direito
Thamy Pogrebinschi
Comunicação e diferença nas cidades
Janice Caiafa
As ilusões etno-genealógicas da nação
Lorenzo Macagno
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Introdução
Modulações da resistência
A POTÊNCIA DA MULTIDÃO
Para uma definição ontológica da Multidão
Antonio Negri
Multidão e princípio de individuação
Paolo Virno
Poder constituinte em Maquiavel e Espinosa:
a perspectiva da imanência
Francisco Guimaraens
O direito de resistência na teoria política
contemporânea
Thamy Pogrebinschi
Representações do poder,
expressões de potência
Barbara Szaniecki
O capitalismo e a produção de
subjetividade
Trabalho e produção de subjetividade
Thiago Drummond
A clínica como prática política
Jô Gondar
Pensando o contemporâneo no fio da navalha:
entrelaces entre capital e desejo
Claudia E. Abbês Baeta Neves
Clínica, política e as modulações do capitalismo
Eduardo Passos e Regina Benevides
Redes e Movimentos
Movimentos sociais, ações afirmativas e
universalização dos direitos
Alexandre do Nascimento
As migrações e o trabalho da resistência
Leonora Corsini
Piqueteros: dilemas e potencialidades
de um movimento que emergiu apesar do Estado
e à margem do mercado
Graciela Hopstein
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Universidade Nômade
Os novos manifestos sobre as cotas
Alexandre do Nascimento
Vida no e contra o trabalho: afetos, crítica
feminista
e política pós-fordista
Kathi Weeks
Os direitos humanos no contexto da globalização:
três precisões conceituais
Joaquín Herrera Flores
Análise da Nova Constituição Política do Estado
Raúl Prada Alcoreza
Mídia e Cultura
Mídia, Subjetividade e Poder: Construindo os
Cidadãos-Consumidores do Novo Milênio
João Freire Filho
Resistências criativas: os coletivos artísticos e
ativistas no Brasil
Henrique Mazetti
Guerra Civil Imaterial: Protótipos de Conflito
dentro do Capitalismo Cognitivo
Matteo Pasquinelli
Midialivristas, uni-vos!
Adriano Belisário, Gustavo Barreto, Leandro Uchoas,
Oona Castro e Ivana Bentes
Cidade e Metrópole
Cidade e Metrópole: a lição da barragem
Gerardo Silva
Potências do samba, clichês do samba –
linhas de fuga e capturas na cidade do Rio de
Janeiro
Rodrigo Guéron
Trabalho – operação artística: expulsões
Cristina Ribas
Cidades, cegueira e hospitalidade
Márcia de N.S. Ferran
Dispositivo metrópole. A multidão e a metrópole
Antonio Negri
A Cultura Monstruosa
A potência da hibridação – Édouard Glissant e a
creolização
Leonora Corsini

Expressões do monstruoso precariado urbano:
forma M, multiformances, informe
Barbara Szaniecki
Artaud, momo ou monstro?
Ana Kiffer
O corpo e o devir-monstro
Carlos Augusto Peixoto Junior
Do experimental informe ao Quasi-cinema,
observações sobre “COSMOCOCA - programa in
progress”, de Hélio Oiticica
Inês de Araujo
Culturas múltiplas versus monocultura
Pedro de Niemeyer Cesarino
Navegações
“Faxina” e “pilotagem”: dispositivos (de guerra)
políticos no seio da administração prisional
Adalton José Marques
Lutas operárias em São Paulo e no ABC nos anos 70
Jean Tible
Nas peles da cebola ou da “segunda natureza”
em excesso.A delicada luta pelo estado de exceção benjaminiano
João C. Galvão Jr.
Resenhas
Consumismo e Globalização – faces e fases
de uma mesma moeda? [Por João Batista de Almeida Sobrinho]
Um novo Imperialismo? [Por Marina Bueno]
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Universidade Nômade
Thomas Jefferson ou a transição da democracia
Michael Hardt
Para meu Parceiro Vanderlei
Marta Peres
Lutas, Governos e a Crise Global
As categorias abertas da nova Constituição
boliviana. Formação do Estado Plurinacional:
alguns percursos intelectuais
Salvador Schavelzon

