Nº 40

Lugar Comum – Estudos de mídia, cultura e democracia
é uma publicação vinculada a professores e pesquisadores do Laboratório Território e Comunicação – LABTeC/UFRJ e à Rede Universidade Nômade.
Av. Pasteur, 250 – Campus da Praia Vermelha
Escola de Serviço Social, sala 33
22290-240 Rio de Janeiro, RJ
EQUIPE EDITORIAL
Alexandre do Nascimento
Alexandre Mendes
Barbara Szaniecki
Bruno Cava
Fabrício Toledo
Gerardo Silva

Giuseppe Cocco
Leonardo Palma
Leonora Corsini
Marina Bueno
Pedro Mendes

DESIGN: Barbara Szaniecki
REVISÃO DE TEXTOS: Leonora Corsini.
CONSELHO EDITORIAL
• Alexander Patez Galvão - Rio de Janeiro, Brasil • Ana Kiffer - Rio de Janeiro,
Brasil • Antonio Negri - Roma, Itália • Bruno Stehling – Rio de Janeiro, Brasil
• Caia Fittipaldi - São Paulo, Brasil • Carlos Alberto Messeder - Rio de Janeiro, Brasil • Carlos Augusto
Peixoto Jr. - Rio de Janeiro, Brasil • Christian Marazzi - Genebra Suíça • Cristiano Fagundes – Rio de
Janeiro, Brasil • Cristina Laranja – Londres, Inglaterra • Elisabeth Rondelli - Rio de Janeiro, Brasil • Fábio
Malini – Rio de Janeiro, Brasil • Felipe Cavalcanti – Rio de Janeiro, Brasil • Francini Guizardi – Rio
de Janeiro, Brasil • Gabriela Serfaty – Rio de Janeiro, Brasil • Gilvan Vilarim – Rio de Janeiro, Brasil •
Henrique Antoun - Rio de Janeiro, Brasil • Inês de Araújo - Rio de Janeiro, Brasil • Ivana Bentes - Rio de
Janeiro, Brasil • Karl Erik Scholhammer - Rio de Janeiro, Brasil • Márcia Arán - Rio de Janeiro, Brasil •
Maria José Barbosa - Belém, Brasil • Maurizio Lazzarato - Paris, França • Micael Herschmann - Rio de
Janeiro, Brasil • Michael Hardt - Durham, Estados Unidos • Michèle Collin – Paris, França • Olivier Borius
– Paris, França • Patrícia Daros - Rio de Janeiro, Brasil • Paulo Henrique de Almeida - Salvador, Brasil •
Paulo Vaz - Rio de Janeiro, Brasil • Pedro Sobrino Laureano – Rio de Janeiro, Brasil • Peter Pál Pelbart São Paulo, Brasil • Rodrigo Guéron - Rio de Janeiro, Brasil • Sindia Martins dos Santos - Rio de Janeiro,
Brasil • Suely Rolnik - São Paulo, Brasil • Tatiana Roque - Rio de Janeiro, Brasil • Thierry Baudouin - Paris,
França • Vanessa Santos do Canto – Rio de Janeiro, Brasil Vanessa Santos do Canto – Rio de Janeiro, Brasil
• Yann Moulier Boutang - Paris, França •

Lugar Comum – Estudos de Mídia, Cultura e Democracia
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Laboratório Território e
Comunicação – LABTeC/ESS/UFRJ – Vol 1, n. 1, (1997) – Rio de Janeiro:
UFRJ, n. 40 – mai-dez 2013
Quadrimestral
Irregular (2002/2007)
ISSN – 1415-8604
1. Meios de Comunicação – Brasil – Periódicos. 2. Política e Cultura –
Periódicos. I Universidade Federal do Rio de Janeiro. Laboratório Território e
Comunicação. LABTeC/ESS.
CDD 302.23
306.2

Editorial

Universidade Nômade

Dossiê: A Potência dos Pobres

• Lulismo e o fazer-se de uma nova classe
Jean Tible

13

• Nova classe média ou nova composição de classe?
Giuseppe Cocco

27

• A produção do atraso e do isolamento do campesinato:
juventude no campesinato brasileiro
Beatriz Maria de Figueiredo Ribeiro

45

• As imagens da Multidão
Vladimir Lacerda Santafé

59

• O “estado de exceção” e a internação compulsória
Ricardo Gomes

83

• Gestão escolar, democracia, Maria o semiárido e nós
André Antunes Martins

97

• APTO, 01 qto, sl, coz, bnh, s/gar. Revisitando o
Edifício Master: devires e alegrias num campo controlado
Frederico Canuto
• “Novo desenvolvimentismo”: as Unidades de Polícia
Pacificadora (UPPs) e a “integração” dos
pobres urbanos na metrópole carioca
Eduardo de Oliveira Rodrigues
• Um novo paradigma constitucional:
o árduo caminho da descolonização
Melissa Mendes de Novais

111

123

143

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007
For Evaluation Only.

• Ocupação Mauá e poder de fabulação:
considerações a partir de uma atividade de formação
Stella Zagatto Paterniani

163

• Pobreza e tecnologia social: o que isto tem a ver?
Rosa Maria Castilhos Fernandes e
Aline Accorssi

181

• Da biopolítica à noopolítica: contribuições de Deleuze
Domenico Uhng Hur

193

• A pobreza e a dimensão ética da militância
Ricardo Luiz Sapia de Campos

209

Arte e Mídia

• Bibliotecas em Rede, DIY:
pirataria de ebooks no ensino superior brasileiro
Gabriel Menotti
• A Co-produção Televisiva: o envolvimento
dos públicos e dos não-humanos no processo
comunicacional mediado pela TV
José Pedro Arruda

219

225

Resenhas

• Os batalhadores brasileiros: nova classe média
ou nova classe trabalhadora?
(de Jessé Souza)
Por Bruno Cava

242

• Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador
(André Singer)
247
Por ?
Resumo

253

Editorial

Universidade Nômade

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007
For Evaluation Only.

Dossiê: A Potência dos Pobres

LUGAR COMUM Nº40, pp. 13-26

Lulismo e o fazer-se de uma nova classe1
Jean Tible
Para Márcio Ricardo de Carvalho, in memoriam

O Brasil, outrora o campeão mundial da desigualdade, a está diminuindo. Uma forte ascensão social se produziu na última década e tem suscitado um
amplo debate político e acadêmico que interessa os movimentos, universidades,
governos, organizações internacionais e empresas. Sem dúvida, algo forte ocorreu
no Brasil nos últimos dez anos, o que alguns chamam de “orkutização” do país.
Em 2005, um ano após sua criação, o Orkut é traduzido para o português e, a partir daí, esta rede torna-se tão popular no Brasil que o Google passa seu controle
para a filial brasileira, pois os brasileiros representavam metade do público total.
Se esta palavra é usada com conteúdo pejorativo por alguns, que lamentam a
(surpreendente) apropriação popular e “invasão” de ferramentas antes restritas e
exclusivas de uma elite principalmente branca e universitária, ela expressa, sobretudo, uma popularização em amplos setores que veio para ficar2.
A “orkutização” como metáfora da ascensão social de milhões de brasileiros – e a chegada em universidades, aeroportos e outros espaços sociais antes
fechados – ocorrida durante os governos dos últimos dez anos. Este artigo busca
apresentar e discutir algumas questões sobre o chamado lulismo. Nesse sentido,
após apresentar alguns números acerca da redução da desigualdade no Brasil e uma
breve caracterização desse fenômeno político, alguns pontos são problematizados:
trata-se de uma nova classe média ou trabalhadora? Qual é a leitura que fazem desse fenômeno o governo brasileiro e o Partido dos Trabalhadores (PT)? Que visões
políticas e acadêmicas desta ascensão social? Que perspectivas esta abre?
A década da queda da desigualdade
Na contramão dos países desenvolvidos – a desigualdade aumentou em
todos os países da OCDE desde 1985 (salvo na França e Bélgica) –, no Brasil esta
1 Versão ligeiramente modificada do artigo “¿Una nueva clase media en Brasil? El lulismo
como fenómeno político-social”, Nueva Sociedad, n. 243, enero-febrero 2013, p. 4-17
2 VIANNA, Hermano et alii, “Orkutização do cotidiano brasileiro” em Vozes da Classe Média,
Secretaria de Assuntos Estratégicos, Presidência da República, Brasil, 2012.
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tem diminuído. Se seu crescimento econômico é mais modesto que o dos demais
BRICS, acompanha-se, no entanto, de redução das disparidades. Nesses, impera
um crescimento “tradicional”, com aumento das desigualdades: na Rússia, o Ín
dice de Gini passa de 0,22 em 1992 para 0,44 em 2008 e na China, Índia e África
do Sul, a renda dos 10% mais ricos têm crescido mais que a dos 10% mais pobres3.
Os números da PNAD/ IBGE4 indicam que entre 2001 e 2009, a renda
dos 10% mais ricos aumentou 16% e a dos 10% mais pobres quase dobrou (91%).
Em 2011, o país atingiu o menor nível de desigualdade desde os primeiros registros nos anos 1960 (embora permaneça altíssimo). Surge, segundo o economista
Marcelo Neri, a nova classe média: mais de 39 milhões entram na classe C entre
2003 e 2011, considerando uma renda entre 1.200 e 5.174 reais mensais. Em
2011, representam 105,5 milhões de brasileiros5.
Esse dinamismo social se manifesta diferencialmente em termos regionais, espaciais e sociais, pois a renda sobe 41,8% no Nordeste contra 15,8% no
Sudeste, mais na periferia que no centro de São Paulo e é mais forte nas regiões
rurais que urbanas. É, também, observado um mais contundente crescimento da
renda das mulheres (38% contra 16% dos homens) e dos negros (a dos pretos
sobe 43,1% e dos pardos 48,5% contra 20,1% dos brancos)6. Em suma, grupos
tradicionalmente mais pobres viram sua renda crescer mais do que a dos demais
segmentos da população, ainda mais significativos se considerarmos o racismo e
patriarcalismo brasileiros.
Tem-se a “década da redução da desigualdade” (2003-2012), o que se
reflete no chamado Ranking da Felicidade (Gallup World Poll), que indica um
aumento do índice de satisfação com a vida. Se, em 2001, o Brasil estava no 44o.
lugar, em 2006, passou a ocupar o 23o. e, em 2011, alcança a liderança entre 132
países7. Isto se reforça no levantamento do Boston Consulting Group (BCG), que
mostra que o Brasil teve o maior ganho de bem-estar em 5 anos, a partir de um
Índice de Desenvolvimento Econômico Sustentável, tendo por base 51 indicadores, obtidos de fontes do Banco Mundial, FMI, ONU e abrangendo 150 países. O

3 NERI, Marcelo, A Nova Classe Média: o lado brilhante da base da pirâmide, São Paulo,
Saraiva, 2012, p. 23;56.
4 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
5 NERI, Marcelo, p. 27.
6 NERI, Marcelo, p. 33.
7 NERI, Marcelo, p. 46.
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desempenho brasileiro deve-se sobretudo à melhora na distribuição de renda e ao
aumento da escolaridade8.
Lulismo
Ganha corpo, nesse sentido, o lulismo como fenômeno político. O governo Lula e suas políticas sociais de combate à pobreza e à miséria, o aumento do
salário mínimo, da proteção social e dos créditos para o andar de baixo geraram
um grande dinamismo econômico e uma ativação do mercado interno e isto sem
ruptura de contratos como já o apregoara a Carta aos Brasileiros, escrita durante
a campanha eleitoral de 2002. Estas políticas – incluindo a universalização da
eletricidade, o acesso à universidade via cotas sociais e raciais, a grande criação
de empregos – deslocam o apoio dos mais pobres, que antes temiam Lula e não
apoiavam o Partido dos Trabalhadores (PT), cuja base se concentrava nos trabalhadores organizados e setores médios. Seus efeitos somados ao contexto da
crise do dito mensalão provocam um “realinhamento eleitoral que se cristaliza em
2006, surgindo o lulismo”9, tendo em vista que este escândalo não afeta o apoio
dos mais pobres, mas sim o dos mais abastados.
Para o cientista político e ex-porta-voz da Presidência da República, tal
realinhamento diz respeito à uma mudança-chave do eleitorado a abre um ciclo
político longo, fazendo um paralelo com o ocorrido nos Estados Unidos da América (EUA) com o governo Franklin Delano Roosevelt. Um novo ciclo marcado
por uma agenda de combate à pobreza. O lulismo seria, assim, o “encontro de
Lula como liderança com uma fração de classe, o subproletariado”10. Por meio do
emprego formal, o subproletariado chega à condição proletária e, desse modo, “o
lulismo constitui a ruptura real da articulação anterior, ao descolar o subproletariado da burguesia, abrindo possibilidades inéditas a partir dessa novidade histórica”, criando “um bloco de poder novo”11. De acordo com Singer, o subproletariado, fração de classe, apesar de majoritário enfrenta dificuldades para criar suas
próprias organizações. Dessa forma, surge com força na política com o Governo
Lula, sendo por seu tamanho decisivo nas eleições, sobretudo no Nordeste.

8 Valor, 27 de novembro de 2012, p. A8
9 SINGER, André. Os Sentidos do Lulismo: reforma gradual e pacto conservador. São Paulo,
Cia das Letras, 2012, p. 13.
10 SINGER, André, p. 29.
11 SINGER, André, p. 44-45.
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A ação do Governo Lula acabou sendo a concretização de um programa
dessa fração de classe, isto é crescimento com estabilidade – sem confronto com a
ordem – e ajuda aos mais pobres. Nesse mesmo espírito, Neri coloca que “a volta
do crescimento, desde 2004, torna o processo redistributivo num jogo de somas
positivas, no qual o ganho de maiores fatias do bolo pelos mais pobres não implica em perdas absolutas dos mais ricos”12. Tal estratégia lulista ataca o que era, na
visão de alguns intérpretes do Brasil – como Caio Prado Jr. e Celso Furtado –, um
nó no desenvolvimento brasileiro, já que um “aspecto interessante da contradição
brasileira é que a ‘grande massa’ empobrecida abria e fechava simultaneamente
as perspectivas de desenvolvimento autônomo do país”13.
A miséria limitava de forma decisiva o potencial de mercado interno,
reforçado por heranças sociais como a escravidão. O distribuir para crescer parece estar desatando esse nó. Trata-se, no entanto, de um fenômeno contraditório;
“conservação e mudança, reprodução e superação, decepção e esperança num
mesmo movimento”. E nesse equilíbrio entre reformas e concessões, vislumbra-se uma redução paulatina das gritantes desigualdades brasileiras, em processos
vagarosos, como os da abolição da escravidão, do declínio das oligarquias no
período republicano e do coronelismo14.
Que “nova classe”?
Melhoras significativas no padrão de vida do andar de baixo, fruto de
mobilizações sociais e políticas públicas. Como pensar estas transformações?
Uma clivagem: à existência de uma nova classe média, outros autores propõem a
compreensão de uma nova classe trabalhadora. O economista Marcelo Neri foca
sua análise em “estratos de renda, econômicos”, isto é no “bolso, a parte mais
sensível da anatomia humana”. A nova classe média, para ele, tem como sonho
o de subir na vida e é percebida no sentido estatístico, pois “compreendida entre
aqueles acima da metade mais pobre e um pouco abaixo dos 10% mais ricos”15.
Já o sociólogo Jessé de Souza, a partir de uma pesquisa teórica e empírica (com
trabalhadores do telemarketing, feira de Caruaru, mercado Ver-o-Peso de Belém
e rurais), questiona contundentemente esta compreensão. Ao pensar em termos
de uma “nova classe média”, existe uma tentativa de encobrir as classes e seus
12 NERI, Marcelo, p. 45.
13 SINGER, André, p. 17.
14 SINGER, André, p. 9;17.
15 NERI, Marcelo, p. 17-20.
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conflitos. Para o autor, “os indivíduos são produzidos ‘diferencialmente’ por uma
‘cultura de classe’ específica” e, assim, isso escapa tanto ao “economicismo liberal” quanto ao “marxismo tradicional”. São tornados invisíveis fatores não-econômicos que dão origem e reproduzem a desigualdade social na forma de transferência de valores e reprodução de privilégios, abrindo ou reduzindo possibilidades
(casamentos, amizades, relações...)16.
As classes médias não possuem tanto o capital econômico e mais um
capital cultural, na forma de conhecimentos, qualidades e disposições valorizados para a reprodução do Estado e do mercado, havendo um privilégio de classe.
Por outro lado, forma-se uma nova classe trabalhadora, que conseguiu, a duras
penas e esforços conquistar uma condição social melhor. Superexplorada, efe
tuando longas jornadas, conciliando trabalho e escola e contando, em geral, com
a ajuda de um capital familiar e valores de trabalho duro e continuado, surge esta
nova classe. Pensar em termos de uma “nova classe média” impede de perceber
essa superexploração. Nova, pois Jessé de Souza a insere no contexto de um capitalismo flexível que poupa gastos com controle e supervisão ao fazer crer que o
trabalhador é autônomo e livre; um fábrica generalizada a céu aberto, num novo
regime de trabalho.
A ênfase no termo “nova classe média” e seu suposto peso na população
(metade da população faria parte desta) olvida a desigualdade como traço estrutural do capitalismo brasileiro, que continua um dos mais desiguais (17o. do mundo,
4o. da América Latina): seu Índice de Gini é de 0.508, enquanto é de 0.290 na
Alemanha, 0.308 na França e 0.244 na Suécia17. Os 20% mais ricos ficam com
quase 60% dos rendimentos e “os 10% mais ricos recebem uma renda média 40
vezes superior aos 10% mais pobres”, sem esquecer da profunda desigualdade
na estrutura fundiária, na qual 40 mil proprietários concentram 50% das áreas
agricultáveis18. Um país no qual 30% dos domicílios não tem simultaneamente
as “condições mínimas: água tratada, coleta de esgoto por rede ou fossa séptica,
recolhimento de lixo e eletricidade”19. E onde vemos a continuação de um racismo institucional robusto: apesar da considerável melhoria na renda dos negros,
a taxa de homicídio dos negros aumentou ligeiramente, enquanto a dos brancos
16 SOUZA, Jessé de. Os Batalhadores Brasileiros: nova classe média ou nova classe trabalhadora? Belo Horizonte, Editora UFMG, 2012, p. 22.
17 O Estado de São Paulo, 29 de novembro de 2012, p. A27.
18 BARBOSA, Alexandre de Freitas (org.). O Brasil Real: a desigualdade para além dos
indicadores. São Paulo, Outras Expressões, 2012, p. 139.
19 O Estado de São Paulo, 29 de novembro de 2012, p. A28.
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diminuiu nos últimos dez anos20. Ademais, “nove em cada dez postos de trabalho
criados no setor formal têm remuneração inferior a três salários mínimos [R$
1.635,00]”, concentrando-se no setor de serviços, e o “o rendimento médio real
trimestral dos assalariados, volta a crescer depois do desastroso resultado da década de 1990, não acompanha a velocidade dos ganhos de produtividade”21.
Haveria queda na desigualdade da renda, mas não da riqueza? Uma dificuldade se situa no fato das rendas do capital estarem subestimadas na PNAD/
IBGE. Assim, o economista Fernando da Costa propõe cruzar seus dados com o
do Imposto de Renda22, o que está nos planos do novo presidente do IPEA, Marcelo Neri23. Contra-argumentaria Wladimir Pomar que os ricos jamais declaram
suas rendas reais, nem para o Imposto de Renda...24. A economista Leda Paulani
insiste no fato de 80% da dívida pública estar nas mãos de 20 mil pessoas25 e tal
argumento reforça-se com a explosão do mercado de luxo no país. Nesse debate
ainda em aberto, Marcio Pochmann e Singer responderiam, no entanto, com o
aumento da participação do rendimento dos trabalhadores na renda nacional (de
cerca de 15% desde 2004, contrariando a tendência inversa que vinha desde a
década de 1960)26.
Debates no PT e no governo
Esse debate (nova classe média ou trabalhadora) aparece no seio do Governo Federal e do principal partido de esquerda. A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) define a classe média como renda
per capita entre R$ 291 e R$ 1.019. 54% da população brasileira seria classe média e 30 milhões (15% da população) na última década passaram de um rendimento per capita abaixo de R$ 250 para um rendimento maior, afirmam o (agora ex-)
20 WAISELFISZ, Julio Jacobo. O Mapa da Violência 2012: A Cor dos Homicídios no Brasil.
Rio de Janeiro, CEBELA, FLACSO; Brasília: SEPPIR/PR, 2012.
21 BARBOSA, Alexandre de Freitas, p. 42-43.
22 COSTA, Fernando da. “Riqueza protegida pelo anonimato”. Entrevista a Luiz Antonio Cintra. Carta Capital, 23 de novembro de 2012.
23 NERI, Marcelo. “Pretendo estudar a renda dos mais ricos”, Revista Época, Outubro de 2012.
24 POMAR, Wladimir. Debatendo classes e luta de classes no Brasil. São Paulo, SRI-PT,
2012, p. 12.
25 PAULANI, Leda. “Lula: governo amigo do capital financeiro”. IHU On-Line, 8 de outubro
de 2007.
26 POCHMANN, Marcio. Nova Classe Média? O trabalho na base da pirâmide social brasileira. São Paulo, Boitempo, 2012. SINGER, André.
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ministro Moreira Franco e seu secretário Ricardo Paes de Barros27. Isto é reiterado
em estudo da SAE, “Vozes da Classe Média”, em parceria com Caixa Econômica
Federal e o Programa das Nações Unidos para o Desenvolvimento (PNUD) e com
o apoio da Confederação Nacional das Indústrias (CNI)28.
A Presidenta Dilma Rousseff refere-se constantemente ao objetivo de
tornar o Brasil um país de população de classe média29. Isto se liga ao empenho
declarado durante a campanha em 2010 de acabar com a miséria no Brasil, que
no início do seu mandato correspondia a 17 milhões de pessoas e se concretizou,
após no seu governo no lançamento dos programas Brasil Sem Miséria e Brasil
Carinhoso. O governo calcula que, com a primeira fase deste programa – beneficiando famílias extremamente pobres com filhos de até seis anos – o número
tenha baixado para pouco menos de 10 milhões e na segunda – chegando igualmente a famílias com crianças e jovens de sete a quinze anos – deve diminuir para
menos de 3 milhões30 . No início de 2013, o benefício foi estendido para todas as
famílias cadastradas no Bolsa Família ainda na faixa de renda de extrema pobreza
e o governo calcula a permanência de 700 mil famílias nesta situação, colocando-se como desafio encontrá-las. Cabe lembrar que o lema do seu governo é “país
rico é país sem pobreza”.
No entanto, parece haver certa distância entre o discurso do Governo
Federal e o do Partido dos Trabalhadores. A mudança na presidência do Instituto
de Pesquisa Econômicas Aplicadas (IPEA) liga-se a esse ponto. Enquanto o presidente atual, Marcelo Neri, lançou o livro A Nova Classe Média, a partir de estudos
que coordenou no âmbito do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio
Vargas (CPS/FGV), Marcio Pochmann defendeu posição distinta, ao publicar o
livro Nova Classe Média? antes de deixar a Presidência do IPEA para disputar a
prefeitura de Campinas. E Pochmann acaba de assumir a presidência da Fundação
Perseu Abramo, que deve divulgar nas próximas semanas uma ampla pesquisa
sobre esse tema da “nova classe”.

27 MOREIRA FRANCO e PAES DE BARROS, Ricardo. “O que define a classe média”, Valor, 09 de julho de 2012.
28 Vozes da Classe Média, Secretaria de Assuntos Estratégicos, Presidência da República, Brasil, 2012.
29 Ver, por exemplo, Financial Times, 2 de outubro de 2012 e El País, 18 de novembro de 2012
30 Secretaria de Comunicação Social da Presidência, “Brasil Carinhoso é ampliado para tirar
mais 7,3 milhões de brasileiros da pobreza extrema”, Boletim 1668, 30 de novembro de 2012.
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Haveria um curto-circuito dos discursos entre partido e governo neste
debate ou tratar-se-ia de ângulos distintos? Os quadros petistas insistem em pensar esta ascensão social em termos de uma classe trabalhadora, em detrimento
de uma classe média em ascensão, que seria o discurso governamental (embora
com matizes dentro do governo). Por exemplo, o dirigente nacional do PT José
Dirceu afirma, ao entrevistar Marcio Pochmann para o seu site, que a ascensão
foi de trabalhadores e lhe pergunta se estes teriam virado classe média. Pochmann
reconhece a mudança em curso e a mobilidade social no Brasil contemporâneo,
mas defende – junto com André Singer e Jessé de Souza, como vimos acima –
que “a classe média não se percebe exatamente pela renda. Classe média é um
padrão de consumo, de estudo, de futuro”. E coloca que “a agenda de políticas
nas quais o Estado deve atuar difere quando se fala de classe média ou de classe
trabalhadora. A classe média não necessariamente está preocupada com políticas
universais”. Ademais, coloca uma preocupação constante de muitos quadros petistas, a saber a politização dessa “nova classe”; pensa Pochmann ser “importante
que os sindicatos, as associações de bairros, os partidos políticos identifiquem
como construí-la para este novo segmento, porque ele poderá, inclusive, liderar
a maioria política da organização do país nos próximos anos”31. Isso é reiterado
por Artur Henrique, ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT),
compreendendo-a como nova classe trabalhadora e a pensando em disputa entre
valores individualistas e consumistas neoliberais, por um lado, e valores coletivos, de solidariedade, por outro. O desafio da esquerda, assim, seria de “elevar a
consciência crítica desses trabalhadores”32.
Politização
Alguns autores defendem – à direita (Bolivar Lamounier e Amaury de
Souza) e à esquerda (Rudá Ricci) – que ocorreu uma inclusão via consumo e
que esta é – ou será – conservadora. Um aumento do padrão de consumo, ascensão social e presente/porvir conservador. Os primeiros defendem (e esperam)
que se tornem uma classe média “clássica” isto é conservadora, tentando situar
seus méritos mais num triunfo do mercado (e das políticas de Fernando Henrique

31 POCHMANN, Marcio. “O Brasil pode ousar mais”. Entrevista a Zé Dirceu, Site Zé Dirceu,
12 de fevereiro de 2012.
32 SILVA, Artur Henrique. “Aprofundar mudanças rumo a um modelo de desenvolvimento
sustentável”. Nueva Sociedad, Junho de 2012.
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Cardoso) e enfatizando a corrupção como um problema decisivo no Brasil33. A
maior tolerância para com a corrupção por parte do andar de baixo se deveria à
falta de capital social como o da classe média tradicional. Numa ausência de visão
“crítica”, pensariam só com o estômago. Daí a volta à tona do termo populismo.
E o segundo lamenta a alienação dos setores ascendentes. O sociólogo
Rudá Ricci defende se tratar de uma nova classe média por ser menos “politizada”
e “ideologizada”, possuindo pouco interesse público e sendo mais “pragmática”,
pois “o lulismo opera a partir da integração, pela tutela do Estado, das massas
urbanas e rurais ao mercado de consumo de classe média, que historicamente formaram linhagens de pobres e marginalizados, formando uma árvore genealógica
do ressentimento, cinismo e desconfiança em relação à política e à institucionalidade pública vigente. A inclusão pelo consumo define sua relação com sua base
social e dá o tom do conservadorismo lulista”34.
Recente pesquisa, “Valores e Estrutura Social no Brasil”, feita pelo IPEA
em parceria com a SAE e a Secretaria Geral (SG/PR) busca apresentar alguns
posicionamentos da população brasileira acerca de diversos temas, como participação política, direitos das minorias, aborto, pobreza e papel redistributivo do
Estado, num contexto em que de 2001 a 2011, a renda dos 10% mais pobres
cresceu 550% mais que a dos 10% mais ricos35. A surpresa talvez se dê com as
posições predominantemente progressistas. Por exemplo, sobre direitos das mulheres, maioria expressiva discorda das frases “o homem ter a ‘última palavra’ nas
decisões de um casal”, “maior capacidade de liderança dos homens no trabalho
em relação às mulheres” ou ainda “mulher ter de tolerar violência em ambiente
doméstico em nome da união da família”. Isso também ocorre em perguntas sobre
preconceito e discriminação contra os negros. Sobre a apreciação das lutas das
minorias, o “positivo” e “muito positivo” predominam. Uma exceção se situa no
direito ao aborto, sendo que os brasileiros que se declaram evangélicos têm menor
propensão a aceitar os direitos das minorias e ao aborto.

33 LAMOUNIER, Bolivar e SOUZA, Amaury. A Classe Média Brasileira: ambições, valores
e projetos de sociedade. Rio de Janeiro, Elsevier; Brasília, Confederação Nacional das Indústrias, 2010.
34 RICCI, Rudá. “Lulismo: mais que um governo”, Revista Espaço Acadêmico, n.115, novembro de 2010.
35 IPEA, SAE e SG/PR. Valores e Estrutura Social no Brasil, 2012.
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Por outro lado, o apoio à ação redistributiva do Estado diminui conforme
aumenta a escolaridade: é de 56% para os analfabetos, 49% para os que possuem
ensino fundamental e de 38% para os que têm diploma de ensino superior. As conclusões provisórias desta pesquisa indicam que as opiniões não mudam tanto com
renda e mais de acordo com a religião, escolaridade, idade e região. Um ponto a
destacar: quanto maior a escolaridade, maior a proporção de respostas progressistas (a respeito dos direitos das mulheres e minorias), mas também individualistas
(acerca da ação redistributiva do Estado).
Os autores citados acima (Lamounier, Souza e Ricci) não percebem que
“o realinhamento provocou uma repolarização e uma repolitização da disputa
partidária”36. Ademais, “o lulismo e a divisão do eleitorado entre ‘ricos e pobres’
pode ser um indício, ao contrário do que se prega, de um processo de ‘esclarecimento’ das massas populares batalhadoras”. Para Jessé de Souza, isso quebra
dois tabus: um que percebe “as massas” como passivas e alienadas e outro “que
apenas um movimento organizado segundo os moldes intelectualistas da esfera
pública burguesa faz política, e, sobretudo, política de esquerda”. Nem alienação,
nem venda do voto por conta dos programas sociais, mas “motivações morais
e democráticas” dos batalhadores37. Surpreendentemente para alguns, o lulismo
acirraria a luta de classes; de acordo com Jessé de Souza, tal fenômeno “constitui
a expressão mais evidente de uma acirrada luta de classes pela definição mesma
do que é política – objeto por excelência das lutas de classe e da violência simbólica que nega autojustificação aos dominados”38. O autor enfatiza, neste contexto,
a gritante desigualdade como o verdadeiro escândalo brasileiro: ter um terço de
sua população fora do mercado e da política (ausência de defesa de seus interesses
na esfera pública).
Outro autor percebe uma mudança profunda, ainda que gradual. Segundo
o historiador Daniel Aarão Reis, manifesta-se um crescente interesse das “pessoas
comuns”, a partir dos anos 1980, pelas instituições e pelas lutas institucionais;
a “política, assunto de brancos ricos, começou a ser também de pardos, negros,
índios e brancos pobres”. O autor faz, ademais, um paralelo com a situação pré-golpe de 1964, mas, nesse momento, os “movimentos populares queriam muito
e muito rápido. Não deu. Veio o golpe, paralisou e reverteu o processo. Agora,
não. A multidão come pelas bordas, com paciência e moderação, devagar e sem36 SINGER, André, p. 28-29.
37 SOUZA, Jessé de, p. 250-251.
38 SOUZA, Jessé de, p. 254.
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pre, mas a fome destas gentes é insaciável”. Destaca, dessa forma, os elos entre
democracia e diminuição da desigualdade, afirmando estar em curso “uma grande
inversão” no jogo político e que “não vai ser tão fácil deter esta onda”39. Os cientistas políticos Sebastião Velasco e Regis Moraes argumentam nesse sentido, ao
colocar que as políticas sociais e micro-econômicas liberam não somente o corpo,
mas também a alma do sujeito que se converte em cidadão40.
Perspectivas
Tal politização traz do ponto de vista ideológico novamente “à tona a
gramática varguista, que opunha o ‘povo’ ao ‘antipovo’”. No curso do seu governo, ocorre uma aproximação de Lula e do PT do varguismo, do nacional-popular,
do desenvolvimentismo. E, por sua representação do subproletariado ascendente
e sendo “enunciado por um nordestino saído das entranhas do subproletariado,
o discurso popular ganha uma legitimidade que talvez não tenha tido na boca de
estancieiros gaúchos”41. Uma mutação curiosa e intrigante, pois o PT nasce combatendo, dentro da esquerda tanto o trabalhismo quanto os partidos comunistas,
sendo que estes eram os tradicionais defensores de um projeto nacional e popular.
Pode-se dizer que o desenvolvimentismo era predominante na esquerda (trabalhadores urbanos e rurais, setores médios como estudantes, artistas e intelectuais)
nos anos 1950 e 1960. Este se enfraquece com o golpe civil-militar e seu posterior
desenvolvimentismo pela direita (com segurança). Nos anos posteriores, ganham
força a crítica ao desenvolvimentismo, “acusado de silenciar sobre as lutas de
classes e de ter uma concepção de Estado acima delas”42. O PT nasce nesse contexto de fortes críticas a esse modelo desenvolvimentista.
Entretanto, nos anos 1990, outros setores críticos ao desenvolvimentismo
vão governar. Basta lembrar o discurso de Fernando Henrique Cardoso no Senado, em dezembro de 1994, entre sua vitória e a posse, onde dizia ser necessário
enterrar a chamada Era Vargas. Neste caso, a crítica ao desenvolvimentismo se
convertia numa quase apologia aos mecanismos do mercado. Por sua vez, com os
óbvios limites desses governos e suas políticas (venda do patrimônio público e au39 AARÃO REIS, Daniel. “Uma grande inversão”. O Globo, 7 de setembro de 2010.
40 VELASCO, Sebastião e MORAES, Reginaldo C. “A construção retomada: desafios políticos e perspectivas internacionais para o Brasil”. Nueva Sociedad, outubro de 2008.
41 SINGER, André, p. 16;83.
42 RIDENTI, Marcelo. “Vinte anos após a queda do muro: a reencarnação do desenvolvimentismo no Brasil”, Revista USP, São Paulo, n.84, dezembro/fevereiro 2009-2010, p. 53.
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mento da dívida e da vulnerabilidade do Brasil, alto desemprego...), retoma força
o discurso desenvolvimentista, desta vez contra as políticas neoliberais. Os resultados destas políticas, somados à ausência de alternativas mais radicais, “trouxeram de novo propostas diferenciadas de atuação do Estado para a retomada do
desenvolvimento nos marcos do capitalismo. No caso brasileiro, a experiência
acumulada nessa área é a do desenvolvimentismo”43.
O PT foi, assim, se aproximando da tradição desenvolvimentista. O
sociólogo Marcelo Ridenti lembra de um debate em 1998 onde se comemoravam
os 30 anos de Maio de 1968. O autor dividia a mesa com o então presidente do
PT, José Dirceu, e ao ouvi-lo defender o projeto de retomar o desenvolvimento, do
papel do empresariado nacional, da defesa da cultura nacional e omitir qualquer
referência classista – clássica do petismo –, Ridenti perguntou se, desse modo,
não estava ocorrendo uma volta das teses pecebistas desenvolvimentistas, que
ele criticara em 1968. Dirceu, ao responder, confirmou, colocando que desta vez
haveria condições, anteriormente inexistentes, para um “desenvolvimento nacional policlassista”, de certa forma atualizando o “projeto desenvolvimentista de
revolução nacional-democrática dentro da ordem institucional, formulado pelo
PCB [Partido Comunista Brasileiro] no final dos anos 1950”44.
Porém, o desenvolvimentismo não pode ser o mesmo. Além das críticas
político-econômicas dos anos 1960-1980, temos os limites – ecológicos – do planeta. O PT, partido que tanto inovou, tanto no programa – ao abrir uma brecha
entre o trabalhismo e os partidos comunistas – quanto em suas formas políticas,
por sua democracia interna – que, nos momentos difíceis, o salvou – e sua ênfase
na participação popular nos governos, está devendo uma reflexão e formulação
sobre estas questões. E isto nas palavras mesmo de seu presidente, Rui Falcão:
“seja como for, desde o início do governo Lula o PT deixou de examinar com
mais atenção, o desenho das classes sociais, sua estrutura e contradições – algo
que fizera anteriormente, embora de forma superficial, em alguns encontros e congressos. Urge, agora, quando o PT vai completar 33 anos, e o modo petista de
governar, 10 anos presidindo o país, atualizar o nosso conhecimento da realidade
brasileira, aí incluída a estrutura de classes – até para deixar mais nítido quem o
PT representa e a quem se opõe, tendo em vista a consecução do nosso projeto”45.
43 RIDENTI, Marcelo, p. 56.
44 RIDENTI, Marcelo, p. 55.
45 FALCÃO, Rui. “Apresentação” in POMAR, Wladimir. Debatendo classes e luta de classes
no Brasil. São Paulo, SRI-PT, 2012, p. 5-6.
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Se a classe trabalhadora é “nova”, deve-se qualificar em quê e, também,
de quê capitalismo e classes se está falando... O PT nasce no fim dos anos 1970
(sendo fundado oficialmente em 1980). Estes anos representam para o Brasil um
período bastante particular, momento em que “novos personagens entraram em
cena”, título de um dos relatos mais conhecidos dos movimentos de resistência
daquela década46. Uma novidade na história brasileira: trabalhadores em movimento e em grande número, criando suas práticas de luta num processo de autoconstrução. E como o destacou o historiador e dirigente nacional do PT Marco
Aurélio Garcia, “foi a prática da luta social que levou os trabalhadores a avanços
inigualáveis em termos de consciência e organização”. Assim, “inverteu-se a expectativa de que um dia a teoria chegasse à classe operária, para melhor guiá-la:
foi a classe que chegou à teoria”47. A classe não como uma abstração, mas sim
em termos de uma auto-constituição; a classe existe porque luta48. Está em curso
o processo de fazer-se da nova classe, formando-se no Brasil os produtores em
sua diferença (negros, índios, operários, camponeses, pobres, ativistas digitais,
trabalhadores da cultura...) neste que seria o terceiro momento de grandes transformações na história da República, após os anos 1930 e os anos 1950-196049.
O lulismo altera a composição do PT e transforma-o num “partido dos
pobres”, com a “mudança de base social a partir de 2006” e a diminuição da
renda familiar média do simpatizante do PT, da proporção dos que tem acesso à
universidade e da participação do Sudeste”50. No entanto, trata-se mais de uma
representação (voto) do que participação mais efetiva. Os pobres (em particular,
negros e mulheres) são o motor desse crescimento recente, que, por sua vez, é
decisivo na projeção internacional do Brasil. Como vimos, o PT defende a “politização” e “organização” dos que estão ascendendo socialmente. Conseguirão, no
46 SADER, Eder. Quando novos personagens entraram em cena: experiências e lutas dos
trabalhadores da Grande São Paulo 1970-1980. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988.
47 GARCIA, Marco Aurélio. “São Bernardo: A (auto) construção de um movimento operário”.
Desvios n.1, novembro de 1982, p.10-27.
48 THOMPSON, Edward P. A formação da classe operária inglesa. São Paulo, Paz e Terra,
1987.
49 GARCIA, Marco Aurélio. Em SADER, Emir e GARCIA, M. A. Brasil: Entre o Passado e
Futuro. São Paulo, Fundação Perseu Abramo, 2010. Para uma tentativa de trabalhar as transformações lulistas numa leitura desde o Brasil e das lutas e capitalismo contemporâneos, ver
COCCO, Giuseppe. MundoBraz : o devir-mundo do Brasil e o devir-Brasil do mundo. Rio de
Janeiro, Editora Record, 2009.
50 SINGER, André, p.103.
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entanto, PT, CUT, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e outros movimentos do ciclo político aberto no fim dos anos 1970 dialogar com esses
novos setores? Dialogar significa, também, mudar, incorporar e se transformar.
Disso depende o lulismo ir mais para a esquerda ou não, de lograr certas reformas
“estruturais” como a política, agrária e a tributária, de aprofundar as mudanças em
curso... Quem vem lá?

Jean Tible é Doutor em Sociologia (Unicamp), professor de relações internacionais
(Fundação Santo André) e diretor de projetos da FES Brasil.
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Nova classe média ou nova
composição de classe?
Giuseppe Cocco

1. O esgotamento dos interstícios reformistas dos “novos governos”
Dize-se que, às vezes, é melhor problematizar a partir das conclusões.
As conclusões que colocamos aqui logo de entrada são, em primeiro lugar, que o
“comum” é hoje uma condição prévia51 e, em segundo lugar, que o desafio para
manter aberta e constituinte a dinâmica do comum implica na construção de um
novo ponto de vista de classe. Por um lado, o comum não é mais um horizonte a
ser conquistado por meio de uma transição (socialista). Pelo outro, a construção
de um ponto de vista de classe constitui o verdadeiro enigma para que essa nova
dimensão do comum se transforme num efetivo terreno constituinte.
Fica claro que essas “conclusões” que aqui antecipamos e das quais pretendemos começar não são e nem pretendem ser “soluções”. O filósofo Gilles
Deleuze dizia que nossa maneira de pensar, em geral, fica como que refém de um
preconceito infantil que nos faz acreditar que os problemas são dados já feitos e
que eles desaparecem nas respostas ou nas soluções52. “É porque todo o mundo
pensa naturalmente que todo o mundo é suposto saber implicitamente o que ele
quer pensar (que) a forma geral da representação constitui o elemento de um senso comum como natureza droite e boa vontade”53. Essa imagem do pensamento é
aquela que compõe uma dogmática ou ortodoxia, ou seja uma moral abstrata. Assim, o pensamento se torna um anexo das campanhas eleitorais, o lugar para propor “soluções” para problemas definidos a priori. Sabemos que esse método, que
nem as campanhas eleitorais ou as denúncias pseudo-radicais, é o que tem a forma
da representação e o discurso do representante: “todo o mundo sabe, ninguém
51 Retomamos aqui Judith Revel e Antonio Negri,Inventare il comune degli uomini, Uninomade 2.0, 4 de abril de 2011, http://uninomade.org/inventare-il-comune-degli-uomini/
52 O recurso a essa abordagem de Deleuze está em Alexandre Fabiano Mendes, Para além da
“Tragédia do Comum”. Conflito e produção de subjetividade no capitalismo contemporâneo,
Tese de Doutorado em Direito, Faculdade de Direito, UERJ, Rio de Janeiro, março de 2012.
53 Gilles Deleuze, Différence et Répétition, PUF, Paris, (1968), 11a edição, 2a tiragem,2005,
p. 171.
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pode negar”54. Diante disso, diz Deleuze, o que precisamos é um pensamento sem
pressupostos: “ao invés de se apoiar sobre a Imagem moral do pensamento, ele
toma seu ponto de partida em uma critica radical da Imagem e dos postulados
que ela implica”55. Pensar significa quebrar esse pensamento “natural”, dizer que
nem todo o mundo se deixa representar ou quer representar o que for que seja.
Pensar significa o esforço de singularizar, de alcançar o intempestivo, de colocar
questões enquanto “atos que abrem o horizonte do sentido”56!
A partir dessas afirmações iniciais, diremos que, hoje, a crítica das relações de dominação na América do Sul enfrenta o desafio da apreensão da nova
composição do trabalho ou, dito de outro modo, da nova composição de classe. Trata-se de saber se no capitalismo contemporâneo ainda faz sentido falar de
“classes” e, se for o caso, como funciona hoje uma perspectiva de classe, de luta
de classes.
Querer pautar o debate numa perspectiva de classe parece “datado” e até
saudosista. Os 30 anos de hegemonia neoliberal, o desmoronamento do socialismo real e o constante enfraquecimento de todas as organizações operárias (desaparecimento dos partidos comunistas, queda das taxas de sindicalização e perda
de combatividade dos sindicatos oriundos do chão de fábrica) tornaram obsoleta
e/ou residual a noção de “classe trabalhadora” assim como ela era usada na literatura socialista e comunista em geral. Ao mesmo tempo, nunca se falou tanto
de “classes” no Brasil (e na América do Sul) como durante a primeira década do
novo século e as experiência dos “novos” governos. Só que a classe da qual se
fala tem o nome de um nível de rendimento (a classe “C”) ou de uma categoria
estatística e “moral” (a “nova classe média”).
A noção de “classe” está no cerne dos embates contemporâneos mas não
sabemos mais como apreender seus contornos e funcionamentos. Qual seria essa
nova composição das classes, suas lutas e seus comportamentos? Um ponto de
vista de classe é hoje ainda possível? Mais ainda, é possível dizer que existe hoje
uma composição do trabalho da qual derivaria uma determinada relação entre, por
54 Différence et Répétition, p. 170. Se trata de uma “forma implícita ou subjetiva de pensamento natural, que permite à filosofia de se dar o ar de começar, e de começar sem pressupostos”.
Diante desse “todo o mundo sabe” acontece a contestação, a afirmação de que “há alguém
(...) que não consegue saber o que todo o mundo sabe e que nega modestamente o que todo o
mundo é suposto saber”. (Ibid., p.171). Se trata de alguém que não se deixa representar e não
quer representar.
55 Ibid. 173.
56 Alexandre Mendes, cit..
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um lado, a divisão social e técnica do trabalho e, por outro lado, a estratificação
da sociedade em classes? Ou seja, ainda podemos dizer que é o tipo de inserção
nas relações de produção (nesse sentido de trabalho) que define a estrutura das
classes e podemos assim continuar a falar de classes trabalhadoras? E se a análise
da inserção nas relações de produção não procede, será que isso significa que
precisamos de novos critérios ou que nossa afirmação inicial nos leva diretamente
para um impasse?
Cada uma dessas perguntas e o conjunto delas reforçam, a nosso ver, a
necessidade de uma reflexão em termos de “classe”. Reflexão que pretendemos
desdobrar em uma série de afirmações complementares:
(a) O conflito de classe no capitalismo contemporâneo em geral e no subcontinente americano em particular, pode ser definido como uma luta biopolítica que
opõe o devir-sul da multidão (que chamaremos o “monstro”) ao capital global
que “brasilianiza” e se brasilianiza57. A figura dessa luta biopolítica é aquela que é
hoje travada em torno do debate sobre a emergência de uma “nova classe média”.
(b) O devir-sul da multidão tem como figura central da sua composição os pobres.
Esta centralidade dos pobres é ambivalente: por um lado, ela é a determinação
das novas relações de produção que incluem os pobres enquanto tais; pelo outro
ela é o resultado constitutivo (embora não planejado) das políticas dos governos
“novos” na primeira década do novo século. A figura dessa ambivalência é aquela
que diz respeito o aprofundamento dos processos de fragmentação do “mundo
do trabalho” e a afirmação de políticas de distribuição de renda que associam sua
derivação neoliberal com algumas brechas inovadoras (ligadas fundamentalmente
a sua massificação).
(c) Esta fase constitutiva da centralidade ambivalente dos pobres se esgotou e
os impactos paradoxais da crise do capitalismo global indicam um conflito que
atravessa os “novos governos” da América do Sul exatamente no terreno que os
determinou (a pobreza): as políticas intersticiais que indicavam (sem querer) uma
“política dos pobres”. O esgotamento dos interstícios inovadores dos “novos governos” diz respeito exatamente, por um lado, a incapacidade das forças políticas (partidos e sindicatos) que os sustentam de apreender a nova composição de
classe e, pelo outro, ao fato que os aparelhos desses mesmos partidos e sindicatos
perderam suas referencias tradicionais e estão sendo totalmente homologados (e
57 Desenvolvemos os temas da “brasilianzação do mundo” em Mundobraz: o devir-Brasil do
mundo e o devir-mundo do Brasil, Record, Rio de Janeiro, 2009.
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cooptados) dentro de um pragmatismo extenuado cuja lógica passa a ser, por um
lado, a sua reprodução burocrática e, pelo outro, a sua adesão consensual à ilusão
que a crise do capitalismo global re-abriria o espaço para a volta de um modelo de
desenvolvimento racional.
Retomemos quanto acabamos de apresentar: a luta que atravessa o capitalismo contemporâneo é biopolítica exatamente na medida em que a produção
investiu a vida como um todo: a vida como fenômeno geral, ou seja meio ambiente e população58. A figura produtiva dessa vida subsumida na produção biopolítica
é a figura do pobre: o pobre trabalhador mobilizado nas periferias do mundo e o
trabalhador pauperizado nos centros do mundo. Os novos governos do subcontinente americano, por ter articulado algumas tímidas políticas sociais voltadas aos
pobres, acabaram encontrando um apoio popular inesperado e potente, algo que
se traduziu em verdadeiros terremotos eleitorais e em um ciclo político inovador.
Mais do que isso, as políticas sociais de distribuição de renda e aquelas de formalização do trabalho e valorização do salário mínimo acabaram por requalificar
– no terreno macroeconômico e sociológico – o papel de locomotiva que desempenhou a produção e exportação de commodities (agrícolas e minerais) nessa primeira década do novo século. Essa “popularidade” de tipo novo desestabilizou ao
mesmo tempo os regimes discursivos e as próprias bases sociais das elites (fossem
elas as oposições políticas ou os poderosíssimos lobbies da imprensa) e as bases
políticas (partidárias) e sociais dos próprios governos.59
Mesmo devendo a esse terremoto a re-eleição de Lula (em 2006) e a
eleição de sua Ministra da Casa Civil (em 2010) como sua sucessora, as forças
de governo estão longe de entender quais foram esses mecanismos e muitas vezes parecem lamentar a perda das suas originárias bases sociais ou até querer
voltar a restaurar elementos tradicionais de seus antigos projetos políticos (em
geral voltados ao “desenvolvimentismo” nacional). E isso, independentemente
do fato que o “consenso” proporcionado por essa popularidade seja aproveitado
rumo a um pragmatismo extenuado, vazio de qualquer elemento de projeto e de
transformação social e num marco de total indigência teórica dos partidos dos
quais são oriundos. Não por caso, na maioria dos casos, o regime discursivo e as
58 Estamos fazendo referência a Michel Foucault, Sécurité, Population et Territoire, Cours au
Collège de France 1977-1978, Hautes Études, Gallimard, Seuil, Paris, 2004.
59 Vide “Raízes sociais e iedológicas do Lulismo”, Novos Estudos, n.85, Novembro de 2009,
São Paulo, Cepbrap, pp. 83-102. A análise de André Singer chama de “lulismo”: um tipo de
“bonapartismo” sustentado pela “base subproletária” que “não consegue construir desde baixo
as suas próprias formas de organização”.
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formas de gestão das políticas sociais é de cunho neoliberal ao passo que a crise
do capitalismo global proporciona – no que diz respeito as políticas econômicas
- o retorno anacrônico de uma perspectiva neo-desenvolvimentista ou vagamente
keynesiana60.
O fato novo, novíssimo e inesperado, é mesmo esse: os pequenos interstícios de política social tiveram efeitos muito maiores do que o “tamanho” dos
interstícios que os governos progressistas souberam proporcionar. Não estamos
fazendo nenhuma avaliação otimista nem desses governos nem dessas políticas:
seus efeitos estão dramaticamente aquém do da “dívida social” ou do que poderíamos definir como “necessário” para que hajam transformações materiais de
nível estrutural. Dito de outra maneira, o que é formidável (e nesse sentido positivamente reformista) não são as políticas realizadas, mas seus efeitos multiplicadores. Algo que encontramos em todos os níveis: social, econômico, cultural,
político. Acontece que, no momento que demandaria sua consolidação, seja pelos
necessários aprofundamentos (por exemplo da distribuição de renda rumo a uma
“renda mínima universal”), seja pela crise do capitalismo global, os interstícios
se fecham e o pragmatismo dos “novos governos” se torna tão vazio quanto é
totalizador seu horizonte neo-desenvolvimentista, algo que reverbera na retórica
reacionária do “choque de gestão”.
O fato novo - os interstícios potentes - acabou-se: voltamos à uma prosaica rotina. Isso não significa que os “novos governos” entrem em crise, pelo
contrário. Eles dispõem em geral de um grande consenso eleitoral ao passo que
as oposições institucionais desmoronaram por um duplo movimento implacável:
por um lado, a identificação que os pobres fazem entre os novos governos e as
políticas sociais (tímidas mais reais, como dissemos); pelo outro, o fato que os
governos “novos” ocuparam (e cada vez mais ocupam) o terreno centrista e até
conservador de uma oposição que atingiu e ultrapassou o “prazo de validade”.
Mas, se a “direita” tradicional está vencida, o consenso tem efeitos irônicos: não
se trata apenas da “direitizaçao” por excesso de “consenso” do maior partido de
esquerda, mas também do fato que as maiores derrotas parlamentares (ou em termos de coalizões eleitorais) lhe são infligidas pelos partidos de sua “base aliada”,
como no caso do “código florestal”).

60 Vide José Luis Fiori, “O desenvolvimentismo de esquerda”, jornal Valor Econômico, 29
de fevreiro de 2012, http://www.valor.com.br/opiniao/2547676/o-desenvolvimentismo-de-esquerda
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2. A centralidade dos pobres: entre o devir-sul da multidão e a homologação
como “nova classe média”
Os interstícios acabaram, mas a centralidade dos pobres continua, incontornável. Só que essa centralidade aparece agora como o terreno do novo conflito,
um conflito que – na melhor das hipóteses – atravessa os novos governos e, cada
vez mais, acontece contra os governos. Dito de outro modo, a centralidade dos
pobres se articula hoje na clivagem irredutível entre o êxodo constituinte e a normalização desenvolvimentista: nos dois casos, trata-se do que os “pobres” vão se
tornar: o sujeito múltiplo da transformação ou as figuras homologadas nos valores
de nova classe média, neoconservadora.
Por um lado, temos os agenciamentos de um êxodo constituinte, a luta
biopolítica da multidão dos pobres. Na Bolívia, os índios do TIPNIS (Território
Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure) lutam contra a lógica autoritária do
desenvolvimentismo ao mesmo tempo que os favelados do híbrido urbano-rural
de El Alto em La Paz se revoltaram contra a lógica tecnocrática da gestão dos
preços. No Brasil, dezenas de milhares de operários das mega-barragens fazem
greves e até se revoltam contra as condições de trabalho de Jirau ou Belo Monte,
contestam e explicitam a lógica de exploração do desenvolvimentismo. Os favelados de Pinheirinho em São Paulo resistem contra a lógica imoral do “interesse
particular” (a propriedade privada, aliás de um reconhecido fraudador das Leis
e do fisco) e das favelas do Rio que lutam contra o discurso do “interesse geral”
(os megaeventos planejados pelos poderes públicos transformados em interesse
“superior”) para defender sua capacidade de produzir em comum seus espaços e
formas de vida.
Por outro lado, temos a homologação dos pobres (inicialmente) como
“classe C” e agora como “ nova classe media”: uma nova composição social pronta a ser expropriada duas vezes: no terreno do trabalho e naquele da representação.
Uma “nova classe média” pronta a fazer da servidão uma opção voluntária. Hoje,
a “nova classe média” da América do Sul e do Brasil em particular constitui uma
nova jazida de acumulação, como que um novo eldorado para uma dupla acumulação primitiva: aquela típica do subdesenvolvimento e aquela “inovadora” do
capitalismo cognitivo: velha e nova escravidão!
A linha de conflito que acabamos de apreender pode ser desenhada no espaço e no tempo de maneira radicalmente diferente do que as tradições teóricas e
políticas (do imperialismo, do subdesenvolvimento e da dependência) nos tinham
acostumado a fazer. Não se trata mais de um antagonismo que separa (organizando sua subalternidade) o centro da periferia, o desenvolvimento do subdesenvol-
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vimento, os colonizadores dos colonizados. Trata-se de um antagonismo interno,
sem fora, que acontece ao mesmo tempo no centro e na periferia, misturando o
desenvolvimento com o subdesenvolvimento, em todas as direções.
Por um lado, o devir-Sul da multidão desenha uma linha de fuga constituinte que ser articula entre autovalorização e autonomia. Aqui o “sul” é o terreno
do devir-pobre da multidão, ou seja de um devir-sul do mundo que é necessariamente um devir-mundo do sul. Do outro lado, o Sul é a realidade e o horizonte
angustiantes da brasilianização das classes médias do norte cuja precarização e
pauperização está sendo tremendamente aprofundada e generalizada pela crise do
capitalismo global. As massas dos pobres sul-americanos são a figura monstruosa,
hibrida e ambivalente desse entrecruzamento biopolítico.
3. A emergência de uma “nova classe”?
Na primeira década do novo século e em particular ao longo dos dois
governos do Presidente Lula o Brasil teve taxas de crescimento de seu PIB bastante “moderadas” - em comparação com os outros BRICs - mas regulares. Entre
2003, ano no qual acabou a recessão mundial (conseqüência da crise asiática de
1997), e 2009 o PIB por habitante cresceu numa media de quase 3%. Em 2010,
o PIB cresceu 8% se comparado ao primeiro trimestre de 2009, e 10,8% com
relação ao último trimestre de 2009. O crescimento moderado foi porém o contexto de mudanças estruturais que amplificaram de maneira qualitativa os efeitos
do crescimento e o retroalimentaram. Essas mudanças estruturais indicam que o
crescimento foi aproveitado para mudanças qualitativas mais do que proporcionais ao incremento quantitativo da “riqueza” produzida”.
Contudo, essas transformações estruturais são objeto de interpretações
diferenciadas que são, nas palavras de Márcio Pochmann, “expressões da disputa
que se instala em torno da concepção e condução das políticas públicas atuais”61.
A nosso ver, se trata de uma disputa teórica e política que não diz apenas respeito
as políticas públicas atuais, mas ao horizonte das lutas sociais e políticas das próximas décadas.
Podemos esquematizar as diferentes abordagens dessas transformações
em três grandes grupos. Um primeiro grupo, dotado de um dispositivo analítico e
discursivo hegemônico, é constituído pelos trabalhos estatísticos que privilegiam
a estratificação social atrelada aos níveis de rendimento e consumo. Esses traba61 Marcio Pochmann, Nova Classe Média? O trabalho na base da pirâmide social brasileira,
Boitempo, São Paulo, 2012, p.11.
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lhos tem ocupado e ocupam uma posição hegemônica nas pesquisas e análises
de dados das transformações recentes da estrutura social brasileira bem como na
orientação das políticas sociais do governo (em seus diferentes níveis). Eles encontram amplo apoio no regime discursivo adotado pela mídia mas também pelos
marqueteiros eleitorais. Os trabalhos desse grupo se concentraram inicialmente
na análise da emergência da “classe C” que agora passou a ser chamada de “nova
classe média”. Um segundo grupo, muito mais disperso e heterogêneo quanto ao
referencial teórico e ao tipo de pesquisas realizadas, privilegia uma abordagem
mais próxima do marxismo e visa apreender as estruturas sociais do ponto de
vista das relações de produção. A classe da qual esses autores tentam falar é a dos
“trabalhadores”. Um terceiro grupo de pesquisas empíricas e reflexões teóricas se
diferencia das duas primeiras abordagens por afirmar a insuficiência, ao mesmo
tempo, das análises em termos de níveis de rendimento e daquelas em termos de
inserção nas relações de produção. Nesse terceiro grupo, o foco visa as dimensões
culturais e simbólicas das clivagens de classe.
3.1 A Nova Classe Média
A abordagem em termos de classe “C” e agora de “Nova Classe Média”
constitui como que a “pauta” do debate, pelo volume dos trabalhos estatísticos
realizados e pelo impacto de sua linha interpretativa62. Não se trata apenas de
uma linha de estudo e de transformação brasileira, mas de algo que diz respeito
as dinâmica globais63.
Seguindo as imagens sugeridas pelo economista de referencia – Marcelo Neri, da FGV – temos imediatamente uma visão impressionista adequada da
mudança que aconteceu e continua em andamento. No Brasil, desde 2001, a desigualdade em termos de renda diminuiu regularmente. A renda per capita do 10%
62 Apresentando um dos seus numerosos relatório de pesquisa, Marcelo Neri escreve: “A presente pesquisa analisa a evolução das classes econômicas brasileiras leia-se A,B,D, E e por último a mais importante a C que batizamos em pesquisa anterior de nova classe média brasileira”.
A Nova Classe Média; o lado brilhante dos pobres, FGV, Centro de Políticas Sociais, Texto
Principal, 2011. Citamos, apenas a título de exemplo, a capa da “Revista da Tv”, suplemento
dominical do jornal O Globo do 20 de maio de 2012: “Toda poderosa: em ascensão econômica,
classe C é tema de novelas e ganha espaço na programação”. O artigo inicia assim: “Viva o
subúrbio. É lá que tá o futuro”. A referência é o economista Marcelo Neri p. 16.
63 Vide World Bank, Global Economy Prospects 2007: Managing the Next Wave of Globalization, Washington, D.C., 2007 e Dominic Wilson and Raluca Dragusanu, The expanding middle:
the exploding world of middle class and falling global inequality, Goldman Sachs Economic
Research. Global Economics Paper, New York, n170, jul. 2008.
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mais rico da população aumentou em média de 1,49% ao passo que a dos mais
pobres tem aumentado 6,79%. Isso num movimento oposto ao que caracterizou
os outros Brics: neles, a desigualdade é originariamente inferior à do Brasil, mas
ela aumentou ao invés de diminuir. Em conseqüência, a pobreza diminuiu constantemente desde 2003. “Estimamos que, entre 1993 e 2011, 59,8 milhões de brasileiros (o equivalente a uma França) chegaram à condição de nova classe média”
escreve Marcelo Neri64. Mas a mobilidade chegou mesmo a ritmos consistentes
no período 2003 – 2011, quando 40 milhões de brasileiro entraram para a classe
média. A classe média passou assim de 65,9 a 105,5 milhões de pessoas, ou seja
um aumento de 60%. Segundo as previsões, até 2014, mais 12 milhões migrarão
para a classe “C” e 7,7 milhões irão para a as classes “B” e “A”. Com exceção
do Nordeste, as classes A,B e C serão a realidade de 75% da população. “A nova
classe média brasileira é filha da combinação do crescimento com a equidade,
que difere de nossa história pregressa e daquilo que ocorre nas últimas décadas
em países emergentes e desenvolvidos onde a concentração de renda sobe”65. Os
20% mais pobres crescem mais dos outros países e a desigualdade vem caindo
consistentemente, ano após ano. O índice de Gini caiu de 0,596 em 2003 para 0,51
em 2011 atingindo a menor série histórica. Quando se analisa a transformação
geral por critérios de região, cor, gênero e educação podemos ver que a mudança
foi ainda mais profunda: no mesmo período (2003-2010) a renda dos paulistas
aumentou de 7%, aquela dos nordestinos de 42%, ou seja 6 vezes mais. A renda
dos negros aumentou 42% e aquela dos brancos 21%; a renda no campo aumentou 49%, na cidade, 21%; a renda das mulheres cresceu 38%, a dos homens 47%.
Enfim, encontramos o indicador do fato que passamos mesmo por uma política
dos “pobres” na evolução da renda dos analfabetos (+47%) diante da evolução da
renda dos universitários (+16%). As transformações foram particularmente rápidas no período de 2003-2008 até o ponto que Marcelo Neri a define como uma
“pequena grande década”. Uma dinâmica que a crise global (de 2007-08) abalou
sem travar: “a crise não foi nem marolinha, nem tsunami, mas ressaca tão forte
quanto passageira. (...) O efeito (da crise de 1997) persistiu cinco anos (...) e o da
crise recente começou a ser revertido um mês depois”66.

64 Marcelo Neri, A Nova Classe Média. O lado brilhante da base da pirâmide, FGV – Saraiva,
Rio de Janeiro, 2012, p. 257.
65 Marcelo Neri, A Nova Classe Média. O lado brilhante da base da pirâmide, FGV – Saraiva,
Rio de Janeiro, 2012, p. 14.
66 Ibid., p. 20.
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Quanto aos critérios “heurísticos” de mensuração das Classes, Neri esclarece: “os limites da classe C seriam as fronteiras para o lado indiano e para o
lado belga da nossa Belíndia”67. O conceito de “média” usado diz respeito a uma
situação intermediária entre dois “extremos” e já nos diz que a classe média do
Brasil não é a mesma coisa que as classes médias dos países centrais (a Bélgica).
Neri, explicando sua metodologia, explica que a opção foi a de olhar para “toda a
distribuição de renda e organizá-la sob a forma de estratos”. Assim, a metodologia
se centra nos indicadores sociais baseados em renda per capita e tem como base
os estudos de pobreza realizados no Brasil. Mesmo que em seguida as pesquisas
passem a mobilizar outras dimensões (quais estoques de ativos, atitudes e expectativas etc.), o fio condutor da análise é sempre a renda por pessoa68. Com base
na métrica da renda, foi criado um índice de potencial de consumo, inspirado no
“conceito de renda permanente criado por Milton Friedman em 1957”69.
Chegamos assim à definição do conceito de “classes” que é usado e construído por Neri: “Em nossa pesquisa as pessoas não são pobres, ricas ou nova
classe média, mas estão, ou não, nesses estados em diferentes instantes do tempo,
quando as pesquisas representativas de toda a população vão a campo”70. Assim,
Neri adverte com uma certa dose de ironia: “os sociólogos podem relaxar, pois
não estamos falando de classes sociais (operariado, burguesia, capitalistas, etc.)
mas de estratos econômicos. Leia-se dinheiro no bolso, que seria, segundo os
economistas, a parte mais sensível da anatomia humana”71. A classe media assim
definida diz respeito então ao estrato de população composto pelas pessoas que
ganham entre R$ 1.200 e 5.140 mensais (em Reais de 2012). Se a metodologia
assume a renda familiar como dado básico de referência, a inserção ou não na
categoria classe média depende distribuição da renda total da família em renda
per capita o que permite uma ponderação fina do real poder aquisitivo de cada
pessoa72.
67 Ibid.
68 Ibid., pp. 77-8.
69 Ibid. p. 79.
70 Ibid., grifos nossos.
71 Marcelo Neri, A Nova Classe Media, cit., p. 17.
72 A metodologia do Neri (cit., p. 81) responde tecnicamente de maneira bastante eficaz a
críticas – que compartilhamos em termos de horizonte político – mas não são adequadas ao
deslocamento e, pois, não apreendeu a questão estratégica da renda. Vide por exemplo: “Acima
de uma renda de R$ 530 por mês aqui no Brasil, você é classe média. (…) o governo define
que a classe média parte de 1.740 e vai até 8.000 de renda familiar mensal. O IBGE diz que
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Contudo, Neri tem sim uma definição moral de classe média e mais em
geral dos valores sociais vigentes. “Nova classe média não é definida pelo ter,
mas pela dialética entre ser e estar olhando para a posse de ativos e para decisões
de escolha entre o hoje e o amanhã. (...) Mais do que assíduos freqüentadores de
templos de consumo, o que caracteriza a nova classe média brasileira é o lado
produtor”73. Uma definição moral um tanto contraditória com o individualismo
metodológico que ele adotou como lastro explicito. Por um lado, a moral mobilizada é aquela tradicional, de origem corporativa, e que tem como referencia a
“fábula de La Fontaine” para “distinguir as formigas trabalhadoras das cigarras
consumistas”74. Sabemos que o auge dessa ordem moral acabará se afirmando
na retórica fascista e especialmente no tipo de “trabalhismo corporativo” que ela
mobiliza, como podemos ler no busto de Getulio Vargas na escadaria da Prefeitura
de Porto Alegre: “O trabalho dignifica o homem”, mas que também foi parar, de
maneira sinistra, na portão de entrada de Auschwitz: “Arbeit Macht Frei”. Assim,
o lado brilhante da base da pirâmide, segundo Neri não è “o consumismo ou
o otimismo (mas) “o lado produtor, leia-se educação e trabalho”75. Pelo outro,
usando Thomas Friedman, Neri articula essa moral com uma visão de sociedade
(com um tipo de sociologia) segundo a qual a classe média se define “como aquela que tem um plano bem definido de ascensão social para o futuro. Essa fábrica
de realização de sonhos individuais é o motor fundamental para a conquista das
riquezas das nações. O combustível é o anseio de subir na vida, o lubrificante seria
o ambiente de trabalho e de negócios”76.
3.2. Nova Classe Média?
Por razões de espaço, não consideraremos aqui as críticas internas às
abordagens de tipo estatístico e que se opõem ao regime discursivo da classe
média no mesmo terreno “quantitativo”, por exemplo dizendo que: “com uma
capacidade de consumo de R$ 17,57 por dia, (e)sses brasileiros não são classe

renda uma família é composta em média de 3,3 pessoas. Então, (…): R$ 1.740 dividido por 3,3
é ígual a R$ 527,27”, Silvio Caccia Bava, “Classe médias?”, Le Monde Diplomatique Brasil,
maio 2012, p.3.
73 Marcelo Neri, A Nova Classe Media, cit., p.18.
74 ibid., p. 79.
75 Ibid., p.14.
76 Ibid., p.80.
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média, são pobres que melhoraram um pouco de vida”77. Um primeiro grupo de
criticas aos discursos sobre a “nova classe média” brasileira tem como origem a
sociologia (ou a economia política) de inspiração marxista ou, em geral, de “esquerda”. Nesse caso, a preocupação é de dizer e tentar demonstrar que o conceito
de classe deve estar atrelado ao tipo de inserção que cada conjunto social tem na
divisão social e técnica do trabalho. Assim, se Marcelo Neri diz explicitamente
ter evitado “o uso de faixas de salário mínimo”78, é a partir dessas que o economista Marcio Pochmann organiza suas criticas ao regime discursivo sobre a “nova
classe média”79. A preocupação aqui é apreender as transformações da base da
pirâmide social brasileira sob o prisma do trabalho e de sua remuneração, contra
as manipulações do “consciente da população em prol de seus próprios desejos
mercantis, defendendo consumismo e negando a estrutura de classe na qual o
capitalismo molda a sociedade”80. Assim, a “retórica de classe de rendimento (é)
definida por Pochmann como sendo desprovida de qualquer sentido estrutural
(...)”81. A abordagem é diametralmente oposta à de Marcelo Neri: “em síntese:
(...) não se trata da emergência de uma nova classe – muito menos de uma classe
média”82. O foco aqui é o fortalecimento do mercado de trabalho baseado na expansão do setor se serviços, o que “significou a difusão de nove em cada grupo de
dez novas ocupações com remuneração de até 1,5 salário mínimo mensal”. Por
um lado, Pochmann reconhece que “as novas ocupações de serviços, absorvedoras de enormes massas humanas resgatadas da condição de pobreza, permitem
inegável ascensão social”. Pelo outro, ele afirma com força que “o grosso da
população emergente não se encaixa em critérios sérios e objetivos que possam ser claramente identificados como classe média”83. A proposta de Pochmann
é de se enxergar os milhões de pessoas que conheceram uma certa mobilidade
77 Silvio Caccia Bava, cit. (vide nota 20).
78 Neri invoca duas razões para isso: (1) “o poder de compra do salário-mínimo tem mudado
sistematicamente ao longo do tempo (e assim) o “uso do salário-mínimo falha em manter
constante o poder de compra”. (2) “o uso do salário-mínimo. Em geral, não vem acompanhado
de diferenciadores de custo da vida regional, conforme usado em nosso índice de classes
econômica e de pobreza”. Cit. p. 81.
79 O título do livro de Pochmann (Nova Classe Média?, cit.) põe abertamente em dúvida a
assertiva de Marcelo Neri.
80 Cit., p.7.
81 Ibid., grifo nosso.
82 ibid., p.8. Grifo nosso.
83 Cit., p.10.
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social como uma realidade sociológica com “as características gerais das classes
populares”84. Mais em geral, “tendo em vista a importância do emprego de baixa
remuneração (...) o debate a respeito da definição da classe social no capitalismo –
em particular a da classe média – assume maior complexidade”. Então, “em conformidade com a literatura internacional, esse segmento social deveria ser mais
bem considerado na categoria de working poor (trabalhadores pobres), pois se
trata fundamentalmente de ocupados de salário de base”85.
A abordagem de Pochmann oferece uma outra e fundamental perspectiva
a esse debate sobe a transformação da composição de classe no Brasil das últimas
duas décadas. Em particular, suas análises indicam que a década de 2000 foi o
teatro da expansão da presença dos postos de trabalho de até 1,5 salários mínimos
mensal, com redução das vagas sem remuneração e de maior rendimento. O que
as pesquisas em termos de faixas de rendimento apontam como emergência de
uma grande massa de população em condições “médias”, as análises que privilegiam as relações de trabalho o enxergam como uma mobilização dos pobres. A
mobilização dos pobres se traduziu em inegável melhora (com graus de ascensão
vertical) e ao mesmo tempo indica profundas transformações do trabalho. Essas
transformações tem o nome de terciarização (aumento absoluto e relativo do setor
de serviços), terceirização (trabalho precário e temporário, trabalho doméstico,
atividades autônomas etc.). Citaremos enfim como emblemático o fenômeno da
multiplicação de “estabelecimentos sem a presença de um empregado sequer”86.
Contudo, algumas das premissas teóricas e das conclusões nos parecem
insuficientes, porque incapazes de dar conta das transformações políticas e sociais
da década de 2000 e isso na medida que, na realidade, a “classe” da qual está se
falando é pura e simplesmente uma determinação das relações de capital. Assim,
por um lado, a “economia de baixos salários” tem um único determinante, ou seja
a “presença de força de trabalho sobrante às necessidades imediatas e de médio e
longo prazos das atividades econômicas (privada e pública)”87. Pelo outro, “tendo
em vista o setor de serviços como principal fonte geradora de novas ocupações,
compreende-se a reconfiguração de parte significativa da classe trabalhadora. Ou
seja, a força dos novos segmentos da classe trabalhadora na base da pirâmide
social brasileira nos impede de a identificarmos como uma nova classe social,
84 Ibid.
85 Cit., p. 30. A referência que Pochmann cita é Jennifer Gardner Diane Herz, Working and
Poor in 1990”, Monthly Labor Review, dezembro de 1992.
86 Ibid., p. 119.
87 Ibid., p. 23.
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muito menos como classe media no pais”88. A classe é totalmente determinada
pela lógica da acumulação (ou da sub-acumulação) e, para reafirmar a pertinência
de uma abordagem em termos de trabalho, Marcio nega que a classe trabalhadora
seja (ou possa ser) “nova”.
3.3 Uma classe de “batalhadores”
Um terceiro grupo de pesquisas sobre a transformação social brasileira
da última década privilegia uma abordagem sócio-antropológica fortemente inspirada em Pierre Bourdieu. Mais uma vez, encontramos uma critica explicita ao
regime discursivo e as pesquisas em termos de “Nova Classe Média”. Dessa vez
não são os “trabalhadores”, mas os “batalhadores” brasileiros que vão permitir de
formular a pergunta se estamos diante de uma “nova classe média ou (de uma)
nova classe trabalhadora?89”. Jessé Souza enfatiza : “dizer que os ‘emergentes’
são a ‘nova classe media’ é uma forma de dizer, na verdade, que o Brasil, finalmente, está se tornando uma Alemanha, uma França ou uns Estados Unidos, onde
as ‘classes médias’ e não os pobres, os trabalhadores e os excluídos, como na
periferia do capitalismo, formam o fundamento da estrutura social”90. O problema não é para Jessé que o regime discursivo e o projeto político-econômico seja
mesmo de “homologar” o Brasil ao modelo social e moral das economias centrais,
mas que se trataria de uma afirmação não verdadeira: “Nossa pesquisa empírica
e teórica demonstrou que isso é, mentira”91. Uma mentira que diz respeito aos
jogos que para Jessé são fundamentais, ou seja os jogos ideológico e simbólico.
Por um lado, as mudanças são reais. Pelo outro, “são mentira” (...) porque essas
mudanças reais são todas interpretadas de modo distorcido, sem conflitos e sem
contradições”. O risco é de “naturalizar-se a sociedade tal como ela se apresenta”
ao passo que é dessa maneira que se constrói a violência simbólica necessária
para a sua reprodução infinita”. Contudo, o problema não está apenas nas “visões
distorcida” que vem da “direita”. A “esquerda” também, é “envelhecida e algumas vezes mais conservadora que os intelectuais orgânicos da nova dominação
88 Ibid., p.123.
89 Jessé Souza (org.), Os batalhadores brasileiros. Nova classe média ou nova calsse trabalhadora?, Editora UFMG, Belo Horizonte, 2010. O objetivo prioritário da crítica é Amaury de
Souza e Bolivar Lamounier, A Classe Média Brasileira. Ambições, valores e projetos de sociedade, Elsevie – CNI, Rio de Janeiro – Brasília, 2010. Por sua vez, em termos empíricos, Souza
e Lamounier tem como referência os estudos de Marcelo Neri, citados acima.
90 Ibid., p. 20.
91 Ibid., p.21.
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do capitalismo financeiro no Brasil”92. Com efeito, do lado da direita neoliberal,
o problema está em “’dizer’ que existem classes e negar, no mesmo movimento,
a sua existência ao vincular a classe à renda. É isso que faz que os liberais digam
que os ‘emergentes’ são uma ‘nova classe media’ por ser um estrato com relativo
poder de consumo”93. Tampouco o “marxismo enrijecido não percebe (...) as novas realidades de classe porque as vinculam ao lugar econômico na produção e,
engano ainda mais importante (...), a uma ‘consciência de classe’ que seria produto desse lugar econômico”. Assim, a abordagem sociológica crítica os dois reducionismos economicistas, pois nenhum dos dois “percebe a gênese sociocultural
das classes”. Isso porque em todas as sociedades “os indivíduos são produzidos
‘diferencialmente’ por uma ‘cultura de classe’ específica”94. A referência aqui é
Pierre Bourdieu e seus trabalhos sobre a “distinção”95. O que interessa é apreender “a transferência de valores imateriais na reprodução das classes sociais e de
seus privilégios no tempo”96. A composição das classes diz respeito aos estilos de
vida, ou seja a algum capital cultural que inclui também algo como uma “herança”
de outro tipo: “Essa herança de classe média, imaterial por excelência, é completamente invisível para a visão economicista dominante do mundo”97. As análises sociológicas, pois, devem levar em conta como as classe sociais se “apropriam diferencialmente dos capitais cultural e econômico98”. Essa preocupação
pela relação entre acumulação (econômica) e “violência simbólica específica”99
leva Jessé Souza a afirmar que o desenvolvimento capitalista no Brasil, ou seja o
próprio processo de modernização, produziria “uma classe inteira de indivíduos
não só sem capital cultural nem econômico em qualquer medida significativa,
mas desprovida, esse é o aspecto fundamental, das precondições sociais, morais
e culturais que permitem essa apropriação”. Essa classe é a “’ralé’ estrutural”100.
A “’ralé’ se reproduz – afirma Jessé - como mero ‘corpo’, incapaz, portanto, de
atender às demandas de um mercado cada vez mais competitivo baseado no uso
92 ibid.
93 ibid.,p. 22.
94 Ibid.
95 Pierre Bourdieu, La distinction, Ed. De Minuit, Paris, 1979.
96 Jessé Souza, cit. p. 23.
97 Ibid., p. 24.
98 Ibid., p. 25.
99 Ibid. p. 29.
100 Ibid. p. 25, Grifo do autor.
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do conhecimento útil para ele”. Mas a “ralé”, diz Souza, não é o antigo “’lumpemproletariado’ marxista”101. Por que ? Porque, segundo suas análises do capitalismo
contemporâneo, esse se caracterizaria hoje por mobilizar mão de obra que possui
capacidades intelectuais que a “ralé” não tem. É isso que explica o gargalo, “noticiado durante todo o ano de 2008, quando o Brasil crescia velozmente, (...) de
pessoas bem treinadas para a ocupação de novo empregos”102. A “ralé”, insiste
Souza, é mera força muscular ou seja, mero “corpo”, algo cuja venda responde
àquilo que acontece “na prostituição”103. Então, a classe emergente, a nova classe
segundo Souza, é aquela que se encontra entre a “ralé” dos excluídos e abandonados e as classes média e alta. “Ela é uma classe incluída no sistema econômico como produtora de bens e serviços, ou como consumidora crescente de bens
duráveis e serviços” que antes eram meros privilégios. Enfim, esses “emergentes
que dinamizaram o capitalismo brasileiro na última década constituem (...) uma
‘nova classe trabalhadora brasileira’”104. Essa nova classe não é uma classe média,
a “linguagem de seu corpo” é diferente: “a nova classe trabalhadora não participa
desse jogo de distinção que caracteriza as classes alta e média”105.
Nenhuma das três abordagens aqui esquematizadas nos parece adequada, embora todas apresentem um grande interesse. Por que não são adequadas?
Porque os conceitos de classe que mobilizam são fundamentalmente oriundos de
um capitalismo e de uma relação entre “estado e sociedade” que no capitalismo
contemporâneo não funcionam mais do mesmo jeito. Retomamos as três abordagens, na ordem inversa:
(1) Jessé Souza se esforça de definir - com a ajuda de Boltanski e Chiapello106
-, o “novo espírito do capitalismo”, mas falha profundamente em apreender as
suas dinâmicas estruturais. E isso sobretudo porque ele separa a “ralé” da “nova
classe trabalhadora”. Por um lado, ele tenta opor ao conceito de “nova classe média” aquele de uma nova classe de batalhadores (trabalhadores). Pelo outro, ele
separa essa classe como se fosse – de alguma maneira – um conjunto homogêneo
distinto ao mesmo tempo das camadas mais qualificadas do trabalho intelectual
101 Jessé Souza, A ralé brasileira. Quem é e como vive, Editora UFMG, Belo Horizonte,
2009, p.23. Grifos nossos.
102 Ibid.
103 Ibid., p. 24.
104 Os batalhadores brasileiros, cit. p. 26.
105 Ibid., p. 49.
106 Luc Boltanski e Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, Paris, 1999.
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e das camadas dos excluídos sem nenhum capital cultural ou intelectual (a “ralé
brasileira”). A falha aparece em toda sua dimensão quando ele qualifica os limites
da ralé ao seu ser “mero corpo”. Ou seja, ele não vê, em primeiro lugar, que o
capitalismo contemporâneo explora hoje o trabalho vivo e, em segundo lugar, que
o corpo não se separa da mente. Ao contrário, mesmo que a condição da “ralé”
seja terrível e dramática, ela possui uma potência - essa sim de tipo novo – pela
centralidade que hoje o corpo tem e pelo fato de ser – antes de mais nada – corpo!
Assim, ele não entende que o trabalho servil hoje não é nenhum fato da exclusão
ou da permanência de formas arcaicas, mas diz respeito ao cerne do processo de
um processo de acumulação que investe as subjetividade e, pois, a própria vida.
(2) Márcio Pochmann desenvolve talvez a abordagem mais adequada. Com sua
operação de duvidar sobre a existência de uma nova classe média, ele foca o trabalho dos pobres (working poors) e sua relação com as novas e antigas formas de
precariedade do emprego: trabalho temporário, trabalho doméstico, trabalho nos
serviços, trabalho autônomo, trabalho informal. Não por acaso, Marcio cita a obra
pioneira de Eder Sader que já na década de 1980 conseguia ver nessas formas
precárias do trabalho a constituição de novas lutas e a entrada em cena de “novos
personagens”107. Mas, na medida em que o único sujeito da mudança é o capital,
seu trabalho crítico não alcança as novas linhas de composição do trabalho e tampouco as novas formas de exploração e de luta. Sobretudo, Pochmann continua
a fazer a distinção entre os pobres “incluídos” em alguma ocupação e os pobres
“sobrantes” e, nesse sentido, não entende nem o novo modo de funcionar do capitalismo global (e de sua crise) e muito menos o horizonte das lutas dos pobres
enquanto tais, enquanto pobres.
(3) As abordagens em termos de estratos de distribuição de renda são totalmente
inadequadas para apreender a relação entre as transformações estruturais que eles
observam e quantificam e as novas dinâmicas do trabalho. Mas essas análises
são de longe as mais poderosas. A reverberação midiática e ideológica que elas
encontram não explica, sozinha, seus impactos. Há duas razões que explicam a
potência das pesquisas em termos de “nova classe média”. A primeira podemos
encontra-la nas premissas teórico-metodológicas invocadas por Amaury de Souza
e Bolivar Lamounier: “A literatura internacional sobre estratificação social mostra
que o fenômeno da classe social no sentido marxista dificilmente se configura no
107 Eder Sader, Quando novos personagens entraram em cena. Experiências e lutas dos
trabalhadores da Grande São Paulo, 1970-1980, Paz e Terra (1988), 5a reimpressão, São Paulo,
2010
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mundo atual”108. Ou seja, eles assumem que no capitalismo contemporâneo (que
eles definem curiosamente de “sociedades de massa”), “extratos homogêneos e
com nítida consciência de si constituem eventos de baixa probabilidade”109. Se
Pochmann tenta refletir sobre os trabalhadores pobres e Jessé se esforça de manter um conceito de “classe trabalhadora” por meio dos “batalhadores”, Amaury,
Bolivar (e Neri) assumem a crise do conceito e da realidade da classe operária (ou
seja a fragmentação do trabalho e a heterogeneidade de sua composição técnica)
como o terreno sobre o qual construir suas noções de classe média. Com isso, eles
trabalham concretamente sobre os processos de fragmentação que atravessam as
relações de trabalho desde o segundo meado da década de 1970. A segunda razão
é o fato de, em seguida, privilegiar a abordagem a partir fundamentalmente dos
níveis (ou gradientes) de distribuição de renda. Diante da heterogeneidade e fragmentação da composição social, as análises a partir da renda funcionam como ferramentas eficazes para apreender as transformações estruturais da pirâmide social
e tem uma grande força descritiva e operacional (em termos de políticas públicas
e/ou estratégias eleitorais). Contudo, o esgotamento da noção marxiana de classe
acaba se misturando mais com um desejo ideológico de pacificação social ao passo que as análises em termos de renda ficam presa das abordagens neoclássicas. A
reintrodução da fábula da cigarra e da formiga não consegue resolver o impasse
ao qual leva a total ausência de uma reflexão sobre as transformações do trabalho,
inclusive do ponto de vista de suas relações com o consumo.
Precisamos avançar por meio de uma reflexão sobre o que é hoje o trabalho e, a partir disso, sobre a relação entre trabalho e renda. Por meio disso – nos
parágrafos a seguir – iremos além de cada uma das três abordagens e, ao mesmo
tempo, poderemos articula-las entre elas. Por fim, a noção de classe que mobilizaremos não será nenhuma das três apresentadas acima. A “classe” que interessa,
a única que consegue deslocar os impasses que encontramos, é aquela que cabe
nas definições da historiografia thompsoniana ou nas teorizações operaistas italianas110: não a classe que luta porque existe (e pois, depende em sua existência
do desenvolvimento do capital e de sua dialética salarial), mas a classe que existe
porque luta (e portanto é primeira, constituinte).
Giuseppe Cocco é...
108 Cit., p.14.
109 ibid.
110 Para uma apresentação, vide Giuseppe Cocco, “Introdução” a Antonio Negri e Maurizio
Lazzarato, Trabalho Imaterial, DP&A, Rio de Janeiro,2000.
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A produção do atraso e do isolamento
do campesinato: juventude no
campesinato brasileiro111
Beatriz Maria de Figueiredo Ribeiro
O debate travado entre os intelectuais brasileiros sobre os rumos do desenvolvimento contribuiu para que recaísse sobre o campesinato brasileiro a culpa
pelo atraso e “subdesenvolvimento” do País. Durante muito tempo a esquerda
brasileira compactuou com um tipo de interpretação de que era preciso acabar
com o camponês para que o País pudesse entrar na modernidade. Vários foram
os estudos realizados em torno da maior ou menor penetração do capitalismo no
campo. Concomitantemente a estes estudos, nasciam as interpretações que analisavam o campesinato como um resquício do feudalismo e, por isso, atrasado e
digno de pena.
As inspirações para este tipo de abordagem vinham de uma transposição
mecânica dos estudos científicos e escritos políticos de Marx e seus intérpretes,
que apontavam para a hipótese de que quanto mais capitalismo no campo, mais
próximos estaríamos da via que nos levaria às possibilidades de mudanças estruturais na sociedade, com a formação de um proletariado rural. O País entraria
na modernidade pelo estabelecimento das relações capitalistas de produção que
agudizariam, por sua vez, as contradições de classe através da formação de um
proletariado rural e urbano – estes, os sujeitos por excelência da luta de classes.
Esta leitura mecânica da teoria de classes e das lutas sociais se tornou praticamente uma profecia na esquerda brasileira e colocou a realidade a reboque da
teoria. Para o campesinato, o prognóstico estava dado: ou a proletarização ou a
sua completa extinção.
Correntes mais recentes dos estudos sobre o campesinato criticaram a
tendência à proletarização. Daí derivou uma divisão. Os defensores do campesinato entoando a assertiva de que estes sujeitos são portadores de uma racionalidade específica e anticapitalista. Para estes, existe uma tensão em torno de disputas
111 Artigo extraído da tese de doutoramento apresentada no Programa de Pós-Graduação em
Geografia da Universidade Federal Fluminense, em abril de 2011, sob orientação do Prof. Dr.
Carlos Walter Porto Gonçalves, intitulada: Aqui não tem esse negócio de herança: hoje eu quero uma terra pra mim! Relações intergeracionais na luta camponesa.
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de territorialidades, uma vez que a territorialidade camponesa negaria a territorialidade do latifúndio e, a partir daí, levaria à possibilidade de construção de
uma autonomia relativa camponesa na formação econômico-social capitalista. E,
aqueles para quem o campesinato tenderia a uma conciliação de territorialidades
com a empresa capitalista pensam que a saída estaria na adequação e modernização da agricultura rudimentar camponesa aos moldes da racionalidade capitalista
(especialização e homogeneização da produção) 112.
Lander (2005) aproxima-nos do entendimento acerca do caráter civilizatório da expansão capitalista para além da exploração, inerente ao sistema. Este
processo, que se deu pela expropriação e submissão de outros povos, territórios
e culturas, não ocorreu sem que houvesse resistências e lutas sociais. No entanto,
uma vez que as relações capitalistas se consolidaram e tornaram-se hegemônicas,
as resistências passaram a se definir no interior mesmo da sociedade liberal e não
mais enquanto resistência a uma ‘modalidade civilizatória em disputa com outras’. O autor afirma que este contexto histórico-cultural afirmado por uma superioridade material, subalternizando outras modalidades civilizatórias, impregnará
o ambiente intelectual das ciências sociais. Há uma relação direta entre a constituição das disciplinas das ciências sociais e a naturalização das relações sociais e
de poder construídas a partir da hegemonia da sociedade liberal.
Podemos argumentar a partir daí que as interpretações sobre o campesinato estiveram impregnadas das narrativas moderno-coloniais, pois buscaram
compreender o camponês à luz de uma visão que o colocou atrás na linha do tempo da história. A noção de progresso construiu classificações e hierarquizações
dos povos (LANDER, 2005,p.31-38) a partir do padrão de referência europeu. A
superioridade material alcançada pelo desenvolvimento das relações de produção
capitalistas levou muitos intelectuais a conduzir suas interpretações prevendo a
extinção do camponês no decorrer do tempo.

112 Uma importante referência para essa discussão pode ser encontrada em Oliveira (2004,
p.15-16) que mostra a existência de dois processos distintos e contraditórios vinculados ao
desenvolvimento recente da agricultura capitalista no Brasil: a ‘territorialização do capital monopolista na agricultura’, que expulsa do campo os camponeses e a ‘monopolização do território pelo capital monopolista’, que abre espaço para que a produção camponesa se desenvolva,
embora busque subordiná-la. Neste caso, a não subordinação da territorialidade camponesa
ao capital aponta para a utopia da construção de um projeto camponês de desenvolvimento.
Este debate conformou a existência de dois campos na discussão política da questão agrária e
agrícola brasileira: agricultura familiar enquanto prática política conciliatória e a agricultura
camponesa enquanto prática política emancipatória.
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A produção da modernidade se faz num contexto histórico-geográfico-cultural hegemonizado por uma modalidade civilizatória – a sociedade industrial
liberal que se colocou como superior em termos de organização social, uma vez
que dominou e submeteu todos os demais povos do mundo. O europeu, que se
constituiu enquanto identidade geocultural moderna em consequência da constituição da América e do caráter exploratório da conquista se definiu enquanto
representação da ideia de raça – o branco – relegando os demais povos a um nível
inferior na classificação de raça e na hierarquização da cultura. Neste sentido, o
campesinato brasileiro, índio, negro e mestiço seria a antítese da modernidade.
A invenção do “outro”: juventude camponesa?
Várias reflexões foram desenvolvidas no ambiente da CEPAL sob a égide
da modernização da América Latina. A dimensão do trabalho foi tomada como
constituinte principal da vida camponesa (e da classe trabalhadora) e como impeditivo para a formação de uma juventude. Solari (1971, p.65) afirmou que “los
campesinos son más campesinos que jóvenes”. Para o autor, naquele contexto,
não haveria possibilidade de existir uma juventude camponesa. A impossibilidade
de tal fenômeno se constituir em sociedades agrárias, como também na classe
obrera, devia-se ao fato de que a juventude é um fenômeno característico das
sociedades modernas e urbanizadas. Além do mais, o jovem, para chegar a ser jovem, teria que ter uma condição de classe o que permitisse a tal. Especificamente,
sobre os jovens campesinos, o autor situa este fenômeno numa escala onde em
cada extremo estaria, de um lado, um tipo de sociedade rural fechada ou isolada, e
de outro, uma completamente urbanizada. Entre esses dois extremos existiria uma
gama de situações concretas.
O autor, considerando um tipo de desenvolvimento linear desde uma sociedade rural isolada até a urbanizada, adverte que a juventud campesina, como
tal, não existiria nem no princípio nem ao fim do processo. No primeiro caso não
haveria juventude, por considerar este fenômeno social uma invenção da sociedade
moderna, portanto, inexistente numa sociedade com valores e normas de sociedades particularistas, regidas pela hierarquia familiar e pelo parentesco. No segundo
caso, não haveria juventude, uma vez que em sua existência urbana, perderia automaticamente sua identificação com rural. “La variable fundamental es, en última
instancia, laurbanización de lasociedad rural” (SOLARI, 1971, p. 65-66).
O debate de Solari (1971) sobre a inexistência do jovem rural é representativo desta visão naturalizada e impregnada da ideia de modernidade. O autor
constrói sua análise a partir de mais uma separação construída pela ideia de mo-
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dernidade: o rural e o urbano. Toma como foco o urbano, estando o rural destinado ao desaparecimento, e com ele todo o contexto sociocultural. Nesta concepção,
a passagem do rural ao urbano ou urbanizado estaria relacionada com as interferências dos conteúdos da modernidade – meios de comunicação, transportes,
etc. – modificando os valores e o “modo-de-vida”. Com o advento do processo
de urbanização, a distinção entre um jovem urbano e um jovem rural perderia sua
importância, já que se camponês não é jovem e quando jovem passa a ser urbano.
Mas a existência ou não do jovem se relaciona mais à condição de classe do que
à condição de camponês, pois se pobre e urbano, estará da mesma forma, irremediavelmente impossibilitado de viver uma juventude, pois desde cedo terá que
trabalhar, e se campesino, portanto pobre, deverá trabalhar desde criança.
Depreendem-se daí algumas noções importantes. O autor toma como
ponto de partida o aparelho conceitual das ciências sociais (CASTRO-GÓMEZ,
2005) que se sustenta por binarismos, por exemplo: rural-urbano, pobreza-desenvolvimento. O desenvolvimento seria alcançado por meio da linearidade temporal
que teria seu ponto zero no rural (isolado) até chegar à sociedade urbanizada.
É certo que o modelo de centralização/ territorialização dos serviços que
definem politicamente a cidadania marcam uma desigualdade entre o campo e a
cidade. No entanto, essa desigualdade só será passível de análise ao tomarmos
como ponto de partida a troca que se estabelece entre sujeitos em posições diferentes, e não apenas a troca entre rural e urbano enquanto noções cristalizadas. A
imagem de um rural estigmatizado pelo atraso e por um “modo-de-vida” imutável
se constrói essencializando as noções de rural e urbano.
Ademais o espaço é concebido em termos temporais por meio das noções
de “atrasado” ou “em desenvolvimento”. As diferenças espaciais são imaginadas
em termos de sequência temporal, reduzindo a importância das diferenças e, por
conseguinte, da espacialidade, desconsiderando a possibilidade de coexistência
de uma multiplicidade de histórias (MASSEY, 2008).
As considerações sustentadas por essas noções essencializadas ganharam força na literatura que foi produzida a partir de observações de fenômenos
característicos de um contexto de transformações vividas pelas sociedades latino-americanas a partir da década de 1950. As sociedades altamente industrializadas
foram tomadas como parâmetro para a definição das demais sociedades e para
a própria noção de desenvolvimento. Proliferaram estudos sobre a migração do
campo para a cidade, o despovoamento do campo e a invasão do campo pelas
cidades. Estudos que podem ser agrupados sob a denominação mais geral de urbanização do meio rural.
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Quijano (1978) refere-se aos estudos produzidos no âmbito da CEPAL
sobre o desenvolvimento da América Latina no pós-guerra a partir do fenômeno
das invasões massivas, principalmente por migrantes, de terrenos públicos e privados nas grandes cidades da América Latina, formando povoamentos à margem
do corpo urbano e por isso denominados “bairros marginais”, sendo seus habitantes denominados de “populações marginais”. Apesar das denominações próprias
dadas pelo próprio povo (callampas, barriadas, favelas, cantegriles, rancheríos).
Este problema enfrentado pelas populações se constituiu no problema
social das “populações marginais”. No entanto, o termo foi tratado basicamente
do ponto de vista empírico, tendo restrito tratamento conceitual que encerra diversas significações, entre elas, a ideia de marginalidade como cidadania limitada,
especialmente utilizada para caracterizar as populações rurais na sua falta de integração às instituições do Estado-Nação.
O debate se deu em torno das políticas de modernização e a figura do Estado se impôs como instância central do “projeto da modernidade” que garantiria
a organização racional da vida (CASTRO-GÓMEZ, 2005). No entendimento da
CEPAL, seria como dizer que os trabalhadores rurais eram os mais claramente
afetados por esta não-integração às instituições do Estado moderno, pois eles estariam “à margem da modernidade urbana” vivendo “uma estagnação histórica
que deriva da estagnação da economia agrária e das relações humanas no campo”
(QUIJANO, 1978, p. 23). A noção de cidadania, nestes estudos, abarcava um
conjunto de direitos civis, políticos, econômicos e sociais que deveria ter todo
membro da sociedade nacional. Desta forma, esta noção estaria na base da formulação do entendimento de cidadania limitada quando houvesse algum “corte”
neste conjunto de direitos. No entanto, Quijano (1978, p.21) alertou a respeito da
falta de clareza sobre onde de fato residia a marginalidade, se “nas limitações dos
direitos de cidadania ou nas dificuldades de participação no desenvolvimento econômico e na mobilidade social ascendente, na medida em que ambos os aspectos
do problema eram explicitamente separados”. O conceito de cidadania limitada,
utilizado para caracterizar especialmente as populações rurais, veio a tornar-se
parte do fenômeno que Castro-Gómez (2005) denominou de “invenção do outro”,
criando perfis de subjetividades estatalmente coordenados.
Esse “outro”, o camponês, deveria ser retirado do isolamento e da pobreza pela integração às instituições que preconizavam o inevitável caminho para
o desenvolvimento. Mais importante do que o progresso econômico e ascensão
social seria a constituição do sujeito moderno por meio das práticas disciplinares
ou padrões de civilidade (direitos e deveres legitimados pelas escolas, hospitais,
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oficinas, prisões), com o fim de tornar mais visível a diferença social: o eu (branco, urbano) e o outro (índio, camponês).
Os discursos e imagens produzidos pelos agentes defensores do ideário do “desenvolvimento”, por aqueles que defendem a apropriação privada da
natureza e do território, são práticas sociais, e não apenas signos, porque têm
autonomia para produzir efeitos de realidade e verdade, como revelou Michel
Foucault. O discurso da modernização que traz a ideia do progresso e do avanço
coloca os camponeses atrás na linha do tempo ao definir padrões de civilidade. Já
os discursos e imagens produzidos pelos grupos sociais camponeses mobilizados
em torno dos movimentos sociais, vão ao encontro da luta pela re-apropriação
social da natureza.
As práticas sociais destes grupos recriam a identidade camponesa por
meio da luta pelo direito a produzir e existir em bases distintas. Uma luta por
território e não apenas por terra. E, estando em luta pela significação dos seus
territórios, usam a identidade estrategicamente, podendo esta assumir formas culturais específicas. Deste modo, fazem da juventude um lugar social, político e
epistêmico.

Mística realizada pelos jovens do Acampamento Dalcídio Jurandir.Fotos da autora.

Imagens do front.
A realização da mística, entre os jovens acampados e em luta pela terra,
revela a dimensão do conflito presente na vida destas pessoas. A certeza da morte
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(para todos) é vivida cotidianamente por estes grupos, assim como a esperança de
dias melhores representada principalmente pela vontade de estudar. A invenção
de uma identidade enseja, entre outras coisas, a criação de possibilidades para
acessar as redes institucionais nas quais as pessoas estão interligadas, mas que
não as compreendem de modo suficiente. Busca construir formas de acesso e
inclusão rompendo com as barreiras do atraso e do isolamento produzidas pela
ideia da modernidade. A invenção da juventude camponesa como uma identidade
territorial, desafia as noções binárias que povoam o imaginário presente no discurso sobre o desenvolvimento e a modernidade. Como pode o desejo pelo livro e a
enxada fazer parte do mesmo universo de uma gente e de uma juventude?
O front é juventude
Durante todo o período da pesquisa, acompanhei (direta e indiretamente)
situações de conflitos desencadeadas a partir do espaço-tempo de um acampamento de sem-terra localizado na região sudeste do estado do Pará. Os conflitos de territorialidades estão ali expressos à flor da pele, e o front se faz em sua
excelência. Proponho pensar o front como possibilidade de abertura para uma
“nova cartografia” ao assinalar devires na situação do acampamento e ressaltar
suas significâncias no processo histórico da luta camponesa pela terra.
A abertura para o devir poderá ocorrer tanto no período que corresponde
ao momento da ocupação como no período em que existe o acampamento propriamente dito, no qual as famílias se encontram “à espera” da desapropriação da
área ocupada. As “linhas de fuga” que permitem ultrapassar segmentos e limiares,
rumo ao desconhecido, ao inesperado e ao ainda não existente podem emergir das
ações com efeitos políticos que ali são gestados. Quero perseguir a noção deleuze-guattariana de que a “linha de fuga” é o elemento essencial da política.
O acampamento, adequadamente chamado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra - MST de “luta conjuntural” se configura numa situação
desterritorializante para as famílias que estão nestas áreas, que engendram redes
de relações envolvendo as áreas de assentamentos ou mesmo localidades nas cidades vizinhas. E, mais ainda, para as famílias que tem apenas o acampamento
como território-abrigo, este, o sentido mais precário da territorialização, como
por exemplo, as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família113. Segundo o
113 Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Ano/ Cadastro: 2002, 2006,
2007. Local: Município de Eldorado do Carajás. Ano/ Recadastramento: 2009. Local: Acampamento Dalcídio Jurandir/ Município de Eldorado do Carajás. Meta Municpal: 3.700 famílias
beneficiárias. Já superadas.
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coordenador local do Programa, da Secretaria de Ação Social do Município de
Eldorado do Carajás, é muito difícil o acompanhamento destas famílias por conta
da extrema mobilidade necessária em consequência da precariedade em que se
encontram. Só raramente os agentes do Programa, voltando à residência do primeiro cadastro para realizar o recadastramento, conseguem saber do paradeiro
atual da beneficiária114.
Como se vê, os territórios não são unidades homogêneas, não se constituem numa totalidade. Haesbaert (2004), questionando dicotomias presentes na
concepção de território e des-territorialização, aponta duas formas básicas de territorialização: uma lógica zonal de controle de áreas, limites e fronteiras e uma
lógica reticular de controle de fluxos e redes. Neste caso, as famílias em situação
de extrema miséria passaram de um nomadismo precarizado, sem paradeiro,a
uma i-mobilidade, ainda que temporária e altamente desterritorializante porque
insegura e excludente.
São famílias que vivem dos “benefícios” do Estado (bolsa-família, cesta
básica, aposentadoria) e sob a “proteção” de um movimento social organizado,
que pela sua ação torna o território expressivo. E outras que vivem uma lógica
reticular e constroem as relações sociais privilegiando a circulação e os fluxos:
mercadorias, dinheiro-salário, alimentos e se integram às redes institucionais, escola, movimento social e instâncias do governo local, ainda que muitas vezes, não
as compreendam.
Mas o caráter da des-territorialização não é estritamente humano. O ambiente em que estas famílias se encontram é des-territorializante nas mais básicas
condições necessárias à vida. A base “natural” representada pelos elementos água,
solo, vegetação, é extremamente escassa nas áreas dos acampados, tornando o ambiente frágil do ponto de vista da sua sustentabilidade. No entanto as famílias permanecem nestas áreas construindo solo,recompondo a vegetação e dando um sentido político para o lugar e definindo-o como integrante na produção da sociedade.
O sentido imanente da des-territorialização fica claro quando ouvimos
depoimento de certo camponês expulso de sua terra, que ao vê-las afogadas com
a construção de barragens, nos diz com sua sabedoria difícil de ser alcançada:
“aquelas ilhas são todas habitadas. São habitadas de babaçu, de criação, de

114 Das 18 beneficiárias do Acampamento Dalcídio Jurandir, 11 são nascidas no estado do
Maranhão e o restante em outros estados (PA, TO e PI). Apenas 06 beneficiárias estão dentro
da coorte previamente definida pela pesquisa (1985-1994). As beneficiárias são em maioria
mulheres que nasceram na década de 1970 ou anterior a ela.
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plantios”115. O habitar, neste sentido, não é somente humano, assim como a des-territorialização não é um processo exclusivamente humano, como assinala
Haesbaert (2004) a respeito de mais uma dicotomia nas leituras sobre desterritorialização. Como dito anteriormente, o significado da terra e da desterritorialização para os acampados está num nível de imanência que tem a terra como corpo
pleno, ainda que não tenham a terra de fato pelo controle do território e apropriação social dos recursos naturais, mas sim como uma esperança, uma utopia. Os
acampados realizam um movimento que vai da terra ao território buscando refazer o elo perdido, porque usurpado, entre homem-natureza.
Nesta tentativa, os camponeses dão ao lugar um sentido eminentemente
político, porque propõem uma ruptura com as práticas social, política e epistêmica
de seus antagonistas, que vislumbram a terra, os homens e mulheres como meras
mercadorias. Para este outro grupo, o domínio do território se dá pela perspectiva
exclusiva da apropriação privada da natureza. Os camponeses, ao proporem outra
prática, propõem também outra concepção de território, colocando em xeque um
projeto de futuro que historicamente os excluiu e exclui.

Apresentação da cartografia dos jovens do Acampamento Vladimir Maiakovsky.
Foto da autora.

A nova cartografia passa a ser construída pela “experimentação ativa,
imprevisível, e não é possível predelinear seu caminho”. Na situação explícita do
conflito, é por onde podem vazar as linhas de fuga. Em todos os eventos gerados
em função da luta empreendida pelas pessoas dos acampamentos contextualiza-

115 Vídeo “Tocantins: rio afogado”. Hélio Brito e João Luis Neiva Brito.
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das neste estudo, houve a presença protagônica da juventude. Assim, como perceber o espaço como integrante na produção da sociedade e desta juventude?
O fenômeno “acampamento” como gerador de uma possibilidade para
a luta camponesa é, ao mesmo tempo uma prática social que pressiona para a
abertura política do território hegemonizado pelo latifúndio e uma prática que estrutura um espaço sob máximo controle dos corpos, ficando claro o significado de
fronteira como limite, com a separação rígida de um dentro e um fora. Se por um
lado os grupos camponeses reivindicam uma redefinição do território quebrando as cercas dos latifúndios, por outro constroem barreiras de autoproteção. Isso
aparentemente pode transmitir uma concepção reacionária de lugar (MASSEY,
2008), todavia esta forma de organização encontra rebatimento na realidade das
famílias, e aquilo que pode ser interpretado como tipo de projeto “estamental”
do MST ao estabelecer regras, normas e símbolos para as pessoas, seria uma tentativa de recriação da existência diante de um alto nível de desterritorialização.
Inclui-se nesta tentativa, um sentimento maior de segurança dando origem a uma
espécie de “territorialismo político- cultural”.

Territórios significados do Acampamento Dalcídio Jurandir. Fotos da autora.