280

28

Governo islâmico e governamentalidade
Leon Farhi Neto
Sobre a crise: finanças
e direitos sociais (ou de propriedade!)
Maurizio Lazzarato
Governo Lula: Desafios para uma
Política do Comum
Pontos de MídiaBarbara Szaniecki
Gerardo Silva
Por um mundo democrático produzido
democraticamente (ou: o desafio da produção do
comum): contribuições a partir da experiência do
Sistema de Saúde Brasileiro
Francini Guizardi e Felipe Cavalcanti
Direito à Cidade no Horizonte Pós-Fordista
Alexandre Fabiano Mendes
Estabilidade de contratos na indústria de energia:
Uma visão sul-americana
André Garcez Ghirardi
Refugiado, Cidadão Universal: uma análise
do direito à identidade pessoal
Patricia Magno
O Programa Bolsa Família entre a assistência
condicionada e o direito universal
Pedro Barbosa Mendes
Mídia e Cultura
Web 2.0 e o Futuro da Sociedade Cibercultural
Henrique Antoun
Uma armadilha de Vertov
Discussão coletiva proposta por Inês Araújo
Navegações
A clínica do corpo sem órgãos, entre laços
e perspicácias. Em foco a disciplinarização
e a sociedade de controle
Emerson Elias Merhy
Tráfico de Drogas: Biopoder e
Biopolítica na Guerra do Império
Maria Elisa da Silva Pimentel
Bula
Cão Mulato/Canis mutatis
Viralata In Progress
Edson Barrus
Resenhas
BACHELARD, Gaston. A intuição do instante
Por Wanessa Canellas
AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção
Por Antonio Negri

Universidade Nômade
Manifesto da Rede Universidade Nômade em apoio
à luta dos trabalhadores pobres sem-teto da cidade
do Rio de Janeiro
Antonio Negri no Fórum Livre do Direito Autoral
Conferência de Abertura
Nada será como antes: dez teses sobre a crise
financeira Para uma reflexão sobre a situação socioeconômica contemporânea
Andrea Fumagalli
A revolução inconclusa dos direitos humanos: pressupostos para uma nova concepção de cidadania
Alexandre Mendes
As novas formas de lutas pós-mídias digitais
Ivana Bentes
A crise da política é a crise da representação e da
grande mídia
Giuseppe Cocco
O kirchnerismo e as últimas eleições: uma leitura
crítica
Cesar Altamira
UNIVERSIDADE
Tecendo a democracia – Reforma universitária,
governo e movimentos sociais
Pedro Barbosa Mendes
Todo o poder à autoformação!
Coletivo edu-factory
Universidade Aberta
Paolo Do
Movimento Estudantil e Universidade: apontamentos
a partir da experiência da UFPB
Felipe de Oliveira Lopes Cavalcanti e Paulo Navarro de
Moraes
Navegações
Educação na saúde, saúde coletiva e ciências
políticas: uma análise da formação e desenvolvimento para o Sistema Único de Saúde como política
pública
Ricardo Burg Ceccim, Fábio Pereira Bravin e Alexandre
André dos Santos
Poder Viver
Simone Sobral Sampaio
Tecnologias, hacks e liberdade
Gilvan Vilarim
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As comunidades que vêm... Experiência e pensamento em torno de uma utopia contemporânea  –
ONG CEASM/Maré
Glaucia Dunley
Mídia e Cultura
Rádio: alguns aspectos estéticos dos estudos de
recepção
Wanessa Canellas
Gordon Matta-Clark entre fotografias: fragmentos de
uma performance
Elena O´Neill
A gente saía de manhã sem ter idéia
Yann Beauvais
Colaboração, uso livre das redes e a evolução da
arquitetura p2p
Fabio Malini
A Prática da Vida (Midiática) Cotidiana
Lev Manovich
Resenhas
Entre os muros da escola
Por Leonora Corsini
Glob(Al): Biopoder e Luta em uma América Latina
Globalizada
Por Alexandre Mendes
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Interseções Raça/Gênero/Classe
Apresentação
O Devir-“Mulher Negra”: uma proposta ontológica e
epistemológica
Vanessa Santos do Canto
Devir mulher do trabalho e precarização da
existência. A centralidade dos componentes afetivos
e relacionais na análise das transformações do
trabalho
Lucia del Moral Espin e Manu Fernández García
A discriminação do negro em Cuba: causas e
consequências
Dimas Castellanos
A ideologia da miscigenação e as relações
interraciais no Brasil
Otávio Velho
Os riscos da comunidade capturada X a plataforma
da “favelania”
Pedro Cláudio Cunca Bocayuva
Navegações
O desmoronamento da verdade social na Colômbia
de Camilo Torres
Alejandro Sánchez Lopera
Trabalho Vivo em Ato na Defesa da Vida Até na
Hora de Morrer
Magda de Souza Chagas e Emerson Elias Mehry
Poder constituinte e poder constituído: os
conceitos de Antonio Negri aplicados às alterações
constitucionais em Portugal e no Brasil
Maíra Tito
Legados/efeitos de Félix Guattari
Sylvio Gadelha
ARTE, Mídia e Cultura
Laroyê Exú! O “Trabalho” de Ronald Duarte
Barbara Szaniecki
Proximidades Metropolitanas
Cecília Cotrim
Imagem polida, imagem poluída: artifício e evidência
na linguagem visual contemporânea
Marcos Martins

Universidade Nômade
Para introduzir “Otimismo da Razão”, de Perry
Anderson
Antonio Negri
O triunfo do cérebro
Alberto De Nicola
• As condicionalidades do Programa Bolsa Família:
o avesso da cidadania
Marina Bueno
Seis de dezembro de 2009: o porquê do voto
cidadão
Oscar Vega Camacho
Porque Luiz Inácio desagrada a Caetano Veloso
Marta Peres

Resenhas
Segurança, Território, População (de Michel
Foucault)
Por Wanessa Canellas
A People’s History of the United States (de Howard
Zinn)
Por Thaddeus Gregory Blanchette
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31-32

Universidade Nômade
Liberdade Operaísta (Homenagem a Romano
Alquati)
Gigi Roggero

Universidade Nômade
Megaeventos, pontos de cultura e novos direitos
(culturais) no Rio de Janeiro
Barbara Szaniecki e Gerardo Silva

Antecedentes políticos do operaísmo: os Quaderni
Rossi
César Altamira

Biopoder, Trabalho e Valor
Simone Sobral Sampaio

Mundo-Brasil: Governo/Política/
Movimentos
Lutas cosmopolíticas: Marx e América Indígena
(Yanomami)
Jean Tible

Comunismo
É possível ser comunista sem Marx?
Antonio Negri

Manifesto Político Cosmopolita Antropofágico
Carlos Enrique Ruiz Ferreira
Conversações no impasse: dilemas políticos do
presente, parte 1
Colectivo Situaciones
Figuras da subjetividade e da governabilidade na
América Latina
Enzo Del Bufalo
O caso Battisti e o caso dos refugiados congoleses:
a justiça em termos de luta
Fabrício Toledo de Souza
Os Cursos Pré-Vestibulares para Negros e as
Políticas de Cotas nas Instituições de Ensino
Superior no Brasil
Alexandre do Nascimento
Vivendo no limbo?
Projeto Turbulence
ARTE, Mídia e Cultura
Biopolítica e teatro contemporâneo
José da Costa
Em torno do ‘vírus de grupo’. Seminário Guattari não
cessa de proliferar
Ricardo Basbaum
Transgredir as sigilosas siglas do não”: a linguagem
como espaço de criação de saídas
Mariana Patrício
Navegações
Entre a representação e a revelação. Kevin Lynch e
a construção da imagem (do nomadismo) da cidade
Gerardo Silva
Play-Ground X Work-Out – Devaneios nefelibáticos
sob o céu de Copacabana
Marta Peres
Resenha
MundoBraz. O Devir-Mundo do Brasil e o DevirBrasil do Mundo (de Giuseppe Cocco)
Por Bruno Cava