Como assinala Massey (2008), não há regras para o lugar (território). E
o que pode parecer uma “concepção reacionária de lugar” quando os camponeses
ao lutarem pela “defesa de um modo de vida”, constroem territórios fechados, é
na verdade uma demonstração, por meio de sua ação política, da mais avançada
estratégia de combate e organização contra o livre movimento do capital e contra
o livre movimento do trabalho. A cooperação, a solidariedade, as redes de ajuda
e o engajamento das pessoas em um movimento social e político, são valores
compartilhados e vividos como aposta num projeto comum. “Los campesinos no
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nacen campesinos: se hacen campesinos, se inventan a símismos como actorescolectivosenel curso de suhacer” (BARTRA, 2011, p.07).
O foco, neste caso, incide sobre considerar estes processos de territorialização não enquanto unidades espaciais, mas sim enquanto práticas escalares ou
práticas sociais espacializadas, e daí possibilitar um pensamento-ação que resida
numa leitura não dicotômica e não essencialista do espaço. Existe uma relação
entre estes processos que ocorre de forma contínua e articulada por meio das práticas sociais. Toda estratégia e pensamento político, em qualquer das dimensões
da vida social (educação, produção, organização social, luta política), deve considerar a espacialização das práticas sociais dos sujeitos.
Neste sentido ensaio tratar a luta política como a dimensão privilegiada
para desvelar os territórios juvenis ou os processos de reterritorialização empreendidos pela juventude camponesa no front a partir do entendimento das suas práticas escalares. No Jogo 01, eis o acampamento no seu espaço-tempo cotidiano:
forças reterritorializantes atuam no sentido compensatório à desterritorialização.
As linhas de segmentaridade, molar e molecular, se aproximam, se afastam e se
transpassam. Quando se transpassam possibilitam novos agenciamentos.
O mais importante aqui é destacar que um território é um ato, uma ação,
uma rel-ação, um movimento (de territorialização de desterritorialização), um
ritmo, um movimento que se repete e sobre o qual se exerce um controle. Um
território é um produto “agenciado” de movimento em que predominam “campos
de interioridade” (agenciamento maquínico de corpos e agenciamento coletivo de
enunciação) sobre as “linhas de fuga”, num movimento mais centrípeto que centrífugo. Ou seja, as forças reterritorializantes atuam no sentido compensatório à
desterritorialização. Já na desterritorialização ditas absolutas engendram-se linhas
de fuga, e o agenciamento não apresenta mais conteúdo nem expressão distinta, “mas comumente matérias não formadas, forças e funções desestratificadas”
(Haesbaert, 2004, p.123).
Neste jogo os processos de reterritorialização da juventude ocorrem tanto
a partir das atividades desenvolvida pelas escolas como do engajamento nas ações
e tarefas que são necessárias para a manutenção do acampamento como território
dos sem-terra. Existem as “tarefas da juventude militante” para as quais os jovens
são invariavelmente escolhidos e destinados. O estudo vem em primeiro lugar,
e isso corresponde à participação nos processos de formação política, recaindo
desdobramentos disso na realização das místicas, que quase sempre são organizadas pelos professores junto ao grupo de jovens do local. O jovem que está no
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acampamento e não corresponde a esta exigência é visto como “preguiçoso” ou
“desinteressado”.
“A juventude cumpre o seu papel e sua tarefa de contribuir com o desenvolvimento da nossa juventude”. E segue reinventando: a si próprio, a sua família
e o movimento: “nosso grupo nasceu da necessidade de encontros e da decepção
de não ter participado da festa dos 15 anos do assentamento. Decidimos não mais
não ser chamados porque somos desorganizados”.Neste depoimento, o jovem
reclama a participação se valendo da organização, pois descobriu que só assim
serão reconhecidos e legitimados no Movimento e passarão a ter um lugar destacado na ação política. Neste sentido, a juventude militante pouco se diferencia
por ser do acampamento ou do assentamento. Ambas vivem a luta entre gerações
e reclamam espaços de participação, estudo, reconhecimento, e se auto definem
como o futuro, como guerreiros e como portadores de sonhos.
As cartografias do acampamento neste jogo são representadas pelas linhas de segmentaridades, molar e molecular. A linha molar corresponde à linha
rígida e se relaciona com o modelo árvore-rizoma, definindo os segmentos ligados basicamente as regras da coletividade e da convivência que são próprias do
MST. Como já assinalei, são necessárias as regras para manter o acampamento.
No entanto, a rigidez é constantemente ultrapassada pela segmentaridade flexível
da linha molecular.
Os jovens têm seus escapes próprios dentro da sua organização e é por
isso que também se colocam aptos a se juntarem. Quanto aos escapes, os militantes adultos os denominam de “travessuras” ou “badernas”, e em represália a tais
atos são aplicadas as “medidas educativas”. Geralmente os escapes estão ligados
ao uso de bebidas alcoólicas dentro do acampamento, aos namoros não permitidos
ou às saídas desprogramadas. São agenciamentos que fogem do controle político
do movimento e consequentemente fragilizam a manutenção do controle territorial. Mas, ao mesmo tempo, podem possibilitar devires. Indivíduos ou grupos são
constituídos por essas “linhas” de segmentaridade molar e molecular, de naturezas distintas. Uma que valoriza mais o aprendizado das regras, da hierarquia, e
outra que valoriza interações contextuais, possibilitando devires.
Já as “linhas de fuga seguem rumo ao desconhecido, ao inesperado e ao
ainda não existente”. Essas três linhas são fundamentais para traçar cartografias.
Destas três linhas, a de fuga, é o elemento essencial da política. No Jogo 02,
represento o acampamento no período da jornada de luta. É o momento em que
o MST define uma pauta política para negociação com o governo do estado. Envolve reivindicações relacionadas à terra (em alguns casos desapropriação, em
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outros apenas regularização onde já está constatada terra pública), aos programas
do ITERPA, infraestrutura e licença ambiental para os assentamentos já criados.
Neste momento, ao mesmo tempo em que é anunciada a pauta, ocorrem mobilizações dos grupos e, na maioria das vezes, enfrentamentos políticos. Engendram-se
linhas de fuga, e o agenciamento não apresenta mais conteúdo nem expressão
distintos e escapam ao bloco de segmentos molares e moleculares.
São os momentos de imprevisibilidade nos quais a juventude é requisitada para ações que não têm um desfecho claro e previsível. O território ganha sua
expressão e conteúdo de máximo controle e, ao mesmo tempo de abertura, podendo ser redefinido em vários de seus aspectos (mudança de direção do acampamento, reorganização dos grupos de famílias, desistências de acampados, prisões e
assassinatos de militantes). A ideia do MST de sujeito coletivo é fortalecida neste
momento pela descentralização a partir da divisão de tarefas entre os setores. E
as ações que ocorrem a partir dos acampamentos são frutos de decisões internas
promovidas por agenciamentos coletivos e desejantes.
Nessa hora, a juventude passa de enunciada a enunciação, de significada
a significação. Os jovens tão anunciados e tão significados pelos mediadores e
com tantos lugares a eles oferecidos resolvem se descobrir fazendo a luta política no acampamento. De uma só vez, inventam-se jovens ao se proporem a
(re) inventar-se, reivindicando a condição camponesa autônoma. De uma só vez,
portanto, contrariando as grandes narrativas ligadas à modernidade, eles se fazem
jovens e camponeses.
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As imagens da Multidão
Vladimir Lacerda Santafé
Introdução
O cinema é o enunciável, ele não é linguagem, não pertence aos esquemas semiológicos que separam os significantes próprios da linguagem de sua lógica das imagens e dos signos que formam a matéria. A estrutura linguística não
suporta os devires do cinema. Também não poderia ser considerado uma linguagem primitiva ou instintiva, construída e gravada no corpo do homem desde o
paleolítico, que suscitaria pulsões e desejos filogenéticos que formariam os significados decorrentes da série de significantes inseridos na trama. O cinema, em sua
história, despertou automatismos psicomotores que os aproximam do sonambulismo, da vidência, das forças do inconsciente, como as personagens construídas
pelo expressionismo alemão116. Automatismos que já estavam latentes desde a sua
primeira projeção com os irmãos Lumière em “La Sortie de l’Usine Lumière”, ou
na impactante imagem do trem em movimento em direção à plateia, que assustada tentava se desviar do impulso da máquina. Não, o cinema não é uma matéria
inteligível através da qual a linguagem constrói os seus significantes, numa série
ininterrupta onde as imagens e os signos são reinvestidos para formar novos significantes. Mesmo em “La Sortie de l’Usine Lumière”, e a partir dela, vemos que
a matéria presente nos filmes não pode ser codificada nos esquemas linguísticos.
Como derivar logicamente a passagem apressada das operárias saindo da fábrica,
dos homens empurrando as suas bicicletas, do ziguezaguear dos passantes que
não respeitam qualquer tipo de trajeto determinado, com a entrada repentina de
um cão em meio à multidão que se assusta e se dispersa como abelhas no campo,
formando um novo enxame de passantes, desfazendo a organização disciplinar
que aos poucos se formava. Como enquadrar esses movimentos sinuosos e oblíquos pelos esquematismos lógicos; se há lógica, ela está nas variáveis, e não na
constante. Por ser um sistema enunciativo de imagens e de signos, por não possuir
116 No “Gabinete do Dr. Caligari”, de Robert Wiene, o tema do sonambulismo é abordado
através da hipnose de um homem que é levado a cometer crimes. Em “Metrópolis”, de Fritz
Lang, o tema do sonâmbulo também é trabalhado através de sua personagem robô, são “máquinas de sonambulismo”. Todos esses filmes têm como pano de fundo a ascensão do nazismo na
Alemanha do pós-guerra.
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uma linguagem que o adeque, o cinema possui as características de um autômato
espiritual.
É na relação homem-máquina que o cinema vai instaurar o futuro, formar o presente e transformar o passado. O cinema é como a poesia, lida-se com o
inexprimível, com signos que colmatam o sublime e o inenarrável em sua própria
expressão, meios e termos que mobilizam tanto a alma quanto o corpo, o material
e aquilo que o engendra e dele não se separa, deixando a imagem fluir:
Os signos e símbolos que o poeta usa constituem uma das provas mais
seguras de que a linguagem é um meio de lidar com o inexprimível e o insondável. Assim que se tornam compreensíveis em todos os níveis, os símbolos perdem
validade e eficácia. (...) Aquilo que nos fala de esferas superiores, mais distantes,
vem envolto em segredo e mistério. (...) O atestado de seu gênio reside no uso
extraordinário do símbolo. Simbologia moldada em sangue e angústia. (MILLER,
Henry. A hora dos assassinos (um estudo sobre Rimbaud), p. 46)
Neorrealismo e política:
O tempo, no neorrealismo italiano, é refundado. Um mundo de personagens fugidias que não podiam mais se defender ou se situar nos acontecimentos,
de espaços quaisquer desconectados que desterritorializaram as coordenadas geo
gráficas a tal ponto que não saberíamos se estamos na Alemanha ou em meio
às ruínas de outra cidade europeia qualquer assolada pela guerra117. A paisagem
tornou-se um grande campo de refugiados. Um novo regime de signos que rompia
com o sensório-motor e se abria para a imprevisibilidade da vida, reconquistando
a palavra das minorias. Não que a vida não estivesse presente nos filmes anteriores, seus vestígios eram visíveis, mas por mais intensos que fossem esses filmes,
seu fluxo era bloqueado pela imagem indireta do tempo.
A imagem-movimento também comportava as suas imprevisibilidades,
como nos filmes de Howard Hawks, onde as situações se prolongam em pequenos
fios conectados pelas ações, não atribuindo de antemão um desfecho à sucessão
dos fatos, ou uma função específica determinada pelo sexo ou pela classe das
personagens. Em Hawks, não há diferença de enquadramento ou de tratamento da
imagem em relação a homens e mulheres, essas funções, ao contrário, são invertidas. A diferença entre as duas imagens118 está na forma como a relação espaço-temporal é tratada – “não uma imagem justa, mas justo uma imagem” (Godard).
117 “Alemanha Ano Zero”, de Roberto Rossellini
118 A imagem-movimento e a imagem-tempo.
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A imagem-movimento teria o seu limite em Leni Riefenstahl. A arte por
excelência da era da reprodutibilidade técnica, como assinalou Walter Benjamin e
Krakauer, encontraria a sua plena realização no grande autômato do líder das massas que, a partir das forças subterrâneas evocadas pelo cinema, estetizou a política e convocou o sonambulismo presentes na adormecida nação alemã, realizando
o maior genocídio planejado, racionalizado e motivado que a recente história da
humanidade conheceu – foi a vitória da razão instrumental e dos microfascismos
secretados durante séculos por todos os povos da Europa.
Seria preciso fundar os automatismos psicomotores em associações novas, onde “o tempo sairia dos eixos e o espaço dele nasceria”119, em técnicas de
projeção e transparência da imagem, de deslocamento e ruptura com os vínculos
sensório-motores, “governador das ações”, na produção de imagens que invertessem a subordinação do tempo pelo espaço, que retomasse o autômato espiritual
perdido nas montagens que cortavam o tempo em instantes móveis do movimento, de um espaço quadriculado pelas relações de poder; que destituíssem o cinema da manipulação fascista ou hollywoodiana, o cinema das representações, dos
automatismos psicológicos, das massas amorfas hipnotizadas, dos zumbis e seus
“planos diabólicos”. Seria preciso acabar com os mitos criados pelo cinema e suas
consequências desastrosas, recolocando o homem comum e seu cotidiano anti-heroico no cenário cinematográfico.
A crise da imagem-ação só se dá após a 2a Guerra Mundial, não poderia
ser de outra maneira, os horrores da guerra tinham deixado as suas marcas: cidades destruídas, multidões de amputados e feridos, de mortos e desaparecidos, o
extermínio levado ao limite da racionalização dos meios técnicos, o genocídio de
judeus, ciganos, homossexuais, de todo o tipo de opositores aos regimes nazista e
fascista. Além disso, a vacilação do “sonho americano”, a erosão dos valores que
constituíam o american way of life, sob todos os seus aspectos, precipitaram esse
novo cinema, engendrando um novo tipo de narração capaz de captar o elíptico
e o não-organizado; as rupturas internas do cinema, aquele “desvio pelo direto”,
fora dos laços narrativos, que sempre afligiu os grandes cineastas120.
A imagem-movimento ruía junto com a velha forma de se fazer política.
A crise financeira de Hollywood, o uso dos recursos cinematográficos na propaganda nazista, todos esses fatores fizeram com que os vínculos sensório-motores
que nos ligavam à realidade ficassem comprometidos, o realismo dos esquemas
119 Deleuze, G. A Imagem-Tempo - Cinema 2, p. 321
120 Durante um seminário sobre cinema na Itália, Fellini pergunta a Jean Renoir sobre o que
ele achava mais importante num filme, ao que ele responde: “é preciso deixar a vida entrar...”
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SAS e ASA121, da grande e da pequena forma da imagem-ação já não passava pela
alma do cinema, ainda que os maiores sucessos comerciais passassem (e ainda
passem) por eles. Em “Janela Indiscreta”, de Hitchcock, o personagem de James
Stewart, ao sofrer um acidente numa corrida de automóveis que fotografava, é
imobilizado e passa a ter como hobby observar a vida dos seus vizinhos pela
janela. O seu hábito torna-se uma obsessão, durante as suas sessões de voyeurismo, ele se envolve na trama de um assassinato e sua vida muda radicalmente.
Devido à sua impotência, James Stewart encontra-se reduzido a uma situação
ótica e sonora puras, ele já não tem controle sobre os acontecimentos, a ele só é
permitido ver, mas ao mesmo tempo em que ele vê ele é visto. As personagens de
Hitchcock nunca participam diretamente das ações, elas sempre trocam os crimes
ou são envolvidas indiretamente por eles, há sempre uma teia de relações, como
os entrelaçamentos de uma tapeçaria, onde os elementos da trama ganham novos
contornos de acordo com as relações exteriores, mentais, que movem o desenrolar
da história. Hitchcock já pressentia a nova imagem por vir. O acontecimento puro,
que tarda ou se perde nos tempos mortos, que nunca se esgota e já não pertence
àqueles a quem acontece, as situações dispersivas, a tomada de consciência dos
clichês, interiores e exteriores, que reagrupam as ligações deliberadamente frágeis, amarradas pela multiplicidade de personagens que perambulam por espaços
quaisquer desconectados do mundo. Por outro lado, esse novo cinema indicava
os rumos dos novos movimentos sociais e políticos que emergiam das ruínas da

121 A grande forma da imagem-ação (SAS): uma determinada situação que conduz a uma ação
que por sua vez desdobra ou produz outra situação; uma situação global que dá lugar a uma
ação capaz de modificá-la (ex.: John Wayne em “No Tempo das Diligências”, de John Ford, o
herói que se vê obrigado a atravessar o deserto do meio-oeste americano, um território hostil
e cheio de perigos inusitados, ou a situação atualizada em determinado estado de coisas; ele
age, é o único na diligência capaz disso, os outros não estão à altura do deserto. A situação ou o
estado de coisas é transformado, alterado pelo conjunto de ações heróicas de Wayne).
A pequena forma da imagem-ação (ASA): uma determinada ação que força uma situação a se
desvendar parcialmente, produzindo novas ações que irão se ligar a outras situações; ou uma
situação local modificada, um vetor que liga as pequenas ações ao englobante (ex.: Humphrey
Bogart em “O Falcão Maltês”, de John Huston, o detetive que através de suas ações inusitadas,
desvenda a origem e o verdadeiro valor do Falcão, essas ações vão provocar uma séria de outras
ações na trama ligadas à busca pela peça. Ou a comédia burlesca de Chaplin, onde Carlitos,
distraído, dá de cara num poste para em seguida, cambaleante, derrubar uma barraca de frutas
na calçada ao lado, atropelar uma velhinha por engano, enfiar sua bengala no olho do guarda
que passava para tomar satisfações do caso e despertar a atenção da moça na janela que se
sensibiliza com a sua inocência).
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guerra: os estudantes e operários ocupando fábricas, a resistência ao racismo e o
movimento feminista, os imigrantes e os homossexuais.
Na imagem-tempo, o que a personagem perde em coordenação, ela ganha em vidência - “o que há para ser ver na imagem?”, já não há um presente
que se passou ou que está por vir, já não devemos esperar pela “próxima imagem”, as ações se prolongam em situações óticas e sonoras puras, onde as personagens absorvem todas as intensidades afetivas e todas as extensões ativas do
acontecimento que nunca se fecha. A personagem de Monica Vitti em “Deserto
Vermelho”122, perdida em meio a um casamento burguês sem sentido, em meio às
cores aberrantes e secas das cidades fabris italianas, também em ruína, em meio
aos caminhos desconexos que percorre para se encontrar, mas que nunca chegam
a um ponto final, que estão sempre a se fazer e a se refazer de acordo com as mais
inusitadas situações, imprevisibilidades que a arremessam de um lugar ao outro
sem religá-la a um passado que se quer esquecer ou a um futuro que se deseja.
Todos os tempos estão presentes no instante – não há saídas, mas também não há
porque sair. Sua alma está tão deserta quanto a paisagem que a recobre. Instante
que não pressupõe um corte imóvel na duração, como o instante fotográfico, mas
uma simultaneidade de tempos que recortam o espaço. Um instante que se prolonga na conservação das pontas de desterritorialização que compõem uma vida:
“a unidade mínima de tempo como intervalo de movimento, ou a totalidade do
tempo como máximo do movimento no universo: o sutil e o sublime”123. A nova
imagem, enquanto vidente, previa as transformações das relações de trabalho que
substituiriam as disciplinas pelo controle, ou o capitalismo fordista pelas relações
abertas do capitalismo imaterial ou cognitivo, onde as “fábricas ruíam” e o novo
trabalhador emergia.
Seria preciso diluir a rede de informações em pequenos nichos, em pequenos insones e sonâmbulos já não mais governados pelas palavras de ordem
de um líder, mas inseridos numa teia de relações imanentes, num espaço liso
onde eles possam se deslocar e se compor em relação direta com um fora – uma
máquina de guerra. Em “Alphaville”, de Godard, o espião dos países exteriores
está sempre quebrando o ritmo dos espaços que ocupa, a cidade e os habitantes de
Alphaville não conseguem compreender seus movimentos e suas palavras, pois
estão imersos na burocracia totalitária das disciplinas, demarcada pelo grande
autômato que governa as suas ações. Cada palavra nova é pesquisada e enviada
122 Il Deserto Rosso, de Michelangelo Antonioni.
123 Deleuze, G. A Imagem-Tempo - Cinema 2, p. 322.
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para avaliação e censura pelas autoridades fantasmas de Alphaville, toda espontaneidade é denunciada como subversiva – é a quebra do sensório-motor.
Na imagem moderna, a montagem perde a sua função de “organização
natural do visível”. A impressão de realidade buscada pelo realismo cinematográfico é quebrada, já não há encadeamentos racionais entre os planos, encadeamentos que sempre se remetiam a um todo orgânico que muda. Um conjunto de
qualidades e potências atualizadas num estado de coisas ou um espaço englobante
composto de situações que produziriam novas ações e que por sua vez formariam
novas situações - a grande forma da imagem-ação, melhor traduzida na imposição
do herói em solucionar os conflitos e reconquistar o todo ou completar sua missão
ou o líder-partido conduzindo as massas à vitória final numa imagem dialética do
poder onde o negativo é superado e conservado numa síntese revolucionária. A
imagem-movimento ou os clichês políticos também podem se expressar no tecido
flexível, mas sempre organizado e remetido a um todo, Estado ou simulacro de
Estado, da pequena forma, movido por índices que se remetem ao desenvolvimento das personagens a partir de seus “pequenos gestos”, religando o organismo
da trama. Um espaço vetorial que procede por ações que se ligam a situações
específicas, desdobrando por sua vez novas ações. Ou a conservação do afecto
dominante, da ideia que nos religa ao todo, entre a percepção da coisa e a reação
a ela, seja para transformá-la ou para conservá-la, um intervalo (de potências ou
qualidades) que expressam o sentido desse todo124. O rosto como limite expressivo da idéia, Carl Dreyer em sua paixão de Joana d´Arc, a dor e a fé expressas
nos traços de rostidade da santa que não se deixava intimidar pela força da Igreja
presente nos rostos ressoantes de seus carrascos. A imagem-afecção ou o rosto de
Cristo e a produção de subjetividade dominante ligada a ele, onde o pai-Estado
tornar-se o centro e nós somos suas ovelhas desgarradas, sedentas de poder e
mais-valia.
Os intervalos, na imagem moderna, já não se encadeiam por cortes racionais, “o cérebro perdeu suas coordenadas euclidianas, e emite agora outros
signos”125, já não podemos prolongar o real na reconstituição de um mundo exterior, “pois deixamos de acreditar no real”. Nas relações de produção podemos
dizer que o objeto já não é produzido, somente, para o sujeito, mas há um sujeito,
124 A potência pura: uma série intensiva que nos faz passar de uma qualidade a outra,
aumentando ou diminuindo a nossa potência de agir; A qualidade pura: uma qualidade comum
a várias coisas diferentes, independentemente de suas naturezas. A qualidade pura atravessa
diferenças de grau e não de natureza.
125 Deleuze, G. A Imagem-Tempo - Cinema 2, p. 329
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uma produção de subjetividade que se confunde com a própria produção de bens
capitalista, produzido para o objeto. Na imagem moderna e a partir da sociedade
que ela exprimi e antevê, o holocausto nos deu um limite de sua potência e de seu
horror. Já não podemos integrar um todo como consciência de si, como nos filmes
de Eisenstein, onde o todo é amarrado de modo que ele afirme a consciência de
classe dos operários e camponeses. Os operários estão “em fuga”, criam linhas de
fuga para reinventar as relações de trabalho, ocupam a fábrica em ruínas e tomam
o controle da produção. Como nos bairros autônomos de Milão, onde a multidão
geria não só os bens produzidos como seus modos de vida - biopolítica. Não é à
toa que o neorrealismo é italiano.
No cinema moderno, o re-encadeamento é feito através de cortes irracionais, de fios que se ligam aos elementos de forma “incomensurável”, de um fora e
de um dentro não totalizáveis, assimétricos, de um fora que, por não pertencer ao
conjunto das sequencias, afirma a sua autonomia assinalando uma interioridade
própria e se refaz pela originalidade expressiva de suas ligações. Os espaços desconectados das cidades italianas do pós-guerra, de “Alemanha Ano Zero” a “Paisá”, em Rossellini, ou as andanças do trabalhador que teve sua bicicleta roubada,
em “Ladrões de Bicicleta”, de Vittorio de Sica, perambulando pelas paisagens
desconexas da cidade - labirintos que nos levam da vidente no bairro proletário de
Roma ao tumulto das ruas que não levam a parte alguma.
Desde os gregos que a ligação é pensada como “erótica”. De fato, a ligação é
o reprimido da cultura ocidental, sempre inquietada pela “ligação” impossível
(do homem e do animal, do senhor e do escravo, do orgânico e do inorgânico,
etc.). Mas é ela que determina, desde há muito, a metafísica profunda da nossa
física. (Miranda, José A. Bragança de e Cruz, Maria Teresa. Crítica das
Ligações na Era da Técnica, p. 14)

Em “Outubro”, de Eisenstein, a partir de uma seqüência extraordinária,
as ligações são feitas pela dialética dos acontecimentos, pelas contradições das
imagens expostas e superpostas, da imagem derradeira da carruagem que some
na grandiosidade da ponte que se ergue para “realizar o massacre do povo”, à
figura faraônica da esfinge que assiste a tudo impassível – síntese do poder aristocrático. Todos os planos são elaborados segundo os interstícios que antecedem
a revolução (ou o englobante). Na sequência, podemos ver claramente a configuração da tese (manifestação popular), da antítese (repressão do exército) e da
síntese (massacre), numa cadeia de contradições inseridas nos mínimos detalhes,
em todos os fragmentos do filme, da diagonal da ponte em relação ao quadro, ao
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volume dos pontos luminosos que o preenchem. A ruptura está nos excessos, nos
rostos desfigurados, nas reações desproporcionais ao meio. A série das imagens é
sempre determinada pela superação das contradições inerentes às situações dadas.
Eisenstein, em sua genialidade, fecha todos os vasos da imagem, libertando-os
pela dialética, o extracampo está sempre subordinado ao projeto – comunista.
A consciência de si do trabalhador, a denúncia aos antagonismos de classe, num
jogo de forças em que as amarras do sistema devem ser rompidas – a síntese revolucionária. Diferente do cinema italiano onde o englobante é recomposto pela
multidão de passantes que reconecta os espaços e preenche os tempos mortos com
a própria vida, elaborando sínteses locais e conexões de vizinhança que encontram o todo no conjunto de particularidades que o compõem.
No cinema americano, no cinema soviético, o povo está dado em sua presença,
real antes de ser atual, ideal sem ser abstrato. Daí a idéia que o cinema como
arte das massas possa ser a arte revolucionária por excelência, ou democrática,
que faz das massas um verdadeiro sujeito. Mas vários fatores iriam comprometer
essa crença: o surgimento de Hitler, que dava como objeto ao cinema não mais
as massas que se tornaram sujeito, mas as massas assujeitadas; (assim como)
o stalinismo, que substituía o unanimismo dos povos pela unidade tirânica do
partido. (DELEUZE, Gilles. A Imagem-tempo, Cinema 2, p. 258)

No cinema moderno há uma dissociação da imagem visual com a sonora,
ou do político com a representação, “o extracampo perde a sua potência de direito”, a música ou o som deixam de ser os fios condutores da imagem. No lugar do
extracampo, o corte irracional vai criar relações não totalizáveis entre as imagens,
novas relações onde o sonoro terá um enquadramento próprio, remetendo-se à
fala pura ou à fabulação, a criação de acontecimentos; e o visual vai enquadrar os
espaços vazios ou desconectados e “enterrar os acontecimentos nas entranhas da
terra”. Redimensionando as camadas sedimentares da imagem, potencializando
os seus acidentes, os seus relevos, as suas dobras, esculpindo o tempo a partir das
fissuras da alma e da matéria. A personagem de Rossellini em “Europa 51”, interpretada por Ingrid Bergman, ao perder o seu filho e cair num profundo abismo
existencial, percebia a fábrica de seu marido apenas como uma prisão. Os operários eram prisioneiros sem rosto e suas vidas, uma condenação eterna, um sursis.
A miséria à sua volta não a atingia, seu mundo estava cercado de clichês intransponíveis, é só quando o “tempo” se abre a ela que sua percepção da realidade se
descora dos hábitos e convenções que não permitiam que ela enxergasse o mundo.
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No cinema, o tempo não escorre, mas se conserva, “a própria imagem deve ser
ainda a única possibilidade de guardar o sofrimento” (Godard).
Conservar o tempo é conservar o suplemento, é conservar a viagem a
mundos inexprimíveis, é verificar o sonho indo a novas terras e desbravar novos
horizontes, mesmo quando não se sai do lugar, é engajar-se na aventura perceptiva
e desterritorializar a própria terra, é tornar-se nômade. As contradições não são
superadas, mas conservadas na duração, na simultaneidade de suas qualidades e
potências, o novo vai aparecer através das conexões livres entre as imagens ou
personagens, na emergência de uma diferença que assinala uma nova percepção
do mundo ou um novo campo de atuação, uma nova sensibilidade simplesmente
sugerida ou pressentida, onde as relações antes impossíveis se compõem com o
vivido e a biopolítica emerge da produção.
O cinema não perde com isso as suas características combativas, nunca
se produziu um político tão consistente, do cinema novo aos guetos blacks de
New York, com a condição de que outras dimensões da existência e da política
sejam exploradas, com a condição de que tudo entre em transe: a ideologia do
colonizador, os mitos do colonizado, os discursos do intelectual126, dissolvendo a
consciência num jogo imprevisto onde o autor fabula, onde as suas questões internas tornam-se imediatamente sociais, imediatamente políticas, onde o público e
o privado tornam-se indiscerníveis, e o autor confronta a imagem do escravo produzido pelas elites coloniais com a invenção de um novo povo. Movimento que
percorreu as décadas e foi alojar-se nas occupys, nas acampadas e na Praça Tahir.
“Dir-se-ia que toda a memória do mundo se deposita em cada povo oprimido, e
toda a memória do eu se joga numa crise orgânica. As artérias do povo ao qual
pertenço, ou o povo de minhas artérias...”127.
Somos segmentarizados por todos os lados e em todas as direções, o vivido é segmentarizado espacial e socialmente. Somos segmentarizados binariamente, a partir de grandes oposições duais: homens e mulheres, proletários e burgueses, adultos e crianças. A vida moderna não só possui uma segmentaridade, como
a endureceu singularmente. As segmentaridades modernas são necessariamente
concêntricas, todos os centros ressoam, as sociedades com Estado se comportam
como aparelhos de ressonância.
A teoria da informação apresenta um conjunto de informações homogêneas tomadas em correlações biunívocas, binárias, cujos elementos são organizados de uma mensagem a outra a partir dessas relações, formando uma seqüên126 Deleuze, G. A Imagem-Tempo - Cinema 2, p. 265.
127 Deleuze, G. A Imagem-Tempo - Cinema 2, p. 267.
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cia de acordo com as escolhas subjetivas tiradas dessa binarização da realidade
– a televisão como máquina de organização dos consensos sociais, “onde reina
o plano-médio”. No meio televisivo, que ainda recobre todos os outros meios
audiovisuais128, a busca pela perfeição técnica e pelo “olho profissional” codifica
a percepção comum e reforça a binarização da realidade. Na televisão o tempo escorre, as imagens perdem o seu suplemento, tornam-se nulas, sem alma, o “olhar
técnico” engendra uma perfeição imediata onde o telespectador, ao identificar-se
com a perfeição dos meios, interioriza os consensos e torna-se controlado e controlável. Já não há passado, presente ou futuro, as relações entre os tempos é inutilizada por uma atmosfera chapada, sem fundo ou forma. Onde tudo se converge
para o “grande olho receptivo”, para o encadeamento previsível da programação
– a viagem ordinária que faz do mundo um modelo de sua própria casa, de sua
cultura, de suas pequenas manias.
O cinema de ficção-científica norte-americano é um exemplo, independente do ponto do universo em que as personagens se encontram, parece que
estamos sempre na América, é a política do “just like in Kansas”, o que foi quebrado quando a câmera saiu dos estúdios e ganhou as ruas, as personagens e os
espaços fragmentados do neorrealismo italiano. Há sempre dualismos e “vozes
consonantes” do sempre igual, seja pela homogeneidade da técnica, seja pela ressonância do discurso. Algo próximo daquilo que a imagem-ação constituiu como
o englobante a ser dominado. Atualmente, os dispositivos de controle estão mais
flexíveis, mas não menos eficientes, os espaços hoje são atravessados por quantizações constantes, seus elementos passam por todos os seus graus continuamente,
sem um recorte que os determine um lugar, mas polos que fixam pontos limites.
Já não passamos mais pelos espaços disciplinares como antes, o que há, na reali-

128 Há sempre um devir-vídeo que atravessa os filmes e as instalações contemporâneas, como
apontado por Dubois em seu “Cinema, vídeo, Godard”, e esse devir não tem outro centro senão
a TV e suas produções. Ainda que a TV se constitua mais como um aparelho de ressonância
do que por devires. O devir não é uma analogia, ele se dá através de relações transversais entre
corpos heterogêneos, relações que não partem de um centro hegemônico, onde o corpo vai se
definir mais pelas relações de movimento e repouso dos materiais que lhe pertencem e pelos
afectos intensivos que produz e dos quais ele participa do que pelo seu organismo, pela sua
representação molar ou subjetividade. O devir é molecular, é sempre uma relação molecularizada, uma cartografia. O movimento e o repouso são a sua longitude, os afectos a sua latitude.
Godard ou Jeffrey Shaw quando se apropriam do vídeo fazem devir, mas não os programas
televisivos, pelos menos a sua grande maioria.
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dade, é uma coexistência incessante de espaços, o corpo se tornou mais “virtual”
e o espírito menos duro129.
Os filmes de John Ford são bem didáticos quando explicitam esses termos: há o cowboy, geralmente conflituoso, que domina as técnicas capazes de
dominar o todo, e tem em seu caminho obstáculos que tem de ser superados: pistoleiros, indígenas rebeldes, conflitos internos como o alcoolismo que precisam
ser vencidos para que o herói termine a sua missão. Há sempre um inimigo no
caminho, inimigo que pode encarnar o sem-teto, o ativista, os vagabundos, mas
também funciona com suas relações invertidas. Não há totalidades, há processos
de totalização. Dizer que a comunicação age a partir de relações homogeneizantes
e duais é pressupor que ela também recorre, seja a partir dos seus centros de ressonância ou de suas margens rebeldes, a intervenções heterogêneas, a apropriações
criativas da informação e seus efeitos no tecido rizomático da sociedade contemporânea. São as nuances da luta que precisam ser ativadas, mas sem abrir mão dos
confrontos e cair num “pacifismo insosso”130. Antes é preciso buscar uma dose de
café extraforte, com o acúmulo de noites mal dormidas, para prosseguir lutando
– somos aquilo pelo qual lutamos. São as nuances que formam o múltiplo, que
afirmam a singularidade dos grupos que constituem a multidão e sua irredutível
firmeza na construção de um comunismo das bases131.

129 Talvez esta seja uma das premissas da teoria de Hansen. Mark Hansen acredita que o corpo
seria um depositário de informações, que o virtual seria produzido em processo, que passaria
antes pelas afecções corporais e não pela consciência, uma inversão da fenomenologia. Ele
acredita que não é no tempo e a partir das experiências do “eu transcendental” com a temporalidade que os sentidos seriam constituídos e a realidade apreendida, mas a partir do espaço. É
verdade que o espaço kantiano, e mesmo o bergsoniano, é mecânico e sem vida, e que o espaço
da contemporaneidade, principalmente quando apropriado pelas novas interfaces midiáticas,
é muito mais flexível e “vital”. Mas o que Hansen não suspeita ou não leva em consideração
em sua análise, é que esse espaço molecularizado não rompe com o sensório-motor, ele é um
campo ainda dimensionado pela ação e reação. A física quântica já demonstrou que sem a virtualidade das moléculas, a matéria nem se constituiria enquanto tal.
130 A esse respeito ler o fantástico artigo de Slavoy Zizek, “A paixão na era da crença descafeinada”: http://slavoj-zizek.blogspot.com/2010/07/paixao-na-era-da-crenca-descafeinada.html
131 “O comunismo é a crítica implacável de tudo o que existe”, entrevista com Michael Hardt: http://uninomade.net/tenda/o-comunismo-e-a-critica-implacavel-de-tudo-o-que existe/#.
UVjGh7zGxsh.twitter
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Aparelhos ideológicos: aprisionamentos e fugas do sensório-motor
Nós temos a tendência a pensar em termos de mais e de menos, onde
há diferenças de natureza, nós estabelecemos diferenças de grau, são as ilusões
inevitáveis do espírito denunciadas por Kant132. O cinema e a fotografia são duas
naturezas distintas, irredutíveis entre si, duas matérias de expressão cujas singularidades pertencem aos seus modos de ser (ou de devir). Mas o espírito, acostumado com as analogias e com os artifícios moldados por nossos hábitos mentais, arrogantemente se precipita em comparações e juízos de valor sobre esta ou
aquela arte, se aquela é melhor que a outra, se roubou ou deforma a sua essência,
se não realiza a obra plenamente, se “o filme não mostrou tudo aquilo que o livro desejava passar”. Em sua impressão de realidade, que o senso comum tem o
costume de naturalizar, os homens “assassinam” toda a diferença que comporta
os corpos e seus expressos, todo o conjunto de multiplicidades que se abrem para
novas dimensões possíveis.
As diferenças de natureza só podem ser pensadas pela intuição, “a inteligência tem uma afinidade natural com o espaço”133, ela dissolve as singularidades na homogeneidade dos espaços, na metrificação das formas, visíveis e
invisíveis134, na extensão da “matéria morta”, pois que há um materialismo dinâmico oposto às métricas que homogeneízam as particularidades da matéria em
movimento, seja ele histórico ou físico. Das intensidades e potências que atravessam os indivíduos e grupos ela forma um conjunto de variáveis subordinadas às
coordenadas de um espaço transcendente, de um espaço que subordina o tempo,
seja através das equações matemáticas, das verdades geométricas, dos dados estatísticos ou da linguagem, a inteligência nunca separa as diferenças de graus das
diferenças de natureza vivenciadas na experiência, ela mecaniciza a vida, e “onde
há vida, não há mecanismos” (Bergson). Só a intuição pode pensar em termos de
duração - a essência variável das coisas:
Só podemos reagir contra essa tendência intelectual suscitando, ainda na inteligência, uma outra tendência, crítica. Mas de onde vem, precisamente, essa
segunda tendência? Só a intuição pode suscitá-la e animá-la, porque ela reencontra as diferenças de natureza sob as diferenças de grau e comunica à inteli132 Para Kant, aliás, as ilusões produzidas pelo espírito são inevitáveis, mas poderiam ser
recalcadas ou conjuradas.
133 Deleuze, G. Bergsonismo, p. 24.
134 Pois mesmo o Eidós platônico já era um espaço metafísico, uma Ideia geometricamente
perfeita.
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gência os critérios que permitem distinguir os verdadeiros problemas e os falsos.
(DELEUZE, Gilles. Bergsonismo, p. 13)

O cinema como arte da reprodutibilidade técnica, como ferramenta de
exploração e massificação da cultura na sociedade capitalista, modo de afastamento ou aniquilamento da aura da obra de arte, da autenticidade que a torna única para os olhos daquele que a recolhe, foi pensado por Benjamin no pós-guerra.
Ainda que ele admita a reprodução como próprio da obra de arte135, e o cinema
como um meio de supressão da sociedade atual, capitalista:
A recepção através da distração, que se observa crescentemente em todos os domínios da arte e constitui o sintoma de transformações profundas nas estruturas
perceptivas, tem no cinema o seu cenário privilegiado. (BENJAMIN, Walter. In
Obras Escolhidas: Magia e Técnica, Arte e Política - A obra de arte na era de sua
reprodutibilidade técnica, p. 194)

É certo que o fascismo organizou as massas sem alterar as relações de
propriedade e de produção, anulando as tendências que o proletariado tinha em
aboli-las. O cinema dá um “rosto ao povo” através dos espetáculos que engendra,
que alimenta os seus instintos mais cruéis, como também é certo “que a reprodução em massa corresponde de perto à reprodução das massas”136, onde uma das
suas faces é a servidão humana. Mas o homem, do ponto de vista da vida, não
é máquina. Ele engendra máquinas em seus processos de subjetivação relativos,
faz delas um uso e desdobra o mundo modificando suas coordenadas. A servidão
humana não pode ser associada às máquinas que nos compõem, pois somos, antes
de tudo, seres tecnológicos, a técnica sempre nos foi íntima, desde os primórdios,
desde a conquista do fogo e seus controle, talvez antes. Walter Benjamin, assim
como os seus contemporâneos da Escola de Frankfurt, assistiu aos horrores do
fascismo de perto, e sua crítica nunca é dispensável. Mas talvez eles não tenham
visto, com “olhos mais humildes”, as vozes de liberdade que a nova arte trazia.
Em sua crítica ferina à indústria cultural, Adorno e Horkheimer analisam
a morte da diferença e a produção do mesmo na padronização dos filmes e na
mercantilização da arte, concluindo, em seguida, que o indivíduo decantado pelo
135 “Em sua essência, a obra de arte sempre foi reprodutível”. Benjamin, W. A obra de arte
na era de sua reprodutibilidade técnica, In: Walter Benjamin – Obras Escolhidas: Magia e
Técnica, Arte e Política, p. 166.
136 Benjamin, W. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, In: Walter Benjamin
– Obras Escolhidas: Magia e Técnica, Arte e Política, p. 194.
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mercado como livre não passa de um subproduto do sistema, uma marionete incapaz de liberdade nas mãos dos empresários da indústria. Para os autores somos
homens e mulheres presos ao fetichismo da mercadoria, dependentes do consumo, e os cineastas não teriam outra escolha senão adaptar-se às determinações do
mercado: “o ritmo da produção e da reprodução mecânica garante que nada mude,
que tudo possa ser enquadrado”137.
A análise dos pensadores de Frankfurt tem um fundo de verdade, ao lê-la,
parece que assistimos ao ritmo cotidiano do mundo globalizado, uma incessante
produção e reprodução de “sujeitos separados”, alienados em ato, na própria realização do espetáculo, mas os autores recaem no velho hábito intelectual de confundir as diferenças de grau com as diferenças de natureza, invalidando as potencialidades da nova era que surgia, associada às revoluções tecnológicas da mídia.
Em sua análise, não se leva em consideração as formas e os revides dos cineastas
a essa padronização forçada, as criações inusitadas que rompiam com os modos
de subjetivação hegemônicos, as imagens erigidas contra os clichês fabricados
pela indústria, clichês que eles, cineastas, produziam, para desconstruí-los em
seguida. Os autores não enxergavam, a fundo, o potencial político e estético que o
cinema trazia consigo, capaz de fazer frente ao grande cinema das produtoras, não
enxergavam o potencial criativo das novas técnicas incorporadas à narrativa e ao
desenvolvimento expressivo do filme. O cinema não só está além do fins mercantis da indústria, como desdobra alternativas ao próprio capitalismo, denunciando
a sua produção continuada de miséria, tanto material quanto espiritual. Os autores
só enxergavam as subjetividades padronizadas daqueles que confundem consumo
com autonomia, talvez impregnados pelo desencanto da Razão, e os horrores por
ela produzidos. O cinema era para eles apenas mais um instrumento de dominação
que nascia da relação homem-máquina, onde a máquina aprisionava o homem,
tornando-o uma peça sem rosto do processo de produção. É a metáfora de Chaplin, em “Tempos Modernos”: o homem preso a um maquinário que ele não compreende e que o insere num ritmo frenético que o faz perder a sua humanidade.
As máquinas, no entanto, são antes de tudo sociais, elas agenciam subjetividades e criam novas possibilidades de vida. Nunca deixamos de ser homens-máquinas, a vida é ela mesma uma “grande maquinaria”. Pensar a máquina somente pelo negativo é pensar uma humanidade partida, como também é certo que,

137 Horkheimer, M. e Adorno, T. W. A Indústria Cultural – O Iluminismo como Mistificação
das Massas, p. 183.
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como escreveu o poeta cubano, “la suerte de la humanidad no debe quedar en
manos de robots convertidos en personas o de personas convertidas en robots”138.
O estágio espelho ou a “sala escura”
Partindo de uma lacuna deixada por Freud na “Interpretação dos Sonhos”, Jean-Louis Baudry vai buscar no modelo ótico do cinema e em sua base
técnica os efeitos ideológicos que os filmes produzem nos espectadores. Na interpretação dos sonhos, Freud substitui o modelo ótico do inconsciente pelo “bloco
mágico da escrita”, ele não percebeu o poder de penetração das perspectivas artificiais na produção dos sujeitos. Freud não deu a importância devida às instâncias
pré-linguísticas na formação do ego, pois o cinema, também para Baudry, não
pode ser transcrito ou traduzido pela linguagem, ele é uma sucessão de imagens
descontínuas, organizadas segundo um espaço ideologicamente circunscrito. Para
o autor, a própria linguagem do inconsciente, seu aparelho psíquico, estaria muito
mais próxima do aparelho cinemático do que da escrita.
A base técnica do cinema, a soma dos seus instrumentos óticos e mecânicos, seleciona a diferença mínima na projeção e a recalca para a constituição de
sentidos: continuidade, movimento e direção, simultaneamente. Os elementos do
cinema nos remetem à descrição freudiana das relações entre ego, id e superego,
uma paisagem onde as três instâncias psíquicas coexistem sob a pressão da realidade e a partir de relações desiguais entre si.
No aparelho psíquico, a apreensão dos sonhos, os sintomas histéricos e
lapsos aparecem quando a continuidade, ou impressão de realidade, é destruída,
a nossa realidade literalmente se desmorona no aparecimento inesperado da diferença negada; e o cinema, segundo Baudry, vive da diferença negada. O mecanismo de projeção da câmera suprime os elementos diferenciais, a montagem
assegura a continuidade e o sentido das imagens, continuidade conquistada não
sem violência contra a sua base instrumental. Baudry denuncia o espaço de projeção, a “sala escura”, como o espaço topológico ideal dos modelos transcendentais de pensamento, isto é, da produção de ideologias, comparando-a à “caverna
platônica”. A “sala escura” teria relação com o período genético, entre o sexto e
o oitavo mês de vida da criança, onde desencadeia-se a especularização da unidade do corpo, o estágio espelho, momento em que a criança forma o primeiro
esboço da formação do “eu imaginário”. Para que o estágio espelho se desenvolva
dois aspectos são necessários, a imaturidade motriz e a maturação precoce da
138 Poema de Roque Dalton.
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organização visual, tal qual na projeção de um filme, onde, segundo o autor, não
há troca ou circulação com o mundo exterior. A câmera, constituída pela soma
dos instrumentos óticos e mecânicos que a compõe, ocuparia um lugar central na
apreensão da realidade, seu modelo de origem seria o Quatrocento renascentista,
as perspectivas da “câmara escura” e sua centralidade no olhar. O enquadramento
no cinema teria como referencial um tipo de normalidade aceita e acrítica, qualquer desvio dessa normalidade, seja através de uma teleobjetiva ou de uma grande angular, teria que ser corrigido e reatualizado no tipo normal das sociedades
(social ou psíquico), estabelecendo um “campo perspectivo habitual”, um campo
ideologicamente demarcado.
O espaço renascentista, diferentemente do espaço grego, é um espaço
centralizado, onde todos os elementos se avizinham e se encontram distantes da
“fonte da vida” (Nicolau de Cusa). No espaço grego, ao contrário, há uma proliferação de átomos indivisíveis que o recortam de forma heterogênea e descontínua
(Aristóteles e Demócrito). No espaço renascentista, o centro imagético da obra
se fixa no “olho do sujeito”. O quadro de cavalete monta um conjunto imóvel e
sem intervalos, elaborando uma visão idealista da plenitude do ser, assim como o
quadro delimitado pela câmera, “o enquadramento aumenta a densidade do espetáculo, exceção alguma consegue fissurá-lo”139.
Para Baudry, uma das funções do cinema político seria preencher e conquistar essas lacunas que quebram as percepções normais de um filme; onde tanto
a tranquilidade especular quanto a produção identitária que aparentemente colocam o sujeito como centro das imagens (ou do universo) desmontariam, seriam
denunciadas, através da descontinuidade e do desvelamento de seus mecanismos
– ao estilo marxista.
O cinema novo e a nouvelle vague seriam os melhores exemplos desse
cinema de ruptura e desconstrução das representações narrativas e da visão monocular que a maioria dos filmes traz consigo. A construção dos espaços condiciona
e edifica a construção das perspectivas, limita e direciona as interpretações e a
constituição dos sujeitos, o espaço automatiza e disciplina as vontades. Há sempre um diagrama espacial que implica na construção de redes e relações de poder
que produzem discursos e práticas que reforçam as hierarquias que o preenchem
e o antecipam140. Os espaços são estratos, segmentos que nos orientam a pensar, a
amar, a sorrir... O espaço da universidade, o espaço do quarto do casal ou do mo139 Baudry, Jean-Louis. Cinema: efeitos ideológicos produzidos pelo aparelho de base, p.388.
140 Vigiar e Punir, “Qual a admiração pela prisão se assemelhar às fábricas, às escolas, às
casernas, aos hospitais, e que todos se pareçam com prisões?”, p. 207.
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tel, o espaço do trabalho ou o espaço da política, o espaço da arte; somos afeitos a
redundâncias e repetições incessantes, moldes que determinam comportamentos.
É claro que há resistências e quebras espaciais, ou a própria vida seria impossível
- “onde há poder, há resistência”141. Pois não há tecnologia de poder ou ideologia
que elimine a diferença irredutível de uma vida. Talvez fosse isso que Chaplin
queria nos dizer.
O poder das redes
Nas redes a desterritorialização é absoluta, a rede constitui-se como novo
modelo de organização, eco das lutas de guerrilha contra o aparato de poder do
Estado, cuja estrutura policêntrica e relações horizontais, com relativa autonomia
em relação ao centro de comando, formaram as novas teias do capital - é o poder
capturando os excessos e desejos da multidão. A televisão ainda exerce uma função social de controle sem precedentes, mas ela já não age como centro, simplesmente, mas a partir do reforço ou da complementariedade das informações que
circulam na internet142. Seria ingênuo não levar o seu “poder de convencimento”
em consideração, mas esses mecanismos ruem com as atividades corrosivas das
multidões e com a organização social através das redes e fora delas143. Hoje, o
modelo de redes, herdado das lutas de guerrilha das décadas de 60 e 70, lutas
policêntricas cujo foco se espalhava pela cidade transformando-a, antes mesmo
de tomá-la, foi apropriado pelos circuitos comerciais e financeiros do capital144.
Tal como, através de uma continuidade que procede mais por salto e rupturas do
que por uma linha evolutiva contínua, pelos movimentos de resistência ao capital.
A internet conecta todos os espaços do globo através de fios não detectáveis, eles irradiam suas informações preenchendo nossos celulares, computadores,
notebooks, já não há como esconder-se do “Grande Irmão”, este, no entanto, nunca viu uma emanação de contrapoderes tão devastadora. São enunciações coleti141 Michel Foucault.
142 As indústrias de comunicação e sua produção simbólica e imagética, parte constituinte da
globalização, já ocuparam o espaço das redes, mas não exercem um controle absoluto sobre ele.
143 Sites sobre a Conferência Nacional de Comunicação e contra a criminalização do MST:
I Conferência Livre de Comunicação para a Cultura acontece entre 24 e 27 de setembro: http://
proconferencia.org.br/textos/clipping/i-conferencia-livre-de-comunicacao-para-a-cultura-acontece-entre-24-e-27-de-setembro/; ECO-UFRJ: http://www.pontaodaeco.org/node/161
Manifesto em defesa do MST: http://www.trezentos.blog.br/?p=3383;
144 Negri, A. e Hardt, M. Multidão - Guerra e democracia na era do Império, pg. 104.
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vas, plurais, que formam nosso mundo dividido, mas coeso (pelo mercado global
e os organismos internacionais que nos colmatam). As fronteiras, no entanto, nos
escapam à imaginação. O invento que deveria dar conta das disputas territoriais
e intersubjetivas na Guerra Fria, tornou-se a arma por excelência da multidão,
uma arma nômade, virtual e intensiva, que opera por desterritorializações sempre
minoritárias. Vê-se a figura do imigrante como vetor de desterritorializações e
linhas de fuga que moldam as cidades que os atrai, tal como a física de Demócrito, “onde a plenitude atrai a plenitude”, portadores de linguagens diversas que
reinventam as teias do capital e a dinâmica das metrópoles. A multidão são os
múltipl@s, é uma rede de indivíduos e grupos, um conjunto de singularidades
contingentes, ela é atravessada por individuações, mais do que por identidades
territoriais ou ideológicas, suas ações são intercambiáveis, há trocas no lugar de
imposições. A multidão é múltipla e una, à maneira de Spinoza, são partes de um
todo em movimento, graus da potência divina que compõem os nossos corpos
espiritualizados.
Na contemporaneidade, estamos imersos na passagem da subordinação
formal à subordinação real do trabalho ao capital, somos todos partícipes, ou
potenciais, do General Intellect que dita os desdobramentos das relações de produção e de seus efeitos ontológicos145. A idéia de um povo fundido à unidade
soberana de um Estado já não corresponde às lutas e intervenções da multidão, ela
não reflete a forma-Estado, como o povo a refletira, ela não forma uma unidade
em torno da democracia representativa, não louva suas instituições. A multidão é
o fora, são as máquinas de guerra que ocupam os espaços sociais e políticos da
sociedade de forma horizontal e ascentrada. As burocracias inerentes ao Estado
são, literalmente, dinamitadas pela multidão - reformadas e transformadas, a luta
das “classes subalternas” que a compõem deve ter um fora (a insurgência contra
as leis e os dispositivos de poder que a exploram e oprimem) e um dentro (a luta
por reformas que avancem no sentido de sua autonomia econômica e de seu autogoverno). Não há mais porquês dans la raison d´État.
As imagens da multidão
Com o advento da internet e suas linhas de fuga, a “sala escura” de Baudry , espaço ideal de ideologização e formação das subjetividades, perde a sua
146

145 Com Marx e Negri, acreditamos que o trabalho forma as subjetividades e o nosso ser social, ainda que vivamos o devir e suas múltiplas faces.
146 BAUDRY, Jean-Louis. Cinema: efeitos ideológicos produzidos pelo aparelho de base.
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força. Há filmes que ainda são feitos para ela e, sem dúvida, os seus efeitos continuam devastadores na psique humana. Mas o desenvolvimento das tecnologias
digitais simplesmente desfaz os seus mecanismos no próprio ato de sua produção.
Os filmes do “grande cinema” são recortados e manipulados pelos programas de
edição mais simples, criam-se paródias e continuidades desejadas a partir de seus
pedaços espalhados pela rede. Já não é preciso, como as vanguardas artísticas o
fizeram nas décadas de 60 e 70, contrapor uma organização molecular e subversiva à organização molar das narrativas cinematográficas. A internet é o próprio
meio do molecular.
O que se vê, ao contrário, é uma disseminação de filmes pela rede, principalmente, e fora dela. Onde os fatos, diretos e muitas vezes vertiginosos, aparecem e disputam espaço com as informações veiculadas pela grande mídia, pelo
menos no que se refere aos movimentos sociais. Há muitos cineastas mundo afora, como o argentino Carlos Pronzato147, que viajam para as regiões em conflito,
captando o máximo de veracidade possível, o máximo de informações a partir do
ponto de vista dos movimentos envolvidos e difunde as suas “verdades”, as suas
experiências e ideias, apelando às narrativas dos documentários mais clássicos ou
mesmo ao formato televisivo para comunicar suas “mensagens” de forma direta e
o mais amplamente possível148.
“Ora o cineasta do Terceiro Mundo encontra-se diante de um público muitas
vezes analfabeto, saturado de séries americanas, egípcias ou indianas, filmes de
karatê, e é por aí que ele deve passar, é essa matéria que ele precisa trabalhar,
para dela extrair os elementos de um povo que ainda falta [Lino Brocka]. (Deleuze, G. A Imagem-Tempo - Cinema 2, p. 259.

Já não precisamos escrever em “língua estrangeira” para fugir dos colonialismos, a nossa própria língua é um estrangeirismo derivado das interconexões
do mundo global, o povo já não falta, mas invade as redes e cria suas próprias linhas de fuga, ele não precisa mais ser inventado, ele inventa-se enquanto minoria
nos guetos, periferias e favelas das metrópoles mundiais:
A questão, em muitas dessas propostas, é a partir do concreto se chegar ao conceito, a ética (nunca pensada como abstração, norma, transcendência) chegar à
147 Bakunin Digital: http://www.lamestizaaudiovisual.blogspot.com/
148 Dado que a maioria do seu público cativo reside em ocupações, comunidades ou ainda em
sindicatos, e está acostumado com os modos narrativos das séries e filmes de Hollywood ou das
novelas da teledramaturgia brasileira e mexicana.
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própria história do cinema e da videoarte. Partir dos códigos do melodrama ou
da novela para reconfigurar o sensível. Partir do sabido, do consumo, para trazer outras referências. (BENTES, Ivana. Descolamentos Subjetivos e Reservas
de Mundo; Ensaios no real: o documentário brasileiro hoje, p. 10)

Em “Os Palestinos da Amazônia”149, Carlos Latuff, que além de cineasta
também é cartunista, retrata a vida de um grupo de camponeses que vive no interior da mata amazônica, sofrendo todo o tipo de privações e repressões por parte
do Estado e dos latifundiários que contratam jagunços para intimidá-los e até
mata-los. O filme segue a tendência da maioria, cortes secos, uma ideia de continuidade próxima ao realismo dos filmes norte-americanos, som direto. Parece que
o cineasta não está preocupado com a estética do filme, mas com a “mensagem”
passada pelos ocupantes, com as “verdades” ditas pelos próprios participantes da
ação, não há intervenções ou manipulações da imagem pelo autor, ele, ao contrário, parece sentir-se bem invisível, construindo, de certa forma, uma bioestética,
diretamente extraída da relação que o ativista tem a causa a que adere, ou o registro das vivências dos integrantes do próprio movimento. Quando o cineasta
intervém é como integrante da causa, como disseminador da luta, há uma fusão do
seu ato enquanto realizador com a realização do próprio ato militante, ele faz parte
da luta, a luta é uma continuidade do seu filme e vice-versa. A sua atuação é como
um “grito”, é um contínuo do movimento. É como se a manifestação, ou todas as
manifestações do mundo, estivessem presentes no extracampo. Nesses filmes, un
poquito de tanta verdad se mostra além dos holofotes do espetáculo, fabricando
um novo autômato das ruas, onde as ruas conquistam as redes150.
É comum que um coletivo se responsabilize pelas filmagens e não um
autor. A impressão que dá é que qualquer transformação da narrativa que desvie a
atenção do espectador da fala dos que sofrem a opressão seria um ato de “traição”
com o próprio oprimido ou então a preocupação com a mensagem é tão grande
que ocupa toda o foco dos cineastas. O cineasta deve ser um facilitador, aquele
que guarda as informações e as comunica o mais diretamente possível, sem ro149 “A luta de um povo forte, que sofre o diabo, mas que não tem medo dele”. Carlos Latuff
150 O documentário “Un Poquito de Tanta Verdad” narra os acontecimentos de Oaxaca, no
México, onde os professores e a comunidade tomaram os meios de comunicação pelas mãos
e construíram suas redes de resistência. Segundo palavras dos próprios realizadores: “La represión del Gobierno de Ulises Ruíz al plantón de la CNTE genera al movimiento social más
importante de los últimos años LA APPO, la toma de los medios, la lucha de las mujeres y la
represión de la PFP y los policias del estado, todo contado por la voz de las radios y la televisión
en poder del movimento”.
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deios, sem aura, sem que a singularidade do autor intervenha entre a fala do camponês e nós que a recebemos dos nossos celulares, notebooks, PCs, tablets. É um
“cinema direto” difundido por meios indiretos, difusos, loucos151. Muitas vezes
um meio para o registro sem cortes de manifestações criativas e corajosas, a ousadia já não está na forma, mas na realidade captada pelo “olho da câmera”, como
nos saques simbólicos a supermercados organizados pelo MTST, no depoimento
dos atingidos por barragens no Rio Tocantins ou nas manifestações dos blocos
de intervenção urbana na Áustria152. Onde os sujeitos desorientados do cinema
moderno encontram seu oriente no interior das lutas que antes pareciam desconexas, que já não são parte de um todo orgânico, mas são elas próprias esse todo
fragmentado e descontínuo. São as particularidades das lutas e suas demandas
que precisam ser vivenciadas para se tornarem orgânicas - um corpo sem órgãos.
Um marco na construção desses filmes são as intervenções zapatistas, todos os
movimentos têm, direta ou indiretamente, influência das estratégias de ocupação
midiática e dos meios de expressão em rede difundidos pelos zapatistas.
Há filmes que buscam certa “afirmação” de veracidade através do depoimento dos moradores que tecem a narrativa à maneira da história oral, onde os
vestígios da construção comunitária são acompanhados passo a passo, segundo a
visão e as experiências vividas pelos próprios moradores. Outros registram os fatos com câmeras de baixa resolução, muitas vezes com celulares, e compõem suas
tramas digitais com o som dos rappers ao fundo: onde a voz da periferia militante
de São Paulo salta na tela como um “soco no estômago”153. Em meio à violência
da música, o contraponto dos ativistas reconstruindo a ocupação junto aos ocupantes, uma mostra da solidariedade estimulada nesses espaços – o trabalho das
multidões. Construído também nos moldes narrativos desse cinema direto, além
de produzido coletivamente por ativistas e moradores das ocupações da região
central do Rio de Janeiro, é o “Justa Causa”154, documentário onde são narradas
as experiências dos moradores das ocupações Chiquinha Gonzaga, Zumbi dos
Palmares, Quilombo das Guerreiras e Machado de Assis. No filme, os moradores
falam de como se organizam de forma autogestionária, resistindo aos ataques dos
governos e da especulação imobiliária. As experiências narradas ressoam a dura
151 A internet é como o esquizo, há tantas conexões que é impossível refazê-las e criar um
bloco coerente de suas trajetórias.
152 NO WKR! Polizeigewalt Vienna 2010: http://www.youtube.com/watch?v=xnEA34wV-_A
153 Prestes Maia – Comboio: http://www.youtube.com/watch?v=RKB6W8tnCbs&feature=p
layer_embedded
154 O filme foi realizado pelo Fórum Contra o Choque de Ordem.
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vida que levam e a opção pela organização popular como forma de resistir ao capitalismo, dos rostos marcados pelas piores misérias às histórias de sobrevivência
onde os laços comunitários são a única saída capaz de superar o intolerável e a
exploração.
Aqui há o começo, talvez, de um novo conceito que exprima esse cinema
dos movimentos que é direto, bioestético, onde “a vida e a linguagem se fundem”;
se identifica com as narrativas clássicas da televisão e do cinema, sem passar pela
reprodução de suas ideias, tem suas relações narrativas invertidas (os “pontos de
virada”, o antagonismo entre as personagens, a linearidade das ações, etc.); tende
ao coletivismo da obra, onde o cineasta ou é invisível ou é parte dos movimentos
sociais onde milita, mas sempre se reconhece enquanto movimento, emana palavras de ordem, não mais conectadas às disciplinas ou aos espaços tradicionais
do “fazer político”, mas através de sua própria existência enquanto parte da luta
de todos, se organiza em torno de conflitos ou a partir dos conflitos e se propaga,
quase que exclusivamente, pelas redes digitais. Em meio ao turbilhão de vozes
dissonantes, também há filmes que fundem a defesa de alternativas políticas às
experimentações estéticas, filmes que, seguindo os passos dos movimentos que
eclodiram o sensório-motor das antigas narrativas, buscaram na forma um modo
de comunicar e surpreender os sentidos. Ainda que as tendências encontradas nos
filmes anteriores também se manifestem nessas obras. Das ocupações de fábricas
na Argentina às faces do subcomandante Marcos, da poesia possível das ruas de
BH às imagens delirantes da ocupação da UERJ, o cinema de guerrilha alia-se à
rede e dissemina seus gritos, seus afrontamentos, suas liberdades155.
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O “estado de exceção” e a
internação compulsória156
Ricardo Gomes
No conhecido livro “Estado de Exceção”, o filósofo italiano Giorgio
Agamben discute logo no início da obra a relação específica e perturbadora que
existe entre o direito e a política quando se vive em um estado de exceção:
“as medidas excepcionais encontram-se na situação paradoxal de medidas jurídicas que não podem ser compreendidas no plano do direito, e o estado de exceção ao apresenta-se como a forma legal daquilo que não pode ter forma legal.
(…) a exceção é o dispositivo original graças ao qual o direito se refere a vida e
a inclui em si por meio de sua própria suspensão”(Giogio Agamben, Estado de
Exceção, pags 11 e 12)

O estado de exceção foi pensado e implementado pela constituição francesa, no século XIX. Contemporaneamente, próximo ao decreto de ‘estado de sítio’, não se confunde com este por aparecer como novo paradigma nos estados democráticos. Ele pode ser usado pelo gestor eleito como forma legítima de controle
social, enquanto o ‘estado de sítio’ era utilizado nos estados absolutistas e previam
a passagem do controle total para as forças militares2. De todo modo, há continuidades consideráveis entre os dois, como a idéia fundamental de um poder total de
intervir radicalmente em todos os campos da vida da população. Sem entrar nos
detalhes históricos do conceito, é importante ressaltar a adaptação feita pelos poderes constituídos dessa possibilidade de governança. Inicialmente desenvolvido em
tempos de Guerra, o estado de exceção nunca deixou de ser devidamente conceituado como a forma exemplar de governo. Carl Smith, o grande teórico da Alemanha
nazista, é o maior exemplo disso. Ele pensou o executivo como uma estrutura que
deve sempre ter a última palavra, pois seu chefe (o fuher) encarnaria a verdade que
forja todas as leis, ou nas palavras do mesmo, citado por Agamben, “aquele que
decide sobre o estado de exceção”. Cabe lembrar, ainda a partir do filósofo italiano, que não foi somente nos estados onde a democracia não era estável que ele se
156 Este artigo só foi possível com a ajuda de Bruno Cava, Daniel de Souza, Ian Schuler e
o apoio inspirador da Mariana Jaspe. Obrigado a todos pela leitura, compreensão e enriquecimento.
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desenvolveu como necessidade. A Suíça, em 1914, país neutro e com boa tradição
democrática não deixou de desenvolver sua própria teoria. Defendendo tais procedimentos, descreveu-o como algo implícito e necessário para a manutenção do
Estado, a ordem e a segurança interna. Portanto, os efeitos do estado de exceção
sempre foram bem mais extensos do que seu nome poderia supor, tratando de por
a exceção constantemente dentro da governamentabilidade como regra, seja por
problemas bélicos, econômicos ou de ordenamento social interno.
Hoje, o estado de exceção, paradigma insubstituível da moderna gestão
internacional das cidades, não é mais discutido como lei dentro da constituição de
um país. Ele é a emancipação dos poderes constituídos em relação a construção
minimamente problemática de leis (nas democracias modernas, a aprovação de
um projeto de lei pode ser objeto de intensas disputas políticas e populares). A
divisão dos poderes perde sua razão de ser e no lugar do parlamentarismo entra
a governamentabilidade como forma inconteste de arbitrar sobre as questões da
cidade e de seus habitantes. Em um parlamento obediente e sem força popular,
essa nova forma de gestão, que muitas vezes tem a mídia ao seu lado, se sente
tranquila para se desenvolver.
Cabe agora dizer quais são estas possibilidades efetivadas nesta forma
de governar e porque acreditamos que elas estão fortemente presentes na atuais
gestões da prefeitura e do governo do estado do Rio de Janeiro.
As temíveis e, cada vez mais, presentes (e celebradas pelos poderes constituídos) possibilidades do estado de exceção são, em termos gerais, a criação de
um campo onde a legalidade seja indiscernível e se possa flexibilizar as leis pelo
bem da gestão e a legitimação e extensão do poder do gestor para, ao seu bel
prazer, ser subserviente aos fluxos econômico. Essas duas vias se entrelaçam e
efetivam na organização da cidade que melhor provenha ao desenvolvimento de
tal fluxo e no enfraquecimento das respostas contrárias aos mesmos.
Essa maneira de governar é a formalização neo-liberal das novas composições de poder que atravessam a cidade e não permitem a politização popular.
Ela quer se firmar como atravessamento total do poder econômico, além de criar
formas de vida submetidas a este poder e consequente condenação e gestão de
qualquer atitude desviante. Como disse Deleuze sobre os últimos trabalhos de
Foucault, nos quais ele pensava cada vez mais as questões contemporâneas, saímos das sociedades disciplinares e entramos na sociedade de controle. Na era da
‘comunicação instantânea’ cria-se uma equação composta por diversas formas de
controles que atuam em todo o processo de formação do sujeito. Variando entre a
obrigação de uma constante formação tecnico professional, disseminação ideoló-
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gica da nova empresa onde o que é mais importante é gerir sua vida de maneira a
obter os melhores resultados, criação de controles sutis que internalizam confinamentos (estamos todos confinados em casa, menos por conta da violencia do que
pela própria maneira como a comuniacação e venda de produtos procede, ou ainda pela forma como as espaços coletivos são geridos), até o uso dos tradicionais
confinamentos. Organiza-se uma forma de controle que persegue todas as aspirações rebeldes.Num processo constante de avaliação, somos sempre convidados a
nos martirizar por nossa própria vontade, para o nosso próprio bem, criando assim
um sujeito esvaziado de força viva, de pulsação inventiva.Pura subserviência e
produtividade de capital.Certamente, a sociedade disciplinar não desaparecerá,
mas perderá sua posição privilegiada.
Agora, não se trata mais somente de encarcerar, mas sobretudo de formalizar modos de existência submetidos aos mecanismos do estado de exceção e
criar pequenos e apertados becos sem saídas, onde esses modos devem ser colocados como corretos e mais eficazes em busca do conforto e da felicidade. Além
disso, essa formalização efetiva uma série de medidas que permitem o melhor
acompanhamento das diversas atitudes desviantes, para destruí-las ou torná-las
úteis.Logo, trataremos melhor disso.
Como prática concreta desta estratégia de poder, podemos citar o Choque
de Ordem, projeto político cujo nome é bastante sintomático, pois visa organizar
o espaço dito público de acordo com a frieza de leis elitistas e impopulares. Um
exemplo disso é a perseguição aos trabalhadores informais, submetendo-os ao
confronto violento com a guarda municipal e retirando dos espaços públicos todas
as possibilidades de acolher as pessoas. No lugar dessas pessoas, entram propagandas, mobiliários e o vai e vem apressado e desencantado do cotidiano.
Outro projeto politico, que demonstra claramente a força de exceção,
é a política de remoção. Caminhando em paralelo com o projeto do governo do
estado, numa atitude que não por acaso lembra a Alemanha nazista, técnicos da
prefeitura chegam às comunidades de madrugada e marcam as casas que serão
destruídas. Muitas vezes, isso acontece sem nenhum contato prévio com as famílias residentes. Portanto, sem nenhuma aceitação por parte das famílias. Num ato
ilegal de puro comando e inviabilização da vida da população, a prefeitura age
mais uma vez desarticulando o campo social em prol dos fluxos do capital que
necessitam daquele espaço para seu melhor funcionamento.
Essas remoções acontecem devido às obras para a Copa e Olimpíadas e
às intervenções no porto do Rio –obra chamada Porto Maravilha. No caso das remoções para as Olimpíadas, o exemplo maior é a comunidade da Vila Autódromo.
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Ela está ameaçada de ser totalmente removida mesmo depois da apresentação de
um projeto urbanístico assinado por diversos engenheiros, arquitetos e urbanistas
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse documento prova que é possível
a sobrevivência da comunidade, mesmo com a execução das obras.
Outro lugar onde o estado de exceção se dissemina nos mecanismos de
poder no Rio de Janeiro, nesse caso especialmente na prefeitura, é no projeto
de internação compulsória. Desarticulando, a priori, a possibilidade de criação e
controle de si, os governos agem como pais autoritários ou como déspotas nada
esclarecidos, tomando em suas mãos as rédeas de uma parte significativa da população. Ao invés de agir empiricamente sobre os usuários de drogas, o governo age
de forma genérica, tentando desarticular todo o problema no qual a droga está inserida. Na maioria das vezes, este problema é anterior e possibilitador do seu uso.
Nesse contexto, a situação de miséria social não é atacada, e quando é,
não resguarda a autonomia das pessoas. O que fica claro é o desejo de aniquilamento por parte do governo, que, fechado em um objetivo, não discute propostas
e não leva em consideração exemplos bem sucedidos (como é o caso da cidade
de São Bernardo do Campo, em São Paulo, que fortaleceu sua rede de espaços e
tratamentos alternativos, obtendo êxito no combate ao poder destrutivo do uso de
drogas).
Na verdade é preciso fazer uma correção, o governo e sua política de
internamento compulsório não funciona como velhos pais autoritários, esta é certamente a primeira imagem que temos. Ela não é totalmente errada, mas é insuficiente. O que está em jogo nesta política é uma racionalidade que controla, usa os
desvios e escolhe quais ilegalidades devem ser combatidas. Criando um modelo
de normalidade, tudo que fuja ou problematize este modelo será submetido a ação
tutelar, num gesto que trata e pune de uma só vez. O poder, seus mecanismos e
desejos, tem total liberdade na criação do modelo a ser seguido e no combate e
uso de quem não seguir este modelo. Lembrando o Foucault de “Vigiar e Punir”
que demonstra o papel exercido pela prisão, orgão que concentra em torno de si
uma série de políticas e estratégias que investem em certas ilegalidades para o
benefício do próprio poder constituído, podemos dizer que na atualidade existe
uma estratégia disseminada que não tem mais um espaço físico central para concentrar sua racionalidade, porem criou uma série de macanismos para que o poder
pudesse ser exercido com toda sua força nos mais variados atos do cotidiano.
Toda a sociedade deve passar por este necessário teste de adaptação a ordem estabelecida. Aqui podemos lembrar a psiquiatria preventiva, modelo de tratamento
da saúde mental, desenvolvido principalmente nos Estados Unidos dos anos 50 e

Ricardo Gomes

60 do século passado. Numa amalgama da sociologia vulgar e da psicologia behavorista, surgiu uma sociologia determinista e servil, que funcionaria para medir
o grau de normalidade ou desvio dentro da sociedade. Estabelecendo uma fusão
entre transtorno psíquico e inadequação social, anuncia o fim do hospício para
fazer da vida um grande hospital. Assim, deve haver intervenção em toda sociedade de forma preventiva no intuito de amenizar possíveis efeitos negativos que
os ‘inadequados’ poderiam efetivar.
Por diversos motivos, os usuários de crack, os temidos e odiados usuá
rios de crack, são peças importantes nesta estratégia de controle social. Para desarticular as possibilidades de junção da população mais pobre, o governo usa
uma estratégia antiga que internaliza formas de vida desviantes como socialmente
patológicas e indesejadas. Para desenvolver a impressão de controle do estado na
‘sociedade de bem’, o estado utiliza a violência como afirmação da necessidade
da racionalidade implementada. Isso é feito para ‘limpar’ a cidade e reforçar um
plano de privatização da saúde e assistência social, que se encontra cada vez mais
forte, como podemos ver na tentativa de criação de uma empresa para gerir a
saúde chamada “Rio Saúde”.
Nessa política, os usuários são tratados como sujeira a ser varrida. O governo usa o discurso “é necessário, eventos acontecerão”. A cidade estará aberta
ao mundo a todo capital impessoal e devastador trazido por estes eventos. Não
existe espaço para a ‘sujeira’ e qualquer forma de defesa será entendida como
aparelhamento e entrave numa sociedade que quer progredir harmonicamente até
uma saudável capitulação. Os usuários são transformados em animais, o outro da
racionalidade, aquele que precisa ser violentamente apartado e no mesmo gesto
controlado, cuidado. Um cuidado onde toda sua subjetividade seja moldada, onde
só deve haver obediência, e, do plano geral de recolhimento e acolhimento forçado, ‘bons resultados’.
No momento, cabe ao menos uma pergunta: bons resultados para quem?
A população não sabe nada sobre os usuários, não devem saber. Em última análise, se trata de, em algum momento, transformá-los em objeto de saber. Antes
disso, não há discurso possível que saia de uma ‘cracolândia’. Claro, a mídia faz
um discurso que forja uma positividade moral e social em toda ação do poder.
Aqui chegamos num paradoxo contemporâneo em relação a idéia de atuação do
governo. Todos diariamente pregam a sua negação, mas somente para afirmá-lo
de maneira total. A negação do governo é recoberta pelo mais alto desejo de imposição, de verticalidade violenta. Ele só deve agir se for de forma absoluta, resolvendo pendências sociais sem deixar espaço para enfrentamento. Este é o pão
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vulgar que nos dão pra comer todos os dias. Após a intervenção total o governo
não pode mais gastar tempo com inadequados podres. É a vez dos bons orgãos
privados trabalharem.Se trata então de competência técnica, não de política, por
isso é fundamental que clínicas privadas tratem dos usuários.
Fica claro que o que existe é uma complexa utilização violenta e controlada dos usuários, que é legitimada e legitima a necessidade de gerir racionalmente e lucrativamente a cidade e desestruturar as atitudes desviantes. A política
é vista como um mal para a nova cidade que quer ser fluxo ininterrupto do capital
sem rosto e sem corpo, e que quer todos os rostos e todos os corpos.
Nessa cidade, não cabe um prefeito, cabe um síndico, que organizará da
melhor maneira possível a geografia urbana para o capital. Tudo muito genérico e
correto, sem política. A abertura total e re-acomodações necessárias parecem ser
as atividades mais naturais de um homem que está no poder. É, na fala do cientista
politico, Carlos Wainer, ‘a democracia direta do capital’, que deixa claro o projeto totalizador desta prefeitura em diversos segmentos. Este tipo de ‘democracia’
não tolera aqueles que, não tendo outra opção, assumem os riscos de continuar a
viver, de continuar persistindo do jeito que for possível. Há um sem números de
depoimentos mostrando que muitas pessoas faz uso do crack para contornar ou
amenizar problemas concretos. Não é sem motivo que os pobres, os miseráveis,
são a maioria dos usuários desta droga (droga que muito provavelmente não existiria se não houvesse uma política proibicionista possibilitando a manipulação de
todo tipo de substancia por partes de grupos tão interessados no lucro quanto os
que condenam os usuários), numa paradoxal cruzada errática em busca de uma
sobrevivência menos enloquecedora.
Hoje, inclusive, já sabemos os consideráveis efeitos econômicos que a
implementação do projeto de internação compulsória acarretaria para várias clínicas particulares que tratam deste problema. Pode-se encontrar facilmente uma
considerável quantidade de denúncias no site http://www.rebomeg.com.br/p/
crack.html. Por isso, não podemos esquecer o quanto esta questão está ligada ao
projeto de cidade gerido no Rio de Janeiro. É importante lembrar que durante a
luta pela reforma psiquiátrica no Brasil ainda na década de 70 do século passado,
os grupos privados que detinham a grande maioria dos leitos dos manicômios
usados pelo governo militar foram acusados de fornecer dados falsos na tentativa
de manter o repasse público. Foi com muita luta política que os trabalhadores em
saúde mental conseguiram demonstrar a falsidade destes dados e a necessidade
de montar uma rede pública e progressista para o tratamento em saúde mental.
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Claro, eles não conseguiram tudo, mas avançaram sobretudo na criação da rede
pública para todos.
A ‘biopolítica’ das resistências
Aparentemente, estamos perdidos. Os fluxos econômicos gerenciam tudo
e o prefeito age como locador do espaço urbano. Não há mais espaço para os posicionamentos em prol de uma cidade viva, que respire, reclama e tenta se criar?
Por sorte, não é bem assim.Este não é um poder somente negativo, ou
somente repressivo, gestor e desarticulador do homem. Michel Foucault em “Segurança, Território e População” (1974) nos mostra aquele que é um dos conceitos
chaves na formulação da ideia de estado de exceção como hoje a entendemos,
trata-se do
(...)“bíopoder’, isto é, essa série de fenómenos que me parece bastante importante, a saber, o conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie
humana, constitui suas características biológicas fundamentais vai poder entrar
numa política, numa estratégia política, numa estratégia geral de poder.” (Segurança, Território e População, pag , 1974)

Biopoder é o conceito que visa dar conta da nova forma de governar a
vida. Assim como no estado de exceção de Agamben, os mecanismo de poder e
suas técnicas se espalham em toda a multiplicidade do mundo social, manipulando a vida das pessoas em sua espessura biológica, não apenas no seu tempo de
trabalho, nem só encarcerando (característica das sociedades disciplinares) mas,
sobretudo, induzindo e excitando as subjetividades aos interesses de cada mecanismo de poder e criando formas de controles sociais em todos os aspectos da
formação do sujeito, sua relação com o trabalho, a educação, a saúde e etc.
Diferente de Agamben, Foucault não tem um olhar catastrófico sobre o
biopoder. Segundo Foucault, o trabalho agora é de negar o que somos. Este trabalho crítico de desconstrução só deve acontecer quando precedido ou acompanhado de um trabalho estético de criação da própria vida, de auto-invenção. Nos diz
Foucault em “A Hermenêutica do Sujeito”, descrevendo modos de vida anteriores
ao cristianismo:
“ (...) trata-se de encontrar a si mesmo como fim e o objeto de uma técnica de
vida, de uma arte de viver. Trata-se de encontrar a si mesmo em um movimento
cujo momento essencial não é 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.” (Michael Foucault, A Hermenêutica do Sujeito, pag 495)
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Temos ai uma prática que vislumbra o homem como espaço de produção
de sua própria subjetividade e entende esta produção como ‘cuidado de si’, trabalho artesanal de feitura de um corpo e de uma alma. É preciso chamar atenção
para o fato desta subjetividade não ser compreendida como algo individual, pois
já é desde sempre e ao mesmo tempo relacional e singular. Ou seja, existe um
nível onde se desenrola a sensibilidade e os afetos do corpo e outro onde se desenrola a política, por exemplo. Os dois níveis se relacionam mas não se confundem.
Enfim, existe no trabalho de negar o que somos antes e durante uma positividade
maior que é buscada na prática do ‘cuidado de si’.
Para além da pura receptividade impotente diante deste conjunto de
métodos de controle, incluo nesse ‘cuidado de si’ aquilo que Deleuze chama de
‘traços livres’, no livro “Francis Bacon, Lógica da Sensação”, intensificando a
possibilidade de uma estética de existência. Tratando do processo do pintor que
dá título ao livro, Deleuze diz que na luta contra o clichê, Bacon primeiro reconhece que um papel nunca está em branco antes da pintura, depois diz sobre o
rigoroso jogo com o acaso que é necessário fazer para chegar a uma pintura fora
da representação:
“O pintor tem uma idéia mais ou menos precisa do que ele quer fazer, e esta
idéia prépictural basta para tornar desiguais as probabilidades. Existe portanto sobre a tela uma ordem de probabilidades iguais e desiguais. E é quando
a probabilidade desigual torna-se quase uma certeza que eu posso começar a
pintar. Mas, nesse mesmo momento, quando comecei, como fazer com que o que
pinto não seja um clichê? É necessário rapidamente fazer “marcas livres” no
interior da imagem pintado, para destruir nela a figuração nascente, e por dar
uma chance à Figura, que é o próprio improvável. Tais marcas são acidentais,
“ao acaso”; mas vemos que a mesma palavra “acaso” não designa mais as probabilidades, fala agora de um tipo de escolha ou de ação sem probabilidade5.”
(Lógica da Sensação, Gilles Deleueze, pag 97. 2002)

Se as ‘marcas livres’ negam as mais diferentes informações que aparecem sob um papel que nunca está em branco, podemos dizer que estas marcas são
ao mesmo tempo diferenciadoras e afirmativas. Elas criam uma pintura nova, fora
de todo clichê, uma pintura das forças.
Assim também é o ‘cuidado de si’ como produção de subjetividade. É a
percepção que somos forjados pelo poder mas que devemosfazer aparecer as forças que nos constituicomo forma de desviar disto e criar com estas forças um jogo
livre onde poderemos usufruir de toda a sua potencialidade. Sigamos este traço
e o surgimento de outros traços que funcionam como esforço material de auto-
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nomia dos corpos diante do poder. Estes corpos lutam, correm, fogem pelas ruas,
excedem. Nessa fuga a vida é insistentemente reinventada.Pequenos grupos são
formados numa brava teimosia de quem não quer ceder e se trasnformar em mera
procetagem. Claro, não podemos cair num romantismo diante dessa fuga mas ela
serve para apontar que outras formulações de convivência são necessárias, tanto
no trato do usuário de drogas como em todas as nossas articulações coletivas. Ela
serve para demosntrar que neste jogo perigoso mora um ‘de fora’ que pode desteritorializar os poderes e assim criar resistencias primeiras e consequentemente
outras formulações de poder. Por isso é importante lembrar que todo poder é resposta, resposta dessa força ‘de fora’ que vai destituindo as estratégias de poder.
Essa é toda força da biopolítica. Não anunciar a catástrofe e sim mostrar
como os grupos que lutam com estas ferramentas contra os mecanismos e técnicas
de poder se aproveitam do estado de coisas para promover suas lutas. Ou seja,
reconhecer na excepcionalidade do estado de exceção um campo aberto para a
luta, identificar os pontos positivos e produtivos da atual situação para criar lutas
adequadas, em prol, claro, de uma liberdade desenvolvida a partir do materialismo das relações sociais. Portanto, não se trata de uma visão puramente oposicionista e pessimista, e sim, propositiva, celebrativa e viva, reconhecendo e atuando
nas diversas lutas imanentes que atravessam a cidade.Há algum tempo existem
grupos que agem dessa maneira.Cabe, então, se articular as todas as lutas em sua
impenetrável multiplicidade.
Sem querer estender demais ou generalizar, focalizaremos no que interessa, a saber, a construção de espaços alternativos e vivos que visam o melhor
encontro entre o usuário de droga com seu problema e os diversos acontecimentos
que dai decorrem no sentido de salvaguardar sua vida (problema entendido aqui
como especificidade de uma questão, e não de forma moralista e salvacionista,
quando a vida do outro é transformada em objeto que necessita de uma intervenção exterior).
Portanto, não se trata de fechar os olhos para o poder destrutivo que pode
haver no uso de drogas, mas saber que o uso da droga não é uma patologia e sim
uma experiência entre outras. No tratamento de um possível mal uso, deve-se
afastar o moralismo identitário da ordem que impossibilita o usuário de participar
do processo da manutenção de sua vida e entender como o projeto de internação
compulsória se encaixa numa tipo de governança específica, que destitui qualquer
subjetividade desviante. Por isso, é fundamental reconhecer as alternativas concretas, saídas dos confrontos com este tipo de controle social.
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Quando o saber pode se desenvolver de maneira materialista, construído
por múltiplos discursos e práticas e para além dos mecanismos de poder, ainda
que atravessando instituições, como no caso da Reforma Psiquiátrica, este saber,
como prática diferencial, gera uma série de novas formas para lidar com a complexidade dos problemas concretos que enfrenta os usuários de drogas e álcool.
Isso sem ferir a autonomia, sem submeter a subjetividade e sem apagar o vínculo
social da questão. Os Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS) e sua política
de redução de danos são o resultado disso. Trata-se de um local onde o problema
é tratado de maneira coletiva e diversa, um grupo do qual o usuário faz parte sem
ter que se submeter totalmente a tratamentos que acabam, na maioria dos casos,
lhe violentando. Cabe ainda lembrar que este tipo de atendimento foi criado em
conjuto com usuários e familiares (Loucos Pela Vida, A Trajetória da Reforma
psiquiátrica no Brasil, 2010).
Assim é descrito o objetivo CAPS no site do Governo Federal (governo
esse que, contradizendo-se7, hoje apoia a adoção do internamento compulsório
fortalecendo o leviatã que tem sido tão útil aos mecanismos de estado de exceção
que cresce no Rio de Janeiro):
“Seu objetivo é oferecer atendimento à população, realizar o acompanhamento
clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários.”

Mais a frente continua:
“o CAPS é o núcleo de uma nova clínica, produtora de autonomia, que convida
o usuário à responsabilização e ao protagonismo em toda a trajetória do seu
tratamento.
Os projetos desses serviços, muitas vezes, ultrapassam a própria estrutura física, em busca da rede de suporte social, potencializadora de suas ações, preocupando-se com o sujeito e a singularidade, sua história, sua cultura e sua vida
cotidiana.”

Estamos diante de um trabalho onde o usuário pode participar ativamente
em tudo o que envolve a construção da sua melhor relação com o uso de drogas,
mais uma vez nas palavras de Deleuze “Não é de comitê de sábios, comitê moral e
pseudocompetente, que precisamos, mas de grupos de usuários” (Gilles Deleuze,
Conversações, pag 210). Os resultados dos CAPS são os melhores na efetividade
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de seu projeto. A reportagem de Maria Luisa de Melo, no Jornal do Brasil do dia
01/11/20127, demonstra com números da Organização Mundial de Saúde:
“Os resultados obtidos com este tipo de tratamento no mundo, segundo a OMS,
podem chegar a 35%. A internação (voluntária ou à revelia), por sua vez, no
máximo tem recuperado 10% dos pacientes. Outros 90% dos internados sofrem
recaídas logo após a alta.”

Esta informação não é um elogio desatento a uma suposta positividade
objetiva da ciência, mas sim a demonstração de que a ciência também é um campo
de lutas. Certamente, este é um enunciado com forte teor político, na sua construção e disseminação, pois se trata de conteúdo em disputa, como podemos perceber
no caso da luta pela implantação da Reforma Pisquiátrica. Nada que é anunciado
num órgão como a OMS deixa de passar por diversos conflitos epistemológicos,
diplomáticos, econômicos e etc.
Na mesma reportagem a psicóloga Silvia Tedesco, com 20 anos de experiência neste tipo de tratamento, afirma:
“O tratamento ambulatorial é comprometido com o resgate daquele ser. Há uma
tentativa de resgate das relações familiares. É diferente do imediatismo de se
internar todos os usuários de crack para limpar as ruas. A preocupação não tem
que ser com as ruas, mas com as pessoas”

Demonstrando a verdadeira preocupação da prefeitura:
“O que se vê hoje na cidade do Rio é uma política de higienização. Só estamos
discutindo o crack porque há usuários desta droga espalhados pelas ruas. Com
a internação compulsória, a intenção é tirá-los da visibilidade. E isto não deveria acontecer, porque é ineficaz”

Espaço discutido no Brasil ainda na década de 70, mas só efetivado em
1987, o CAPS, que foi criado em meio a luta anti manicomial no Brasil ainda
sobre ditadura militar com o objetivo de ser ‘mais um filtro de atendimento entre
o hospital e a comunidade’, onde o usuário poderia ser tratado com diversos métodos psicoterapêuticos não tradicionais, mas efetivos como ‘atividades psicoterápicas, socioterápicas de arte e terapia ocupacional’ (Loucos Pela Vida, A Trajetória
da Reforma psiquiátrica no Brasil, 2010, pag 82). Hoje, sofre com a possibilidade
de se tornar um galpão de pessoas, sem nenhuma capacidade de atender a tamanha
demanda, demonstrado a fraqueza institucional de tal ação. Podemos ainda citar
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o promotor Pacheco Alves, que na publicação da carta do Ministério Público do
Rio de Janeiro contra a adoção da medida, analisa assim a atitude da prefeitura:
“A atual prefeitura não fez um estudo sério até agora a respeito deste assunto.
É muito chute. Já li reportagens na grande imprensa falando em 6 mil usuários
de crack nas ruas. Em Brasília, quando reuniu-se com o ministro da Saúde, o
prefeito falou em 700 usuários de crack. Não existe um levantamento sério sobre
os dependentes que precisam de cuidados”.

O processo de produção da verdade do sujeito está sendo inviabilizado
e, ao mesmo tempo, privatizado (o que no caso dá no mesmo), demonstrando que
velhos hábitos retornam nas formas do poder constituído. Como na discussão sobre uma possível catequisação dos índios pelos portugueses: primeiro, saber se há
alma. Havendo, catequizá-la. No meio deste processo, que salva e sujeita, se livrar
de alguns indios cuja alma ainda não foi confirmada não se configurará como erro.
Agora o índio é o usuário de crack, sem direito a discurso e defesa. Esta não-alma
também não é contabilizada.
Fica claro, portanto, que esta ação não está sozinha. Ela faz parte de
uma forma de governar em prol do capital, que atua tentado desarticular todo o
campo social múltiplo e intenso e suas diversas lutas e vitórias surgidas dos últimos anos, como no caso do CAPS e do tipo de tratamento que ele propõe. Por
isso, cabe mais do que nunca, um enfrentamento materialista e pulsante contra as
internações e arbitrariedades, a favor das pessoas, da cidade e dos projetos que
agenciam as forças do ‘de fora’. O enfrentamento deseja uma vida que seja construída e usufruída por toda essa multiplicidade produtora. Essa multiplicidade
é constituída por diversos coletivos, que agenciam a exceção não para o choro
desesperado, mas sim para, parafraseando Bruno Cava em “Estado de Exceção e
Esquerdismo” (http://www.quadradodosloucos.com.br/3097/estado-de-excecao-e-esquerdismo/), a criação perpétua da liberdade e dos direitos diferenciadores,
exercendo a potência de toda singularidade.
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Gestão escolar, democracia,
Maria o semiárido e nós157
André Antunes Martins
Nossa pesquisa diz respeito à democracia na cidade. Embora atuássemos
especificamente num território municipal, a cidade era concebida não apenas quanto à sua abrangência de municipalidade, mas como região histórica e cultural com
fronteiras bem amplas, que remetiam a múltiplas dinâmicas. De forma mais detida
nossa vivência pautou-se pelo estudo das políticas públicas educacionais no que
tange aos aspectos referentes à gestão democrática ou aos dispositivos institucionais educacionais designados para tal fim e, sobretudo, as intensidades democráticas que deslocavam consideravelmente o lugar e as formas de deliberação.
A pesquisa pode se revestir de atividade criativa que permite intervenções colaborativas, dessa forma, avançamos em nossos estudos desprovidos das
conhecidas amarras que nos limitariam ao lugar tradicional das convenções restritivas e inibidoras de outras possibilidades. Aproximamo-nos, assim, da pesquisa
do acontecimento, de modo que se aprende algo novo, e compartilhamos dos argumentos de uma professora-pesquisadora, segundo a qual:
[...] nunca poderá desenhar, nos movimentos expressivos da pesquisa, um espaço
escolar, como a sala de aula, completamente com coordenadas cartesianas, já
que este espaço envolve muitos infra-espaços, que introduzem distâncias e proximidades não quantificáveis. [...] debaixo das suas histórias e divisões oficiais,
existem outras potências, que são atualizadas por outros tipos de encontro e de
invenção: minorias, diferenças moleculares, devires, processos de descodificação
e de desterritorialização (TADEU, CORAZZA e ZORDAN, 2004, pp. 24-5).

No nosso encontro de pesquisa tratou-se de vivências nas manifestações
democráticas que atravessavam os lugares institucionalizados na escola, sendo
essa dinâmica bem mais intensa alhures do que o registrado nos espaços formais
para tal fim. Ante tais considerações, indaga-se se o conselho escolar constituiria
instituição suficiente para a manifestação democrática? Não. Nesse sentido, consideramos a perspectiva histórica, ainda atual, a qual vinculou a escola e as instâncias administrativas ao conhecido patrimonialismo, ao tomar o público como
157 Trabalho financiado parcialmente com vínculo de aluno bolsista – PIBIC/CNPq.
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particular tanto pela ação das elites políticas nacionais quanto pela prática do
mandonismo regional e local (MENDONÇA, 2000); e também, sobretudo, ao
enfatizarmos a não suficiência democrática do conselho escolar, compreendemos
que a democracia não é uma coisa ou um móvel que pode ser depositado num
determinado lugar, ela é uma expressão ampla não determinada pelos marcos da
formalidade institucional (HARDT e NEGRI, 2005). Portanto, conhecendo essa
complexidade não podemos desconsiderar os devires das minorias, das práticas
não chanceladas pelas entidades oficiais de gestão, dos encontros não autorizados
etc., que promovem desterritórios e novos territórios. Ou seja: “sempre vaza ou
foge alguma coisa, que escapa às organizações binárias, ao aparelho de ressonância, à máquina de sobrecodificação” (DELEUZE e GUATARRI, 1996, p. 94).
Pesquisar a manifestação democrática na educação seria como enveredar pelo
mangue com seus muitos buracos subterrâneos, os quais configurariam dinâmicas
moleculares de resistências. A escola como um manguezal “[...] que se espraia
num entrelaçamento de proteínas, calorias, gazes, lama, gozos, prazeres, detritos
e... ouro [...]” (LINS, 2005, pp. 1241-51) é a cidade escolar com suas nuances
religiosas, culturais, sociais e políticas, com suas fragilidades e potencialidades,
com suas etnias e gêneros, com seu desejo de sobreviver sem ser tragado pelo
capitalismo individualizante e consumista.
A pesquisa convencional, oriunda de uma tradição positivista, nos induziria ao encaminhamento do tradicional protocolo de formulação de perguntas
que encontraria, numa proposição futura, uma resposta conclusiva. A presente
pesquisa foi desenvolvida mediante a vivência dos devires democráticos, os quais
foram tomados como elementos dos eventos estabelecidos na relação do oficial e
do mangue, de modo a promover aproximações não dicotômicas entre os problemas e as soluções, logo:
[...] As soluções são engendradas ao mesmo tempo em que os problemas de pesquisa são determinados por suas condições, e são essas condições e o modo de
determinação dos problemas que definem formas específicas de resolubilidade
(TADEU, CORAZZA e ZORDAN, 2004, pp. 30-2).

Sendo assim, o problema de uma pesquisa não consiste, apenas, na busca por uma questão a ser desvendada, mas, refere-se a uma atividade de criação
que indaga sobre as condições de formulação dos problemas e sua resolubilidade
imanente. Portanto, a pesquisa é acontecimento, é criação do novo, onde pesquisadores e pesquisados estão imbricados numa relação de produção que envolve
outras formas de ações e/ou de pensamentos no mundo. Nesse mesmo sentido:
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“Não se pode dizer, de antemão, se um problema está bem colocado, se uma solução convém [...]. A filosofia não consiste em saber, e não é a verdade que inspira
a filosofia [...].” (DELEUZE e GUATARRI, 1997, pp. 107-8). Considerando-se
o lugar educacional como campo de imanência, a filosofia, como produção conceitual, auxilia na desmistificação do problema, tido como saber antecedente e
verdadeiro, situando-o no próprio plano de sua formulação. Portanto, afirmamos
que não buscamos ou lidamos com dados de pesquisa que reflitam alguma universalidade ou uma espécie de ontologia essencial a ser revelada (TADEU, CORAZZA e ZORDAN, 2004, p. 67), mas realizar encontros de pesquisa nos quais,
irremediavelmente, também estamos envolvidos.
As experiências no semiárido ampliaram, consideravelmente, as possibilidades de intervenções em nosso estudo. Aventuramo-nos, palavra pouco usual
para os pesquisadores de gabinete, buscamos encontros nas chamadas teorias e
práticas, mas não determinações, percebemo-nos e, ao mesmo tempo, o lugar.
Quem somos? Foi a pergunta fundamental.
Este estudo retrata acontecimentos no campo educacional que não nos
excluem. Percorremos um solo rachado, quando a seca se apresentou, e caminhos pujantes de vida no florescer advindo das chuvas, contudo, sempre nossas
múltiplas trajetórias estavam presentes, incisivamente, na produção dos acontecimentos.
Somos um grupo, professor e alunos de licenciaturas, todos migrantes. O
semiárido nos acolheu tanto nas idas, como nas vindas, pelo nascimento ou pelo
desterramento, pelas permanências ou pelas adoções alhures. Gama/DF, Altamira/
PA, São Gonçalo/RJ, Picuí/PB, Pedra Lavrada/PB e Cuité/PB. Cidade, campo,
busca de sobrevivência, ir, voltar, permanecer. Elementos que compunham um
mosaico no Curimataú paraibano. Nossas trajetórias de vida, marcadas por ancestralidades vitimizadas por migrações indesejadas ou por permanências desprovidas de direitos sociais e políticos, realizaram-se na criação desse híbrido
multirregional, ou, mais precisamente, nesse momento contemporâneo, no plano
das atividades relativas à formação de professores pesquisadores.
Ao vivenciarmos, inicialmente, as escolas municipais e estaduais situa
das no núcleo urbano, tanto do ensino fundamental I quanto do II, decidimos
que, a partir dessas primeiras intervenções, as quais foram constituídas por uma
aproximação colaborativa para indagar acerca das questões de participação nos
processos deliberativos e as instituições formais existentes para o exercício da democracia, iríamos aprofundar esses encontros em alguns desses lugares. De fato,
algumas características iniciais nos chamaram atenção para decidirmos sobre os
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espaço/tempos de aprofundamento. Logo, uma primeira aproximação acontece
numa escola municipal, quando alguns professores, simplesmente, nos mobilizam
para a participação numa feira de ciências, algo que acabou nos facultando boas
possibilidades de encontros de pesquisa.
Nessa conjuntura a artesanopesquisa ganhava cada vez mais sentido em
nossas ações e, sendo assim, nosso desafio foi aguçado no sentido de incrementarmos uma interlocução com a cidade escolar por meio de trajetórias de intervenções no conselho escolar. O balaio de um artesão é trançado pelo ir e vir da fibra,
num movimento que acaba por unir, naquele novo objeto, as fibras com colorações e texturas diferenciadas, embora permaneçam na forma balaio, elas mantêm
e mudam suas peculiaridades advindas da relação com o sol, com a chuva, com a
umidade etc. Nossas vivências de pesquisa foram contadas como se fôssemos fibras nos entrelaçando com nosso interlocutor, não nos furtamos de viver os acontecimentos de uma vida na imanência que se atualiza constantemente: “uma vida
está em toda parte, em todos os momentos que este ou aquele sujeito vivo atravessa [...]” (DELEUZE, 2002, p. 14), visto que, de forma mais ou menos aguda,
também partilhávamos daquele território social. As trajetórias de intervenção do
interlocutor eram estratégicas que também nos concediam a contação de nossas
próprias trajetórias, de forma semelhante, situadas na tragédia e no encantamento
das migrações no/do/para o semiárido, de modo que o elemento escolhido para
essa conexão foi o conselho escolar, não propriamente ou exclusivamente o formal, mas aquele que se espraiava pelos poros, muitas vezes, pouco perceptível do
mangue escolar.
Um dos desafios dessa vivência de pesquisa está em realizar análises
acerca das políticas de Estado que de forma direta ou indireta buscam organizar
a vida educacional na cidade. Nesse sentido, a reforma de Estado, a qual foi promovida no Brasil nos anos 1990, consolidada através do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, articulada pelo Ministro Bresser Pereira, em 1995,
ganhou hegemonia nas últimas décadas e tem orientado as políticas educacionais.
Os argumentos de Bresser Pereira (1997, p. 6) indicavam que a crise dos
anos 1970 e as reformas neoconservadoras de Estado mínimo se revelaram, nos
anos 1990, inviáveis para a reconstrução das funções clássicas de garantia da propriedade e dos contratos, dos direitos sociais e de promoção da competitividade
no país. Sendo assim, ele vai apontar, segundo Adrião e Peroni (2007, pp. 265-66)
uma orientação caracterizada pela articulação entre a esfera pública (Estado) e a
privada (sociedade) para a oferta de serviços públicos, dentre as quais a educação. Esse Estado social-liberal, conforme definição do ex-ministro, lança mão dos
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controles de mercado e, ao mesmo tempo, protege os direitos sociais, sobretudo,
através de organizações públicas não estatais competitivas. Sendo esse um ponto
fundamental da reforma, que compõe um dos componentes estruturantes dessa
proposição, implicando na transferência dos serviços sociais para o setor público
não-estatal:
[...] Entre as atividades exclusivas de Estado e a produção de bens e serviços
para o mercado, temos hoje, dentro do Estado, uma série de atividades na área
social e científica que não lhe são exclusivas, que não envolvem poder de Estado. Incluem-se nesta categoria as escolas, as universidades, os centros de pesquisa científica e tecnológica, as creches [...] Se o seu financiamento em grandes
proporções é uma atividade exclusiva do Estado – seria difícil garantir educação fundamental gratuita ou saúde gratuita de forma universal contando com a
caridade pública - sua execução definitivamente não o é. Pelo contrário, estas
são atividades competitivas, que podem ser controladas não apenas através da
administração pública gerencial, mas também e principalmente através do controle social e da constituição de quase-mercados (PEREIRA, 1997, p. 25) [grifo
nosso].

Esses quase-mercados, que configuram o setor público não estatal,
a rremessam as instituições públicas educacionais para a gestão condizente com os
princípios da competição. O Estado deixa de ser o financiador universal para ser
um ente caridoso nos repasses, certamente ao definir áreas prioritárias e desacobertando outras. O gestor gerencial seria incentivado às práticas de empreendedorismo para complementar os fundos necessários à manutenção e ao investimento
nas instituições. Disso decorre, também, que o chamado regime democrático é alçado como pressuposto fundamental na reconstrução do Estado ao incentivar um
novo pacto com a sociedade, a qual passa pelas parcerias empreendedoras e pelo
controle social, nas palavras do autor, o único regime no atual estágio civilizatório
que apresenta condições de garantir estabilidade política e desenvolvimento econômico sustentado (PEREIRA, 1997, p. 8).
Adrião e Peroni (2007, pp. 256-57) corroboram com a ideia de que as
políticas sociais para o setor público não-estatal ainda não foram implantadas
totalmente e que ações nesse sentido vêm sendo apresentadas, inclusive, introduzindo programas nas instituições educacionais públicas que passam a ser signatárias desse modelo de gestão. Como exemplo, os conselhos escolares, ao longo da
última década, vêm sendo induzidos a se transformarem em unidades executoras
(UEx), consolidando uma instância dentro da estrutura estatal com características jurídicas privadas. As unidades executoras têm, como objetivo, entre outros,
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administrar repasses do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) por meio
de uma estrutura de gestão descentralizada dos recursos públicos, sendo também
orientadas para captar recursos no mercado. Essa perspectiva vai ao encontro da
lógica delineada pelo quase-mercado, combinada com a flexibilidade e a eficácia
(ADRIÃO e PERONI, 2005, p. 151). A tendência consequente desse modelo é
secundarizar as deliberações vinculadas aos aspectos políticos e pedagógicos e
reforçar o financeirismo dos conselhos escolares. Certamente, conforme relatam
as autoras, a influência desse ente privado na escola tem relação com a grau de democratização nas redes antes da implantação das unidades executoras (ADRIÃO
e PERONI, 2007, pp. 259-61). No caso da rede municipal em estudo, tínhamos
uma institucionalização parcial dos conselhos e baixíssima democratização da
gestão, mesmo nos lugares onde esses já estavam implantados. As unidades executoras foram sendo incorporadas aos conselhos escolares da rede municipal
sem grandes questionamentos ou preocupações quanto à sua natureza jurídico-privada. A gestão democrática, embora ratificada nos regimentos dos conselhos
escolares era, efetivamente, letra morta. Portanto, mesmo antes do advento das
unidades executoras, os conselhos escolares não eram significativos na produção
dos acontecimentos democráticos. Anita Schlesener (2006, pp. 185-6) argumenta
que a democracia não pode ser proposta por lei, é preciso que a comunidade faça
valer sua participação nos processos deliberativos, inclusive ao:
Ampliar as atividades do conselho escolar, no sentido de transformá-lo em conselho gestor, significa trazer a comunidade para um trabalho que é tanto político
quanto produtor de conhecimento, abrir a escola para o debate das necessidades essenciais da comunidade e construir o processo educativo como prática
social (SCHLESENER, 2006, pp. 186-7).

Acreditamos que o conselho escolar deve ser atravessado pelas ações
sociais existentes, bem como deve ter o seu sentido compartilhado pela assunção
dos múltiplos sujeitos comunitários por meio das experiências que compõem a(s)
cidade(s). Isto é bem diferente de instalar o conselho num determinado dia através da lavratura de uma ata, eleição de representantes por segmentos, escolha de
câmara diretiva, abertura de conta bancária, registro em cartório etc. O conselho
escolar pode e deve ser muito mais do que isso. Os servidores da educação devem
comungar desse pertencimento ao lugar comunitário, para também comporem a
expressão democrática, a qual não pode estar reduzida a uma institucionalidade.
Esse dispositivo formal não deve substituir nem promover os movimentos populares, mas pode ser campo de composição das concepções e ações democráticas
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que são acontecidas. Noutras palavras, ele deve ser lugar de disputa, não sendo o
seu sentido uma definição dada de antemão, quer seja pelo Estado, quer seja por
uma orientação legal que o enquadra como entidade privada ou quase-mercado.
Daí a importância de desburocratizá-los e vinculá-los à cidade e suas expressões
democráticas.
[...] O conselho escolar constitui uma instância colegiada que possibilita a
construção de referências comuns a partir de óticas diferenciadas sobre papel
da escola e a forma de resolver os problemas do seu cotidiano. A assunção de
responsabilidades de forma coletiva sinaliza para uma cogestão da escola. E a
possibilidade de exercitar a gestão democrática como espaço de decisões coletivas e de responsabilidade compartilhadas (AGUIAR, 2009, p178).

Esse lugar de deliberação só alcançará potência para compor com as expressões democráticas múltiplas se a burocratização, as interdições e o controle
forem enfrentados de modo a possibilitar a reinvenção constante das estruturas de
participação e deliberação. O modelo burocrático imposto, consolidado pela institucionalização de excessivos atos documentais e a responsabilização comercial,
financeira e bancária, promove um enorme obstáculo que afasta a comunidade
escolar desse lugar, de modo que estes últimos se sentem distanciados desse protocolo formalista que orienta a constituição e a realização do conselho escolar,
sobretudo, quando assume a feição de unidade executora.
Doutra perspectiva, a democratização da escola brasileira está emperrada
nas injunções de poder que, de forma mais ou menos intensa, procuraram aplacar
as expressões não subordinadas. A escola, como parte dos arranjos patrimonialistas, constituiu-se como lugar que também caracterizou a formação histórica do
Estado brasileiro e, mais recentemente, apresentou-se como um dos empecilhos
às dinâmicas de democratização da gestão educacional.
[...] mesmo um sistema de ensino voltado para a implantação de mecanismos
participativos, fundado em princípios democráticos, teria dificuldade de funcionar devido ao modelo doméstico que se instalou entre nós na vida social
(p. 434).
[...] Esse poder pessoal acaba permitindo a descontinuidade na sustentação de
políticas educacionais, mencionada como fator que dificulta a implantação de
mecanismos de gestão democrática. Cada secretário, cada governador ou prefeito tem o seu plano, a sua proposta curricular, a sua lei, julgando com a arrogância típica de quem se pensa dono do cargo que ocupa [...] (MENDONÇA,
2000, p. 436 -7).
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O patrimonialismo é expressão inconteste da formação do Estado nacional e serve aos objetivos particulares de nossas elites. A novidade contemporânea
estaria na promoção de uma descentralização desincumbidora das responsabilidades do Estado (SAVIANI, 2008, pp. 11-13) ao mesmo tempo em que incrementa a
gestão educacional num viés acentuadamente gerencialista. Certamente, os arranjos históricos de poder nas cidades remontam aos primórdios do mandonismo regional e local, atualmente aguçados pela massificação das reformas gerencialistas
que se apresentam de modo a dirimir as práticas que valorizam o público como
bem comum.
De fato, na cidade onde realizamos a vivência de pesquisa, o nome tradicional da família é uma referência que persiste como forma de promover uma
continuidade no poder. O salão de entrada do prédio do executivo municipal expõe os quadros de todos os prefeitos ao longo de sua história; constata-se que duas
ou três famílias foram hegemônicas por décadas. Algo que também está retratado
nos prédios públicos, sobretudo nas escolas, com as homenagens aos antepassados ilustres. Aliás, tal prática é igualmente corriqueira em outras regiões. A gestão
atual é representativa desse segmento tradicional de dominação. Os secretários de
educação caracterizam-se muito mais como intransigentes defensores da política
educacional de governo, do que mediadores na elaboração de uma política pública
que deveria ser gestada coletivamente. Assim, como seria possível uma gestão democrática num contexto marcado pelas práticas patrimonialistas? As formas institucionalizadas de gestão, como os conselhos escolares, não são lugares potentes
nas estratégias de manifestações democráticas, justamente por estarem situados
no território de permanência dos laços históricos de dominação patrimonial.
Maria158 participou do conselho escolar. Professora do primeiro segmento do ensino fundamental foi aquela que mais nos incentivou para ajudarmos na
feira de ciências. Aproximou-se de forma desinibida e, praticamente, nos intimou
a ajudar na compra de legumes e verduras orgânicas para o projeto que desenvolveria nesse evento. Sua infância acontece num sítio, onde também cursou, numa
escola próxima, os primeiros anos escolares.
Nasci e tive minha maior parte da infância no sítio [...] onde meus primeiros
passos escolares aconteceram, estudei do primeiro ao quinto ano no grupo escolar [...]. Com 11 anos comecei a estudar no colégio [...] à noite (na cidade),
porque nesta época só tinha carro neste horário. Mesmo assim eu saía de casa
às 16h da tarde para a casa de uma vizinha e ia para a estrada às 17h30min [...].
158 O nome da interlocutora apresentado não corresponde ao registro civil.
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Muitas vezes o carro era um caminhão pipa (de carregar água), com isso todos
arriscavam a vida nas laterais do que restava da carroceria do carro (MARIA).