Os bens comuns: um setor negligenciado da criação
de riqueza
David Bollier
Inquietações no impasse – Parte II
Coletivo Situaciones
Querela pela democracia: Sociedade em movimento
e processo constituinte
Oscar Vega Camacho
Fuga como resistência: a pobreza criando
excedentes
Fabrício Toledo de Souza
Arte, Mídia e Cultura
Revalorizar o plágio na criação
Leonardo F. Foletto e Marcelo de Franceschi
Narrativas no Twitter:  o fenômeno no Brasil e as
suas implicações na produção da verdade
Fábio Malini
O Chão nas Cidades – Performance e população
de rua
Andréa Maciel Garcia
Contraponto Brown Sugar
André Gardel
Experimento carne: Um pouco sobre a “Estética da
fome” de Bertolt Brecht e a performance FatzerBraz
Alexander Karschnia
Deleuze e o cinema político de Glauber Rocha:
Violência revolucionária e violência nômade
Jean-Christophe Goddard
Navegações
Acerca da moralidade do suicídio
Fermin Roland Schramm
Saúde do trabalhador no governo Lula
Mônica Simone Pereira Olivar
Resenha
Commonwealth: Amor e Pós-capitalismo
(de Antonio Negri e Michael Hardt)
Por Bruno Cava
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33-34

Universidade Nômade
Manifesto Uninômade global: Revolução 2.0
Direitos Humanos/
Homenagem a Joaquín Herrera Flores
Apresentação
Joaquín Herrera Flores e a dignidade da luta
Alexandre Mendes
Joaquín Herrera Flores e os Direitos Humanos a
partir da Escola de Budapeste
André Luiz Machado
Trabalho e Regulação: o Direito Capitalista do
Trabalho e as crises econômicas
Wilson Ramos Filho
Diálogos pertinentes: micropolítica do trabalho vivo
em ato e o trabalho imaterial: novas subjetivações
e disputas por uma autopoiese anticapitalística no
mundo da saúde
Emerson Elias Merhy, Laura Camargo Macruz
Feuerwerker, Paula Cerqueira e Tulio Batista Franco
A persistência da Escravidão ilegal no Brasil
Ricardo Resende Figueira
Vestfalha – A constituição do Império e as aporias da
Paz Perpétua
Gerardo Silva Leonora Corsini
A influência da esquerda e/ou do socialismo para
a afirmação dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais e ideias para uma nova agenda, a avantgarde, dos Direitos Humanos
Carlos Enrique Ruiz Ferreira e Giuliana Dias Vieira
ARTE, Mídia e Cultura
O animismo maquínico
Angela Melitopoulos e Maurizio Lazzarato
Entrevistas – Agenciamentos
Projeto de pesquisa visual de Angela Melitopoulos e
Maurizio Lazzarato
Imaginação e Representação: Whose Utopia?
André Keiji Kunigami
Para colocar de vez a comunicação imidiatica
Cleber Daniel Lambert da Silva
A galinha dos ovos virtuais
Mariano Canal e Patricio Erb
Navegações
O nascimento da filosofia: uma peça em três atos
Rodrigo Siqueira-Batista
ResenhaS
Estética da multidão (de Bárbara Szaniecki)
Por Bruno Cava
Vida Capital: Ensaios de Biopolítica (de Peter Pál
Pelbart)
Por Thais Mazzeo

284

285

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

As colaborações por e-mail devem ser enviadas para:
uninomade@gmail.com
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