Sendo um dos filhos mais velhos de uma família de dez irmãos, ela relata
que não era incomum a necessidade de ajudar ao pai no roçado e na fabricação de tijolos, como também, nos afazeres domésticos. Portanto, uma infância
escolar entrecortada pelo trabalho peculiar desse cotidiano. O deslocamento ao
núcleo urbano exemplifica o quanto, precocemente, foi preciso buscar outro lugar, inclusive, nas condições adversas de transporte, para dar continuidade aos
estudos, caracterizando a inadequação e a ausência de condições de escolarização
das crianças que vivem no campo. Outro deslocamento posterior acontece em sua
vida, a ida para a capital do estado, João Pessoa, onde trabalhou como secretária
do lar durante oito anos aproximadamente, de acordo com sua narrativa, foi um
acontecimento não muito planejado. Essa aventura de vida, como assim denomina, exemplifica uma mudança de lugar que uma jovem vivenciou por conta
de uma complexidade que passa por contingências cotidianas e familiares até a
ausência de políticas públicas que garantissem direitos sociais fundamentais. Nós,
professor e alunos pesquisadores, também nos deslocamos. Em nossas trajetórias
constam os incisivos elementos da migração. Um aluno, como exemplo, filho
de colonizadores viveu durante anos numa região de conflitos agrários no Pará,
assim ele contextualiza o lugar:
[...] Uma região com pouca assistência governamental, não oferece nenhuma
política pública, com difícil acesso a saúde e a outros benefícios, sendo repleta,
também, de constantes disputas agrárias, resultando em um alto grau de mortalidade por disputas de terras. Era algo comum viver entre esses conflitos [...]
(Aluno pesquisador).

Outro aluno pesquisador relata contexto de vida no semiárido:
Nós vivemos apenas da agricultura de subsistência, plantada apenas uma vez
por ano e da bolsa família, uma vez que não recebemos nenhum outro benefício
salarial. [...] Meus pais tentaram a vida na capital, [...] trazendo muitas saudades que ficaram do nosso rancho e dos nossos parentes que ficaram para trás. Ao
não conseguirem emprego por não terem o grau de escolaridade desejado pelo
mercado de trabalho, e tendo ainda que pagar aluguel, decidiram que regressaríamos a nossa terra natal. Ao voltarmos, a saída era a mesma; trabalhar na
agricultura como forma de sobreviver, sendo ainda que a metade da colheita ou
um terço era destinado para o fazendeiro dono da terra. Também passávamos
fome, lembro-me que minha mãe gestante, de um dos meus irmãos, sem ter um
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alimento necessário para as condições que se encontrava, comíamos apenas
farinha de mandioca com açúcar e quando tinha (Aluno pesquisador).

Os movimentos migratórios não são algo menor, posto que indicam a
busca de vida, minimamente, digna num contexto regional marcado pela precariedade do atendimento das políticas sociais, destacando a oferta universal e de
qualidade da educação básica. Nossos alunos trazem as marcas desse movimento
que atravessa gerações, os quais, nesse momento, se apresentam como candidatos
à docência. Maria, de forma semelhante, migrou acompanhando uma família, a
qual integrava como uma agregada, embora tivesse boa acolhida na casa, inclusive no que tange aos direitos trabalhistas referentes às atividades que desenvolvia
como secretária do lar; talvez não tenha tido muitas opções ao ter que sair de
sua região para acompanhá-los. Os estudos iniciais para a docência aconteceram
nesse contexto de trabalho na capital, assim ela afirma: “eu fui ficando e comecei
a estudar na escola [...], assim continuei trabalhando durante o dia e estudando à
noite”. Ao cursar o magistério nova perspectiva se apresenta, pois, ao concluir os
estudos, ela resolve voltar para sua cidade natal e atuar como professora, prestando, logo em seguida, concurso na rede municipal. Nossa interlocutora era uma
dessas que assumiu a docência como profissão, era incisiva em seus argumentos
reivindicativos. Talvez tenhamos nessa trajetória – compondo com as palavras de
Tomaz Tadeu (2002, p. 49), referindo-se a Deleuze –, uma professora conectada
à pedagogia do pensar, ou seja, não uma pedagogia com forma pré-estabelecida,
mas vinculada às intensidades que produzia. Não estamos tratando de uma heroí
na politicamente correta sem limites ou fragilidades, porém, as intensidades de
suas ações não se enquadravam em postura subserviente, e isso era fato suficiente
para desarrumar a ordem estabelecida. Ela assim relata sua participação na escola:
[...] Foi quando fiquei no colégio [...] amei a escola durante muitos anos, participava do conselho escolar e gostava muito até o dia em que mudou a direção
da escola [...]. Minhas opiniões nunca eram aceitas, elas eram discutidas em
grupos com todos da escola e aceitas, mas a direção dava um jeito de desfazer
os combinados, reunia de última hora alterando o acordado. Minhas opiniões
sempre foram baseadas na realidade humana, nas necessidades da comunidade
e no respeito ao próximo (MARIA).

Maria ama a escola e quando os combinados são descombinados, arbitrariamente, promovem a negação do plural que não está alinhado à unidade de
comando da administração educacional. A pedagogia da intensidade promove a
ruptura com o monocratismo, provavelmente, outra forma de expressão democrá-
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tica é vivenciada pela professora. Antonio Negri (2003, p.125) comenta sobre a
importância de explorar novas formas de democracia que não sejam representativas. A perspectiva democrática plural, de forma peculiar, extrapola as representações institucionalizadas no conselho escolar, a multiplicidade singular, portanto,
não é dependente desse lugar (Idem, 2003, p.126). Maria, dessa forma, nas intensidades pedagógico-democráticas no conselho escolar não era representável nem
representante, ela compunha com outras multiplicidades singulares as ações que
desregulamentavam o contrato representacional que configurava aquela unidade
mistificadora que anulava o plural.
Embora ela tenha participado como membro no conselho escolar, em nenhum momento ele foi apresentado como significativo para as decisões do coletivo ou como lugar único para a intensidade das manifestações na escola. Estando
incorporado à lógica da unidade executora havia pouca diferenciação entre uma
perspectiva atual jurídico-privada e gerencialista com a anterior, sem os dispositivos de gestão eficaz da UEx. Logo, a construção desses conselhos praticamente
acompanhou a dinâmica de introdução do financeirismo que os situavam quase
exclusivamente como instância de contabilidade. Além disso, de forma complementar, o distanciamento do conselho escolar da possibilidade de dinamizar as
ações democráticas, de fato acontece em virtude dele não ter estado vinculado à
comunidade, ele era um lugar estranho e praticamente sem significação para as expressões coletivas. Ele servia somente aos processos administrativos chancelados
pelos gestores. Essa escola, assim como muitas na região, ignorou completamente
esse possível potencial democrático que passaria, supostamente, por esse colegiado. Outros espaços se espraiavam pelos poros, muitas vezes, pouco perceptível
do mangue escolar. A despeito da existência do conselho escolar, foram definidas
outras possibilidades de encontro que passavam por um institucional mais amplamente vinculado aos poros. Um lugar formal, onde os poros certamente tinham
mais emergência, foi constituído e lá Maria se manifestava intensamente, assim
como as outras professoras.
Eu sempre manifestei minhas opiniões na própria escola nos planejamentos
quinzenais, eu sempre dizia o que estava passando, e muitas vezes eu fui chamada para não passar o que acontecia e era justamente por isso que eu falava,
pois todos queriam fazer o que eu fazia, mas não tinham coragem [...]. Contudo
sempre recebia apoio das colegas [...] (MARIA).

Não eram manifestações espetaculares, mas argumentações e ações que,
mesmo ao guardarem suas limitações, incomodavam o protocolo dos gestores.
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Logo, definir com maior autonomia o horário das atividades pedagógicas com
os alunos da EJA, considerando a jornada de trabalho deles; reivindicar o uniforme como direito e não como algo a ser complementado pelos pais, já penalizados pelas condições financeiras limitadas; recusar pagar cartucho de tinta a ser
compartilhado pelos docentes na escola, considerando que não era sua obrigação
fazê-lo, mas do Estado; não se intimidar em apresentar outras ideias sobre atividades pedagógicas na escola são exemplos dos posicionamentos de Maria que
destoavam e traziam, de certa forma, incômodos à gestão. Não duvidamos que
nossa interlocutora privilegiava a defesa da escola pública, seus argumentos e
decisões apontavam nesse sentido, ao seu modo colaborava com a desconstrução
do crescente sentido de privatização da educação. Um dos alunos pesquisadores,
nessa mesma perspectiva relata:
Além das dificuldades no curso eu também tenho outras dificuldades na vida
pessoal [...] eu conseguirei concluir o meu curso e não medirei esforços para
ser um bom professor de escola pública, pois como toda minha formação desde
o ensino fundamental e médio foi em escola pública, então eu tentarei contribuir
para uma educação pública de qualidade, mesmo sabendo que é difícil (Aluno
pesquisador).

Ele, eu seu relato, amplifica as palavras de Maria, e numa composição de
pesquisa aprende sobre a importância do público educacional com qualidade num
país marcado por desigualdades. Ao mesmo tempo, confirma a docência como
perspectiva profissional. Maria, por sua vez, sofre reveses como qualquer um que
atua de forma dissonante nesse campo dominado pela centralidade deliberativa
dos gestores. Perseguida, de forma mais ou menos voluntária, muda de escola ao
aceitar um convite. Nesse balaio entrelaçado por nossas fibras que dizem sobre
os acontecimentos na pesquisa, outro aluno pesquisador num relato afirma: “[...]
por isso percebo transversalmente as dificuldades dela (interlocutora) presentes
em minha trajetória de vida também” (Aluno pesquisador). Ele refere-se não propriamente a interlocutora Maria, mas a outra Maria que também habitou nosso
território de pesquisa. Ele conecta a trajetória dela a sua numa análise dos acontecimentos. A pujança da pesquisa acontece quando nos percebemos integrantes
e responsáveis por um lugar educacional que produz prisões e, ao mesmo tempo,
poros que são escavados criando outras cidades. Nessa perspectiva a(s) Maria(s),
professora(s), promoveram novas expressões democráticas não subordinadas ao
colaborarem na construção de outros territórios educacionais referentes às dinâmicas deliberativas.

André Antunes Martins
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Revisitando o Edifício Master: devires
e alegrias num campo controlado
Frederico Canuto
“A realidade da vida é o funeral das ilusões”
[sindico do edifício Master, em Copacabana, RJ]

Do alto de seu castelo, munido de câmeras de vigilância e com o respaldo da EMIVE, companhia de segurança genérica respeitada pela classe média
emergente devido a sua possibilidade [não certeza, portanto] de prover segurança,
o síndico volta o olhar para o seu próprio espaço prisional: edifício Copacabana,
exemplar condensador social vertical da arquitetura modernista carioca.
No panóptico de Bentham, do alto da torre central, o comandante tudo
podia ver e a todos poderia controlar com seu olhar posicionado no contexto temporal chamado ‘tempo real’. Agora com câmeras e outros dispositivos de vigilância, o mesmo comandante renomeado síndico pode ver em “tempo real” ao
mesmo tempo que o próprio “tempo real”, rebobinando-o quando necessário para
não perder um instante do que realmente importa: a vida de seus comandados.
Para não ser chamado de ditador, usa de expedientes coercitivos. O síndico aprova com cada vez mais diligência suas medidas de controle do espaço
condominial em assembléias e reuniões terminadas em assinaturas de atas e aumentos auto-impostos das taxas condominiais mensais aprovados pelos próprios
moradores. Uma auto-coerção de si construída a partir da assimilação dos moradores ao pacto estabelecido pelo síndico, mas inventado anteriormente por uma
lógica de auto-proteção classista que caracteriza a divisão de classes brasileira ou
até mesmo as cidades medievais: proteger-se do desconhecido que está do lado
de fora e que não se comporta como a imagem que se tem de si, a saber, “pessoal
normal”. Um auto-terrorismo159 cuja reprodução sistematicamente perpetua medo
e auto-comiseração de um em relação aos outros.
159 O conceito de auto-terrorismo é desenvolvido pelo pensador francês Henri Lefebvre
no livro Vida Cotidiana no Mundo Moderno e comentado e contemporaneizado socialmente
no artigo O Terror Superposto: Uma Leitura Lefebvriana do conceito de Terrorismo e suas
relações com o Mundo Contemporâneo, dos autores Frederico Canuto, Alexandre Cunha,
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Porém, de qual realidade o síndico está a falar que se caracteriza por ser
um ‘cemitério’?!? Quais serão as ‘ilusões mortas’ que alimentam a sua fome por
controle saciadas em reuniões e assembléias de condomínio?!?
Para além de qualquer controle ou sensação do mesmo dado pelo síndico, incurte-se no indivíduo auto-disciplina, cujo horizonte final num contexto
metropolitano serão as chamadas sociedades disciplinares160. O que é definido
como realidade ou ilusão são construções imaginárias / imagéticas que obedecem
ao desejo de determinados estratos sociais construído em encartes publicitários,
novelas diárias, jornais e outras mediações entre eu e o mundo através da visua
lização de imagens ideais de si mesmo. “O espetáculo não é um conjunto de imagens”, sejam encartes ou vídeos televisivos, “mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens” (DEBORD, 1997,14), reproduzida por hábitos e gestos
entre eu e o mundo. Imagens que não são produtos mediáticos apenas, mas um
olhar para si e para os outros como imagens acabadas vendidas numa sociedade
consumista. A nova experiência que todos partilham são os desejos de consumo
que redesenham maneiras de viver: desejos de viver, que apontam para como se
quer viver no futuro. Vive-se e pretende-se viver numa co-dependência entre eu e
o mundo imaginado nas imagens do morar junto.
Para além do que é, está no horizonte do que pode ser qualquer ato disciplinador de vivências adquiridas neste presente momento. Realidade e ilusão
são palavras que dizem respeito, segundo o modo de pensar imposto pela relação
sindico-condomínio-condômino, a uma lógica reproduzida ad infinitum na contemporaneidade: realidade é o que não se quer, mas se vive (in)desejadamente;
ilusão, o que se tem medo de perceber como sua própria condição.
Real e ilusão não são valores contraditórios, mas imagens duplas mas
iguais, vividas na rotina, em trânsito perpétuo entre uma e outra. A realidade e a
Lucas Linhares, Roberto L. M. Monte-mor. Tal conceito diz respeito a uma sociedade onde
reina um terror ou estado de repressão difuso, internalizado e legitimado pelas próprias pessoas.
Isto significa dizer que o estado de reprodução social da ordem social é de sobremaneira eficaz
e atinge a todos que reprimimos, aterrorizamos ou vigiamos a nós mesmos e aos próximos
através de códigos de conduta e hábitos. “A violência permanece em estado latente. As pressões
se exercem de todos os lados sobre os membros da sociedade [pelos mesmos]; eles têm uma
enorme dificuldade para se desembaraçar delas, para afastar esse peso. Cada um se torna
terrorista dos outros e seu próprio terrorista (...)” (LEFEBVRE, 1991, p.158).
160 Segundo Gilles Deleuze, tal sociedade de controle se expressa através de mecanismos que
impõem regimes de conduta e atrelamento a instituições, sejam elas públicas ou privadas, que
se entrelaçam. Ele inicia uma lista destes regimes: regime das prisões, regime dos hospitais,
regime das escolas e regime das empresas. (cf. DELEUZE, 1992, 219-226).
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ilusão sendo uma só: a primeira construída sobre cemitérios com corpos estirados
ao chão sem vida paralelamente a segunda. Rebobinar o tempo real na cabine de
segurança é repetir incessantemente o que se está por vir como agora congelado.
Entretanto, o tempo real não ilumina tudo. Como dirá Agamben ao se
referir ao contemporâneo, se a ideologia iluminista é a da racionalidade que descobre e gerencia tudo, pesquisar sobre as zonas mais escuras das imagens, dos
discursos deste tempo real que se apresenta e não se apresenta frente ao sindico
são as linhas de fuga de vidas que não se restringem a uma imagem bem acabada
de organização e segurança condominial. Outras vidas que não necessariamente
estão num cemitério por ele gerenciado e vigiado.
nômades: 01 APTO, 01 qto, sl, coz, bnh, c/gar
Moradores de rua vivem em cantos não usados da cidade, se apropriando
de pequenos restos espaciais. Vivem nestas frestas até o momento em que esta é
reclamada por seu proprietário. Deslocam-se de vazio em vazio: o mesmo vazio,
mas diferente. Vazio dos baixios do viaduto, vazios dos lotes abandonados, vazios
das áreas de preservação, vazio dos edifícios e ruas.
Vazios temporais: todos os dias, em sinais de trânsito nas grandes metrópoles brasileiras - ou talvez de todo o mundo – pessoas vendem produtos para
carros, frutas, doces e outros quaisquer. Em Belo Horizonte, vendedores ambulantes localizados em sinais de trânsito pela cidade, trabalham no horário comercial
[08:00-18:00] vendendo seus produtos, escondendo-os nos bueiros da cidade após
as 18:00, para irem descansar e dormir nos viadutos e albergues do centro da
cidade, pagando uma taxa. No dia seguinte acordam, vão ao seu ponto de venda,
abrem o bueiro, pegam o que foi ali guardado e vendem, reiniciando a jornada
diária de trabalho.
A moradora do edifício se muda de apartamento em apartamento durante
anos a fio devido a pressões financeiras e de outros tipos. Ainda que more no
mesmo prédio há mais de 40 anos, muda sempre que necessário de apartamento.
Para não perder a amizade, os conhecidos, as redes de relacionamento há muito
constituídas – sejam as pessoas, sejam os territórios próximos ao prédio onde vive
– prefere morar no mesmo condomínio.
Ainda que a imagem da moradora explicitada acima não seja a mesma
em todas as cidades, a globalização produziu efeitos mundiais que expõem o homem à sua condição universal contemporânea: estrangeiro em sua própria terra,
onde habitar significar conectar-se a redes de informação, a redes de sociabilidade, a não apropriar-se de sua casa, mas de uma arquitetura ainda que esta seja do
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tamanho de uma cidade. Mesmo que Baudelaire já partisse de tal estranhamento
dado por um novo modo de estar e viver na cidade na escrita de seus textos, utilizando de figuras mundanas como a prostituta e o trapeiro para trazer a poesia
antes romântica vinculada a um ideal de natureza esmagadora para a metrópole, o
mais importante de sua obra é uma construção vivida metropolitanamente, segundo Benjamin: incrustado no século XIX, época da construção e disseminação com
contradições de uma vida moderna161. Habitar a metrópole, ao mesmo tempo em
que significa aderir ao fluxo fantasmagórico de suas mercadorias e a velocidade
da nova vida, também direciona o olhar para o modo como as ruas são apropriadas, imagina o poeta francês.
Em “vinho dos trapeiros” (BAUDELAIRE, 2006, 351 e 353), um dos
poemas mais lidos de Baudelaire, o personagem é o bêbado que sob o efeito alcoólico “onde fervilha o povo anônimo e indistinto”, esgueira-se nas paredes tal
qual um poeta. Este trapeiro, que ao tomar o vinho entorpece-se e torna-se outro,
transfigura-se e põe-se a falar “desses malditos que em silêncio vão morrendo”.
Ele, “abre seu coração em projetos gloriosos” a fim de “na ensurdecedora e luminosa orgia, Do clarim e do sol, do grito e do tambor, trazer [sic] a glória ao povo
ébrio de amor!”.
Assim, o trapeiro, segundo Benjamin lendo o poeta francês, não é uma
figura que pertence a classe dos conspiradores, daqueles que se encontram nas
tavernas dos negociantes dos vinhos, que farão barricadas ao longo do XIX e
mudarão a história. Ele é aquele que viaja até a periferia parisiense a fim de tomar
vinhos a preços mais acessíveis, os vinhos de barreira, pois os impostos foram
aumentados pelo governo (BENJAMIN, 1989,15,16). É então aquele que não
participa de grandes estratégias e esquemas de revolta, as conspirações coletivas
como as organizadas pelos operários no século XIX. Em seu cotidiano mundano,
em suas ações próximas e repetidas, inventa táticas e estratégias de sobrevivência
nas trevas, junto aos pantanais “das inesperadas rãs frios caracóis”, tal como a nômade do edifício máster que troca de apartamentos sem sair do lugar. Num nível
micropolítico, age como “o que Baudelaire assim registra poder-se-ia denominar
metafísica do provocador [grifo nosso]” (BENJAMIN, 1989,11). Provocador este
que ativa a pequena parte escondida em todos, onde “[...]desde o liberato até o
161 Assim, colocará Benjamin, a poética baudelairiana faz um deslocamento, aproximando
do que se apresenta na vida cotidiana, vendo a rapidez das transformações, provando que“[...]
Baudelaire está incrustado no século XIX”, onde “A impressão que nele deixou deve surgir tão
nítida e intacta como a de uma pedra que, certo dia, é movida de seu lugar depois de aí ter jazido
por décadas” (BENJAMIN, 2008, 336).
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conspirador profissional, cada um que pertencesse a boêmia podia reencontrar no
trapeiro um pedaço de si mesmo” (BENJAMIN, 1989,17). Ou seja, o trapeiro é
aquele que tem visibilidade e passa despercebido pois não catalisa desejos, mas
potencialmente é o que na proximidade das relações políticas humanas, responde
provocando outros.
Ainda neste mesmo século XIX, as casas não possuem mais fundação
pois elas devem poder ser rapidamente destruídas para darem lugar a novas habitações, pois os terrenos onde estão assentadas mudarão seu potencial construtivo em pouco tempo (PENNA, 1995). Hoje, o terreno vazio mais do que desuso
indica uma terra que espera valorização posterior. São fatos, fatos e mais fatos162
construtivos ou cercados iguais em uma cidade qualquer que seja, cuja diferença
se dá pelo valor monetário que tem ou que potencialmente podem vir a ter.
Ao mesmo tempo, o valor de troca que é monetarizado pode ceder espaço a um valor de uso pelas táticas163 inventadas pelos moradores. Um espaço
que é valorizado em cifras, pode ser usado segundo critérios de proximidade de
amigos, reconhecimento já estabelecido das possibilidades de ocupação de um
apartamento. Uma mulher que muda de apartamento sempre dentro do mesmo
edifício várias vezes aponta para um negociação a partir da cifra entre morador
e possível locatário. Expõe uma consciência do morador que compreende e vive
num mundo de “fatos” construídos, mas pensa em como e próximo de quem quer
viver. Adere à consideração do valor monetário como modo de troca de habitação

162 “A prisão poderia ter sido o hospital, o hospital poderia ter sido a prisão; a prefeitura poderia
ter sido um ou outro ou os dois, ou não importa qual outra coisa, dado que os respectivos signos
arquitetônicos não indicavam nada em contrário. Fatos, fatos, fatos, por toda parte no aspecto
material da cidade; fatos, fatos, fatos, por toda a parte no aspecto material [...] Não havia senão
fatos entre o hospital da maternidade e o cemitério, e aquilo que não podia figurar em cifras, que
não podia comprar pelo preço mais baixo para ser revendido pelo mais alto não seria e jamais
poderia ser, até o fim dos séculos. Amém.” DICKENS apud BENEVOLO, 1983, 156.
163 Segundo o antropólogo Michel de Certeau, táticas são “[...]um cálculo que não pode contar
com um próprio, portanto com uma fronteira que distingue o outro como totalidade visível.
A tática só tem lugar o do outro. Ela aí se insinua, fragmentariamente, sem apreendê-lo por
inteiro, sem poder retê-lo à distância. (...) pelo fato de seu não-lugar, a tática depende do tempo,
vigiando para ‘captar no vôo’ possibilidades de ganho. (...) tem constantemente que jogar com
os acontecimentos para os transformar em ocasiões. Sem cessar, o fraco deve tirar partido das
forças que lhe são estranhas. Ele o consegue em momentos oportunos onde combina elementos
heterogêneos (...), mas a sua síntese intelectual tem por forma não o discurso, mas a própria
decisão, ato e maneira de aproveitar a ocasião [DE CERTEAU, 1994, 46-47].
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a fim de permanecer no lugar que elegeu como lugar para se morar, tal como Marx
em seus tempos de jornalista164.
Paradoxalmente então, o que as relações de produção do espaço de consumo engendram – valorização monetária e espetacularização da vida cotidiana
– é motor de construção de novas modalidades de vida que se estabelecem por
relações de afeto através do uso que se faz da própria arquitetura e suas relações
com o mundo urbanizado. Uma cultura do consumo que atravessa a alienação
em favor da aderência ao possível do viver em um lugar escolhido através de sua
própria astúcia ao negociar valores de aluguel165. Essa imagem dialética é motor
da reprodução e da destruição da vida cotidiana, portanto fomentador de uma
nova experiência que somente a metrópole, condensador social por excelência, é
capaz de construir.
maria...s: 01 APTO, 01 qto, sl, coz, bnh, s/gar
Antigamente, Maria era chamada à portaria para preencher como testemunha a ocorrência policial. Brigas entre prostitutas, cafetões entre outros que ali
perto moram ou freqüentam eram comuns. O térreo do edifício onde Maria mora
era lugar e parte de um contexto social específico na Copacabana carioca.
Tais eventos policiais eram confraternizações entre os moradores próximos, seja para testemunhar contra alguém, seja para fazer comentários de outro,
seja para aproveitar o rebuliço das ruas e fofocar sobre quem é quem, seja para
estar junto ainda que distante, cada qual em seu apartamento, na portaria por
aquele breve instante.
164 Karl Marx, morando em Londres no século XIX e sem dinheiro para poder ficar livre de
qualquer responsabilidade a fim de completar seu novo livro na época, O Capital, penhora seus
bens a fim de ter dinheiro para poder ir à biblioteca completar seu livro. Ao fazê-lo, usa o valor
monetário obtido com o casaco para poder escrever. Ou seja, transforma o dinheiro conseguido
em moeda de uso para escrever e conseguir sustentar a família.
A história a respeito do casaco de Marx seu uso como valor de uso e troca é contada com mais
detalhes no livro de Peter STALLYBRASS, O Casaco de Marx. Roupas, Memória e Dor.
165 Uma excelente diferenciação conceitual a respeito da diferença entre sociedade de
consumo e cultura do consumo, comumente entendidos como um mesmo conceito, a partir da
compreensão do consumo como central no processo dialético de reprodução social e cultural
de qualquer sociedade [reprodução sendo continuação ou uma nova produção] está no livro de
Lívia BARBOSA (2004, 07-14). Para a autora, numa leitura pós moderna e apoiada em autores
diferentes como Zygmunt Bauman, Jean Baudrillard, Fredric Jameson, entre outros, cultura
do consumo está ligado a práticas sócio-culturais de renovação, enquanto que sociedade de
consumo relaciona-se à reprodução do status quo capitalista.
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No entanto, no próprio documentário, Maria diz com um sorriso e à base
de gargalhadas que o prédio era uma ‘zona’, um caos, improdutivo e que com
o novo comando, se tornara pacífico, calmo, eficiente, uma ‘beleza’. Uma contradição entre corpo que sorri e presentifica a história ao contá-la vivendo-a, e a
racionalidade, que julga confusão como algo ruim e limpeza e organização, bom.
Longe da noção de cotidiano de Agnes HELLER (1987) definida como
o dia a dia dos homens, precisar se torna necessário uma noção de rotina ou vida
cotidiana atrelada a uma construção ideológica capitalista que dê lógica, sustentando e baseando-se na condição de Maria.
Com LEFEBVRE (1971, 1976), o cotidiano é considerado como construção capitalista que serve nada mais que reproduzir relações sociais de produção.
Ou seja, cotidiano é uma invenção que se dá na cidade e cujo objetivo é manter
o status quo cultural atual por meio de uma reprodução de gestos, encontros,
lógicas, racionalidades, enfim, de um espaço social. Segundo o mesmo, relações
capitalistas são produzidas espacialmente e, daí em diante, repetidamente, reproduzem as relações capitalistas de produção (LEFEBVRE, 1976). Assim, os moradores, tais como Maria, não obedecem a uma ordem exterior, de um síndico.
Carregam, introjetados dentro de si como indivíduos e parte de corpos sociais,
auto-disciplinamento. Assim, disciplina não somente de si mesmo, mas aos próximos que repetem acriticamente os julgamentos de valor herdados por Maria e
reproduzidos pela mesma.
No entanto, tal construção não é feita sem rachaduras como os mesmos
autores dirão. Assim como o cotidiano é base ideológica de construção de uma
sistema de consumo de lugares, pessoas e objetos, espetacularizando a vida; ele
também é espaço dialético que aponta para novas possibilidades de viver. Ou seja,
o contexto existente é motor de sua própria destruição, profanando a si mesmo
segundo Agamben, por meio de paródias e ironias produzidos por sujeitos quaisquer, singulares, ora ordinários, ora potências negativas.
Ainda que Maria emita opiniões e julgamentos sobre realidades vividas
por meio de filtros sociais estrategicamente colocados e auto-impelidos, no momento em que o evento estava a acontecer ou mesmo durante sua fala sobre o
mesmo evento no passado, o corpo reconhece a alegria do estar ali, naquela ruptura de seu cotidiano. O estar na portaria testemunhando para policiais ou rindo de
toda a confusão na portaria – estar ali que, para o filósofo francês Jean Luc Nancy,
significa uma lógica da experiência onde existir significa “[...] qualquer coisa que
se pode experimentar de maneira singular” (PAIVA, 207, 36) – aponta para um
evento onde Maria participa de corpo inteiro, abandonada de qualquer lógica ex-
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terior que não ao prazer de estar simplesmente ali. Nesse território construído no
acontecimento, “A alegria não é pois, um discurso sobre o mundo. Ela substitui o
aparecimento simples das coisas, ela é uma espécie de ontologia sísmica do mundo: movimento contrapondo-se à estagnação, à morte. Nesse sentido, a alegria,
como o desejo, é uma ética e estética do efêmero” (FURTADO, LINS, 2008, 43).
Não é uma revolução, ou destruição permanente do mundo das coisas tal
como ele é, mas de um reconhecimento vivido das coisas tais como elas são naquele momento de uma identidade em formação por meio de eventos que tomam
algumas vezes o espaço social, assaltando-o de sua função original por meio de
um novo modo de usar. Não é uma nova rotina ou novo cotidiano, mas fomento a
uma nova relação entre uns e outros, Performances166.
Ao narrar sua experiência frente a câmera de Coutinho, algo resta naquele sorriso de quem julga facilmente como melhoria o silêncio e a aridez desejada
pelos condomínios. Esta reminiscência contida como possibilidade de um possível reconhecimento numa próxima situação.
daniela: 01 APTO, 01 qto, sl, coz, bnh, s/gar
A nova doença da contemporaneidade é a Agorafobia. Em nome de uma
segurança contra as violências desenhadas diariamente em jornais, televisão e
outros meios de comunicação que se transformam em alimentos para conversas
informais reprodutoras de um estado de tensão por sua vez; assim como de uma
limpeza do espaço comum das ruas de quaisquer elementos não planejados como
moradores de rua, lixos e camelôs; e de uma eficiência desenhada para a vida
privada com objetos de design que cumprem apenas uma função para um uso
específico e vias de trânsito rápido economizadoras de 10 segundos entre sua casa
e seu local de trabalho; cidades são desenhadas para determinadas funções previamente determinadas. O planejamento urbano que nasce nos anos 60 incorporando
o urbanismo não é mais apenas desenho da cidade, mas desenho da urbe – vida no
espaço segundo condições físicas, econômicas, políticas e culturais –, tal como
originalmente concebido. Desenha vias, planeja estrategicamente horários de en166 Cf. NEGRI, HARDT, 2004, 247-292. Neste trecho, os autores fazem uma passagem
conceitual da noção de hábito de origem filosófica anglosaxônica para uma de performance,
coincidente com leituras pós-estruturalistas como as de George YUDICE (2007) e Negociação
de Homi K BAHBA em O Local da Cultura (2004). Ainda que tal articulação conceitual
demande um espaço maior de discussão, importante destacar como a preocupação entre estes
três autores é a mesma: definir identidade não como um imagem estável, mas movimento,
linhas de fuga na sociedade contemporânea.

Frederico Canuto

trada e saída de carros para uso das mesmas e gerencia por meio da policia e
órgãos vinculados ao trânsito o movimento e velocidade com que se transita nas
ruas. Hoje, cidades são organizadas pelo design de acordo com o uso tendo em
vista tempo gasto. Espaço e tempo – localidade e efemeridade – são as duas questões principais para o gerenciamento da cidade e seus inerentes conflitos.
O que dizer então do problema urbano que se tornou Daniela? Não gosta
ou “fica aliviada”, segundo seus próprios dizeres, quando o elevador em que está,
desenhado para X pessoas, tem somente ela como passageiro, o que significa uma
subutilização da capacidade do elevador e desperdício de energia com uma ao invés de mais pessoas. Sente-se incomodada ou mesmo transtornada, tendo ataques
de ansiedade, quando anda e se mistura a multidão de passantes na metrópole
carioca onde reside.
Por outro lado, o que pode nos mostrar Daniela? Tal como a maioria das
pessoas, desenvolveu estratégias e táticas para viver numa cidade em que não
conhece todos, mas é obrigado a conviver com eles. Não olha “tete-a-tete” como
diz, pois não quer revelar. Espera o elevador mais vazio para sair de seu andar,
o que significa um pensamento matemático astuto que tem como incógnitas e
números, o tempo que demora até descer de elevador, o numero de pessoas que
saem ao mesmo tempo que ela de casa e utilizam o elevador, o número máximo de
carga que o transportador pode suportar e como isso afeta a velocidade do mesmo.
Aprende a desenvolver hobbies para espairecer e não enlouquecer vivendo num
pequeno apartamento num dos prédios mas populosos do Rio de Janeiro, uma das
cidades mais populosas do mundo, ponto de chegada turístico de pessoas de todo
o mundo.
Na adaptação que o cineasta Rainer Werner Fasbinder faz do livro de
Alfred Doblin, Berlin Alexanderplatz, Franz Biberkopf deixa a prisão nos minutos iniciais para rever sua Berlim, cidade da qual foi separado por alguns anos
devido ao assassinato de uma prostituta. Ao se deparar com o que a cidade virara
entre 1920 e 1928, época em que estivera preso, no primeiro plano o cineasta
mostra a expressão de dor de Franz, de sua incapacidade perceptiva e cognitiva
para lidar com os veículos e a paisagem que cortam seu olhar à frente, de ensurdecimento com o estrondo sonoro e visual. Ao longo da obra, tenta se encaixar
em grupos fechados sejam nazistas ou ladrões, achar trabalho legalmente reconhecido e uma nova profissão, envolve-se em acidentes e atos ilegais, perde um
dos braços. Nos últimos momentos da obra, o narrador em off diz que não há mais
nada a dizer sobre ele pois agora que se acostumara à vida na cidade grande, ele
se tornara mais um na multidão. Biberkopf tornara-se uma Daniela: um que vê
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a paisagem se intensificar a frente e não perceber nada além do dia a dia, indo e
voltando para casa.
Após o primeiro choque com a cidade, o Daniela constrói rotinas, hábitos, pequenas táticas para sobreviver neste ambiente inóspito para torná-lo familiar. Por meio de estratégias, vai se acomodando ao seu novo contexto de vida.
Mas assim que se instala confortavelmente, é nomeada, cria rotinas, vincula-se a
denominações e grupos sociais ganhando então identidade. De Possível e possibilidades inventadas, torna-se Nomeada. De um Sem Qualidades, tal como o personagem Ulrich de Robert Musil em O Homem Sem Qualidades (1989), torna-se
qualificado para cargos, grupos, opiniões. Porém, é consciente do lugar que lhe foi
construído e ri de si mesma. Seu riso é “tique” ou espasmo de uma potência que
sempre pode desenhar uma linha de fuga.
frank Sinatra: 01 APTO, 01 qto, sl, coz, bnh, s/gar
Frank Sinatra ou Blue Eyes. Cantor americano do século XX que regravou canções clássicas de autoria de Cole Porter entre outros compositores. Muito
mais do que um cantor, mitificado pela mídia norte-americana como o grande
cantor das multidões, Frank Sinatra é ícone e figura facilmente reconhecida não
só nos EUA como no mundo pela ligação com as grandes personalidades norte-americanas hollywoodianas do pós-guerra, pelos papéis desempenhados no cinema, logo, pelo poder de penetração no imaginário do que é ser famoso, bon vivant
e bem-sucedido. Tal imagem foi sendo construída por meio do cinema e toda a
indústria das celebridades em torno de si. Cinema agora dispositivo cultural dominante e articulador de toda uma indústria do entretenimento que levou os EUA
a se tornarem principal nação ocidental nos últimos 50 anos.
Sinatra é o que nos faz a todos sermos americanos. Ser americano não
é o equivalente a morar no EUA, dirá Lars Von Trier, mas um estado de espírito
presente em qualquer parte do mundo. Uma lógica de viver. Um espetáculo a se
viver socialmente como imagem.
Blue Eyes encontrou com um garçom brasileiro, provavelmente nos anos
60, num encontro da empresa de aviação PanAm, nos Estados Unidos. Ao abordar Sinatra com a frase ‘How you doin’ Blue eyes?’, foi chamado para cantar os
primeiros versos da musica My Way com ele no palco.
Desde então, esta música de Sinatra tornou-se emblemática para o hoje
ex-garçom, que voltou a morar no Rio de Janeiro. Por causa dela, um ou dois
sábados por mês, vai a sua janela que abre para o interior do prédio para cantar a
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musica para seus vizinhos. Sempre é ovacionado por alguns deles, reconhecido no
edífício como aquele senhor que canta aquela música no Sábado.
O que esta repetição de um produto industrializado e espetacular norte-americano diz além de um senhor que não consegue se desprender de seu passado? De alguém que se enxerga como seu passado uma imagem de Sinatra? Um
azul que cega aos olhos e não deixa ver a si mesmo como alguém que conheceu
Sinatra, mas hoje se encontra isolado num apartamento num grande edifício?
O poeta português Herberto Helder diz que “Certas obsessões [até vocabulares] iluminam-se durante a realização de um texto. A escrever é que se aprende o que somos” (2006, 66). Assim, estaria o ex-garçom definindo a si mesmo a
partir de sua obsessão com a musica de Frank Sinatra, cantando-a como repetição
de sua escrita. Está redefinindo não somente a si mesmo a cada repetição obsessiva, mas a partir de sua relação com vizinhos que escutam sua cantoria todo sábado, seja manhã, tarde ou noite. Espacialmente, está redimensionando os limites
entre público e privado dado pela divisão entre apartamento como área privada e
corredores e vazios como áreas comuns através de sua música.
A cada morador que se muda para o edifício, a cada visitante, uma nova
possibilidade de reconhecimento de si através dos olhos e ouvidos do outro. No
documentário, no momento em que Coutinho e sua equipe filmam sua atuação-peformance cantando My Way sentado ao lado do som, com lágrimas nos olhos,
é um destes momentos possíveis. Emocionante não são os fatos, mas todo o contexto envolvendo a performance do ex-garçom, desde a história do seu encontro
com Blue Eyes, passando pela cantoria, pelas lágrimas. Ele atua para a câmera
procurando obter um reconhecimento de sua própria condição. Reconhecer seu
abandono à espera de uma experiência singular que produza pelo olhar do outro
uma nova imagem de si. Tal como todo sábado.
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“Novo desenvolvimentismo”: as Unidades de
Polícia Pacificadora (UPPs) e a “integração”
dos pobres urbanos na metrópole carioca167
Eduardo de Oliveira Rodrigues
Introdução
No dia 6 de novembro de 2012 o jornal “O Globo” publicou matéria com
a seguinte manchete: “Classe C nas favelas cresceu”168. Nela, o jornal mostra os
dados de pesquisa recentemente publicada pelo Instituto Data Popular, que versava sobre a mudança do perfil socioeconômico dos moradores de favelas cariocas
entre 2001 e 2011. Os dados são significativos. Durante o referido período, a pesquisa, baseada na metodologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), mostra que a proporção de moradores da chamada “classe C” (rendimentos entre R$ 2.448 e R$ 6.220) passou de 29% para 66% nas favelas, enquanto
o número de pessoas que pertencem à “classe D” (rendimentos entre R$ 1.244
e R$ 2.488) caiu de 59% para 20%. Por outro lado, os representantes da “classe
AB” – com renda familiar mensal a partir de R$ 6.220, tiveram um aumento
considerável, passando de 1% da população para 13%. A mudança no perfil dos
moradores, ainda segundo o levantamento, mostra que as favelas da cidade movimentam anualmente a cifra de R$ 13 bilhões, pouco mais de um terço de toda
a circulação de capital das favelas brasileiras em conjunto. Se considerarmos o
último levantamento disponível do IBGE sobre o PIB municipal, referente ao ano
de 2009, as favelas cariocas representam 9,3% da economia da cidade do Rio de
Janeiro, superando toda a riqueza produzida por um município do porte de Niterói, a 4ª economia do estado. Quando a comparação é com o cenário municipal
em escala nacional, as favelas cariocas, tomadas em conjunto, corresponderiam
a 33ª economia do país, com um PIB equiparado ao município de Joinville/SC
(R$ 13,3 bilhões), estando à frente de algumas capitais brasileiras como Campo

167 O presente artigo é uma versão atualizada e modificada de uma apresentação submetida
em outubro de 2012 ao XV Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Planejamento Urbano e Regional (XV ENANPUR). O congresso será realizado entre os dias 20
e 24 de maio em Recife, Pernambuco.
168 http://oglobo.globo.com/rio/classe-nas-favelas-cresceu-6643728#ixzz2BR8GPXGK
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Grande/MS (R$ 11,6 bilhões), Natal/RN (R$ 10,3 bilhões), Florianópolis/SC (R$
8,2 bilhões) e Porto Velho/RO (R$ 6,6 bilhões).
O vigoroso crescimento econômico experimentado na escala local pelas
favelas acompanha a tendência verificada na última década, que engloba o crescimento simultâneo da própria metrópole carioca, do estado do Rio de Janeiro e
mesmo do Brasil. O cenário de relativa prosperidade, com uma maior intervenção
do Estado em políticas de estímulo econômico e redistribuição de renda, vem levando ao propagandeamento, por parte de alguns setores da mídia e intelectuais,
da ideia de um “Novo Desenvolvimentismo” experimentado pelo país sob as
duas últimas administrações federais consecutivas do Partido dos Trabalhadores
(PT). Essa ideia, entretanto, é polêmica, em especial quanto ao uso do conceito de Estado desenvolvimentista (ED) para a situação brasileira. Alguns críticos
argumentam que, na maioria das vezes, os países já adotam políticas visando o
seu “desenvolvimento econômico”, não havendo, pelo menos em primeiro plano,
condições de relacionar diretamente um Estado que adote estas políticas com o
conceito de ED (FIANI, 2012). Segundo essa visão, é pouco eficaz identificar na
presença de tais políticas algum parâmetro do caráter “desenvolvimentista” de
um Estado, já que para isso faz-se necessário alargar excessivamente o campo
explicativo do conceito, destituindo-o de qualquer poder analítico.
O próprio termo “desenvolvimento”, da mesma forma, deve ser encarado
com cautela, uma vez que ele possui diferentes acepções. A ideia de “desenvolvimento” ainda hoje é comumente apropriada ideologicamente enquanto “desenvolvimento econômico” das forças produtivas capitalistas, através da mera conjugação do binômio crescimento do PIB com modernização tecnológica (SOUZA,
1997). Se, por um lado, o crescimento do PIB não necessariamente indica um
melhor acesso à renda produzida em uma determinada sociedade, a modernização
tecnológica, por sua vez, não proporciona ao homem uma melhoria direta nos
seus padrões de vida como um todo (GUATTARI, 2004). Nesse sentido, o conceito de ED apresenta restrições também quanto a sua miríade de significações e
objetivos, tendo em vista o tipo de “desenvolvimento” que se busca a partir das
políticas econômicas adotadas por parte do governo.
O objetivo do presente artigo, todavia, não é discutir se o Brasil vive um
momento de “Novo Desenvolvimentismo” de fato, ou mesmo se debruçar sobre
a própria ideia de “desenvolvimento” que fomenta as políticas públicas empreendidas pelo Estado brasileiro. O objetivo do artigo é suscitar uma pequena reflexão
acerca do papel que as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) vêm exercendo
para o estímulo, operacionalização e consolidação dos processos de integração
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das favelas na cidade do Rio de Janeiro, tendo em vista a nova posição que a cidade assumiu no cenário urbano mundial. Nossa hipótese é de que o novo contexto
político, social e econômico que a metrópole carioca vive trouxe a necessidade de
pensar novas formas de intervenção no campo da “segurança pública” e no tratamento dispensado à pobreza. Não só as externalidades sócio-espaciais negativas
do tráfico de drogas de varejo foram colocadas em discussão, como principalmente estratégias de “integração” das favelas aos processos formais de acumulação
capitalista em curso hoje na cidade, dado o enorme potencial econômico que tais
espaços vêm apresentando nos últimos anos.
O trabalho será dividido em três partes. Na primeira, será feita uma análise de algumas características da atual conjuntura da cidade do Rio de Janeiro
que possibilitaram a emergência de uma política de “segurança” diferente das
estratégias de combate à criminalidade violenta realizadas até então. Em seguida,
procurar-se-á compreender as UPPs como um projeto que propõe, por parte do
Poder Público, a “integração” de algumas favelas aos circuitos formais da economia urbana a partir da ocupação militar policial. Por fim, na última seção, tentaremos formular algumas questões para reflexão, que são parte integrante de nossa
pesquisa de mestrado sobre o tema nos últimos dois anos. Elas derivam de nossa
análise do processo de territorialização das UPPs em uma das favelas já “pacificadas” – o Morro da Providência, localizada no setor geográfico “Centro” da cidade
do Rio de Janeiro. A pesquisa iniciada no início de 2011 foi concluída em março
de 2013. O presente artigo é uma pequena parte das conclusões do trabalho.
O Rio de Janeiro na aurora do século XXI: alguns elementos para discussão
As duas últimas eleições realizadas no Rio de Janeiro acabaram cedo. Os
candidatos que tentaram a reeleição – Sérgio Cabral Filho para o governo do estado em 2010 e Eduardo Paes para a prefeitura da capital em 2012, conseguiram a
vitória logo no primeiro turno da disputa. A margem de votos válidos dos dois candidatos foi impressionante. Sérgio Cabral foi eleito em 2010 com 66,1% dos votos
válidos, assim como Eduardo Paes venceu a disputa com 64,6% em 2012. Os dois
candidatos pertencem ao mesmo partido, o PMDB, que por sua vez é a maior base
aliada da coligação que hoje comanda o governo federal, encabeçada pela figura da
presidenta Dilma Roussef, do PT. Nunca antes, na história política recente do Rio
de Janeiro, havia existido um alinhamento institucional que abarcasse os três níveis
administrativos (federal, estadual, municipal) como acontece desde 2008. Pode-se
dizer que, pelo contrário, desde o período da “redemocratização”, com as eleições
diretas para governador de 1982, o Rio sempre foi palco de disputas partidárias
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acirradíssimas entre o município, o estado e a União. Seja como for, o forte apoio
da população à releição dos dois candidatos da “situação” nos mostra a aprovação
maciça que a administração estadual e municipal recebem.
A base do apoio parece encontrar justificativas pelo momento que a cidade e o estado do Rio de Janeiro vivem. O longo período de estagnação econômica
do interior e da capital parece ter sido deixado para trás. A economia fluminense,
nos últimos anos, acompanhou a tendência de retomada do crescimento econômico nacional, principalmente através do crescimento da participação da indústria
do petróleo no PIB brasileiro do setor. Pelo gráfico abaixo podemos ter uma ideia
melhor da magnitude desse novo contexto:
Gráfico 1 – Variação anual do PIB: Estado do Rio de Janeiro e Brasil (1997 - 2010)

Fonte: Fundação CEPERJ

Percebemos que, a partir do final dos anos 90, o PIB do estado começou a
apresentar sinais de recuperação, apresentando tendência de crescimento ao longo
da última década em conjunto com o PIB brasileiro. Mesmo com quedas pontuais
em 2003 e 2009, a série histórica do último decênio é positiva para a economia
fluminense, passando o valor total do PIB de 139,75 bilhões em 2000 para 407,12
bilhões em 2010. Tal avanço deriva, em grande medida, do enorme crescimento
da participação do petróleo do estado na extração nacional. Segundo dados do
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IBGE e da Fundação CEPERJ169, em pouco menos de 15 anos a participação saltou de 17,1% em 1995 para 49,1% em 2009. Ou seja, o estado do Rio de Janeiro
responde hoje por praticamente metade da produção de petróleo no país.
A relativa prosperidade econômica experimentada pelo Estado promete
ter fôlego pelo menos no médio prazo. Segundo dados do estudo Decisão Rio
2012-2014 da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN)170, os investimentos públicos e privados para o estado fluminense entre 2012 e 2014 devem
atingir R$ 211,5 bilhões, sendo 70,1% referentes à área industrial. No estudo anterior, referente ao período de 2010 e 2012, os investimentos programados para o
estado alcançavam R$ 126 bilhões. Isso representa um crescimento de 40% nos
investimentos em dois anos. O crescimento industrial fluminense, como mostrado nos dados, tem na indústria de extração de petróleo o seu carro-chefe. Só a
PETROBRÁS será responsável, no período 2012-2014, por metade de todos os
investimentos realizados. No setor da indústria de transformação – o outro pilar
da relativa “prosperidade” econômica no interior, os investimentos devem representar quase 20% do total, impulsionado pela construção do Porto do Açú em São
João da Barra e do complexo do COMPERJ em Itaguaí. Ainda segundo o mesmo
estudo, a previsão para investimentos só na cidade do Rio de Janeiro – por conta
dos “megaeventos” esportivos e pelos projetos de “revitalização” urbana, deve
atingir a marca de quase R$ 60 bilhões nos próximos dois anos, divididos entre
obras de infraestrutura como a revitalização da Zona Portuária (o projeto “Porto Maravilha”), “urbanização” de favelas (Morar Carioca) e a linha 4 do Metrô,
assim como na ampliação da rede hoteleira da cidade. Além de tudo isso, a nova
capacidade atrativa de investimentos do Rio parece ganhar ainda mais fôlego pela
grave crise econômica enfrentada pelos países centrais da Europa Ocidental e nos
Estados Unidos, que propiciam o redirecionamento de alguns investimentos para
países “emergentes” da semiperiferia do Capitalismo como o Brasil.
UPPs: policiamento para um “novo tempo” na cidade do Rio de Janeiro?
Dentro do panorama de crescimento econômico no qual se inscrevem
o estado do Rio de Janeiro e sua capital, a “segurança pública” é tomada como
uma preocupação de primeira instância para o Poder Público. A nova posição
que o Rio assumiu nos processos de acumulação de capital em curso exige que
o Estado resolva as externalidades negativas geradas pela dinâmica da violên169 Disponível em http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/pib/pib.html
170 Disponível em http://www.firjan.org.br/decisaorio
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cia, em especial aquelas ligadas ao tráfico de drogas de varejo. As UPPs, nesse
sentido, assumem o papel de principal estratégia do Estado para o combate ao
crime em algumas localidades da cidade. Entendida enquanto modelo de atuação
e policiamento baseado na parceria entre a população e as instituições da área
de segurança pública, as UPPs, segundo a proposta do Poder Público, têm como
principais metas “o resgate de antigos territórios antes dominados pelo tráfico”,
assim como a promoção da “aproximação entre a população e a polícia, aliada ao
fortalecimento de políticas sociais nas comunidades”171. A política da “pacificação” pressupõe, de maneira geral, a ocupação permanente de algumas favelas ao
invés do enfrentamento direto ao tráfico, como propunham as incursões sazonais
policiais, de caráter estritamente belicista, realizadas anteriormente.
O governador Sérgio Cabral, durante visita a Washington, falou em 31
de março de 2011 para uma plateia de empresários norte-americanos durante o
seminário “Oportunidades de negócios no Rio de Janeiro” sobre o novo momento
da cidade e o papel das UPPs atualmente:
“Uma das grandes prioridades do nosso governo é a segurança pública. Vemos
esse combate à criminalidade como essencial para a melhoria da qualidade de
vida da população do nosso estado e como fator decisivo para o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. (...) Em fevereiro inauguramos a 16ª UPP,
no morro dos Prazeres, comunidade que fica no charmoso e turístico bairro de
Santa Tereza.” (grifos nossos)

A lógica locacional do projeto nos ajuda a compreender como as UPPs se
transformaram em uma importante ferramenta para o fomento dos processos de
acumulação de capital em curso na cidade. Os três mapas a seguir nos mostram,
respectivamente, a localização de cada UPP com a sua posição relativa a alguns fixos das redes de infraestrutura da cidade e do local de atividades dos Jogos Olímpicos de 2016, a distribuição espacial dos homicídios no período 2002 – 2008 e a
distribuição da renda na cidade em 2010:

171 Trechos retirados do antigo sítio do projeto: http://upprj.com/wp/
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A série histórica dos homicídios (2002 – 2008) foi escolhida por ela representar o período diretamente anterior à instalação da primeira UPP, em dezembro de 2008, no Morro Santa Marta. Ao compararmos os mapas percebemos
claramente, em primeiro lugar, um alinhamento maior da lógica da “pacificação”
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segundo a variável “renda” do que “homicídios”. As áreas mais violentas da cidade ainda não receberam sequer uma Unidade de Polícia Pacificadora. A exceção
foi, no ano de 2012, a instalação das 8 UPPs que compreendem a área do Complexo do Alemão, conjunto de favelas localizado na “Zona Norte” da cidade. Por
outro lado, a “Zona Sul” , setor geográfico de maior destaque do ponto de vista
da renda e palco de atividades durante os Jogos Olímpicos de 2016 conta com
6 UPPs que englobam praticamente todo o universo de favelas da região. A localização das UPPs continua a seguir o padrão “renda + megaeventos” no setor
geográfico “Centro” e da “Grande Tijuca” (porção na Zona Norte que tem limite
entre o Centro e a Zona Sul) , onde encontramos bairros de razoável índice de renda, além de serem locais escolhidos para a realização de outros eventos durante
as Olimpíadas. As UPPs espalhadas por esses três setores (Sul, Centro e Grande
Tijuca) formam uma espécie de “arco da pacificação”, responsável por garantir
condições de, ao mesmo tempo, realizar os “megaeventos” e fomentar investimentos na região do ponto de vista da iniciativa privada.
Não é à toa que o projeto venha sendo operacionalizado pelo Poder Público a partir de parcerias firmadas com empresas. Já no segundo semestre de 2010,
o governador do estado Sérgio Cabral Filho, o secretário de segurança pública
José Mariano Beltrame e o então comandante-geral da Polícia Militar (PMERJ)
Mário Sérgio Duarte anunciaram a criação de um fundo de investimentos para a
dinamização do projeto da “pacificação”, que contaria com investimentos diretos
da iniciativa privada. Dentre as empresas participantes, temos importantes nomes
do setor corporativo como o Bradesco Seguros, Coca-Cola, Souza Cruz, o Grupo EBX, além da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Só o Grupo EBX,
ligado ao empresário Eike Batista, prometeu investimentos na ordem de R$ 20
milhões até 2014 para o projeto172. E, não por acaso, o mesmo conglomerado
formado pelo Grupo EBX, que possui um dos seus “tentáculos” sobre o setor
imobiliário carioca, vem a conseguir bons frutos com as UPPs em decorrência da
enorme valorização de algumas áreas da cidade. Algumas favelas como a Cidade
de Deus, Providência e Ladeira dos Tabajaras tiveram reajuste de 400%, 100% e
75% no preço de compra de uma habitação tipo “quarto-sala” entre dezembro de
2008 e julho de 2010173. Já nos bairros onde localizam-se as favelas, o impacto da
valorização no período foi igualmente intenso. De acordo com dados do SECOVI-RJ (Sindicato da habitação do Rio de Janeiro) publicados em matéria do jornal
172 http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/noticias/eike-anuncia-doacao-r-20-mi-upps-rio-590747
173 http://oglobo.globo.com/rio/arquivos/Levantamento_de_valores_imobiliários.doc
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“Folha de São Paulo”174, houve em média valorização de 101,4% para compra de
um apartamento de dois quartos em Copacabana. Já em Botafogo, a valorização
foi de 67%, enquanto no Leme o aumento foi de 50%. A tendência de valorização
atinge, em uma escala maior ou menor, todos os bairros e favelas dentro da área
de atuação do projeto.
É muito importante perceber também a lógica espacial das UPPs fora
da região do “arco da pacificação”. As únicas duas unidades instaladas na Zona
Oeste da cidade estão próximas de áreas onde ocorrerão atividades ligadas aos
Jogos Olímpicos também. A UPP “Jardim Batan” se localiza próximo ao bairro
de Deodoro, local das provas de tiro, hipismo e ciclismo, enquanto a UPP Cidade
de Deus engloba a área de um importante complexo esportivo olímpico. Além
disso, ambas as UPPs, em conjunto com as 8 unidades do Complexo do Alemão,
resguardam importantes fixos dentro da rede de infraestrutura da cidade. No caso
do Alemão, as UPPs estão próximas ao entroncamento entre a Linha Vermelha,
a Linha Amarela e a Avenida Brasil, as três principais vias que cortam o tecido
urbano carioca e que ligam a cidade à sua Região Metropolitana. O domínio sobre
as vias é fundamental para o rápido deslocamento entre os bairros do Rio, além de
permitirem a ligação do restante da cidade e do Grande Rio aos dois aeroportos da
capital. Portanto, quando observamos onde estão as UPPs e como o projeto evoluiu ao longo dos últimos anos, nos parece que o sentido da “pacificação” não se
limita somente ao bojo da “segurança pública”, uma vez que sua lógica locacional
opera de acordo com interesses que orbitam em outras esferas.
Ainda no caso das UPPs “periféricas”, sua instalação pode servir cmo
catalizador para a reversão da tendência histórica de estagnação econômica verificada principalmente nos bairros do entorno do Complexo do Alemão. Desde os
anos de 1980, a Baixada de Inhaúma sofre um profundo processo de desindustrialização que está ligado, entre outros fatores, ao aumento da violência na região.
Com a “pacificação” de favelas, a área pode voltar a ser alvo de investimentos do
setor secundário, por concentrar fatores locacionais importantíssimos para a atividade industrial como o ótimo acesso às vias de transporte, terrenos relativamente
baratos, abundante mão-de-obra, etc. Antes mesmo da “pacificação” do Alemão,
durante o período em que a favela foi ocupada militarmente pelo Exército em
2010, o prefeito Eduardo Paes sinalizava para tal tendência175: “Do ponto de vista

174 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/888964-upp-faz-preco-de-imoveis-disparar-no-rio.shtml
175 http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?article-id=1377692
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empresarial, essa área vai valorizar em um processo natural por causa da pacificação nas comunidades. Estamos com os olhos voltados para essa região da cidade.”
Finalmente, com relação às duas UPPs mais recentes – Jacarezinho e
Manguinhos, além das referidas favelas ocuparem também uma posição privilegiada de proximidade à importantes vias de circulação internas da cidade, havia
todo um apelo prévio, por parte da opinião pública, para a “pacificação” da referida área em decorrência da maior “crackolândia” do Rio estar localizada nas suas
imediações. O Jacarezinho e Manguinhos, ademais, tornaram-se, após a “pacificação” do Complexo do Alemão, os principais domínios territoriais do Comando
Vermelho (CV) na “Zona Norte” carioca176. A “perda” das duas favelas consolidou
a tendência de uma cada vez maior “periferização” dos domínios territoriais da
referida quadrilha, que favoreceu o consequente acirramento das disputas territoriais entre grupos rivais de traficantes e paramilitares nos bairros periféricos mais
pobres da cidade. Este nos parece ser um dos efeitos mais perversos do projeto,
uma vez que ele agrava o quadro de insegurança em alguns bairros cariocas fora
do perímetro do “arco da pacificação”. O problema, no entanto, apesar de ter sido
estudado pelo autor do presente trabalho, foge aos objetivos deste pequeno artigo.
Mas o sentido da “pacificação” não vai se limitar ao que foi dito até agora. Um dos pontos do projeto diz respeito à proposta de “integração” das favelas
ao restante do tecido urbano. Uma vez ocupadas, as favelas passam por uma série
de impactos no que diz respeito à oferta e regulamentação de serviços, como também em melhorias na sua infraestrutura. A dimensão “social” do projeto, batizada
não por acaso de “UPP Social”, compreende a realização de projetos em parceria
com a iniciativa pública e privada, com o objetivo de promover melhorias no espaço das comunidades, indo desde projetos educacionais, esportivos e culturais,
até mesmo a cursos para a capacitação profissional e empreendedorismo, além de
fomentar melhorias, como exposto acima, na infraestrutura de tais espaços.
O projeto da UPP Social foi inicialmente coordenado pela Secretaria de
Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). Lançado em agosto
de 2010, ele foi elaborado pelo economista Ricardo Henriques, convidado pelo
governo estadual para assumir a SEASDH no mesmo ano. No final de 2010 o
economista deixou a Secretaria e o programa foi então transferido para o município, a partir de acordo firmado entre as diferentes esferas de governo. Em 4 de
janeiro de 2011 a versão “social” do projeto via prefeitura foi lançada sob o nome
de “UPP Social Carioca”, passando a ser coordenada pelo Instituto Municipal
176 http://odia.ig.com.br/portal/rio/complexo-de-manguinhos-agora-%C3%A9-o-novo-alem%C3%A3o-1.460333
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de Urbanismo Pereira Passos (IPP), órgão de planejamento urbano da prefeitura
que desde 2011 é presidido pelo próprio Ricardo Henriques. O interessante é que
a mudança provocou uma sobreposição de projetos. Nas favelas onde as ações
sociais foram inciadas antes da prefeitura , o estado continuou a exercer o papel
de articulador das políticas sociais através do programa “Territórios da Paz”, criado em substituição ao da UPP Social e vinculado a mesma SEASDH. Todavia, a
prefeitura passou a atuar também nas favelas onde o governo do estado já estava
presente através da “UPP Social Carioca”, um programa com formato parecido
ao do governo do estado. De acordo com informações obtidas em junho de 2011
durante conversa informal com uma das gestoras do “Territórios da Paz” no Morro da Providência, o mentor do projeto – Ricardo Henriques, não desejava perder
o nome da iniciativa, que acabou sendo transferida para a prefeitura com o mesmo
nome que tinha anteriormente no estado. Só que, por outro lado, o governo estadual não queria abrir mão do controle sobre a dimensão “social” do projeto, já que
ela dava boa visibilidade política para Sérgio Cabral Filho. O resultado é atuação
concomitante do governo do estado e do município em algumas favelas, através
de projetos semelhantes mas com nomes diferentes.
As iniciativas da UPP Social para as favelas possuem como um dos pilares de ação os programas de urbanização, como o “Morar Carioca”. O projeto,
que pretende trazer melhorias na infraestrutura das favelas “pacificadas”, está em
curso atualmente em 16 morros ocupados pela polícia177. A tentativa de integração atual retoma os princípios que nortearam programas anteriores como Favela-Bairro, que propunha, da mesma forma, uma “integração” ampla das favelas
ao tecido urbano através de ações sociais e de fomento à atividades econômicas
(CUNHA el al., 2011). Por estar associada a uma política de “segurança pública”,
a UPP Social abre possibilidades de enfrentamento de um dos maiores obstáculos
enfrentados anteriormente pelo Favela-Bairro: a presença e a atuação de grupos
de traficantes de drogas ostensivamente armados nos morros (SOUZA, 2000).
A discussão de “integração” de favelas não será, entretanto, inaugurada com a UPP Social ou pelo programa Favela-Bairro. Ela remonta às ações da
Igreja Católica realizadas em favelas já na década de 1950, e que logo depois
foram incorporadas pelo Poder Público do então estado da Guanabara nos anos 60
(PARISSE, 1969; PEARLMAN, 1981; VALLA, 1986; VALLADARES, 2005).
Isso aparece muito claramente quando o projeto da UPP Social fala em “integrar
177 Alemão, Andaraí, Borel, Cidade de Deus, Chapéu Mangueira e Babilônia, Fallet-Foqueteiro e Coroa, Macacos, Providência, São Carlos, São João, Tabajaras, Turano, Vidigal e Chácara
do Céu. Dados referentes ao mês de março de 2013
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plenamente as favelas ao restante da cidade” da mesma maneira que, anteriormente, a Cruzada São Sebastião e o Serviço Especial de Recuperação das Favelas e
Habitações Anti-Higiênicas (SERFHA) propuseram no passado. Mas a “integração” nos dois períodos não deve ser tomada como algo gratuito. Em ambos os
casos percebemos traços comuns à ideologia do “Desenvolvimento de Comunidade”, que propõe um tipo de “integração” que visa fundamentalmente indexar
os pobres urbanos ao processos de acumulação capitalista. Essa abordagem, que
chegou às cidades brasileiras a partir da segunda metade dos anos 50, fora institucionalizada por organismos internacionais como a ONU, OEA, UNESCO, etc,
após a 2ª Guerra Mundial, no intuito de mitigar a situação de pobreza dos países pobres do mundo em um momento histórico de disputa geopolítica entre os
EUA e a URSS. De maneira geral, ela pode ser entendida como uma estratégia
operacionalizada pelos norte-americanos através dos organismos internacionais
supracitados, para expandir e manter sua área de influência dentro de uma ordem
mundial bipolarizada. A ONU em 1956, em meio ao esforço de propagandear
tal abordagem pelo mundo, definiu o “Desenvolvimento de Comunidade” como:
“o processo através do qual os esforços do próprio povo se unem aos das autoridades governamentais, com o fim de melhorar as condições econômicas, sociais
e culturais das comunidades, integrar essas comunidades na vida nacional e
capacitá-las a contribuir plenamente para o progresso do país” (Ammann, 1987
p.32, grifos nossos).

De acordo com a definição, percebemos que tal abordagem parte da conjugação entre as ações da comunidade e as do Poder Público. O papel do Estado
passa a ser “mapear” o que a comunidade faz, para que a partir daí ele possa agir
no sentido de potencializar e direcionar iniciativas em prol do seu “desenvolvimento”. Durante as décadas de 1950 e 60, a função dos técnicos que trabalhavam
a serviço da Igreja e dos órgãos estatais era para que a participação popular se
traduzisse na prática em todo um trabalho de persuasão da população no sentido
de levá-la a aceitar um novo modus vivendi (VALLA, 1986 p.72), que no caso se
referia ao novo nómos que o governo procurava impor às favelas.
A “integração” aí partia de um princípio fundamentalmente exclusivo:
o do próprio modo de vida dos favelados. O que estava em jogo era todo um
conjunto de práticas espaciais dos moradores, assim como a maneira como eles
mesmos produziam o espaço da cidade. “Integrar” e “desenvolver” a comunidade
eram os objetivos, mas deixar de lado aquilo que não fosse compatível com a
ideologia que permeava do “Desenvolvimento de Comunidade” era necessário.
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A melhoria nas condições de vida seria decorrência da passagem de uma classe
social para outra, não sendo feita pelo caminho de uma transformação estrutural
da sociedade, mas, por outro lado, pela incorporação das normas de convívio e
práticas espaciais tidas como únicas e legítimas pela ideologia dominante. O “Desenvolvimento de Comunidade” é assim concebido dentro de uma visão acrítica
e aclassista da sociedade, que despolitiza o trabalho social e não realiza nenhuma
crítica às estruturas responsáveis pela geração de desigualdades sociais e miséria
(AMMANN, 1987 p. 32).
Essa visão foi bastante articulada com o momento político que o Brasil vivia na época, animado pela doutrina do “Desenvolvimentismo” do governo
Juscelino Kubitschek (1956-1961). A noção de integração das populações pobres
ao modelo de desenvolvimento nacional era bastante cara ao “Desenvolvimento
Comunitário”, como vimos na sua definição exposta pela ONU anteriormente. Na
sua adaptação à realidade das cidades brasileiras, toda a preocupação de integração dos pobres urbanos fez da favela o espaço de atuação por excelência do Poder Público. Não é exagero sublinhar que a ideia de “integração” das populações
pobres por esse viés possui profunda articulação com as diretrizes econômicas
do governo na época, que procurava “modernizar” as bases econômicas como
salvaguarda da “paz social” – entendida aqui através da contenção do comunismo
e de outras “ideologias exóticas”, que ainda persistiam em rondar os pobres brasileiros na época (AMMANN, 1987, p.43). É importante frisar, no entanto, que a
articulação entre a proposta de “harmonia social” positiva do “Desenvolvimento
de Comunidade”, com a ideia de harmonia que pregava o “Desenvolvimentismo”,
ou seja, do povo unido, em prol do “progresso nacional”, era uma importantíssima
ferramenta ideológica para o governo J.K. Da mesma forma, é muito interessante
percebermos como a articulação presente entre as ideologias dos dois projetos
encontram alguns “ecos” no atual programa de “pacificação” de favelas. A pauta
atual de ocupação policial atrelada à iniciativas “sociais” nos parece mais uma
tentativa de, ao mesmo tempo, “integrar” os pobres urbanos ao modelo de “desenvolvimento” nacional do país, assim como paralelamente desenvolver novas
estratégias de controle social sobre eles. Não é por acaso que um dos objetivos
do modelo econômico aplicado na última década pelo PT seja, em primeiro lugar,
a geração de renda e crescimento econômico pela integração dos segmentos de
baixa renda à economia nacional. E não é por acaso também que o lema do Governo Federal, nas últimas duas gestões, tenha ressaltado justamente esta estratégia
através de dois sugestivos slogans: “Brasil: um país de todos” no Governo Lula
(2002 – 2010) e “Brasil: país rico é pais sem pobreza” no governo Dilma Roussef
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(2010 – 2014). Em um momento em que se fala de um “Novo Desenvolvimentismo”, a preocupação com a “integração” dos pobres em escala nacional ganha
importância e é reverberada nas iniciativas do Poder Público em escala local, em
decorrência do próprio alinhamento institucional hoje presente no Rio de Janeiro.
Diante de tudo o que foi exposto até aqui, concordamos com TEIXEIRA
(2011) sobre o papel que as UPPs possuem para a formalização dos moradores das
favelas enquanto um enorme mercado consumidor ainda subexplorado na cidade.
Se imaginarmos que a população favelada carioca é hoje superior a 2 milhões de
pessoas, estaremos falando de um interessante contingente populacional que antes encontrava-se fora do recolhimento de taxas e impostos por parte do Estado.
Além disso, a oferta de cursos profissionalizantes e outros projetos sociais feita
pela UPP visa a formação, na maioria dos casos, de indivíduos de baixa qualificação, capazes de, ao mesmo tempo, servirem de mão-de-obra barata para o
mercado de trabalho. Somado a isso, as favelas cariocas, como vimos no início do
nosso artigo, apresentaram na última década uma significativa mudança no perfil
socioeconômico dos seus moradores, o que potencializa ainda mais os interesses
do Estado em incorporar tais espaços aos circuitos formais da economia urbana.
Considerações finais
Procuramos, ao longo do artigo, tornar um pouco mais claro o papel que
as UPPs exercem para os processos de acumulação capitalista em curso hoje na
cidade do Rio de Janeiro. Nessa seção final, gostaríamos de levantar, muito brevemente, alguns apontamentos para reflexão com base em nossa pesquisa de mestrado no último ano.
É importante compreendermos, numa primeira aproximação, o projeto
de “pacificação” como ferramenta em prol de uma determinada concepção de
cidade. Vivemos na metrópole carioca um contexto de extrema violência e militarização do seu cotidiano. O mesmo governo que ocupa militarmente favelas é
aquele que, simultaneamente, promove a regularização e higienização autoritária
dos espaços públicos do Rio. O programa “Choque de Ordem”, mesmo sendo
operado em outra esfera administrativa do Estado, possui, em conjunto com as
UPPs, um viés fortemente disciplinador e biopolítico das ruas e favelas da cidade. Este mesmo governo que “pacifica” é aquele que, após mais de três décadas,
resgata a velha perspectiva “remocionista” de moradias populares por conta de
obras de infraestrutura ligadas aos grandes projetos de “revitalização” urbana ou
aos “megaeventos”. As casas do Morro da Providência e os recentes despejos de
moradores do Horto no Jardim Botânico e da Aldeia Maracanã são apenas alguns

Eduardo de Oliveira Rodrigues

exemplos do que estamos falando. Não obstante, o mesmo governo responsável
pela UPP formata e articula o projeto dentro de uma perspectiva neoliberal de
governabilidade urbana, ao prever diferentes parcerias “público-privadas” para o
financiamento de políticas de “segurança” e ações “sociais” nas favelas. Em sua
grande maioria, tais ações se operam a partir de parcas políticas de geração de
renda, através de empregos precarizados e cursos que prezam pela formação de
uma mão-de-obra miserável de baixa qualificação. Tudo isso acompanhado por
um processo de brutal militarização do cotidiano dos pobres, dado o caráter de
“policiação” das políticas empreendidas nas favelas.
Se transitarmos um pouco mais além do referido quadro, as UPPs pode
ser tomadas, numa segunda aproximação, como uma diretriz articulada com o
próprio modelo de “desenvolvimento” que o Brasil e o Rio de Janeiro parecem ter
escolhido para si. Para brasileiros e principalmente cariocas, a última década marcou a retomada de um contexto de relativa prosperidade econômica, com a recuperação da auto-estima geral da cidade após décadas de estagnação. Nesse “novo
tempo”, as UPPs aparecem no Rio como a iniciativa capaz de, simultaneamente,
trazer maior “tranquilidade” para uma população amedrontada, garantir a realização dos “megaventos” esportivos, assim como permitir que todo o crescente
dinamismo econômico das favelas se insira nos mecanismos formais de regulação
do Estado. O problema, todavia, que merece ser formulado diante disso, repousa
precisamente sobre o seguinte questionamento: a qual tipo de “desenvolvimento”
as UPPs servem?
As diretrizes que sustentam as políticas econômicas brasileiras na atualidade partem não só da ampliação do consumo interno – devido, principalmente,
a um aumento relativo da renda média do país e da alta oferta de crédito, como
também por vultuosos investimentos em obras de infraestrutura urbana, nas redes
de energia, na malha de transportes, nas telecomunicações, na ampliação do agronegócio, no reaparelhamento do arsenal bélico, entre outras coisas. Como se não
bastasse, acrescente-se a tais fatores a realização de algumas políticas “sociais”
compensatórias, que ajudaram a elevar o poder de compra dos estratos mais humildes da população nos últimos dez anos. A “pacificação” de favelas – dentro do
referido contexto – exerce papel fundamental na inserção mais plena dos pobres
nos processos de acumulação formais da economia urbana. A regularização de
todo o setor terciário favelado, assim como dos serviços públicos oferecidos, abre
caminho para o aumento substancial na arrecadação de tributos pelo Estado. A
integração via mercado vai exigir, da mesma forma, que toda a massa de trabalhadores favelados mal remunerados e com baixíssimo nível de instrução receba me-
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lhor qualificação, de maneira a corroborar com o modelo de “desenvolvimento”
proposto para o país, para o Rio e agora para as favelas cariocas.
Isto não significa, todavia, que as políticas de geração de renda flanqueadoras da “pacificação” possam ser encaradas como uma proposta séria de
empregabilidade. Trabalhos de baixíssima remuneração, sob regime de contrato
temporário, criados a partir de parceria com empresas privadas são o mote das iniciativas. A qualificação de mão-de-obra proposta pelo projeto segue a linha geral
da formação de um exército de trabalhadores dotados de parca qualificação técnica, que podem assumir, quando muito, os postos de trabalho precarizados (necessários) oferecidos pelo setor secundário e terciário da economia. Não é à toa
que cursos técnicos de cabeleiro, corte e costura, hotelaria, cozinha, ajudante de
pedreiro, entre outros sejam a gama de “oportunidades” para os pobres, dentro da
velha dicotomia que credita aos mais humildes a opção por uma formação técnica
em detrimento de uma educação voltada para valores políticos mais profundos.
As UPPs não escapam do par associativo formado entre pobreza e criminalidade, ao tomar tais iniciativas como uma política fundamentalmente preventiva de
“segurança” para as favelas. Longe de oferecer uma opção viável de vida para os
pobres urbanos, essas políticas sociais compensatórias aprumam-se com o exercício de “policiação” da vida de todos aqueles que participam do cotidiano das favelas ocupadas permanentemente pelo Estado. A expulsão, é importante sublinhar,
da esfera visível armada do tráfico, em conjunto com a oferta de alguns serviços, pode
nos indicar um certo avanço político em tais espaços. No entanto, valores democráticos mais profundos – como a capacidade de autodeterminação política dos moradores,
maior justiça social, respeito aos direitos humanos, entre outros, encontram-se ainda
distantes dos ganhos já conseguidos pelo projeto. Nos parece assim urgente tentar
compreender, para além do processo de “integração” de favelas, a qual tipo de
concepção de cidade e modelo de “desenvolvimento” as UPPs estão atreladas,
assim como os limites e possibilidades do projeto em tempos de construção de
um discurso quase hegemônico sobre as benfeitorias inquestionáveis da “pacificação”.
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Um novo paradigma constitucional: o
árduo caminho da descolonização178
Melissa Mendes de Novais
[...] Não é fácil
nascer e aguentar as consequências
vindas de muito longe preparadas
em caixote de ferro e letra grande.
Carlos Drummond de Andrade

1. Introdução
Um novo paradigma foi concebido e gestado do ventre latino-americano.
A dor, o medo e agonia do parto se assentaram sobre os povos que não pouparam
forças para dar-lhe à luz. Mas ele ainda é débil, ainda hesita em comunicar-se sem
se inserir na língua já dada, agir fora dos moldes já postos e andar além do pequeno espaço de que dispõe. As alternativas lhes são obscuras e sem forma e ainda
muito lhe resta a desbravar. Passos seguidos de quedas e cada novo levantar mais
maduro. Porque a passagem
para a vida não dispõe de pilares firmes para ser percorrida em segurança. O
que nasce é incomensurável com o que morre, não havendo, pois, nem ressurreições nem reencarnações. O problema é que não há passagem senão entre
pensamentos comensuráveis [...]A passagem entre paradigmas _ a transição
paradigmática_ é, assim, semi-cega e semi-invisível. Só pode ser percorrida por
um pensamento construído, ele próprio, com economia de pilares e habituado a
transformar silêncios, sussurros e ressaltos insignificantes em preciosos sinais
de orientação (SANTOS, 2002, p 15)

Na esteira desse trânsito paradigmático, um novo constitucionalismo vem
sendo instaurado ao peso de lutas por autodeterminação e reconhecimento dos
mais básicos e fundamentais direitos arrancados da terra latino-americana desde
as invasões hispânicas e portuguesas. As conquistas democráticas de cada Estado

178 Artigo apresentado na VII Conferência Latino-americana de Crítica Jurídica – UNAM/
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apresentam-se, assim, como realizações históricas de todo um povo, ao passo que
cada derrota ganha repercussões políticas que excedem as fronteiras estatais.
Nesse sentido, a destituição, num interregno de 30 horas, do ex-presidente paraguaio Fernando Lugo eleito pelo povo e que representou a ruptura com
quase sessenta anos de hegemonia do Partido Colorado, serve-se à reflexão acerca
dos entraves que o paradigma do Estado Plurinacional tem se deparado no curso
de sua efetivação.
O caso do Paraguai emergiu como paradigmático em função de sua atualidade e semelhança com situações pretéritas ocorridas no continente, devendo ser
concebido na extensão de seus reflexos sobre as democracias dos países do Cone
Sul, na medida em que escancara a “realidade estrutural” de que ainda está acometida a América Latina. O novo paradigma se defronta com o velho paradigma
que ainda une forças para não se deixar acabar. Agonizante, o constitucionalismo
formal refugia-se no caráter estruturalmente indeterminado das disposições constitucionais, suprindo-as à revelia do povo e dos propósitos constitucionais.
As novas crises políticas no seio dos processos de democratização da
América Latina operam-se no âmbito institucional sob a marca da legalidade. O
juízo político ao qual se submeteu o ex-presidente paraguaio observou os moldes
formais previstos no art. 225 da Constituição da República do Paraguai, mas estava vazio de seu conteúdo material. É nesse cenário que se instaura o descrédito
do povo em relação às constituições e à democracia em função do império do
constitucionalismo formal que fazia ecoar no vazio direitos de tinta e garantias de
papel para abater os anseios sociais.
A consciência latina é ainda dispersa e desprestigiada pelo cenário econômico mundial, pois ela pressupõe uma autonomia colidente com sua função
internacional, qual seja, fornecer mão-de-obra e matéria-prima baratas para nutrir
o desenvolvimento tecnológico e o consumo internacionais. Isso porque
há dois lados na divisão internacional do trabalho: um em que alguns países
especializam-se em ganhar, e outro em que se especializaram em perder. Nossa
comarca do mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce: especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento
se abalançaram pelo mar e fincaram os dentes em sua garganta. Passaram os
séculos, e a América Latina aperfeiçoou suas funções (GALEANO, 2011 pág. 17).

Assim, os atentados à democracia no continente devem ser reprimidos
pelos Estados Latino-americanos, pois o sangue da democracia respinga aos arredores.
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Cumpre relevar que consectário lógico da concepção plurinacional dos
Estados e, portanto, multidimensional da sociedade, é a pluralidade de problemas
e respostas que envolvem qualquer pretensão crítica. Se muitas são as realidades, muitas alternativas se apresentam às dificuldades. E para além de uma teoria
comum, “necessitamos é de uma teoria de tradução que torne as diferentes lutas
mutuamente inteligíveis e permita aos atores colectivos ‘conversarem’ sobre as
opressões a que resistem e as aspirações que os animam” (SANTOS, 2000, p. 27).
O presente trabalho, entretanto, orienta-se pela identificação de alguns
elementos que permitam estabelecer os traços gerais das dificuldades que enfrenta
o novo constitucionalismo, para que a partir de então, novos projetos possam ser
esboçados e o percurso da transição torne-se mais nítido. Que os entraves sejam
reconhecidos e os obstáculos identificados.
O trabalho se desenvolverá em quatro partes. Primeiro será identificado
o paradigma emergente na América-Latina; em seguida, serão resgatados alguns
eventos que marcaram a história política do Paraguai; num terceiro momento,
serão observadas as novas formas de golpe que invadem o continente americano;
por fim, a experiência paraguaia será resgatada, a fim de que de se identificar os
traços que caracterizam os entraves enfrentados pelo novo paradigma, no âmbito
países latino-americanos, no curso de sua efetivação tendo em vista o conteúdo
que deve ser conferido ao conceito de democracia.
2. O nascente paradigma
Pelo menos três tipos de constitucionalismo devem ser apontados aqui.
Num primeiro momento, tem-se o constitucionalismo antigo que perdurou até
o século XVIII. Tratava-se de um constitucionalismo flexível que se amoldava
à realidade dos povos e ainda não enrijecido pela formalidade que revestiria o
constitucionalismo moderno.
Em seguida, tendo por conceitos fundantes o da soberania popular e o
da homogeneidade do povo, o constitucionalismo moderno desponta como essencialmente monocultural. Nesse constitucionalismo vigente sob a égide do paradigma do Estado Nacional apenas uma cultura elege-se como oficial, instituída
mediante sistemas de unificação -identidade, bandeira, hino (SANTOS, 2008).
la única identidad reconocida en este Estado es la identidad ciudadana que
conlleva la idea de la igualdad de todos ante el Estado. Es una idea progresista
pero, al mismo tiempo, reduccionista porque todos nosotros, además de ciudadanos, somos miembros de familia, de comunidades, hacemos opciones religiosas, culturales, sexuales; pero todo esto no cuenta en ese Estado; lo que cuenta
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es la idea de ciudadanía. […] el constitucionalismo moderno acepta una doble
igualdad: entre los ciudadanos o entre individuos, y entre Estados independientes (SANTOS, 2008 p. 5).

O paradigma do Estado nacional - ora denominado de velho paradigma,
implicava a supressão das multíplices identidades integrantes do território nacional em prol de um único modo de vivência trazido da civilização europeia.
Da uniformização e unificação – para não falar na intolerância religiosa e cultural – elementos estes que forjam a base valorativa do Estado-nação advindo
da tradição europeia, o Estado Plurinacional pretende fornecer novos paradigmas não somente em termos de organização social, mas também atender às demandas dos povos e nações historicamente marginalizados no processo “civilizatório” americano, africano e asiático (AFONSO; MAGALHÃES, 2011 p. 263).

O velho paradigma conferiu uma nova feição ao status colonial e o expandiu para os campos político, social, econômico e cultural. Toda a diversidade
foi sacrificada ao altar do Estado Nacional mediante rituais de marginalização e
destruição de modos de vida não constituintes do conceito eurocêntrico de identidade.
Somente a partir da metade dos anos oitenta iniciaram-se processos de
democratização na América Latina. Tais processos foram marcados pelo rompimento com o velho paradigma. Emergem, portanto, como uma necessidade
advinda de movimentos cívicos aliados a propostas políticas adotadas pelos povos
em cenários marcados por fortes conflitos sociais e políticos (DALMAU, 2008).
A plurinacionalidade carrega a ideia de interculturalidade e de pós-colonialismo. A interculturalidade apresenta-se como a cultura comum criada pela
política e pela cultura partilhadas (SANTOS, 2009). O pós-colonialismo é
El reconocimiento de que el colonialismo, como decía, no terminó con la independencia y que entre la independencia y el poscolonialismo va pasar un período muy largo. Por ejemplo, solamente desde el año pasado, 184 años
después de la independencia, Brasil ha reconocido que es una sociedad racista
y que necesita de una acción afirmativa, de un sistema de cuotas y discriminación positiva (SANTOS, 2009, p. 8).

As reformas constitucionais experimentadas pela Bolívia e pelo Equador
despontaram como emblemáticas. Conferiram ao povo a titularidade do poder
constituinte resgatado em seu caráter revolucionário - que se instaura quando uma
reforma não só política como jurídica faz-se necessária (DALMAU, 2008). Tra-
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duzem os processos de ruptura que marcam a emergência de uma nova ordem
jurídico-institucional internacional.
Essa nova ordem erige-se como um campo dialógico plural que compreende a diversidade e que lança luz sobre as regiões outrora cobertas pela invisibilidade chamando-as à participação. Pretende-se conferir pleno alcance à democracia e possibilitar a participação e integração mediante o reconhecimento da
diversidade pelas instituições jurídicas.
O direito cedeu à multifacetária realidade social concebendo, por exemplo, outras formas de constituição da família além da garantia de direitos democráticos, sociais, econômicos, plurais e pessoais diversos (QUADROS DE
MAGALHÃES; RIBEIRO, 2012). O novo paradigma rompe com pretensões hegemônicas e participa de um processo e deslocamento e fragmentação das identidades reconhecendo a coexistência de diversas nacionalidades como constituintes
do Estado Plurinacional.
La plurinacionalidad no reconoce tan sólo la diversidad cultural de la ciudadanía y las necesarias relaciones de interculturalidad en su seno, con toda la
importancia que esto ya de por sí reviste pues suele implicar el respeto no sólo
de cultura, sino también, como expresión suya en el caso indígena, de comunidad y jurisdicción. La plurinacionalidad además asume la composición
más constitutivamente plural de la ciudadanía en tales términos realistas,
cuando existen pueblos indígenas, de naciones varias, trascendiendo así a
todo el sistema constitucional desde su momento constituyente. La muticulturalidad interesa desde luego a más culturas que las indígenas, pero no
llega a trascender al sistema todo (CLAVERO, 2012, p. 2).

O Paradigma do Estado Plurinacional vem ganhando força na América
Latina tanto no campo teórico como no bojo das reformas políticas e constitucionais, mas o momento presente está marcado pelas crises que acompanham os
processos de transição. A tensão entre as energias regulatórias e emancipatórias é
ainda oscilante e os riscos ainda são desconhecidos.
A emergência de um paradigma não instaura imediata transformação fática. Exige grande disposição política, cultural e intelectual para se enraizar e deixar de ser mero paradigma perfazendo-se realidade política. A transição paradigmática é meio passado e meio futuro, tornando o presente um espaço de conflito
entre forças que não querem despojar-se do poder e as novas conquistas que ainda
não conhecem o campo que passam a desbravar.
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Nesse sentido, esse novo constitucionalismo latino americano, chamado
à integração pelos novos atores das relações internacionais e pelos novos sujeitos
de direito internacional, é ainda experimental.
3. Um retrospecto histórico
Em que pese o objeto deste estudo centrar-se no atual evento político
envolvendo o Paraguai na deposição de seu presidente, impõe-se resgatar uma
série de fatos históricos que exercem influência nesse país, tanto no plano real
como no simbólico.
Até o ano de 2008, a dinâmica partidária do Paraguai esteve determinada
pela existência de partidos políticos tradicionais, nascidos no ano de 1887, e que
dominaram o cenário político paraguaio alternando a sua permanência no poder
por meio de golpes ou outras estratégias antidemocráticas (LÓPEZ, 2010). Tais
partidos representavam os extratos sociais dominantes, e mesmo após mais de um
século seguem sendo as forças majoritárias do Congresso.
Figuram como partidos tradicionais do Paraguai a Associação Nacional
Republicana (ANR) que é comumente denominada de Partido Colorado (Esteve
no poder de 1948 a 2008) e o Partido Liberal (PL), atualmente denominado de
Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA) que ocupou o poder de 1904 a 1940
(LÓPEZ, 2010). Durante mais de cento e trinta anos o Paraguai enfrentou uma ausência de alternância política em razão do domínio da vida política do país pelos
mencionados partidos que jamais haviam se sucedido no governo de forma legítima e pacífica. A vitória da Aliança Patriótica para a Mudança (APC) representada
pelo ex-bispo Fernando Lugo Méndez rompe esse processo.
Malgrado o apoio popular que lhe conferiu a presidência, Fernando Lugo
não possuía um poder efetivo, na medida em que este se erige sobre quatro grupos
sociais que estabelecem empecilhos às transformações estruturais: oligarquias rurais, empresários corruptos, traficantes de drogas e corporações transnacionais.
Tais setores só podem ser confrontados quando o poder executivo dispõe de amplo respaldo social e quanto este possui coesão e clareza ideológica (LÓPEZ,
2010).
Com o transcorrer da atividade presidencial, a base popular passou a
desinteressar-se pelo projeto e o partido que lhe deu amparo sofreu alto nível de
fragmentação. Aliado a esses eventos estava a constituição de um Poder Legislativo de maioria colorada com tendência à coligação com a terceira força majoritária: o Partido União Nacional de Cidadãos Éticos (Punace) (LÓPEZ, 2010).
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Em 1940, com a morte do presidente Estigarribia o ministro de Guerra,
Higinio Morínigo, assumiu a presidência e instaurou uma “ditadura sem partidos”
de caráter fascista sob a o lema de “Ordem Disciplina e Hierarquia”. Morínigo sucumbiu ao Partido Colorado instaurando uma ditadura com participação colorada.
Em 1947, a oposição organizou um golpe de estado que deu início à “Guerra Civil
Paraguaya”. “Esta cruenta contienda, finaliza con un claro triunfo del coloradismo. El mosaico ideológico de la alianza opositora fue problemático a la hora de
organizar un proyecto político conjunto.” (LÓPEZ, 2010, p. 92).
O panorama político do país mostra que as disputas presidenciais respaldavam-se nas diversas correntes do próprio partido colorado apontando mais uma
lógica da competência interna do que de eleições populares, massivas e nacionais.
(LÓPEZ, 2010)
Os 35 anos de regime autoritário de Alfredo Stroessner (1954-1989),
também do partido colorado, findou a alternância entre presidentes de diferentes
linhas do partido colorado. O militar foi capaz de formar um governo estável.
Nesse governo, a legalidade se apresentou como um dos instrumentos legitimadores do regime, além da violência, do exílio e das violações aos direitos humanos
sociais, políticos e econômicos utilizados, sobretudo, contra os opositores e líderes de movimentos sociais e políticos dissidentes. Como anseio por uma ordem
que retomasse o equilíbrio e a estabilidade do país, o regime ganhou legitimidade
instaurando um governo de “ordem e paz” (LÓPEZ, 2010).
Por volta da década de 1980, a crise econômica aliada à crise política
dentro do partido colorado, bem como o desgaste da figura do líder corroeram o
regime stronista destituído pelo golpe de 1989 que pôs fim a ditadura mais longa
do Paraguai. Nesse período, muitos movimentos populares contrários à ditadura
contribuíram para a derrocada do regime. A hegemonia da classe dirigente se desfaz quando a classe política fracassa em algum grande empreendimento ou quando uma parcela da sociedade outrora adormecida assume maior atividade política.
Aqui, forma-se uma crise de autoridade ou crise hegemônica (LÓPEZ, 2010).
O ano de 1989 não representou o fim do autoritarismo, ainda que amparado pela vontade coletiva. A constituição, conforme o interesse de Rodríguez,
serve-se de fonte legitimadora do governo abrindo espaço a uma nova forma de
legalidade, que aliada à imposição da força, incitava o consenso ex post facto
(LÓPEZ, 2010).
Desde 1948, em meio a destituições, golpes e derrocadas, doze presidentes consecutivos filiados ao ANR compuseram de forma desequilibrada o cenário
político paraguaio. Ditadura e democracia foram sustentadas pelo mesmo partido,
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sendo que aquela ainda reapareceu sob a forma do juízo político. O predomínio da
representação política do partido Colorado permaneceu até as eleições presidenciais de 2008 (LÓPEZ, 2010).
Liderando a Aliança Patriótica para a Mudança (APC), Fernando Lugo
Méndez, estranho dos partidos tradicionais e apoiado por uma heterogênea coalizão política, chega à presidência com mais de 40 % dos votos. Diversos movimentos sociais, estudantis e sindicais integraram o “Bloco Social e Popular” que
exerceram apoio fundamental à campanha (LÓPEZ, 2010).
Esse cenário político constituirá o pano de fundo das possibilidades de
efetivação da política presidencial em face da resistência das classes outrora detentoras da hegemonia partidária que conferiam ao Estado o papel de representante de interesses de grupos sociais específicos. As novas configurações jurídico-políticas que se implantaram na América Latina, cuja história é assombrada por
inúmeros regimes ditatoriais, não mais admitem as mesmas formas de restituição
do poder adotadas em períodos anteriores aos processos de democratização pelas
elites políticas. Existiria, portanto, uma nova forma de golpe de institucional?
4. Juízo político ou golpe institucional?
O presidente corre o risco de ser deposto de pelo Congresso quando três
fatores conjugam-se em seu desfavor: a) Um escândalo político que corrói a sua
autoridade; b) A oposição da opinião pública; c) A carência de recursos por parte
do poder executivo para controlar o Congresso. De um modo geral, por trás dessas
condições se esconde o isolamento político do presidente e uma forte oposição
das elites a seu estilo de governo (LIÑÁN, 2000).
As crises constitucionais que assolaram a América Latina ainda não foram plenamente extirpadas do continente, mas assumiram uma nova feição: as
novas crises desenvolvem-se sob o marco da legalidade. O juízo político surge,
assim, como principal recurso constitucional para se resolver conflitos entre o
executivo e o legislativo (LIÑÁN, 2000).
Sob a destituição, se esconde uma realidade:
Presidentes que llegaron al gobierno con amplio apoyo electoral y creyeron que
esto sería suficiente para garantizar la gobernabilidad e mantenerlos en la cumbre. Confiados en el poder de su cargo, presionados para instrumentar amplias
reformas o para cumplir compromisos con sus aliados políticos, desafiaron a
las elites y rompieron patrones institucionalizados entre las esferas de poder
(LIÑAN, 2000, p. 68).
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O juízo político é um processo legal por meio do qual o congresso delibera sobre a deposição do presidente de seu cargo.
Três modelos constitucionais de juízo político apresentam-se na América Latina: o modelo legislativo conforme adotado pela Constituição dos Estados
Unidos; o modelo judicial em que o Congresso autoriza uma acusação que se submeterá à apreciação pelo poder Judiciário; e o sistema misto, adotado pelo Brasil,
que combina elementos dos dois sistemas (LIÑÁN, 2000).
No modelo legislativo, outras instituições mostram-se prescindíveis para
o aperfeiçoamento do processo de deposição do presidente. México, Argentina
e Paraguai representam esse modelo no qual a Câmara dos Deputados cumpre a
função acusatória e o Senado faz o julgamento (LIÑÁN, 2000).
O desgaste da autoridade presidencial confere maior peso à crise constitucional. Se o poder “moderador” das instituições militares invadiu os eventos
políticos latino-americanos até o princípio da década de 1980, após as reformas
constitucionais iniciadas no continente, o juízo político se expandiu como instrumento político das elites civis para responder à essa crise de governabilidade
(LIÑÁN, 2000).
As razões impulsionam o juízo político assumem diversas formas. Em
tempos passados o juízo político efetivava-se respaldado em uma ascensão ao
poder maculada desde a origem – como uma fraude eleitoral, ou, em razão do
uso de políticas ou métodos reputados ilegítimos ou inconstitucionais por setores
relevantes da sociedade. Já nos anos 1990, algum escândalo que debilitasse a
conduta moral do presidente seria capaz de ensejar um juízo político. (LIÑÁN,
2000).
Outro importante fator desencadeador da crise democrática é a dificuldade do presidente em formar uma sólida base de coalizão legislativa, na medida
em que a aprovação do juízo político exige a formação de um quórum legislativo
qualificado. Essa dificuldade apresenta-se por duas razões: a carência de um partido forte ou a perda de apoio do próprio partido (LIÑÁN, 2000).
Subjaz aos fatores capazes de dar origem ao juízo político – os quais
podem acometer aleatoriamente a Administração, o confronto latente exercido
pelo chefe do poder executivo com importantes elites nacionais. Em um contexto
de democratização no qual os países experimentaram o alto custo das ditaduras,
as democracias latino-americanas recorrem a uma nova forma de dissolução do
governo presidencial – que outrora significavam intervenções s militares, sem
violentar o regime presidencialista (LIÑÁN, 2000).
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5. A experiência paraguaia
A ascensão de Fernando Lugo à presidência do Paraguai é resultante dos
novos movimentos integrantes do que se denomina de “primavera política” na
América Latina. Aqui, vislumbra-se a “inesperada eleição de Nestor Kirchner, de
Tabaré Vázquez, de Luis Inácio “Lula” da Silva, de Hugo Chávez, de Evo Morales, e da perene e proverbial figura do ‘avô’ Fidel Castro” (DUSSEL, 2007, p. 9).
A Constituição da República do Paraguai de 1992 estabeleceu como sistema de governo o regime presidencialista dispondo em seu artigo 182 que “El
Poder Legislativo será ejercido por El Congreso, compuesto por una Cámara de
Senadores y otra de Diputados”. Também os artigos 221 e 223 da Constituição
paraguaia prevêm que o Senado – composto por 45 senadores, se formará por
meio de eleições diretas com circunscrição nacional e, para fins de representação
regional, com 80 bancadas, a Câmara dos Deputados compondo o bicameralismo
legislativo.
As eleições parlamentares de 2008, celebradas no mesmo dia que as
presidenciais, entregaram as duas casas do Congresso a uma maioria colorada.
Assim, a antiga classe dirigente pode desestabilizar o Presidente pelo vazio parlamentar. Por outro lado, a debilidade de funcionamento da própria coalizão representou mais um problema legislativo do então Presidente (LÓPEZ, 2010).
Deve-se ressaltar os dispositivos normativos que sustentam o funcionamento dos poderes executivo e legislativo no Paraguai junto com as mudanças
eleitorais introduzidas na Constituição de 1992 com o fim de reequilibrar os poderes do Estado. Tais modificações ampararam-se no passado constitucional do país,
marcado por reiterados golpes, governos personalistas e ditaduras prolongadas
(LÓPEZ, 2010).
Os fortes antecedentes autoritários no âmbito do poder Executivo deram
origem a um sistema “presidencialista atenuado” caracterizado por políticas de
descentralização do poder do Presidente, desconcentrando a administração estatal. Retira-se do Executivo o poder de dissolver o Legislativo e de promulgar
Decretos-Leis (LÓPEZ, 2010).
O rol ativo do Congresso paraguaio foi acentuando-se progressivamente,
de modo que árduos esforços de coalizão parlamentária fizeram-se necessários
para sustentar legislativamente governos presidenciais debilitados. Nesse sentido,
uma das reformas eleitorais no Paraguai foi a adoção do sistema de representação
proporcional que, ao mesmo tempo em que tornou complexa a política e contribuiu para melhorar a representação partidária dentro do Congresso também torna
claro que os partidos maiores são mais beneficiados (LÓPEZ, 2010).
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O Paraguai, entretanto, tendo em vista o governo legislativamente paralisado de Fernando Lugo, carece que uma redistribuição mais equitativa das bancadas a fim de colaborar com o debate e o consenso no Congresso. A ideia seria
a adoção de formas de influenciar o sistema eleitoral, “corrigindo” seus possíveis
defeitos estruturais para a formação de blocos parlamentares representativos e
funcionais ao debate e consenso característico das democracias mais sólidas e
pluralistas (LÓPEZ, 2010).
Nesse contexto, a legislação eleitoral mexicana serve-se como exemplo,
na medida em que proíbe a existência de mais de 8% de diferença entre a porcentagem de votos obtidos nas eleições nacionais e as adquiridas pelo partido, conforme dispõe o artigo 54, inciso V, da Constituição Política dos Estados Unidos
Mexicanos a seguir transcrito:
Art. 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación
proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las
siguientes bases y a lo que disponga la ley:
[…] V - En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de
diputados por ambos princípios que representen un porcentaje del total de la
Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos
uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior
a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento.

A falta de amparo legislativo foi capaz de desprestigiar o governo de
Lugo além de estagnar suas possibilidades de atuação política.
Evidencia-se, assim, um dos paradoxos do presidencialismo, sobretudo
em um presidencialismo atenuado característico do Paraguai pós Constituição de
1992, que é a falta de apoio legislativo (LÓPEZ, 2010).
Nesse campo de embates políticos é que o juízo político previsto no art.
225 da Constituição paraguaia aparece sob a conveniência de sua indeterminação
conceitual e extensa carga ideológica. O aludido dispositivo estatui que:
ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor Del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los
integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos
en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.
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La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos
tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos
tercios, juzgar em juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y,
en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos, En los
casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia
ordinaria.

O juízo político é admissível pela Constituição do Paraguai quando houver mal desempenho de funções pelo presidente, por delitos cometidos no exercício do cargo ou por delitos comuns.
Irrecusável é a instabilidade semântica do que se denomina de “mal desempenho de suas funções”. Assim, a quem incumbe estabelecer o conteúdo dessa
definição, no caso o congresso, está outorgado o poder de conduzir a seu gosto
todo o país. Todavia, não há que se admitir, ao menos não legitimamente, que um
único poder possua todo o potencial de tomar decisões em um Estado Democrático de Direito.
Ademais, mostra-se questionável a observância aos princípios da ampla
defesa e contraditório quando é aprovado, com 73 deputados a favor e um contra,
num período de 30 horas a destituição, em face do juízo político, de um presidente
democraticamente eleito.
As opiniões controvertem-se sobre a possibilidade de se exigir o respeito
a tais princípios processuais em razão da natureza política e não jurisdicional do
juízo. Cumpre, contudo, transcrever o que prevê a Constituição do Paraguai em
seu artigo 17, que trata dos direitos processuais:
En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o
sanción, toda persona tiene derecho a:
[...] 7. la comunicación previa y detallada de La imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa
en libre comunicación (grifo acrescido)

Observa-se que as garantias processuais previstas na Constituição estendem-se a qualquer processo que implique em alguma sanção. Dessa forma, tendo
a destituição caráter sancionatório e em face coerência e efetividade que deve
agregar-se às normas constitucionais, não há que se negar a violação de princípios
tão caros à civilização.
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De outro lado, a questão agrária foi o estopim para início do juízo político
desencadeador da desestabilização de um governo democraticamente eleito. Os
confrontos
entre a polícia e os camponeses que ocupavam uma fazenda de um dos homens
mais ricos do Paraguai, Blas Riquelme, são o resultado da brutal desigualdade
social naquele país. Como outros privilegiados paraguaios, ele recebeu terras
quase de graça, durante o governo corrupto e ditatorial de Stroessner e de seus
sucessores. Entre os sem-terra paraguaios, que entraram na gleba, estavam
antigos moradores na área, que buscavam recuperar seus lotes. Muitos deles
pertencem a famílias que ali viviam há mais de cem anos, e foram desalojados
depois da transferência ilegítima da propriedade para o político liberal (SANTAYANA, 2012)

O caso do Paraguai apresenta-se como um novo assassínio democrático dentro da ordem constitucional formal, desencadeado por seu primeiro teste
em Honduras no ano de 2009, bem como pelo golpe militar e depois petrolífero
ocorrido na Venezuela, e as tentativas contra as democracias da Bolívia e contra a
Constituição equatoriana. Honduras e Paraguai tentaram legitimar juridicamente
a desestabilização política de seus governos. Sob a capa de democracia as forças
majoritárias do Congresso puderam atuar “em benefício dos grandes proprietários
e do capital estrangeiro, e se sustentava na instância latifundiária e agropecuária
voltada para a exportação” (UHARTEPOZAS, 2012, p. 22).
6. Uma visão ampliada da democracia
O processo de transição paradigmática na América Latina iniciou-se pela
mudança de regimes autoritários para regimes democráticos de índole liberal, mas
¿Qué resuelve un régimen político? Resuelve sólo dos cosas: el modo como se
gobierna la sociedad y el modo como se relaciona la gente con el Estado, es
decir, la ciudadanía. Los únicos dos problemas que se resuelven son éstos y no
otros, de ahí el descontento de la gente que piensa que al cambiar de régimen, al
pasar de un régimen militar a uno democrático, se resolverán los problemas de
igualdad social (GARRETÓN apud POZAS, 2012, p. 20 ).

A democracia não pode se concebida somente nos estreitos limites do
liberalismo clássico, posto que, além de uma forma de governo tal regime constitui a garantia dos direitos humanos, sociais, políticos, econômicos, culturais, tais
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como a liberdade de opinião e expressão entre outros elementos fundamentais
(LÓPEZ, 2010).
A teoria da cultura política assume importante categoria analítica para a
compreensão dos fenômenos políticos e sociais, na medida em que se destina a
compreender o papel das características subjetivas e culturais no desempenho do
sistema político.
A principal hipótese é a de que o comportamento político dos cidadãos exerce influência significativa na estabilidade do regime, de modo que a crença na
democracia, a confiança nas instituições e a participação cívica são avaliados
como elementos fundamentais na existência e na permanência do regime democrático (AMORIM, 2009, p. 3).

O processo de construção democrática na América Latina é encarado, a
partir de dados de pesquisa de opinião pública, do ponto de vista dos pressupostos
teóricos da cultura política e da matriz histórico-cultural da região. As percepções
e as atitudes dos cidadãos frente à democracia, bem como sobre a eficácia e obediência às leis são concebidas como capazes de afetar o comportamento político
em alguns contextos da América Latina (AMORIM, 2009).
Nessa perspectiva, estima-se que a credibilidade das instituições políticas
exerce grande influência em seu funcionamento e no desempenho socioeconômico do regime. A despeito das políticas voltadas para a redução da pobreza, o
Paraguai ainda integra o rol de países com maior desigualdade de renda. O Banco
Mundial aponta que 10% da população com maior renda concentram 40% da
renda total (AMORIM, 2009).
As demandas sociais de redução das desigualdades não são supridas pelas democracias que ainda guardam vestígios de governos autoritários, de modo
que o descrédito popular quanto às instituições e ao regime tende a agigantar. Os
partidos políticos como expressão da democracia representativa constitui uma das
instituições de menos prestígio entre os cidadãos, no Paraguai, os percentuais de
desconfiança chegam a 51%. Tal realidade, aliada à desmoralização dos partidos
políticos, bem como à proliferação de legendas dificultam a institucionalização do
voto partidário e ideológico. Nesse sentido, os políticos tendem a se desvincularem das estruturas partidárias, reforçando laços personalistas com os eleitores e,
consequentemente, as tradicionais práticas clientelistas (AMORIM, 2009).
Se por um lado a desconfiança pode comprometer ações de solidariedade entre os cidadãos e apartá-los da busca por soluções institucionais para seus
conflitos, por outro, a confiança e a cooperação entre os membros de uma comu-
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nidade em prol do bem comum garantem a legitimidade da democracia, além
de assegurar o estoque de capital social, concebido como normas e sistemas de
reciprocidade que contribuem para alargar a cooperação horizontal e a atuação na
esfera pública (AMORIM, 2009). “O cidadão que se sente competente para participar e influenciar na política, expressa adesão aos valores associados ao regime
democrático” (AMORIM, 2009, p. 4).
Alguns dados do Latinobarômetro e do Latin American Public Opinion
Project (LAPOP) dão maiores subsídios para uma análise sistemática e comparativa da cultura política em alguns países e apontam o apoio à democracia por
parte dos paraguaios não chega a 50% e a satisfação alcança apenas 9%. Esse
indicadores podem ser justificados em alguma medida pelas avaliações negativas
que os cidadãos fazem em relação ao desempenho sócio-econômico do governo,
e pelas crescentes denúncias de corrupção na política. O Indice de Percepções de
Currupção mostra que a América do Sul integra as regiões com maior incidência
de práticas de corrupção no mundo (AMORIM, 2009).
Ratificando essa situação, os dados do Estudo Eleitoral Brasileiro (ESEB)
e do LAPOP mostram que o partido de Fernando Lugo, o Partido Democrata Cristão (PDC), sequer estava na preferência dos entrevistados. Algumas pesquisas
ainda mostram que cerca de 70% dos eleitores votam na pessoa do candidato, não
se baseando em critérios partidários, ideológicos ou programáticos. (AMORIM,
2009).
Três fatores participam da desconfiança nos políticos nas democracias
latino-americanas: o desempenho sócio-econômico, no caso do Paraguai a transição política se deu em contexto de grave crise econômica; os elevados índices
de corrupção, sobretudo porque vários escândalos erupcionaram no período de
redemocratização latino-americano; e o uso instrumental das instituições políticas
(AMORIM, 2009).
“O que ocorre nas democracias latino-americanas é o afastamento dos
cidadãos da esfera política, tanto do nível formal como informal, devido ao déficit
democrático entendido aqui como a queda da qualidade de vida e a negligência
com a dimensão social.” (AMORIM, 2009, p.12) Não apenas a confiança política,
mas a interpessoal são observadas na análise do comportamento político e esta
revela-se baixa entre os latino-americanos. “A erosão das normas de convivência,
que destituem a arena pública de qualquer caráter positivo, caracteriza um verdadeiro estado de natureza, sem lei nem ordem.” (AMORIM, 2009, p.13).
A indiferença e a desconfiança em relação às instituições políticas refletem a decepção dos cidadãos frente aos graves problemas sociais, ao aumento
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da pobreza, à má qualidade dos serviços públicos, à ineficácia dos partidos e dos
governos em responderem às demandas sociais e ao aumento da corrupção. Entrar
num estágio no qual a credibilidade nas instituições políticas e o sentimento de
eficácia política favoreçam o aumento da participação política é o grande desafio
às democracias que se pretendam efetivar-se. (AMORIM, 2009)
Aliás, o conteúdo semântico do que se designa por democracia deve ser
concebido em três dimensões: política, social e participação cidadã que têm como
pressuposto a garantia dos direitos políticos e civis (POZAS, 2012). A democratização política deve comportar o pluralismo político, bem como a higidez do
processo eleitoral de modo a reduzir as disparidades entre a soberania popular e
representação política, por meio da vedação de abusos no campo econômico ou
político. A pluralidade política deve compreender, ainda, a alternância partidária
a fim de que o princípio da soberania popular reste concretizado. Cumpre, pois,
avanzar en términos de «equidad de recursos económicos» entre las diversas
fuerzas políticas que compiten en la arena electoral, por lo que la labor de fiscalización del uso de recursos del Estado será clave. La «reforma de la Justicia
Electoral» se percibe como una delas premisas fundamentales para fortalecer la
confianza en los procesos electorales y para avanzar en materia de fiscalización
(POZAS, 2012, p. 38).

Desde a transição democrática, o Paraguai enfrentou ausência de alternância no poder, tentativas de golpes militares, processo de impeachment contra
o presidente Luis González Macchi e o assassinato do vice-presidente, Luis Maria
Argaña, entre outros eventos antidemocráticos. Marcando um novo movimento,
Fernando Lugo venceu as eleições presidenciais, em abril de 2008, pela “Aliança Patriótica para a Mudança”, coalizão que agregou diversos partidos políticos
de esquerda e movimentos de oposição, rompendo com a hegemonia do Partido
Colorado e das forças políticas tradicionais há anos no poder (AMORIM, 2009).
Las elecciones de 2008 en las que resultó vencedor Fernando Lugo
transcurrieron«con normalidad» según las Misiones de Observación Electoral
de la OEA (OEA 2008) y de SAKA27 (SAKA 2008). Las «irregularidades» detectadas «no torcieron la dirección de los resultados» (POZAS, 2012, p. 29).

A pluralidade partidária, entretanto, deve exceder as fronteiras formais
para consubstanciar uma real diversidade ideológica.
A democratização social, por seu turno, encontra asilo na superação do
discurso neoliberal próprio das últimas décadas fundado num posicionamento ne-
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gativo do Estado, que autoriza que o mercado orquestre as relações socais mercantilizando os serviços públicos. Ao contrário a democracia social exige uma
maior disposição estatal para a garantia dos direitos mediante uma atuação positiva, intervencionista do Estado. Cuida-se de um processo ainda em desenvolvimento no Paraguai (POZAS, 2012).
Por fim, a ideia de democracia participativa começou a expandir-se na
academia e nos espaços políticos no sentido de integrar o próprio conceito de
democracia representativa com o intuito de conjugar dois movimentos: a participação regulada pelo Estado e a participação articulada dos movimentos sociais.
7. Breves considerações
O direito participa da construção institucional do tempo, invocando a
memória sob a ótica do presente. Não se trata de um mero resgate de eventos
históricos acumulados, mas de uma releitura seletiva das experiências vividas.
Os tempos atuais carregam grandes perguntas para as quais as respostas,
quando existentes, são débeis. A urgência com que o continente reclama por mudanças depara-se com o caráter civilizacional das transformações. Se por um lado
existem grandes desníveis na distribuição social das riquezas, se a crise ecológica
ameaça por em risco todo o planeta e o terror imposto pela violência e pela miséria exigem urgência, por outro, há o reconhecimento de que as transformações
na América Latina ocorrerão a longo prazo, pois não se trata simplesmente de
conferir poder ao povo, de dar-lhe autonomia oportunizando ampla participação
popular, mas trata-se de um ato de refundar e recriar o Estado moderno que teve
sua crise instaurada pelo neoliberalismo (SANTOS, 2009).
As experiências históricas latino-americanas devem determinar os horizontes de expectativas para as democracias no Cone Sul. Assim é que se poderá
consolidar uma política que, conhecendo seus limites e consequências, ouse. O
estudo apresenta-se como um modesto passo na superação dos entraves à efetivação do novo paradigma a fim de contribuir ao trabalho de descolonização que
aprisiona o pensamento crítico a uma realidade europeia. Presta-se à construção
de um substrato teórico nascido das experiências do Sul para atender às transformações que no Sul se instauram. É no seio de cada país latino-americano, onde
convivem diversas culturas e identidades nos escombros restantes da formação do
Estado Nacional, que devem ser buscadas as estruturas que compõem o cenário
político, cultural, jurídico e epistemológico da América Latina.
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Ocupação Mauá e poder de
fabulação: considerações a partir
de uma atividade de formação179
Stella Zagatto Paterniani
Entender a coletividade sem espaço para contemplar a diferença tem seus
riscos fundamentalmente conservadores e autoritários, tanto teóricos quanto políticos. Não são menores, contudo, os riscos e falácias decorrentes da proclamação
de uma pluralidade desenfreada. A pergunta que nos fica é: qual é o limite? Qual
é o limite político em que a alteridade esbarra, ou qual o limite que restringe e
questiona a prática do poder? E qual o limite teórico para se pensar totalidades e
pluralidades sem os riscos do conservadorismo e do relativismo sem rigor?
Doreen Massey (2000) parte do diagnóstico da compressão do tempo-espaço e do efeito desse fenômeno no sentido de lugar, o qual se tornaria necessariamente reacionário (cf. Zukin, 2000), uma vez que falar em lugar implicaria
necessariamente na construção de identidades singulares e essenciais, construídas
de maneira introvertida e sob a exigência de fronteiras e de um uso específico da
memória. Ao rejeitar, contudo, a possibilidade de lugar ter seu sentido exclusivamente reacionário, a autora preocupa-se em propor uma noção alternativa de
lugar, e escreve que “o que dá a um lugar sua especificidade não é uma história
longa e internalizada, mas o fato de que ele se constrói a partir de uma constelação particular de relações sociais, que se encontram e se entrelaçam num locus
particular, Trata-se, na verdade, de um lugar de encontro” (Massey, 2000: 184).
Essa noção de lugar é uma noção extrovertida, isto é, não-ensimesmada,
que inclui o reconhecimento da existência de Outros e das ligações de um lugar
com um mundo além de si. Nas palavras da autora, é uma noção que “integra de
forma positiva o local e o global” (Massey, 2000: 184). Essa integração, explicita
a autora, não significa “fazer conexões ritualísticas com o “sistema mais amplo” –
as pessoas na reunião de bairro que trazem à tona o capitalismo internacional toda
vez que se tenta discutir sobre coleta de lixo – e sim de que há relações reais com
conteúdo real – econômico, político e cultural – entre qualquer local e o mundo
mais amplo em que esse local se situa” (idem, ibid.).
179 Este artigo é uma versão resumida de parte de minha dissertação de mestrado (Paterniani,
2013).
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Prefiro expandir um pouco a expressão “relações reais” e não entender
como “real” o que se opõe à ficção. Deleuze (1985) afirma que “o que se opõe à
ficção não é o real, não é a verdade que é sempre a dos dominantes ou dos colonizadores, é a função fabuladora dos pobres, na medida em que dá ao falso a potência que faz deste uma memória, uma lenda, um monstro”. A função fabuladora
é recuperada de Bergson e atualizada por Deleuze, em Bergsonismo, como uma
potência criadora da mundos. Em Bergsonismo, Deleuze recupera a principal divisão bergsoniana: entre duração, dimensão portadora das diferenças de natureza,
e espaço, dimensão que contempla apenas diferenças de grau. A duração é, em si,
uma multiplicidade e, portanto, ao dividir-se, pode mudar de natureza: daí as duas
dimensões aparentemente paradoxais, mas presentes na noção bergsoniana (à luz
de Deleuze) de duração: continuidade e heterogeneidade.
Entendo que a noção bergsoniana de fabulação tal como recuperada por
Deleuze (1999; 2007) deve ser fundamentalmente política – criar mundos é um
ato político. Entendo a política como uma conjunção das propostas de Arendt
(1987, 2000, 2001) e Rancière (1996), semelhante à maneira como a entende
Feltran (2003: 39): “A política (…) faz aparecerem critérios compartilhados de
entendimento do mundo”. A política, portanto, é a possibilidade de falar, de se
fazer ouvir e de ser entendido. É ter sua fala entendida como fala que faz sentido,
e não como ruído ininteligível (Rancière, 1996; Feltran, 2003). Neste artigo, pretendo apresentar um pouco do poder fabulador da e na ocupação Mauá, isto é, sua
criação de mundo(s), e a política ali vivida e proposta. Fare isso a partir de uma
fala de Nelson, uma das lideranças de um dos movimentos que compõem a Mauá,
em uma atividade de formação.
A Luz e a questão da habitação
A ocupação Mauá fica na região da Luz, região central da cidade de São
Paulo historicamente marcada por forte ocupação popular de suas áreas públicas,
com cortiços, comércio informal e, a partir dos anos 1990, edifícios ocupados
pelo movimento de moradia (Frúgoli, 2012), ou por Movimentos de moradia180.
Além das marcas e dos símbolos históricos que compõem a região, o centro é
um local que possui grande oferta de trabalho, incluindo o informal, serviços e
infraestrutura urbana.
180 Utilizo a caixa alta (“Movimento”) quando desejo referir-me a nomes e siglas específicas,
como Movimento de Moradia da Região Centro (MMRC), e a caixa baixa (“movimento”) ao
referir-me a um campo, uma rede, algo mais ou menos abstrato e menos claramente delimitado,
que ora envolve mais, ou menos pessoas, o movimento de moradia.
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Desde os anos 1970, com a Lei de Zoneamento de 1972, que versa sobre mecanismos de preservação do patrimônio histórico, as regiões da Luz e de
Santa Ifigênia passaram a ser alvo de projetos de revitalização e reforma de seus
edifícios históricos e culturais. Nos anos 1980, o Projeto Luz Cultural começou
a se desenhar, foi interrompido por Jânio Quadros durante sua gestão na Prefeitura da cidade (1986-1988) e retomado, posteriormente, na gestão Paulo Maluf,
com o nome de PROCENTRO; em 1998, o Projeto Luz, com financiamento do
BID e coordenado pelo DPH e pelo Condephaat; e o Monumenta, no início dos
anos 2000. Além disso, a Luz vinha sendo palco de estudos da Associação Viva o
Centro, também com propostas de “revitalização” via reformas, tombamentos e
investimentos “culturais”181. Atualmente, a Luz é palco do Complexo Cultural Julio Prestes, formado pelo Museu da Língua Portuguesa; a restaurada Estação Júlio
Prestes, onde fica a Sala São Paulo; o Parque da Luz; a Pinacoteca do Estado; e o
Memorial da Resistência. (Maquiaveli, 2012)
Aliada à política de revitalização e reforma, há o problema da habitação
no centro da cidade – especificamente, habitação de interesse social, para os pobres. A habitação precária foi alvo de recomendações legais em 1893, 1897, 1900
e 1908: demolição dos cortiços e construção de vilas operárias. Mas as recomendações nunca foram efetivadas, quer por instituições públicas ou privadas. Em
1925, Carlos de Campos (então “presidente do Estado de São Paulo”, de 1924 a
1927) declara: “A lei faculta à autoridade despejar os ocupantes dessas habitações
impróprias e, nas toleráveis, proporcioná-las-á à lotação; mas a crise de alojamento e a repugnância que causa tal violência em circunstâncias tais, tolhem a ação do
Serviço Sanitário” (Morse, 1970: 297). Posteriormente, em meados dos anos 30, o
então prefeito Francisco Prestes Maia também se desresponsabiliza do problema
da criação de uma política pública que contemple a habitação popular:
No extremo, há a questão dos miseráveis. Mas essa é antes de filantropia e reformação que de habitações populares. O poder público não pode alterar
radicalmente a situação. O seu papel normal é simplesmente investigar, facilitar,
auxiliar e mesmo exemplificar. Em caso de crises agudas e prolongadas, a administração pode intervir e levar adiante o que a iniciativa particular não conseguiu.
(Prestes Maia, 1930 apud Libâneo, 1989: 47).
É também da gestão Prestes Maia (1938-1945) uma primeira proposta
que engendra uma concepção de cidade para tentar organizar a metrópole desvairada: uma cidade modernista, monumental, cujo planejamento urbano visa evitar
confrontos e colisões (Libâneo, 1989: 36; Harvey, 1993: 69). Inspirado nos bule181 Sobre a Associação Viva o Centro, ver Frúgoli Jr., 2000.
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vares parisienses do Barão de Haussmann, o Plano de Avenidas de Prestes Maia
reforçava, dentre outras coisas, a ideia de centralidade de uma região da cidade, à
qual deveria ser possível, contudo, chegar rapidamente – pelas grandes avenidas
perimetrais principais ou pelas vias radiais secundárias. Segundo Rolnik (2013):
A concepção urbanística proposta por Prestes Maia se opunha a qualquer obstáculo físico para o crescimento, viabilizando um modelo de expansão horizontal
ilimitado, que se combinou perversamente com a autoconstrução na periferia
como “solução” para o problema da moradia em um contexto de grande migração para a cidade. (Rolnik, 2013)

O rápido acesso valorizou o centro da cidade. Local de empresas e empregos, serviços, atividades comerciais, infraestrutura urbana, instituições político-administrativas e religiosas e patrimônio arquitetônico e cultural, o centro é
também local de encontro, sociabilidade, mediação de conflitos, manifestações
políticas, protestos. Já historicamente marcado por uma “conflitualidade” (cf.
Frúgoli Jr., 2000), o centro intensifica-se como região para a elite, intensificando,
também, o processo de segregação e expulsão dos moradores de baixa renda e do
comércio popular para zonas mais afastadas.
Compondo o centro, a região da Luz integra o distrito do Bom Retiro
(que é também nome de um bairro limítrofe), e as representações sobre a região
tem sido fortemente ancoradas na dicotomia Nova Luz/cracolândia. O Projeto
Urbanístico Nova Luz182, proposto pela Prefeitura Municipal de São Paulo na
gestão de José Serra (2005-2006) e terceirizado através de uma licitação de concessão urbanística183, previa a “requalificação urbana” da área de um polígono
formado pela Rua Mauá e pelas avenidas Ipiranga, São João, Duque de Caxias
e Cásper Líbero, com demolições de edifícios e implementações de empresas e
182 É possível acessar o projeto no site da Prefeitura de São Paulo: http://www.novaluzsp.
com.br/projeto.asp, acesso em 06/01/2011. Para uma interessantíssima discussão acerca das
compreensões da legalidade envolvendo o Projeto Nova Luz, ver Pacheco, 2012.
183 Uma concessão é um instrumento que prevê, como contrapartida à cessão da responsabilidade
estatal para um ator privado, a prestação de serviço continuada para a sociedade. A concessão
urbanística é um instrumento formulado na gestão Marta e regularizado na gestão Kassab.
Em termos de instrumentos de política habitacional, a ideia de uma concessão urbanística é
algo contraditório: qual seria a contrapartida prestada para a sociedade, se as praças, as ruas,
as calçadas já são públicas e já deve estar à disposição para o bom usufruto dos cidadãos? No
caso da concessão do Nova Luz, além dessa contradição, ela tampouco está prevista no Plano
Diretor. Tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público possuem ações alegando a
inconstitucionalidade da concessão urbanística do Nova Luz.
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prédios para serviços públicos; valorização do patrimônio histórico e cultural,
com vias a intensificar o setor de serviços e o capital imobiliário especulativo na
região. A concessão urbanística foi anunciada em novembro de 2008 pelo então
prefeito Gilberto Kassab, e efetivada em maio de 2010 a um consórcio entre as
empresas Concremat Engenharia, Cia. City, AECOM Technology Corporation e
Fundação Getúlio Vargas.
O polígono impactado pelo Projeto recebeu, há alguns anos, a alcunha de
cracolândia, que tem sido alvo de violentas operações que vinculam o governo
municipal e estadual e a polícia militar do estado de São Paulo, como a Ação
Integrada Centro Legal184 e a Operação Limpa. Em janeiro de 2012, a região foi
alvo da Operação Sufoco, eliminando dali os usuários de crack, supostos párias
sociais185. Taniele Rui, cuja tese tem clara intenção oposta à das ações policiais,
escreve: “(...) eu fiz diferente do que fez a polícia, o governador e o prefeito: não
tentei matar por asfixia e à força a “cracolândia”. Nessas páginas, ela e os outros
lugares de uso [de crack] que visitei respiram, vivem.” (Rui, 2012: 15).
Assim, a dicotomia Nova Luz/cracolândia acaba sendo uma dicotomia
que reflete um mesmo real: o real dos dominantes, para usar os termos de Deleuze (1985), pois o diagnóstico da degradação (contido no termo cracolândia)
serve como justificativa para a revitalização (proposta pelo Nova Luz), e tanto
184 A ação combina, dentre outras coisas, a internação compulsória de usuários de crack,
atuação truculenta da Polícia militar e tem tido, como efeito, a dispersão dos usuários para
outras regiões da cidade. Dados sobre a Ação podem ser acessados no site da Prefeitura
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/saudemental/
AcaoIntegradaCentroLegal.PDF.
185 “Durante janeiro de 2012, novas tentativas ostensivas da polícia para retirar usuários de
crack das ruas da região da Luz – estigmatizada há décadas como a cracolândia – ganharam
forte visibilidade da mídia impressa e também televisiva. Destacaram-se novos temas bem
como questões mais antigas, com alcances variados, mas com crescente realce: a polêmica
das internações involuntárias (almejadas pelo poder público e obstadas por profissionais da
saúde); novas dispersões territoriais dos usuários de crack por diversos bairros (com prejuízo
para o atendimento feito por distintas entidades locais, sobretudo ONGs); comportamentos
defensivos das populações locais (alvos de fiscalizações e novas demolições pela prefeitura);
articulações de ativistas contra a violência policial e pelos direitos humanos; investigações do
Ministério Público Estadual sobre critérios e práticas das operações policiais em andamento;
caracterizações mais precisas sobre os usuários de crack pela imprensa (incluindo mulheres
grávidas, ou então parentes em busca de usuários na área em questão); ações diversificadas e
capilares do tráfico.” Frúgoli Jr. (2012). Sobre a discussão acerca da Cracolândia e dos usuários
de crack, ver a tese de doutorado de Taniele Rui, 2012 e o artigo de Frúgoli Jr. e Spaggiari,
2012.
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o diagnóstico como o Projeto representam interesses exteriores aos das pessoas
cujas vidas acontecem pela região. Além disso, tanto o Nova Luz quanto os projetos interventores que o precederam na região têm em comum uma orientação
semelhante à de teatralização do patrimônio cultural, como exposta por Canclini
(2000): “a teatralização do patrimônio cultural é o esforço para simular que há
uma origem, uma substância fundadora, em relação a qual deveríamos atuar hoje.
Essa é a base das políticas culturais autoritárias”. (Canclini, 2000: 162). Também por isso é esclarecedor o Dossiê Luz, organizado por Frúgoli Jr. (2012), que
apresenta etnografias de diferentes situações, usos, práticas espaciais e redes de
relações e representações na região da Luz.186
Entretanto, a região da Luz é uma região central que, desde 2003, pelo
Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo187, é demarcada como ZEIS:
Zona Especial de Interesse Social, destinada à construção de moradia popular
(Habitação de Interesse Social) ou de mercado popular. Por conta da superposição
de intenções entre a ZEIS e o Nova Luz, dentro do perímetro de execução do Projeto foi criado um espaço para gestão participativa e tomada de decisões: o Conselho Gestor das ZEIS-3, composto por representantes de setores envolvidos na
execução e no impacto do projeto urbanístico: moradores da região, comerciantes,
proprietários, inquilinos, pessoas em situação de rua, movimentos de moradia,
prefeitura, ONGs. O Conselho é composto por oito cadeiras da sociedade civil (e
seus suplentes) e oito do poder público.
Os usos, as funções, as intervenções e as expectativas para a Luz envolvem distintos projetos de cidade, em disputa. Na Rua Mauá, um dos limites espaciais do Nova Luz, há um prédio, na altura do número 340, que foi ocupado antes
mesmo do Projeto Nova Luz ser anunciado. Aproximemo-nos à ocupação Mauá.

186 Há outras pesquisas que também trabalham com situações de moradores sendo expulsos
de seus locais de moradia devido a políticas urbanísticas autoritárias, especialmente nas áreas
centrais. Atualmente, no Rio de Janeiro, há um processo de “cessão para fins empresariais
e especulativos de uma imensa zona de terras que pertence ao governo federal” (Birman e
Fernandes, 2011), num projeto denominado Porto Maravilha e caracterizado pelo atual viceprefeito da cidade, Carlos Muniz, como “um projeto para integrar (...) uma área que está fora da
vida da cidade”. (Muniz, 2011 apud Fernandes e Pierobon, 2012).
187 O Plano Diretor de São Paulo existe desde 1985; em 2002, contudo, foi reformulado (e
passou a se chamar Plano Diretor Estratégico) e passou a contemplar alguns instrumentos
de política urbana para moradores de baixa renda, como as ZEIS e os Planos Regionais das
Subprefeituras.
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A Mauá
Na madrugada do dia 24 para o dia 25 de março de 2007, conforme Filadelfo (2008: 109-119) narra, pessoas ocuparam o número 340 da Rua Mauá.
Como conta Nelson, “havia pessoas que estavam vivendo com o [programa] Bolsa Aluguel da Marta, a bolsa já estava vencendo...”188; havia as famílias que haviam sido despejadas da Plínio Ramos; as famílias que haviam sido despejadas
da Prestes Maia. Essas pessoas organizaram-se em três Movimentos: o MSTC, o
MMRC e o Movimento que, mais tarde, passaria a se chamar ASTC-SP: uniram-se os três Movimentos e ocuparam o prédio da Rua Mauá. Nascia a Comunidade
Mauá.
Pouco antes da ocupação completar cinco anos de existência, os moradores foram notificados de uma liminar de reintegração de posse, por parte do
proprietário. Os desenrolares dessa situação são contados e analisados em Paterniani (2013). Para os fins deste artigo, apresentarei brevemente a ocupação Mauá
e uma de suas atividades fundamentais: atividade de formação do MMRC, um dos
movimentos que a compõem.
Atualmente, há 237 famílias morando na ocupação Mauá, com cerca de
180 crianças: aproximadamente 1300 pessoas. Antes de ser ocupado, naquele prédio funcionava o Hotel Santos Dumont, inaugurado em 1953 e anfitrião de “milhares de pessoas recém-chegadas pela antiga Rodoviária da Luz” (Pereira, 2012:
161), desativada nos anos 1980. Por isso, a estrutura reconhecível de um hotel de
meados do século XX: recepção (onde, atualmente, funciona uma portaria, com
porteiros que se revezam em turnos e recebem dinheiro pelo trabalho, e câmeras
de vigilância – se não se é morador nem conhecido, é preciso se identificar e apresentar um documento de identidade para entrar no prédio), escadas de mármore, e
os corredores muito estreitos e escuros. Do piso, restam poucos tacos de madeira;
anda-se praticamente em cima do concreto do contrapiso. Só há janelas dentro
dos quartos; nas paredes de cada corredor, pintadas de um amarelo brilhante, há
apenas um minúsculo quadrado vazado, por onde entram algumas réstias de sol a
depender da luz do dia. Nos corredores, também há banheiros coletivos, tanques
e muitos fios expostos e emaranhados – a eletricidade do prédio é improvisada
pelos próprios moradores.
A estrutura do prédio, com um pátio interno descoberto, oferece um espaço de encontro para as crianças, ao voltar da escola, andarem de skate, pularem
188 Em depoimento no Encontro de Formação do MMRC, no Centro Gaspar Garcia de
Direitos Humanos, em janeiro de 2012.
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amarelinha, brincarem de bate-bate (ou bate-bolas, ou bolimbolacho, um brinquedo popular dos anos 1980 que voltou a ser febre, especialmente entre os menores),
correrem, gritarem, rirem. Às vezes, jogam futebol ou capoeira com monitores do
projeto Herdeiro da Mauá. Em uma das paredes do pátio, inclusive, letras grandes
– no mesmo padrão das letras do saguão de entrada e do salão de reuniões – formam a frase “Herdeiros da Mauá”. As crianças também têm à sua disposição um
escorregador, no quarto andar, e alguns carros de brinquedo, em que podem entrar
e pedalar. Por toda a ocupação há bicicletas de todos os tamanhos; às vezes nos
escuros corredores há colchões encostados nas paredes.
Do pátio interno, vê-se concreto por todos os lados. Um concreto colorido pelas pichações e grafittis que se sobrepõem, e pelas muitíssimas roupas
sempre dependuradas nas janelas e em varais suspensos, no melhor estilo toscano
ou veneziano que encantaria a turistas no Antigo Continente. Essa é, para mim, a
imagem-símbolo da Mauá: da escada que liga um andar a outro, a vista, por um
vitrô quebrado, de crianças jogando futebol no pátio, com os dizeres “Herdeiros
da Mauá” ao fundo, rodeadas pelos coloridos de roupas dependuradas. Há silêncio (observo essa imagem do quinto ou sexto andar); no entanto as roupas me
trazem som e os corpos se movimentam. Essa é a imagem de vida com que se é
brindado cotidianamente na Mauá.
A seguir, relatarei um tipo de atividade de participação que desponta
como fundamental para entender algumas relações presentes na Mauá: atividades
de formação189 para, depois, tecer comentários e seguir a narrativa. Comerford
(1999), em sua pesquisa sobre o MST, escreve que as reuniões, ocupações e discursos de dirigentes
permitem visualizar valores e representações socialmente construídas como
importantes no universo social em questão, cujo conjunto pode ser analisado
como uma “cosmologia”. No entanto, mais do que apenas representar valores,
esses eventos, ou seja, esses conjuntos identificados, nomeados e destacados de
práticas sociais contribuem para (re)construir e transformar esses valores, na
medida em que cada evento relaciona-os, de modo até certo ponto singular, a
uma situação específica e a outros conjuntos de práticas e representações (Comerford, 1999: 15)

189 Em Paterniani (2013), relato três atividades. Além das atividades de formação, uma
assembleia e um ato que me levou a uma reintegração de posse. Ambos os relatos foram
suprimidos neste artigo.
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Atividades de formação: “consciência, corpo, compromisso”
Foi em um dos primeiros momentos da pesquisa de campo do mestrado
que Nelson contou sua história, em uma atividade de formação do MMRC que
acompanhei, a convite do próprio Nelson. A atividade começou com um café-da-manhã a todos os presentes, seguido de uma mística, coordenada por Nelson, na
qual todos nos levantávamos e, em círculo, dávamos as mãos e, conforme íamos
recebendo a palavra “energia”, tendo nosso braço chacoalhado pelo colega que
nos dizia isso, olho-no-olho, deveríamos também dizer “energia” e chacoalhar o
braço do colega ao lado.
Depois disso, Nelson fez uma longa fala, mesclando, na narrativa, sua
trajetória, sua história, à história do movimento e da luta. Ou seja, sua fala expressa um caminho proposto no debate, nas Ciências Sociais, sobre como entender as
“histórias de vida”, “trajetórias” e “biografias”. Nelson tomou para si uma tarefa
que é também tarefa de antropólogos: narrar sobre como são construídos, compartilhados, pensados e vividos (ou experienciados) os sentidos de se estar no mundo.
Esses sentidos são todos tão possíveis quanto reais. Deixá-los ao alcance da realidade, possibilitar a compreensão e, de certa forma, traduzi-los para
comunicá-los pressupõe inteligibilidade. Essa inteligibilidade pode ser alcançada
pela narrativa, enquanto organizadora da experiência. É possível, então, dizer que
a narrativa – e a comunicação que ela engendra – pode trazer ao alcance de realidades distintas (ao passo que torna inteligível) a experiência, ou melhor dizendo,
o sentido.
Vamos à fala de Nelson. Ele a inicia, na atividade de formação, contando
que veio para São Paulo, onde viveu bons e maus períodos, na década de 1990190.
Num desses maus períodos, entrou no movimento e viu que era possível olhar
para o próximo de um jeito que não fosse com indiferença. Por seis meses, morou
na rua Líbero Badaró. Despejado de lá, foi morar em um terreno no Ipiranga, onde
enfrentou muita chuva num janeiro que “não era como esse que estamos vivendo
[em 2012], não, era de muita chuva mesmo”. Lá, ele conta que viveu uma experiência de resistência e acompanhou a resistência das pessoas e, por seu esforço
190 Nascido em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, “uma cidade que fica a meia hora
de Salvador”, numa família de doze filhos, ele conta, no documentário Leva: “Me iludiram.
Me iludiram, que é a palavra certa, mesmo, pra eu vir pra São Paulo. Que São Paulo era mil
maravilhas, que em São Paulo o cara acontecia, fazia e acontecia. Aí ele me indicou um prédio
pra eu trabalhar de Segurança, lá na [Avenida] Paulista. Trabalhei seis anos de segurança lá, e
depois saí, também. Aí não quis mais trabalhar registrado pra ninguém, não. Porque – tsc – eu
tomei nojo de patrão.”
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e dedicação, foi convidado pela Coordenação a ser colaborador do movimento.
Aceitou e ficou por quatro anos vinculado a esse Movimento. Ajudou a organizar
a Marcha dos Cem Mil a Brasília, diversas ocupações e a Marcha até o Center
Norte. Mas por motivos de divergência de pensamento e ideologias, saiu desse
Movimento em 2000. Precisava voar. Mas ficou só.
De repente, na iminência de um despejo, famílias “confusas e perdidas,
que estavam ao Deus-dará” o procuraram. Ele fez reuniões e assembleias, ajudou
a organizá-las, “não podia dizer “não” praquela gente”. “Deu na cabeça fazer
uma ocupação”. Mas como fazer? Onde? Resolveu se afastar um pouco da região central e foi ocupar um local na Av. Radial Leste. Levou as famílias até lá,
e quando um companheiro estava serrando o cadeado, a Guarda Civil Metropolitana apareceu “com arma em punho. Assim não dava pra continuar.” E Nelson
lá, “com um carnaval de gente. Nem hoje eu não consigo organizar esse tanto de
gente”. Resolveu então subir a Rua Mauá, entrou na Rua Plínio Ramos e viu um
prédio vazio. Foi sua salvação: “como atirar num pássaro que nunca vi e acertar”.
A polícia chegou, e ele ficou do outro lado da rua. A polícia tentou entrar e não
conseguiu. Foi embora. À meia-noite do dia 28 de fevereiro de 2003, o prédio estava ocupado pelo movimento: a ocupação Plínio Ramos, onde passaram a morar
79 famílias (Fórum Centro Vivo, 2006: 31). A ocupação Plínio Ramos tornou-se
referência no movimento de moradia, tanto pela organização da ocupação como
pela violência do despejo que as famílias sofreram, em 16 de agosto de 2005, dois
anos e oito meses depois da ocupação. “Os moradores organizaram no prédio
atividades como educação infantil, alfabetização de jovens e adultos, oficina de
costura, grupos de mulheres e jovens, atividades culturais e de formação política.
Até mesmo uma horta hidropônica vertical foi criada, utilizando paredes da construção” (Fórum Centro Vivo, 2006: 36).
No despejo, a polícia fez uso de bombas de gás lacrimogêneo, gás-pimenta e balas de borracha. No dossiê organizado pelo Fórum Centro Vivo, lê-se:
“(...) este despejo forçado envolvendo cerca de trezentas pessoas – entre elas 110
crianças – foi o mais violento de que se teve notícia nos últimos anos da cidade
de São Paulo” (Fórum Centro Vivo, 2006: 36). Não foi um mero despejo; foi
preciso matar, com doses de truculência, essa ocupação tão viva. Nelson conta:
“Aí vi coisa. Setenta e cinco famílias na rua, sem ter pra onde ir. E tínhamos que
lutar. Me deu na cabeça soldar a porta. E aí foi aquele desmantelo. Era pra acabar
mesmo com o movimento, preparamos nossa resistência.” Com a porta principal
soldada, bombeiros quebraram uma porta lateral feita de aço. “Foi um confronto
tremendo aquele despejo. E depois a coisa se modificou. Não houve mais aquela
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organização e confronto com o Estado.” Nelson foi levado para o 1º DP, no bairro
da Liberdade, durante o despejo, e ficou lá, “de mãos atadas”. Lembra com angústia: “a polícia tava lá pra massacrar e eu não tava junto do povo”, lamenta.
O dossiê do Fórum Centro Vivo segue: “Com o despejo, os moradores
que não tinham para onde ir montaram seus barracos na rua em frente ao prédio, que teve portas e janelas vedadas com tijolos e cimento e permanece vazio”
(Fórum Centro Vivo, 2006: 37), como é de praxe em imóveis reintegrados: a
construção do muro da vergonha. O acampamento cresceu, com famílias despejadas de outras ocupações, e se estendeu nas “calçadas da rua Mauá com a Plínio
Ramos” (Fórum Centro Vivo, 2006: 39). Nelson também se recorda que depois
da desocupação “deu na cabeça fazer acampamento na porta do prédio. Ficamos
três meses na rua. Três meses de massacre. Não tem coisa pior do que viver na
rua e ser humilhado. Os filhos dos companheiros não podiam ir pra escola porque
não tinham lugar pra tomar banho”. Ao cabo desses três meses, Nelson continua
contando, a Prefeitura destinou-os a um abrigo: um galpão “cheio de pulga, rato
e barata”. Ficaram lá por mais quatro meses para depois receber da Prefeitura
R$250,00 mensais durante um ano: “um auxílio miséria”.
Depois de descrever essas situações, Nelson faz uma reflexão: “Que país
é esse em que a pessoa tem que passar massacre para morar?”, seguida de uma
reprimenda: “E aí o companheiro passa por isso tudo e consegue parede e chave
e abandona a luta. Consegue casa na Cidade Tiradentes e passa para a frente. Fica
de ocupação em ocupação”. E emenda com uma observação aparentemente descolada do ritmo da narrativa: “Eu já devia ter dado esse depoimento. Temos que
fazer isso anualmente, preservar a memória do movimento, escrever. Esse não é
“o movimento do seu Nelson”, é movimento que foi criado com o povo, pensamento do povo, para fazer luta e combater as desigualdades.”
Nelson segue contando que, no dia 25 de março de 2007, foi feita outra
ocupação, de novo, na Rua Mauá. Conta que o chamaram para organizar, e ele
estava “sem ninguém”. Mas resolveram fazer ocupação. Havia “pessoas que estavam vivendo com o [programa] Bolsa Aluguel da Marta, a bolsa já tava vencendo,
o beneficiário não tinha dinheiro...” Então juntaram três Movimentos: O MSTC, o
MMRC e o Movimento que, mais tarde, daria origem à ASTC-SP, “e ocupamos”.
Nelson conta que se apoderou do que pôde; hoje tem 22 espaços lá. Ele continua:
“A ocupação aconteceu de madrugada. No dia seguinte, apareceu a Gerlaine e
foi um rolo pra ceder espaço pra ela. Acabei cedendo e foi graças a Deus, porque
senão nem eu estaria lá.” E estão lá até hoje.
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Novamente seu relato parece dar um salto, porque Nelson, então, começa
a falar sobre a importância de ser encarado com “respeito e dignidade”, e conta
que no dia anterior estava andando com “a moça da [TV] Cultura”, com o celular
na mão, e era parado o tempo todo por pessoas que o cumprimentavam. A moça
comentou que ele era bem querido no bairro, ao que ele respondeu: “No bairro,
não, na cidade de São Paulo. E eu conquistei isso.” A seguir, faz referência à
“desgraça do Moinho”191. Diz que não pôde ir até lá no dia, mas as pessoas procuravam por ele. Sentiam sua falta, e isso é muita coisa. Ele diz que às vezes até
evita ir onde tá acontecendo desgraça. “Tem desgraça demais. Vou no Moinho,
vem família chorando, me abraça, eu acalento, digo “estamos juntos”, dou meu
telefone.” Diz que pode ligar pra ele se precisar de alguma coisa. Mas não foi mais
lá. “Ir pra quê?”, questiona-se. “Pra sair mais revoltado? A prefeitura cobra minha
presença lá. Pra quê?”
Então, ele menciona eventos recentes da cidade de São Paulo e seus parceiros na luta – universitários, ONGs, o MSTC, a ULC –, que “ora falamos a
mesma língua, ora, línguas diferentes”. Porque, frisa, é importante a união dos
movimentos; o movimento ocupa para alavancar a política habitacional. “Não
queremos política nem programas, mas um projeto habitacional que siga nossos
interesses. Porque política, cada um faz a sua. A Marta, por exemplo, fez a política
do Locação Social. Não fez moradia definitiva. O Maluf construiu o Cingapura.
O Serra/Kassab acabou com a Bolsa Aluguel e faz a sua política: dar um cheque
de 300 reais [que agora subiu para R$440,00] para o companheiro ‘se danar’”. O
que há de servir é um projeto, que não acabe quando mudar o governo. “Temos
que vencer, não sei de que forma.”192
Depois de uma pausa para um café, Nelson reinicia sua fala com uma
crítica aos sindicatos, que estariam enriquecendo com dinheiro do governo. Cita
a Secretaria de Movimentos Sociais, e diz que “não serve pra nada”. Que ele
mesmo parou de frequentar as reuniões. Mas entende que é preciso ter um pé lá
dentro pra poder opinar; preocupa-se em não colocar o movimento para servir de
estrutura pra ninguém.

191 Em referência a um incêndio na Favela do Moinho, que ocorrera às vésperas do encontro
de Formação do MMRC e ganhou destaque na mídia e na militância da esquerda.
192 O Prof. Heitor Frúgoli fez uma interessante observação a partir dessa diferenciação feita
entre política, programas e projeto. O problema dos programas parece ser a descontinuidade
que supõem; a ideia de “política” parece conter um ranço clientelista; e a de projeto parece
supor continuidade e protagonismo popular.

Stella Zagatto Paterniani

Dito isso, emenda: “vamos entrar num momento de muita atenção: as
eleições. O que vamos fazer?”. Diz que as pessoas têm um desejo imediatista para
conseguir moradia, e denuncia associações – sem, contudo, explicitar claramente
que associações são essas; no máximo são descritas vagamente, como “uma da
Lapa” – que mentem, dizendo, por exemplo, que há terreno garantido para a associação. Assim, seguindo o raciocínio de Nelson, mais pessoas irão participar da
associação. “Pra quê? Pra encher salão. Isso deixa a consciência tranquila?”
E finaliza sua fala da seguinte maneira:
“Nós não nascemos pra sofrer tanto como estamos sofrendo. Esse é o nosso
território nacional. Que pátria é essa? Precisamos de consciência, corpo, compromisso. Queremos liberdade. Viver sem preconceito, racismo, homofobia.”

Depois do almoço, a atividade de formação continuou com uma análise
de conjuntura. O Prof. Heitor Frúgoli, convidado por Nelson, iniciou sua fala, que
teve considerações sobre a relevância da luta pelo centro e uma breve contextua
lização, lembrando que nem sempre foi assim, que nos anos 1990 existia uma
política que via os camelôs e a população de rua como inimigos; política essa levada a cabo pela Associação Viva o Centro. Teria sido a partir dos anos 2000 que
os sem-teto colocaram uma outra agenda, popular, para o centro da cidade. Nesse
momento, ele faz uma pergunta provocadora: “Sem-teto pode construir agenda?
O que une essas pessoas? Não ter moradia digna?”
A partir dessa provocação, os presentes se manifestam sobre as organizações mais engessadas, sobre as manipulações, contam histórias de frustrações que
já sofreram no movimento, dificuldades de convivência, humilhações e desesperos pelos quais passaram na vida. Falam, também, de suas expectativas e esperanças em relação à luta e ao movimento, fazem avaliações pessimistas e otimistas,
lembram de vitórias, conquistas, massacres, perdas. Ponderam sobre a relação
com o governo, reconhecendo-o como interlocutor fundamental. É fundamental
a importância de lembrar, contar e compartilhar o sofrimento, como se estivesse
se criando politicamente o que é narrado como experiência, criando uma “comunidade de sofrimento” à maneira da comunidade de aflição de Turner (1968)193.
193 O termo “comunidade de sofrimento” é utilizado por Vieira (2010), em sua pesquisa sobre
o acidente radiológico com o Césio-137, em Goiânia, em 1987. Em sua pesquisa, afirma que
a “comunidade de sofrimento configurada narrativamente atualiza e perpetua o sofrimento e
reafirma sua absoluta falta de solução e a impossibilidade de esquecê-lo.” (Vieira, 2010: 90).
Intento utilizá-lo para mostrar como o sofrimento pessoal de cada um, isto é, a luta de cada um
para sobreviver, ao ser compartilhado no movimento, transforma-se, positiva e politicamente,
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E, assim, a atividade vai seguindo, os pontos vão sendo amarrados e algo
como uma colcha de elementos comuns do MMRC vai se compondo.
Considerações finais
No pátio interno da Mauá, há um stencil repetidas vezes nas paredes,
com os dizeres: “Do luto à luta”. Além do jogo sonoro e semântico, a frase ainda
nos oferece algumas outras pistas para pensar sobre o processo que ela sumariza.
“Luto” é o processo psicanalítico e emocional de elaboração da morte ou separação de um ente querido, mas é também a conjugação do verbo “lutar” na primeira
pessoa singular do indicativo: Eu luto. Sozinho. Está aí, portanto, uma dimensão
eminentemente individual tanto do processo de elaboração de perda194 como da
tentativa de reação ao sofrimento. “Luta”, por sua vez, tem uma semântica múltipla no movimento, que apresentei no capítulo anterior. Por estar contextualizado,
isto é, por estar impresso naquelas paredes, sabemos que esse luta não é o verbo
“lutar” conjugado na terceira pessoa singular do indicativo. Não: luta é substantivo, que contém em si a dimensão da ação. Ela pode ser tanto individual como
coletiva e propõe uma superação do luto – ainda que reconheça o sofrimento
como sua força motriz.
A fala de Nelson no encontro de formação (bem como depoimentos de
moradores e lideranças) traz, muitas vezes, o termo luta, em um uso de acordo
com os que Comerford (1999) indica: em falas que são “denúncia ou reflexão
sobre a situação de quem fala e sobre a condição dos pobres e as causas de seu
sofrimento individual e também coletivo” (Comerford, 1999: 19). Outro uso, segundo o autor, seria para caracterizar o cotidiano de trabalho dos pobres, mas
sugiro estender essa noção para um outro uso, ainda mais corrente e que espero
restar claro nesta dissertação: para caracterizar a vida dos pobres – qualificada por
uma experiência cotidiana de precariedade, muitas vezes agravada por dramas
pessoais específicos e cujos cotidianos são vistos como crises permanentes. Luta
também aponta para enfrentamentos concretos e prolongados na luta por moradia
(Comerford, 1999), luta por dignidade, luta para viver. Esse trinômio (moradia,
dignidade e vida) são elementos intercambiáveis nas falas das pessoas que estão
na luta: “Luta refere-se a tudo aquilo que se é obrigado a enfrentar no dia a dia
na luta comum – justamente visando a superação de uma condição de sofrimento que passa por
não viver numa moradia digna.
194 Apesar do processo de luto ter tido, por muito tempo, uma dimensão pública, muitos
psicanalistas reconhecem o processo de restringir o luto a um luto privado, a partir da Segunda
Guerra Mundial: devido aos altos índices de morte de soldados.
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para viver dignamente” (Comerford, 1999: 28). Além disso, e ainda semelhante
a Comerford (1999), luta também remete a uma categoria (os sem-teto) e a ações
nos planos jurídico (especialmente nos litígios envolvendo processos de ocupação
e reintegração de posse) e político (em ocupações, atos de rua e participação em
espaços institucionais de discussão e deliberação), em benefício ou em defesa
dessa categoria.
Outros elementos presentes na fala de Nelson aludem a uma sólida e
enfatizada memória do movimento de moradia, que evoca, também o sofrimento
e a violência, desde o Massacre de Eldorado dos Carajás sofrido pelo MST até
reintegrações de posse e despejos violentos, como o da Plínio Ramos e recente
“massacre de Pinheirinho”, passando por conquistas de moradias de companheiros e lideranças – que estão ali, de corpo presente, provas vivas da memória encarnada –, avaliações e lembranças da relação com o poder público no passado
recente da história política da cidade de São Paulo – a gestão Erundina e a gestão
Marta –, a condenação das gestões Serra e Kassab. Nessa memória que constrói
o movimento reside uma prática de fabulação poderosa: a de constituir-se como
sujeito político coletivo.
“Amanhecer o dia de amanhã já é política”, diz-me Nelson, em conversa
particular depois de uma reunião. Política é a sobrevivência do povo pobre e trabalhador. Quando perguntei para ele se mãe solteira fazia política, ele disse que
sim. E associou política à luta: lutar – e a luta é para sobreviver – é fazer política.
Lutar é também limpar e organizar o prédio da Mauá, é viver o dia a dia. Nem
precisa sair na rua pra fazer a luta. Mas quem não faz parte do movimento também
pode estar na luta? Lógico, me responde Nelson, ao que pergunto: “Como?”, e a
réplica é: “Arruma reunião pra mim, arruma seminário pra mim...”. Isto é, a luta é
para sobreviver, diante de algumas condições de dificuldade e identificação, como
sem-teto, mãe solteira, pobre, ou seja, de imediato parece não estar vinculada à
participação no movimento; ao mesmo tempo a luta também é fortalecer o movimento, quando se está fora, sendo solidário a ele. Lutar é prestar-se à luta com
aqueles que lutam para sobreviver.
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Pobreza e tecnologia social:
o que isto tem a ver?
Rosa Maria Castilhos Fernandes e
Aline Accorssi
Introdução
O debate em torno da situação de pobreza vivenciada por significativa
parte da população e dos mecanismos de enfrentamento desta expressão da questão social, tem se intensificado no Brasil nos últimos tempos, em função da inserção desta pauta na agenda social brasileira. As políticas de erradicação da pobreza emergem em uma realidade social, que ainda experimenta a gravidade das
mazelas provocadas pela desigualdade social, responsável pela exclusão de parte
significativa da população dos processos produtivos, assim como, pela violação
dos diretos sociais.
Em que pesem as conquistas democráticas no campo dos direitos sociais
no cenário brasileiro, marcada pelo período de redemocratização que culminou na
Constituição de 1988, não foi possível alterar a lógica do investimento econômico
imposta pelos ditames neoliberais, o que resultou no crescimento da concentração de renda e, conseqüentemente, na desigualdade social. Embora se reconheça
os avanços no campo das políticas sociais públicas e da constituição de fundos
públicos, em especial as políticas de transferência de renda, como o Programa
Bolsa Família, as ações afirmativas de proteção às minorias sociais, como a Lei
de Cotas e a implementação de um conjunto de programas, projetos e serviços no
âmbito da política de assistência social, entre outras, ainda visualizam-se índices
que colocam o Brasil em destaque no ranking da desigualdade social.
O índice de Gini (indicador que mede a desigualdade social) chegou a
0,527 em 2011, o menor nível da história de acordo com o dado mais antigo disponível que é de 1960, quando o Gini foi de 0,535, segundo o Instituto de Política
Econômica Aplicada (Ipea). Este índice varia entre zero e 1, sendo que quanto
mais próximo de zero, menor a desigualdade (IPEA, 2012).É possível identificar
uma queda, um tanto tardia e mínima, mas é também possível aferir que a desigualdade brasileira está entre as 12 mais altas do mundo, o que certamente não
pode ser motivo de orgulho para nenhum brasileiro e tão pouco deve ser encarado
como algo natural da nossa sociedade. São disparidades regionais internas que
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estão em evidência e processos de distribuição de renda que se caracterizam pela
acumulação de uma minoria em detrimento das necessidades da maioria da população brasileira. Também, o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH de 2011
divulgado pelas Organizações das Nações Unidas- ONU, indicam que o Brasil é
de 0,718 na escala que vai de 0 a 1, ficando na 84ª posição no grupo de 187 países
pesquisados.
Reconhecer a pobreza como o mais agudo problema econômico do país
e a desigualdade como o maior problema estrutural, pressupõe considerar que tal
afirmação é de fato decorrente de um processo sócio-histórico que não pode continuar sendo tratadocomo natural, e sim como injusto e inaceitável. É um desafio
para aqueles que estão comprometidos com a construção de um projeto societário
em defesa de um estado democrático de direitos.
Por isto, tratar da miséria e da pobreza não significa tratar somente de
números, de aspectos econômicos, de mensurações quantitativas, mas de representações sociais, de opções políticas, de modo de vida, de proteção social e dos
direitos à saúde, à educação, à assistência social, à previdência, as condições
dignas de moradia, de trabalho e renda, entre outros fatores que atendam às necessidades sociais da população e que se medem, desde a capacidade de consumo
privado de um indivíduo,até as condições de acesso a serviços públicos e a novas
tecnologias sociais.
É neste cenário que emergem diferentes iniciativas de inclusão social e de
enfrentamento à pobreza protagonizada por sujeitos sociais que engendram movimentos contra-hegemônicospor meio do desenvolvimento de tecnologias sociais.
São metodologias, processos e técnicas que permitem, não só a implementação
de soluções para atender necessidades sociais de determinada população, mas,
sobretudo, possibilitam o acesso ao conhecimento aos cidadãos impulsionando,
assim, processos de empoderamento que disputam projetos societários “que se
orientem pela defesa dos interesses das minorias e pela distribuição de renda”
(BAVA, 2004, p.116).
O artigoestrutura-se, além destas notas introdutórias, em duas partes. A
primeira trata dos significados atribuídos a expressão pobreza e que formam uma
complexa rede conceitual que exige uma reflexão crítica sobre o trato da categoria; a segunda, discorre sobre a dimensão conceitual de tecnologia social e as
possiblidades de se constituirem em uma importante estratégia de superação da
situação de pobreza e de transformação social.
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Pobreza: um conceito polissêmico
Os estudos acadêmicos sobre a condição de pobreza tendem reduzir a
complexidade do fenômeno em duas principais linhas de pensamento. De um
lado encontramos um viés objetivo, quantificável, e de outro uma abordagem subjetiva, totalizante. Vejamos um conjunto de conceitos que mostram o modo de
compreensão de tal temática.
Muitas pesquisas e projetos sociais partem do pressuposto de que há
uma linha do que é considerado o mínimo necessário para sobreviver chamada
de abordagem de subsistência, também conhecida pelo termo pobreza absoluta.
Esta condição está relacionada às questões de sobrevivência física, ou seja, ao
“não-atendimento das necessidades vinculadas ao mínimo vital” (ROCHA, 2008,
p. 11) indispensável para o exercício das atividades humanas nos variados papéis
sociais que o sujeito atua, como no trabalho, na família, entre outros. Contudo,
esta perspectiva de análise unidimensional vem sofrendo ataques devido a dois
fatores: primeiramente, pelo reducionismo biológico-alimentar que ela atribui às
necessidades do sujeito e, além disso, pelo fato de que é impossível estabelecer
um critério absoluto em relação à quantidade de energias e de nutrientes que os
seres-humanos necessitam para manterem-se vivos, pois tal aspecto depende de
inúmeros fatores, tais como o lugar, as condições climáticas, as atividades realizadas, entre outros (ACCORSSI; SCARPARO & GUARESCHI, 2012).
Outro modo de compreensão trata do que ainda hoje chamamos de necessidades básicas, já indicando que tal fenômeno ou situação é multifacetado. Este
conceito inclui, no campo das necessidades de sobrevivência, dois conjuntos de
fatores: primeiro, é necessário um mínimo de condições para o consumo privado,
como comida, roupas, equipamentos, medicamentos, etc.; e, segundo, necessidades relacionadas aos serviços essenciais providos para a sociedade, como água
potável, saúde, educação, transporte público, etc. (ROCHA, 2008).
Em uma perspectiva semelhante, passa-se ao conceito de privação (ou
pobreza) relativa, cujo qual reconhece a existência de uma interdependência entre
as estruturas social e institucional vigentes no cotidiano dos sujeitos. Ou seja, considera que a relação entre privação e renda é mutável ao longo do tempo e entre
as comunidades que ocupam diferentes territórios (CODES, 2008). A partir desta
ponderação, a pobreza passa a ser definida em função do contexto social em que
se vive, da consideração do padrão de vida e da maneira como as necessidades são
suprimidas em certa realidade socioeconômica. Ser pobre significa, portanto, não
poder obter determinados produtos ou condições, e isto mantém o sujeito distante
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da possibilidade de ocupar determinados papéis sociais esperados dele enquanto
membro da sociedade (ROCHA, 2008).
Há ainda outras definições mais relativas e multifacetadas. Sen (2000),
por exemplo, propõe o entendimento da pobreza como privação de capacidades
básicas que são intrinsecamente importantes para o ser humano. O autor chama
também a atenção para o fato de que conceitos que tomam a renda como critério
exclusivo de análise adotam uma visão tipicamente instrumental. Na verdade, diz
ele, embora a baixa renda seja uma das maiores causas da pobreza e da privação
das capacidades de uma pessoa, a renda em si não é o único instrumento de geração de capacidades (ACCORSSI; SCARPARO & GUARESCHI, 2012).
Contudo, o perigo de compreendermos o contexto de pobreza a partir de
definições nas quais a relatividade do fenômeno é considerada ponto chave é o
fato de que se pode cair em uma armadilha ideológica ao não se conseguir mais
nomear ou quantificar quem de fato vivencia tal situação. Telles (2001) neste sentido, nos lembra que ao se radicalizar o discurso da cidadania, pobre e pobreza
deixam de existir. “O que existe, isso sim, são indivíduos e grupos sociais em
situações particulares de denegação de direitos” [...] “A indiferenciação do pobre
remete a uma esfera homogênea das necessidades na qual o indivíduo desaparece
como identidade, vontade e ação, pois é plenamente dominado pelas circunstâncias que o determinam na sua impotência” (TELES, 2001, pp. 51-52).
Ainda assim, as concepções que consideram a multidimensionalidade do
fenômeno da pobreza puderam chamar a atenção para fatores antes negados por
outras perspectivas. Ou seja, a pobreza é muito mais complexa do que os determinantes econômicos conseguem avaliar e medir. Ela é, sobretudo, um plano constitutivo da identidade individual e social (SALAMA & DESTREMAU, 1999). E,
sendo assim, seria possível medir ou quantificar tal realidade?
Em nossa compreensão, a pobreza e as pessoas que vivem nesta condição
têm ocupado lugares diversos, conforme, basicamente, o conjunto de interesses e
forças existentes no momento histórico que a constitui (PAUGAM, 2003; CASTEL, 2001). Não é um fenômeno natural e fixo, ao contrário. A pobreza corresponde mais a um processo do que um estado perpétuo e imutável. E, lembra
Paugam (1999, p. 68), “toda definição estática da pobreza apenas contribui para
agrupar, num mesmo conjunto, populações cuja situação é heterogênea, ocultando a origem e os efeitos a longo prazo das dificuldades dos indivíduos e de suas
famílias”.
Precisa-se perceber que as teorias ou os quadros conceituais devem ser
tomados como criação e ação humana e, portanto, são históricos e passíveis de
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contradições. Podem e até devem nos fornecer lentes de análise do campo social
que estudamos e/ou agimos. Contudo, tais lentes focam em certos aspectos e, ao
mesmo tempo, desfocam em outros, pois a incompletude, característica ontológica, também está presente nas produções humanas (ACCORSSI; SCARPARO
& GUARESCHI, 2012). Aliás, se considerarmos e aceitarmos tal fato, não se
pode esquecer que, no meio desta rede conceitual de interesses e implicações, “a
pobreza se diz de várias maneiras. Ela se diz também segundo uma multiplicidade de palavras que saturam o discurso pela sua variedade, sua frequência e sua
intensidade” (BERNARD, 2003, p.103). Diz-se também a partir da invisibilidade
das vozes dos atores que a vivenciam, uma vez que poucos estudos consideram
legítimo o desenvolvimento da teoria e a compreensão da condição a partir das
vozes dos sujeitos que vivem em situações de pobreza.
Assim, considerando o exposto até aqui, pode-se dizer que a reflexão
crítica sobre a concepção de pobreza nos permite considerar a complexidade no
trato dessa categoria e do seu próprio enfrentamento na realidade social e, mais
ainda, do quanto é necessário estudar e ouvir as vozes que vêm das iniciativas dos
sujeitos em situação de pobreza que buscam por meio das tecnologias sociais,a
sua emancipação. Como nos diria Paulo Freire (1987), enquanto o pobre esperar
a libertação do opressor, não tem qualquer chance.
Sobre tecnologia social: o que é preciso saber
No Brasil, o debate em torno das tecnologias sociais apresentam significativo avanço, seja pelas organizações que se instituíram na última década, com
vistas à difusão dos conceitos e práticas, seja pela capacidade de criação das mesmas, através das iniciativas populares e da sua reaplicação em todo o território
nacional (MACIEL, FERNANDES, 2011). Inicialmente é preciso situar a discussão das tecnologias sociais no contexto de uma sociedade comandada pelo capital
financeiro e por grandes corporações transnacionais, onde a produção da ciência
e da tecnologia estávoltada aos interesses do capital e, consequentemente, destas
grandes corporações. O que está em jogo é a produção de uma tecnologia capitalista convencional, que mantém a lógica competitiva e excludente da sociedade.
Para iniciar essa reflexão é preciso destacar quena literatura que trata do
marco analítico-conceitual sobre tecnologia social, encontram-se aspectos sócio
históricos que contribuem com esta construção. O final do século XIX na Índia é
referência ao que se denominou de tecnologia apropriada.Neste cenário,Gandhi,
entre 1924 e 1927, dedicou-se à proteger o modo de produção dos artesanatos
das aldeias, como estratégia de resistência e luta contra o domínio britânico, o
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que significava popularizar a fiação manual, melhorar as técnicas locais, fomentar
pesquisas científicas e tecnológicas que pudessem identificar e resolver problemas imediatos da realidade da Índia e que, consequentemente,acabou despertando
a consciência política de milhões de habitantes das vilas (DAGNINO, 2004).
Esse movimento vivenciado na sociedade hindu,embora tenha se caracterizado como um movimento de luta contra a injustiça social, a popularização
da fiação manual, realizada em uma roca de fiar, é reconhecida como o primeiro
equipamento tecnologicamente apropriado. Com base nestas considerações, é importante compreender que a tecnologia social,apesar de sofrer forte influência dos
movimentos da tecnologia apropriada, acaba se diferenciando da expressão que
ganha força desde o final do século XX.
A tecnologia social se diferencia, sobretudo, por superar a concepção de transferência de tecnologia ainda presente na tecnologia apropriada ao incluir, como
elemento central das práticas que designa a construção do processo democrático participativo e a ênfase na dimensão pedagógica. Assim, as populações antes
consideradas como ‘demandantes’ de tecnologias passam a ser atores diretos no
processo de construção de desenvolvimento tecnológico, sem se limitar mais à
‘recepção de tecnologias’ (ITS, 2009, p.28).

As décadas de 1970 e 1980 marcaram o debate em torno da relação entre
tecnologia e sociedade, pois muitos pesquisadores de países avançados apontavam a incompatibilidade da tecnologia convencional – conhecida como capitalista- “aquela tecnologia que a empresa privada desenvolve e utiliza, não é adequada
à realidade dos países periféricos”(DAGNINO, 2004,p.20) e tampouco serviria
para combater a pobreza dos países do chamado terceiro mundo. Entretanto, é
neste contexto social, político e econômico que emergem os ditames neoliberais,
que se reestruturam os processos de produção, que a globalização se instaura,
se incrementam os processos tecnológicos, entre outras características que irão
incidirno modo de vida da classe que vive do trabalho agravando a situação de
exclusão e de desigualdade social de países como o Brasil.É neste contexto que “o
movimento pela tecnologia apropriada perde momentum no início dos anos 1980
não por acaso, quando se verifica a expansão em todo o mundo do pensamento
neoliberal”(DAGNINO, 2004, p.29).
Desnecessário seria dizer que,no final do século XX, qualquer possibilidade de investimento em tecnologias que se voltassem para o desenvolvimento
da cidadania, para o acesso aos direitos sociais, para a difusão de conhecimentos,
para a ruptura dos processos de exclusão e fragmentação das políticas sociais,
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para a construção de uma sociedade sustentável, entre tantos outros aspectos, seria incompatível com a lógica hegemônica da dinâmica do capital, responsável
pela gestação da pobreza. A lógica do mercado - o poder comandado pelo capital
financeiro - como a lógica de desenvolvimento da sociedade “e das relações sociais, enaltecendo a competição, o individualismo, a lei do mais forte” ((BAVA,
2004,p.103), submetem as sociedades e a sua população
a uma combinação perversa de aceleração de acumulação de capital com o
aumento do desemprego, da pobreza, da desigualdade, da exclusão social,
com a exploração e a degradação sem limites dos recursos ambientais”(BAVA,
2004,p.104).

Esta reflexãosócio-histórica, tratada de forma sucinta neste artigo, permite situar a emergência do movimento pela tecnologia social como uma estratégia
de enfrentamento das situações de pobreza vivenciada por parte significativa da
população brasileira.Em uma dinâmica contra-hegêmonica,emergem iniciativas
que redesenham novas formas de produção de conhecimentose daprópria relação entre Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS),que podem incidir na situação de
pobreza e na emancipação da cidadania de diferentes sujeitos sociais. São iniciativas protagonizadas pela sociedade civil, por diferentes atores sociais, entre eles
trabalhadores do campo e de centros urbanos, militantes de movimentos sociais,
agentes de organizações não governamentais, lideranças comunitárias, cidadãos
das iniciativas de empreendimentos econômicos solidários, entre outras formas
de associativismo, redes de incubadoras de cooperativas e pesquisadores (FERNANDES, 2013).
Os empreendimentos econômicos solidários, os projetos alternativos de
geração de renda, de bioenergia, de agricultura sustentável, de reciclagem de resíduos, de alternativas de recursos hídricos e todas aquelas iniciativas que dinamizam o desenvolvimento dos territórios de maneira integrada e equilibrada
(DAWBOR, 2008), como os processos autogestionários e de garantia de direitos,
são estratégias e movimentos de inclusão social que permitem a superação da
situação de pobreza. Ao mesmo tempo em que ocorre o acesso ao conhecimento e
o atendimento às necessidades sociais, existe a possibilidade de empoderamento
destes sujeitos.
Entretanto, este movimento contra-hegemônico, da qual também fazem
parte diferentes sujeitos políticos, incluindo aqueles que são quantificados de maneira simplista como os “pobres da nossa sociedade”, encontra-se em permanente
conflito com o pensamento hegemônico. Este último, tem como premissa focar
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no desmonte destas experiências e iniciativas transformadoras que se utilizam de
metodologias, processos e técnicas capazes de impulsionar a emancipação de sujeitos políticos e a construção de um projeto societário que supere a lógica vigente
de desenvolvimento.
Neste sentido, as tecnologias sociais são tratadas pelo campo hegemônico e no âmbito da ciência e tecnologia como iniciativas residuais, que atenuam ou
reduzem problemas que podem ser enfrentados por políticas de caráter focalizado
e compensatório. Ou ainda alguns intelectuais do campo social, consideram as
tecnologias sociais como sendo um instrumento neoliberal e portanto um instrumento de manobra hegemônico. Ao contrário disto, os atores sociais envolvidos
com a implementação e desenvolvimento de tecnologias sociais no Brasil, defendem um movimento de difusão e reaplicação dessas técnicas, metodologias e
processos,pois entendem que estas se constituem em uma importante estratégia
para o alcance da transformação social tão necessária para superação da situação
de pobreza e para a instauração de uma ciência e tecnologia que esteja a serviço
da construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
A intenção aqui é valorizar o potencial existente e o protagonismo que
emerge da força organizativa e de apropriação de conhecimentos dos sujeitos
sociais que são beneficiados-usuários e/ou envolvidos com o desenvolvimento
de uma tecnologia social. Entendemos que não é possível combater a pobreza
sem valorizar o protagonismo das iniciativas destes sujeitos, pois a tendência é
considerar a pessoa em situação de pobreza, o pobre, como objeto de benefícios
pontuais ou focalizados. “Antes de tudo é preciso conseguir que o pobre faça e se
faça oportunidade, alçando-se a sujeito de sua própria história, sabendo ler criticamente sua condição social”(DEMO,2003, p.38).
Assim, a capacidade de organização de comunidades, em situação de
vulnerabilidade social ou violadas de seus direitos, tem sido um dispositivo que
permite o desenvolvimento de tecnologia social, pois estes sujeitos reconhecem
que a pobreza é injustiça causada historicamente, portanto “é mister organizar a
luta a partir de si mesmo” (DEMO,2003,p.39). Luta esta desencadeada, que não
exclui o Estado da responsabilidade de garantir àuniversalização de direitos por
meio do acesso de políticas sociais públicas.
E partindo deste entendimento, que nos aproximamos do conceito de tecnologia social que, no Brasil, é uma questão debatida entre diferentes autores.Um
dos conceitos gerados no Brasil neste início do século XXI,refere que tecnologia
social trata-se de “(...) produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de
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transformação social” (RTS, 2007, p. 28). Em que pesem os debates conceituais
sobre tecnologia social estes tem sido marcados pela ação, discurso e movimento
concreto em torno de duas vertentes básicas:
A primeira trabalha a tecnologia como inovação sociotécnica gerada pelos sujeitos sociais específicos no seu território comunitário e, portanto, como uma
experiência que nasce em geral no circuito social e econômico das economias
de vizinhança, onde moram as pessoas envolvidas. A segunda vertente atribui
à tecnologia social a forma abstrata de metodologia, produto ou processo concreto que foi retirado da comunidade, ou saiu da concepção do pesquisador e
daí foi sistematizada e convertida em solução ou modelo para problemas locais
(NEDER, 2009, p.9).

Além disto, a contribuição de pesquisadores do Instituto de Tecnologia Social (ITS) aponta dimensões que caracterizam a tecnologia social, a saber: a dimensão do conhecimento, ciência, tecnologia e inovação; a dimensão
da participação, cidadania, democracia; a dimensão da educação; e, a dimensão
da relevância social (ITS,2007). Estas dimensões se constituem em importantes
indicadores metodológicos de análise e avaliação de tecnologia social, ou seja,
são características essenciais que permitem reconhecer se uma tecnologia é
social(FERNANDES, 2013).
Também é importante ressaltar que as experiências de tecnologia social,
mais do que a capacidade de implementar soluções para determinados problemas, podem ser vistas como métodos e técnicas que permitam impulsionar
processos de empoderamento das representações coletivas da cidadania para
habilitá-las a disputar, nos espaços públicos, as alternativas de desenvolvimento
que se originam das experiências inovadoras e que se orientem pela defesa dos
interesses das maiorias e pela distribuição de renda (BAVA, 2004, p.116).

Assim sendo, as experiências de desenvolvimento de tecnologias sociais
que diferentes sujeitos sociais vivenciam, indicam a capacidade de deflagrarem
processos de apropriação sócio-técnica e de conhecimentos, que lhes permitem
a construção coletiva de uma consciência política e emancipatória. Poderíamos
citar diferentes tecnologias sociais desenvolvidas e que já foram reaplicadas195
em todo o Brasil, mas a intenção aqui é destacar, o quanto é possível por meio
das tecnologias sociais promover a inclusão social de trabalhadores, de zonas
195 Sobre as tecnologias sociaissistematizadas, sugerimos acessar os sites:www.fbb.org.br; e
www.its.org.br.
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rurais ou urbanas, de atores sociais de diferentes ciclos de vida, de famílias que
se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social que de forma coletiva
vivenciam experiências que incidem não somente nas suas condições de vida,
transformando a si mesmos, como transformando o cenário socioeconômico da
comunidade em que vivem e do país
Reflexões Finais
Por fim, a intenção de aproximar a reflexão sobre a pobreza com a da
tecnologia social neste artigo, é sem dúvida algo que merece um aprofundamento
para além do proposto aqui. Entretanto, a interlocução desta temática, coloca em
discussão a possibilidade das tecnologias sociais serem reconhecidas como políticas públicas para o enfrentamento e superação da pobreza no país. Isto pressupõe,
pautar na agenda da ciência, tecnologia e inovação, a necessidade de construção de um redesenho institucional que produza um novo pacto civilizatório, que
seja capaz de promover o diálogo entre os diferentes setores da sociedade, sob o
compromisso da primazia do Estado na implementação de políticas sociais que
atendam as peculiaridades e necessidades regionais de diferentes segmentos da
população brasileira.
Neste sentido não há como deixar de ressaltar a primazia do Estado na
condução e implementação de políticas sociais que ampliam oportunidades e processos de proteção, inclusão social e, sobretudo, de superação das situações de
pobreza. Assim também não há como deixar de ressaltar que os principais agentes
de transformação social, que impulsionam e pressionam as iniciativas do Estado,
são os sujeitos sociais e políticos, os movimentos sociais, as associações e os
agentes do controle social democrático, “que viabilizam a participação cidadã
nesses processos atribuindo-lhes significados novos, de transformação social e
construção de novos paradigmas de desenvolvimento”(BAVA, 2004,p.109), que
possam erradicar a pobreza.
Reconhecer no cenário atual do país as tecnologias sociais como uma
estratégia de superação da pobreza e como uma política pública, significa avançar
na história da democratização do conhecimento, da ciência, da tecnologia e da
inovação social. Pobreza e tecnologia social, tem tudo a ver!
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Da biopolítica à noopolítica:
contribuições de Deleuze196
Domenico Uhng Hur
Michel Foucault (1979), ao discutir a transição de uma sociedade pautada na soberania para o liberalismo, formula a emergência de novas tecnologias de saber/poder que têm a vida e a governabilidade do social como objetos
(LAZZARATO, 2011). A invenção, e experimentação, de novos mecanismos de
poder faz com que apareça outra tecnologia de gestão paralela ao regime de soberania. Constituíram-se distintos dispositivos de saber e poder, mais regionalizados
e difusos, uma série de aparatos disciplinares, de técnicas e instrumentos, denominados de saberes disciplinares.
Os saberes disciplinares conectam-se, não sem tensão, ao regime de
soberania, ao poder jurídico-estatal. Passam assim a gerir a vida dos coletivos,
constituindo-se um poder sobre a vida, um biopoder, o qual incide sobre o sujeito
a partir de diferentes mecanismos, como vigilância, domesticação dos corpos,
regulação das condutas, correção dos desvios, etc. Apóiam-se:
(...) mais nos corpos e seus atos do que na terra e seus produtos (...) É um tipo
de poder que se exerce continuamente através da vigilância e não descontinua
mente por meio de sistemas de taxas e obrigações distribuídas no tempo; que
supõe mais um sistema minucioso de coerções materiais do que a existência
física de um soberano. Finalmente ele se apóia no princípio, que representa uma
nova economia do poder, segundo o qual se deve propiciar simultaneamente o
crescimento das forças dominadas e o aumento da força e da eficácia de quem
as domina (FOUCAULT, 1979, p.187-188).

A Psicologia, como a Medicina e o Direito, historicamente emerge enquanto saber disciplinar, servindo como produtora de normas legitimadoras da
lógica do governo liberal. Tais saberes ocupam um lugar estratégico, pois se localizam entre o saber científico e a gestão política, na produção de verdades sobre
as regularidades e irregularidades, o normal e o anormal, a saúde e a doença, o
196 Uma versão resumida do artigo foi apresentada no III Colóquio de Biopolítica – Violência
e Estado de exceção, organizado pela Faculdade de Filosofia da UFG (Goiânia) em dezembro
de 2012.
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cidadão e o criminoso. São saberes-disciplinas que vinculam as práticas científicas e as práticas políticas de intervenção tanto sobre o corpo como sobre a população (FOUCAULT, 1984). Dessa forma, os saberes disciplinares surgem como
um mecanismo de produção e adaptação às normas (que assumem o estatuto de
verdade) e de governamentalidade do sujeito e do social. Portanto, compreende-se os saberes disciplinares como mecanismos do biopoder, que têm poder sobre
a vida, atuando em sua modelização, ao contribuir com a reprodução de uma
governamentalidade liberal.
O poder disciplinar, invenção da sociedade burguesa, foi fundamental
para a constituição do capitalismo industrial, pois se aplica na vigilância e domesticação dos corpos, no confinamento num espaço, como forma de obtenção de saberes sobre a vida e com o intuito de uma maior produtividade. Há a constituição
de um saber normalizador que se conecta ao capitalismo, em que tais corpos são
examinados, investigados: o corpo é tomado como uma máquina. A vida se torna
alvo da política (AGAMBEN, 2002), em que se configura uma política do corpo-máquina produtivo, uma gestão da anatomia de um corpo que melhor produza,
uma anátomo-política, em que o poder se inscreve no corpo. É nesse contexto que
se constroem as prisões, os asilos e os manicômios, aparelhos de confinamento
do corpo em espaços totais em que se pode vigiar e governar diretamente as condutas.
Como expressão das relações de vigilância, confinamento e exame, Foucault (1984), a partir de Jeremy Bentham, cita o dispositivo do panóptico como a
máquina abstrata hegemônica, como diagrama das relações de poder, dessa época.
O panóptico é uma formação arquitetônica circular em forma de anéis que de um
ponto central um observador pode vigiar todas as outras pessoas, os distintos lugares, sem que seja observado. A ideia do panóptico é a de ter uma vigilância total
sobre os corpos confinados em instituições totais, então o controle é feito em instituições fechadas, especializadas, as quais desenvolverão um conjunto de saberes
norteadores197 do biopoder. A arquitetura panóptica não foi emblemática apenas
para as prisões, mas para uma série de instituições, como a escola, a fábrica, etc.
197 Muitas vezes, esses saberes desenvolvidos, que fazem parte dos repertórios da Medicina,
Psiquiatria, Psicologia, etc., entram em conflito com o próprio Estado. Foucault (1982), por
exemplo, trabalha essa tensão entre Estado e mecanismos disciplinares em sua obra “Eu, Pierre
Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão”. Trata-se do caso de uma pessoa que
matou sua família e que se tornou disputa entre Direito e Medicina. Dessa forma, deveria ser
preso ou internado no manicômio? Era um criminoso ou louco? Ou seja, qual instância tinha
poder sobre Pierre Rivière? A base jurídica do Estado ou o mecanismo disciplinar Medicina?
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No desenvolvimento de sua obra, Foucault (1999, 2008a, 2008b) discute
a emergência de uma outra mecânica de poder que não se dá mais no espaço da
Instituição fechada, mas sim no campo aberto, não mais no registro do corpo, mas
sim no da população; há a transição da disciplina para a biopolítica. A disciplina
configura-se pela constituição de um corpo domesticado mediante a organização
do espaço e do tempo no interior das instituições, já a biopolítica distingue-se
pelo aparecimento da população, modulada por mecanismos de regulação perante
uma prática de governo e norteada pela formação de um conjunto de saberes estatísticos e demográficos. A disciplina foca as minúcias do corpo, numa anátomo-política, enquanto a biopolítica está voltada à regulação da vida e da população
a partir de normas, de padrões de normalização. A biopolítica busca traçar o que
é normal e anormal, tendo em vista uma regulamentação dos processos da vida
(como natalidade, mortalidade, longevidade, etc.). Adota a estratégia da regulação
da população por meio de normas instituídas através de inúmeros dispositivos da
seguridade social, saúde pública ou mesmo do controle da criminalidade. Sua finalidade é regular a população, na regulação da vida enquanto espécie, enfim uma
biopolítica, “uma tecnologia que agrupa os efeitos de massas próprios de uma
população (...)” (FOUCAULT, 1999, p.297).
Nas reflexões de Foucault, o conceito de biopolítica recebe diferentes
nomes, como mecanismos de segurança e gestão governamental (FOUCAULT,
1979, 2008a). Tal indefinição de nomenclatura relaciona-se também a falta de
um maior desenvolvimento do conceito. Autores posteriores deram prosseguimento a seu trabalho, como por exemplo, Gilles Deleuze, que criou a noção de
sociedades de controle e Maurizio Lazzarato, que criou o conceito de noopolítica. Dessa forma, nosso objetivo neste ensaio é investigar elementos da obra de
Deleuze que podem referenciar o desenvolvimento conceitual da biopolítica para
noopolítica, das políticas da vida para as políticas do pensamento, para discutir o
aparecimento dessa nova mecânica de controle. Justificamos nosso estudo, pois
Lazzarato (2006), ao apresentar o conceito de noopolítica, apóia-se quase que exclusivamente na obra foucaultiana e na discussão de Deleuze sobre as sociedades
de controle (1990/1992), deixando assim de fora conceitos deleuzeanos cruciais
para a discussão das políticas do pensamento.
Para tanto, realizamos revisão bibliográfica em toda obra de G. Deleuze para buscar alguns elementos contributivos para o conceito de noopolítica.
Também trabalhamos sobre as formulações de Lazzarato sobre a noopolítica para
Portanto, gerou-se um conflito entre poder de Estado e mecanismo disciplinar, em que Foucault
trabalhou esse caso como analisador dessa tensão.
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discutir as configurações de poder e gestão da vida na atualidade, sendo o Império
o corolário dessa nova forma de poder.
Aportes deleuzeanos
A obra filosófica e de crítica social de Deleuze é vastíssima, contabilizando dezenas de livros e capítulos numa produção que durou mais de quarenta anos.
Dessa rica obra consideramos que Deleuze traz ao menos quatro conceitos que
são fundamentais para o entendimento da noopolítica: imagem do pensamento
(1968/2006), axiomática do capital (1972/2010), aparelho de captura (1980/1997)
e sociedades de controle (1990/1992). Nessas formulações o filósofo debruça-se
sobre as operações do pensar e seus mecanismos de codificação e axiomatização.
Iniciamos pelas reflexões de Deleuze, em Diferença e Repetição
(1968/2006), sobre o pensar. O filósofo critica que não há um método sobre o
pensar, em que geralmente toma-se o pensamento pelo senso comum, através de
imagens instituídas; o pensar por imagens. Há uma redução do pensar a partir de
imagens conhecidas, pensa-se por reconhecimento. O pensamento fica capturado
a formas instituídas, em que apenas se torna possível pensar através dessas categorias reconhecidas e estratificadas, através da imagem do pensamento (DELEUZE, 1968/2006). Não pensamos por um método e sim por imagens pressupostas.
É como se as indeterminações do pensar fossem preenchidas, ou moldadas, por
“imagens ideais”, tais como a do senso comum, da doxa, da hierarquia, dos binarismos, havendo assim a predominância de processos de reprodução e não de
produção, de massificação e não de singularização. “Podemos denominar essa
imagem do pensamento de imagem dogmática ou ortodoxa, imagem moral” (DELEUZE, 1968/2006, p.192). Este fenômeno resulta no congelamento e estratificação do pensamento em imagens ideais e cristalizadas.
Todavia, Deleuze (1968/2006) defende que o pensar é o contrário, não
tem forma, é um fluxo, é o movimento em propagação. Cita o artista esquizofrênico Antonin Artaud, que defende que o pensar é caótico, a desagregação, “o desmoronamento central, que só pode viver de sua própria impossibilidade de criar
forma” (DELEUZE & GUATTARI, 1980/1997, p.48), como se para pensar há
que se desarranjar o que está formado, em que Isso só funciona se desarranjando,
ou seja, o pensar sem imagens. A ideia de fluxo é expressiva desse exercício de
desarranjo, seja o fluxo financeiro, da água, orgânicos, fluxos que passam, que se
movimentam. O fluxo é figura expressiva daquilo que não tem um princípio de
estruturação interna. Portanto, o pensamento expressa-se muito mais pelo desmoronamento, o desarranjo, o movimento, a propagação de fluxos, do que imagens já
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constituídas e formadas. Entendemos assim o pensar enquanto uma operação, que
a princípio, não é sobrecodificada pela primazia da representação, ou da imagem.
Entretanto tal pensar caótico e disruptivo encontra-se normatizado pelas imagens
de pensamento estratificadas, constituindo-se uma captura de um pensamento
autônomo e nômade. Consideramos que a imagem do pensamento é o primeiro
conceito deleuzeano que traça uma política do pensamento; a sua captura. Captura
do pensamento que se torna mais intensa quando se conecta ao funcionamento
de um segundo conceito preponderante; a axiomática do capital (DELEUZE &
GUATTARI, 1972/2010). Ou seja, desenvolveremos a seguir a ideia de um funcionamento político-econômico que incide sobre as formas do pensar.
Na obra O Anti-Édipo – Capitalismo e Esquizofrenia, Deleuze e Guattari
(1972/2010) realizam uma releitura dos processos capitalistas, que não operam
apenas nos âmbitos econômico e político, mas também na produção subjetiva e
modulação do pensamento, através da axiomática do capital. Deleuze e Guattari
(1972/2010) entendem que, diferente das tradicionais instituições sociais, o capitalismo não opera por códigos, por um sistema de codificação e sobrecodificação
das condutas, mas sim por uma axiomática. Enquanto as instituições (e o socius)
operam por codificação, por inscrição e normatização de procedimentos e comportamentos, o capitalismo prescinde dessa lógica, operando através de um axioma, uma máxima, uma matriz, uma “fórmula” do funcionamento capitalista, que
substitui o código. A axiomática do capital opera a partir da lógica de funcionamento do capitalismo, que consiste na incitação à produtividade, competitividade,
livre iniciativa e atualização da lógica privada e do acúmulo. Atua por um tipo de
funcionamento e não por códigos ou significantes.
“A axiomática segue o processo de descodificação e substitui os códigos
desfeitos por uma combinatória, ou seja, captura por um extremo o que perde por
outro” (DELEUZE, 1971/2005, p.105, tradução nossa), pois:
é um conjunto de equações e relações que determina e combina variáveis e
coeficientes imediata e igualmente através dos diversos âmbitos, sem remeter-se
a definições ou termos prévios e estabelecidos. A característica principal de tal
axiomática é que as relações são anteriores a seus termos (HARDT & NEGRI,
2005, p.348, tradução nossa).

Dessa forma, a axiomática do capital opera por um duplo e concomitante
movimento: desterritorialização dos fluxos sociais codificados e reterritorialização dos fluxos sociais descodificados em sua lógica. Não apenas descodificação,
mas também axiomatização dos fluxos descodificados (DELEUZE & GUATTA-
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RI, 1972/2010, p.326). Há um processo generalizado de descodificação de uma
série de tradições, convenções, normas, valores e códigos sociais, trazendo assim
efeitos de rupturas sociais e psíquicas, que podem incitar aos indivíduos sentimentos de falta de sentido, de fragmentação e de desenraizamento. Entretanto não
há a expressão de fluxos livres, tampouco codificados como eram anteriormente,
mas sim modulados pela axiomática do capital. Por isso que há uma reterritorialização, não em códigos, mas em sua lógica de funcionamento, ou seja, tal axiomática não codifica as condutas sociais, mas as modula-“canaliza” num tipo de
funcionamento. É devido a tal operação que há a sensação de que o mundo social
está em contínua mudança, de costumes, de valores, de produtos a serem consumidos, etc. O caráter de desterritorialização dos códigos instituídos é um fator do
capitalismo que lhe dá ares “progressistas” frente aos antigos regimes de dominação e servidão social, em que seu advento, do ponto de vista histórico, parece
ser um “avanço” no que se refere à desterritorialização das relações instituídas de
soberania e feudais. No entanto essa mudança é aparente, de códigos, pois o perfil
de funcionamento dos processos sociais segue a lógica da axiomática do capital.
É como se as coisas mudassem sem mudar no seu cerne, como se fosse um double
bind (duplo vínculo) sócio-político.
A axiomática do capital desterritorializa as relações sociais de tal forma
que já não se importa rituais sociais, projetos e ideologias políticas, ou o grupo
que gere o Estado. O que importa primeiramente ao novo sujeito que emerge nesse contexto é poder gerir sua vida com o acúmulo de capital, com seu trabalho,
que visa a obtenção desse intermediário (que se torna o fim); o dinheiro. A sacralidade se desloca da santidade para o financeiro. Sustentamos que a axiomática
do capital não modula apenas processos econômicos, sociais e políticos, como
também processos do pensar e subjetivos, propagando o que Deleuze (1968/2006)
denomina de imagem do pensamento. Por isso, concordamos em parte com os
autores pós-modernos (BAUMAN, 1999; MAFFESOLI, 2001) sobre esse caráter
fluido, líquido, mutante, da sociedade atual. A sociedade parece estar em extrema
mutação, em que se valoriza a novidade e a diferença, em que muda constantemente seus códigos. No entanto, diferente das concepções do pós-modernismo,
tais fluxos não estão livres, pois ao se analisar atentamente, constata-se que toda
essa fluidez segue um padrão, uma matriz, que é a axiomática do Capital. Portanto, libera-se por um lado, mas já se captura pelo outro, constituindo-se mecanismos de controle muito mais sofisticados e sutilizados. Deleuze e Guattari
(1972/2010) compreendem então que o capitalismo pode ser visto como uma
“máquina demente”, que procede por desterritorialização constante e que não tem
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limite externo, mas apenas um limite interno, que é sua axiomática. É no seu limite interno que a desterritorialização dos fluxos encontra seu bloqueio, ficando
capturados e modulados pela axiomática capitalista. Portanto, é uma modalidade
de funcionamento da maquinaria social que terá primazia no funcionamento dos
processos sociais, na constituição do sujeito e nas suas formas de ser e pensar.
No segundo tomo de Capitalismo e Esquizofrenia, Mil Platôs, Deleuze
e Guattari (1980/1997) discutem uma nova figura conceitual que age na estratificação do pensamento: o aparelho de captura. Atua no processo de sobrecodificação dos fluxos sociais e das semióticas primitivas (DELEUZE & GUATTARI,
1980/1997, p.140), agindo assim diretamente na produção subjetiva e nas formas
de pensar, reterritorializando condutas e práticas. O aparelho de captura codifica os fluxos sociais em estratos, freia o movimento, tem a função de captura
dos processos, criando identidades fixas e estáticas, reduzindo a multiplicidade a
uma lógica binária. O Estado é a expressão máxima de aparelho de captura, que
concretiza o movimento de codificação do socius. Através do processo de sobrecodificação, o Estado é um aparelho que produz uma subjetividade padronizada,
numa lógica identitária, a partir de uma prática reguladora, pois tem uma função
normatizadora, organizadora, delimitadora e normalizadora. Procede pela captura
por diferentes frentes, por uma sobrecodificação das semióticas, constituindo uma
grande padronização nas formas de ser, de agir e principalmente nas formas de
pensar do sujeito. “O Estado proporciona ao pensamento uma forma de interioridade” (DELEUZE & GUATTARI, 1980/1997, p.44). Uma organização na forma
de pensar e que está ligada a um juízo moral entre o que é certo e o que é errado,
o que é normal e o que é patológico e que legitima a hierarquia e assimetria de
poder. Nesse processo de captura, a sobrecodificação atua como uma codificação
de uma série sobre outra. A série normatizada dos padrões do Estado adquire
primazia sobre as outras séries, por exemplo, sobre as séries de pensamentos singulares de um sujeito e de um coletivo. Queiramos ou não, todos somos sujeitos
de Estado, civilizados, já estamos capturados a esses padrões sociais valorativos e
de pensamento desde o início: o Estado é o aparelho de captura que consolida uma
imagem de pensamento (DELEUZE & GUATTARI, 1980/1997), que é reproduzida pelo sujeito como a única e correta forma de pensar, agir e existir. Além da
constituição de uma imagem do pensamento, de uma doxa, atua economicamente
a partir do domínio sobre a renda, o lucro e o imposto e politicamente pelo domínio da força,
Consideramos que as imagens do pensamento instituídas e propagadas
pelo aparelho de captura do Estado são a da hierarquia, da estrutura, da lógica
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binária, etc. Tais modos de pensar se naturalizam e legitimam-se em sua repetição; são formas prerrogativas na existência do sujeito. O processo de modulação das formas do pensar se intensifica ainda mais quando o aparelho de captura
articula-se com a axiomática do capital, formando uma composição mais poderosa e capturante. Nessa articulação, o Estado não é apagado, de forma alguma é
substituído, mas adquire outra configuração, já não tendo mais a centralidade nos
desejos do seu soberano, e sim na lógica do capital. Torna-se o Estado capitalista,
regulador dos fluxos descodificados e axiomatizados, numa conjunção Estado e
capital (DELEUZE & GUATTARI, 1972/2010, p.334). O capitalismo se conecta
ao Estado, instituição que não terá mais como função apenas a sobrecodificação
dos fluxos sociais, pois acaba assumindo a função de regulação da axiomática dos
fluxos descodificados do capital. “Eis que os Estados não são mais absolutamente paradigmas transcendentes de uma sobrecodificação, mas de modelos de realização imanentes para uma axiomática dos fluxos descodificados” (DELEUZE
& GUATTARI, 1980/1997, p.154). O Estado capitalista enquanto regulador do
mercado modula os fluxos financeiros, estipula taxas, como a de juros, media a
negociação entre países e empresas, adota medidas e políticas para conter déficits
financeiros e cambiais; ou seja, de forma alguma há um esvaziamento da função
do Estado frente a política-econômica de mercado, como idealizado no discurso
neoliberal. Tal como não há um sistema de livre mercado e livre comércio sem
regulações estatais. A questão é que Estado e capitalismo não são instâncias contraditórias; acoplam-se desde o início do capitalismo. E nessa articulação, de certa
forma, as ações do Estado se “invisibilizam”, saem do primeiro plano, pois são as
relações econômicas que assumem esse lugar e passam a nortear as práticas políticas. A Economia acede ao primeiro plano, em que a axiomática capitalista incita
seus imperativos de produzir e acumular capital para gerir a vida. Então, com o
neoliberalismo o Estado não some, mas assume outro lugar, outra configuração, e
de certa forma, descentraliza-se, ramifica-se e sua função regulatória atinge também a lógica do ser e do pensar.
Por tal razão discordamos do historiador argentino Ignácio Lewcowicz
(2004) que em sua obra, “Pensar sem Estado”, desenvolve uma série de teses sobre
o desaparecimento do Estado e a primazia das relações capitalistas. Por mais que o
mercado tenha se desenvolvido formando uma rede mundial e o Capitalismo tenha
se disseminado em todas as áreas e também como forma de pensamento (devido a
sua axiomatização), tais fatores não contribuíram para o esvaziamento do Estado.
Mas sim para uma outra configuração, em que continua como aparelho de captura
somado a atribuição de regular a axiomatização dos fluxos descodificados.

Domenico Uhng Hur

Os Estados modernos da terceira era restauraram bem o império mais
absoluto, nova ‘megamáquina’, seja qual for a novidade ou a atualidade da forma
tomada imanente, realizando uma axiomática que funciona por servidão maquínica tanto quanto por sujeição social. O capitalismo acordou o Urstaat, e lhe dá
novas forças” (DELEUZE, GUATTARI, 1980/1997, p.160).
Por isso que o capitalismo nunca foi liberal, sempre foi capitalismo de estado
(DELEUZE & GUATTARI, 1972/2010, p.335). A partir dessa discussão pode-se
afirmar que o pensar está modulado pela axiomática do Capital e pelas formas
instituídas de ser do aparelho de captura (o pensar por imagens), constituindo-se uma espécie de subjetividade capitalista.

O último elemento que selecionamos, crucial para o desenvolvimento da noopolítica, e bastante trabalhado por Lazzarato (2006), é o que Deleuze
(1990/1992) chama de sociedades de controle. Esta discussão remete a uma redefinição, de forma sintética e original, do conceito de biopolítica de Foucault.
Deleuze afirma que com a sofisticação das técnicas de gestão da vida,
constitui-se uma nova mecânica de controle, em que o governo da população vai
além da mecânica disciplinar. O controle já não é feito a partir das táticas de confinamento e vigilância dos corpos, mas sim no campo aberto, num controle ao ar
livre, da circulação e do movimento. Se as estratégias de confinamento referem-se
a moldes, nas sociedades de controle a prática é de modulação das condutas, numa
moldagem auto-deformante, que consideramos atuar conforme a axiomática do
capital. Há uma modulação dos comportamentos, em que são modulados os desejos e os pensamentos dos coletivos.
Dessa forma, as instituições perdem a primazia na gestão da vida (a denominada “crise das instituições”), em que há um controle contínuo e “indireto”
sobre as formas de ser e as condutas. Portanto há uma transição das instituições
tradicionais para novos modelos, como por exemplo, da fábrica para a empresa,
da escola para a formação permanente, do manicômio às novas práticas psiquiátricas, da prisão às penas alternativas (com seus dispositivos de rastreamento
eletrônico), etc. Se na transição entre instituições nunca se parava de recomeçar
(creche-escola-exército-trabalho-asilo, etc.), nas sociedades de controle nunca se
termina nada, num estado de “perpétua metaestabilidade (...), a empresa, a formação e o serviço sendo os estados metaestáveis e coexistentes de uma mesma
modulação” (DELEUZE, 1990/1992, p.221-222).
Deixa de haver assim o predomínio da fixidez das condutas, da codificação, pois estas passam a ser marcadas pela variação contínua. A prática do exame,
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comum à disciplina, é substituída pelo controle contínuo. O modelo do panóptico,
como diagrama de poder, passa a ser substituído pelo modelo de rede, que se
situa além das fronteiras institucionais e é marcado pelas contínuas conexões e
desconexões. A vigilância já não é a prática mais eficaz de se controlar no campo
aberto, então esta dá lugar à publicidade, que pode produzir modos de pensar, ser
e agir de forma muito mais ampla e dispersa. “O marketing é agora o instrumento
de controle social, e forma a raça impudente de nossos senhores. O controle é de
curto prazo e de rotação rápida, mas também contínuo e limitado, ao passo que
a disciplina era de longa duração, infinita e descontínua. O homem não é mais o
homem confinado, mas o homem endividado” (DELEUZE, 1990/1992, p.224).
Portanto, compreendemos que essa nova configuração social que Deleuze denomina de sociedades de controle passa a determinar distintas formas de
regulação e atuação social e que conformará toda uma política do pensamento,
que Lazzarato chamará de noopolítica.
Noopolítica e axiomática do capital
Maurizio Lazzarato (2006) intensifica os enunciados de Deleuze
(1990/1992) sobre as sociedades de controle, ao afirmar que atualmente há maior
sofisticação das tecnologias de controle, num refinamento das maquinarias de
gestão da vida. Na mudança dos modos de gestão, transita-se de um poder sobre
a vida para um poder sobre o pensamento, o cérebro e a memória, de um poder
sobre a matéria para a produção imaterial, enfim, há a transição de uma biopolítica
para uma noopolítica.
A noologia é “o estudo das imagens do pensamento e sua historicidade”
(DELEUZE & GUATTARI, 1980/1997, p.46), enquanto a noopolítica significa
políticas do pensamento. Noo vem do radical grego nous, que etimologicamente
significa pensamento, mente. Portanto, consiste no fenômeno de controle e gestão
da vida que pauta-se no poder sobre o pensamento, na modulação do pensamento.
Deste modo, o poder não opera apenas sobre a matéria, mas também sobre aquilo
que é denominado como imaterial, a consciência, o pensamento e a subjetividade.
A noopolítica (ou conjunto das técnicas de controle) se exerce sobre o cérebro, implicando em princípio a atenção, para controlar a memória e sua potência virtual. A modulação da memória seria então a função mais importante da
noopolítica. Se as disciplinas moldavam os corpos constituindo hábitos principalmente na memória corporal, as sociedades de controle modulam os cérebros
e constituem hábitos principalmente na memória espiritual (LAZZARATO, 2006,
p.100, tradução nossa).
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Há a transição do foco sobre o corpo e a vida, para o controle direto da
memória e do pensamento (entendido como cérebro). Portanto, a população, de
massa, passa a ser tomada como público (LAZZARATO, 2011), que receberá determinados repertórios de informações via distintas mídias sociais que lograrão tal
controle imaterial. Para tanto, a publicidade e as pesquisas de opinião se tornarão
campos de saber e prática essenciais para a noopolítica.
Defendemos que as técnicas noopolíticas decorrem da sofisticação da
gestão da vida pela axiomática capitalista, estando assim moduladas por seu
funcionamento e conectadas ao aparelho de captura do Estado (DELEUZE &
GUATTARI, 1980/1997). Nessa conexão, criam, modulam, transmitem e atualizam formas de pensar do público. É como se fossem engrenagens distintas que
se acoplam e amplificam sua força de captura, em que a imagem de pensamento
difundida pelo aparelho de captura se conecta à axiomática do capital com seus
imperativos. Tal conexão modula a forma como o sujeito deve agir socialmente,
como deve pensar, sentir e ser. Compreendemos que este processo não transmite
apenas imagens do pensamento como sustentam Deleuze e Guattari, mas principalmente uma matriz de funcionamento de pensamento. Não apenas imagens
modelos que são reproduzidas pelo pensamento, mas sim uma maquinação na
própria forma do pensar. Conjecturamos então que na noopolítica, o aparelho de
captura mais difunde um “funcionamento” de pensamento, que é o da axiomática
do capital.
Os efeitos desse processo é que o “funcionamento” de pensamento propagado pelo aparelho de captura segue a gramática neoliberal. O neoliberalismo,
com sua axiomática, torna-se assim o “funcionamento correto” de pensar, sentir,
viver e agir, sendo o imperativo da noopolítica. Então, os sujeitos passam a pensar
e afetar-se de maneira neoliberal todas as esferas da vida, afastando suas preocupações da política, gerando coletivos despolitizados e vorazes por dinheiro.
Enfim, a noopolítica produz novas formas de ser e de subjetivação; temos
a constituição do sujeito capitalista. Portanto, no processo de gestão das subjetividades, via noopolítica, não se necessita mais confinar e vigiar os corpos para
exercer a disciplina, pois o controle já é eficazmente exercido em campo aberto,
capilarizado, em que a própria constituição subjetiva obedece e padece sob a axiomática do capital. A política, dessa forma, deixa de ser o exercício de autogoverno
de um coletivo e também se torna um negócio que segue a axiomática capitalista,
torna-se objeto dos tecnocratas da política, da minoria de representantes que ganha sua vida e recursos com esse “emprego”. É como se não houvesse mais por
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que lutar, ou regras do jogo a criar; o funcionamento das coisas já está dado: a
axiomática do capital, a qual se deve (re)produzi-la.
Constata-se que neste contexto de emergência dos mecanismos de controle noopolíticos e da acoplagem entre aparelho de captura e axiomática do capital, o próprio Capitalismo também se transformou, complexificando-se ainda
mais. Não importa apenas o fluxo líquido de moedas, mas também os fluxos “virtuais” de investimentos, fluxos de rentabilidade, fluxos de financiamento, etc.,
tornando-se algo quase abstrato. Por isso que o aparelho de captura se virtualiza
e ramifica-se ainda mais. Vale citar que a conexão a essa rede econômica forma,
com a globalização das economias dos Estados-nação e interconexão entre um
mercado mundial, o que alguns autores chamam de Capitalismo Mundial Integrado – CMI198 (DELEUZE & GUATTARI, 1972/2010; NEGRI & GUATTARI,
1999). A globalização é a efetivação mais clara da axiomática do capital, pois homogeneíza o funcionamento dos Estados-nação a partir desse “funcionamento de
pensamento”. Há uma desterritorialização de seus códigos sociais em detrimento
do neoliberalismo como noopolítica. O CMI foi o conceito prototípico de outro
que gerou muita discussão no mundo da esquerda política do início do atual milênio; o conceito de Império (HARDT & NEGRI, 2005).
Hardt e Negri discorrem sobre essa nova forma de poder que não se localiza mais no Estado-nação e consiste numa outra forma de soberania, trans-nacional, descentrada, desterritorializada e em rede; um Capitalismo transnacional.
Nessa nova configuração, nas relações internacionais, há um processo de diluição
das fronteiras dos Estados e eliminação das distâncias espaciais, como se houvesse uma linguagem universal e compartilhada por todos: a gramática neoliberal. O
Império passa a ser a nova forma de soberania, tornando-se uma instância transcendente aos Estados-nação. O imperialismo, pautado nas tradicionais relações de
dominação de um país sobre o outro, torna-se secundário frente à constituição de
uma rede mundial difusa e descentrada. O Império passa a axiomatizar o funcionamento de todos os Estados. Já não são países que dominam outros países199, mas
a lógica imperial que axiomatiza o funcionamento de todos esses países.
É um aparelho descentralizado e desterritorializador de domínio que progressivamente incorpora a totalidade do terreno global dentro de suas fronteiras
abertas e em permanente expansão. O império maneja identidades híbridas, hie198 Também traduzido para o português como Capitalismo Planetário Integrado.
199 Atualmente todos os países estão endividados, mesmo os países ricos. E os credores não
são outros países e sim banqueiros e grandes investidores.
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rarquias flexíveis e intercâmbios plurais através de redes de mando adaptáveis.
As cores nacionais distintivas do mapa imperialista do mundo se fusionaram e
mesclaram-se no arco íris do império global (HARDT & NEGRI, 2005, p.14-15,
tradução nossa).

De tal forma que se pode afirmar que com o declínio da hegemonia política dos Estados-nação na determinância dos processos políticos e sociais, houve
um deslocamento da primazia do Estado-nação à Instituição do mercado globalizado, ao Império. Nesse processo, há a constituição de uma subjetividade capitalista, mas também híbrida, pois ultrapassa as fronteiras culturais e nacionalistas.
O Império produz novas formas de pensamento, subjetivação e vida, sendo assim
a forma paradigmática não do biopoder, como sustentam Hardt e Negri (2005),
mas sim da noopolítica.
Considerações finais
Concluímos que o desenvolvimento dos conceitos deleuzeanos que articulam poder, economia e subjetivação, como imagem do pensamento, axiomática do capital, aparelho de captura e sociedades de controle, são cruciais para
o melhor entendimento do conceito de noopolítica, as políticas do pensamento,
elaborado por Lazzarato.
Consideramos que na noopolítica há a conexão entre axiomática do capital, aparelho de captura e tecnologias de controle, resultando assim numa matriz
de funcionamento de pensamento e governo das condutas. Nessa conexão há uma
desterritorialização do Estado de sua forma monolítica e centralizada para uma
forma múltipla, descentralizada, regionalizada, capilarizada, difusa e presente no
espaço cotidiano dos sujeitos. Decorre-se assim a sofisticação de tecnologias de
governo, como a publicidade, e a modulação das formas de ser, de se afetar e de
se (auto)governar.
Os modos de subjetivação, tal como os processos políticos e sociais, são
alvo de gestão e controle noopolítico, sendo que tal gestão da vida, seja no âmbito
social ou do indivíduo, é regulada e organizada através da axiomática do capital.
A máxima da reprodução do capital, compromissada com o aumento da produção, do acúmulo, da competitividade e do consumo, faz com que os processos de
subjetivação sejam norteados e referenciados por esses princípios, afastando-se
assim dos tradicionais códigos sociais instituídos. A gestão noopolítica incita a
concorrência, a desigualdade social e individual, a lógica de empresa e a despolitização do potencial insurgente, pois isola e opõe os indivíduos numa lógica competitiva, despotencializando a composição política coletiva. Esta configuração
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política e social porta um problema político, de diminuição da potência de ação e
do esvaziamento do potencial desejante e de crítica dos sujeitos, tornando assim
mais eficaz o governo das condutas. Portanto, mediante a modulação das técnicas
noopolíticas há a constituição de um pensamento e uma subjetividade capitalista.
Para finalizar, a conjunção entre axiomática do capital e Estados gera,
do ponto de vista planetário, o Império. O funcionamento princeps dos processos
políticos, econômicos, sociais e subjetivos dessa nova megamáquina se dá pela
axiomática do capital, sendo o Império o apogeu do funcionamento noopolítico.
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A pobreza e a dimensão ética da militância
Ricardo Luiz Sapia de Campos

Se o Bicho da seda tecesse para ligar as duas pontas,
continuando a ser uma lagarta, seria o assalariado perfeito.
Karl Marx

Nada pode saciar os palpites humanos, pois a natureza nos deu a
faculdade de tudo desejar, mas não nos deixa senão provar poucas
coisas, disto resultando um descontentamento permanente, e um
desgosto pelo que possuímos, o que nos faz culpar o presente,
louvar o passado e desejar o futuro, ainda que sem razão.
Maquiavel

O papa e o Presidente
No final da tarde o presidente Uruguaio Pepe Mujica, sai da mansão presidencial de Suárez y Reyes e em seu fusca azul vai em direção a sua casa com
teto de zinco verde que fica numa chácara nos arredores de Montevidéu. Vive com
seus amigos, animais e plantas. Apesar de não comparecer a posse do papa Francisco sob alegação de ser ateu, têm com o sumo pontífice alguma cumplicidade.
O Papa que dizem ser rotaryano, maçom (pasme!), todos querem em seu time.
A ambos se atribui um estilo de vida simples, “franciscana” em referencia a São
Francisco de Assis.
Que pese a figuração da imagem, tanto de um quanto do outro como
resultado deste “modo de vida”, a opção pelos pobres ou pela pobreza, o que de
fato interessa é a alegria, a potencia da ação compartilhada. No caso do Papa em
particular existe um elemento de rebeldia intrínseca contra a “doutrina da fé” com
suas idolatrias transcendentais que prega uma paz vazia (sem justiça social) e
uma “igualdade desigual” e hipócrita. (em que os outros são menos iguais) Neste
sentido, ou no sentido da encíclica Centesimus Annus com suas expressões máximas nos últimos dois papas que o antecederam, é um papa contra o papado.
Um papa que busca convívio e comunhão na pobreza, antes mesmo de se colocar
como sumo representante de deus na mediação com os pobres da terra. Mesmo
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prestando-se a várias leituras numa das homilias proferidas na Capela de Santa
Marta o Papa aponta que o isolamento da comunidade leva ao isolamento do Ser.
O egoísmo é fruto deste isolamento que segundo o pontífice leva a traição como
no caso de Judas que se negou a si próprio pela idolatria ao dinheiro. Mujica que
foi guerrilheiro do movimento Tupac amaru enfrenta o protocolo negando a generalização abstrata da instituição e do cargo que ocupa. Aparentemente, como
Mujica, o papa vive não como refém, mas reivindicando a alegria de uma vida
alternativa ao papado, construída nestes pequenos atos.
O que existe de comum entre o papa e o presidente? Lembrando que são
casos diferentes e que podem (e acredito que deve) ter desfechos diferentes? Ambos são expressão de uma nova potencia de vida e de um desejo de viver. O que
há de perigoso tanto num quanto noutro caso? (ainda que com o Papa isso seja
mais suspeito) A generalização e a abstração da condição de pobreza reivindicada
como mero discurso pode levar ao condicionamento e a renúncia. Considerando
ainda que a igreja não representa, ou pelo menos não é a única representante dos
pobres na terra, e, o papa não é um rei. A postura pública, ao que parece condizente com a vida que levava Mario Bergoglio antes de ser ordenado papa indica
coerência no sentido de demonstrar que a igreja deve se nutrir desta potencia que
reivindica a condição de pobreza.
Mas a pobreza franciscana (do Francisco de Assis) como ato constituinte
e potencia produtiva não se alimenta de discursos vazios. Quando a Igreja fala em
nome dos pobres, da caridade e da paz, ela não representa os pobres e nem seus
anseios, seus desejos, etc., ela representa a idealização da condição de pobreza.
Falta vida, falta potencia, sobra idealização constituída. Daí sobra moralismos
como “o pobre é”, ou “o pobre faz”, como se a condição de pobreza pudesse ser
pesquisada e entendida sem ser vivida. Conforme aponta Negri (2013):
O novo papa, ao assumir um discurso generalista e abstrato pelos pobres, que
coloca a caridade -- e a carência -- no lugar da catalisação do desejo de viver,
emprega um meio, poderoso, de adestrar e fazer novamente dóceis quem se levantou depois de séculos de submissão. A estética da resignação e da renúncia
se afirma sobre a vida. (NEGRI, 2013)

O “Ser” (ontológico) vive a sua alegria na tentação (o desejo deleuziano)
reivindicando a convivência, a construção do comum. Talvez as tentações não
passem dos modos que essa substância que é o desejo tem de tudo fazer, tudo
amar, e não ter nenhum limite. (NEGRI, 2006, p. 192). Afinal de contas a afirmação das tentações que pregam que a felicidade ou o prazer estão fora (ao lado) da-
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quilo que fazemos e sentimos tem origem numa “moral provisória”. Transcender,
abdicando da própria condição presente significa “abrir mão” da ação formadora
do Ser. Veja a contradição: Viver, e, portanto, agir, se propondo construir “outro
mundo” negando a própria ação criadora desta “outra realidade” pelo fato de não
viver (conviver) nesta realidade. Como no dito popular: “Faça o quem eu digo e
não o que eu faço” O que anima esta militância separada da pobreza é a transcendência que tem como resultado a construção moral. A ação é neutralizada em
detrimento da paixão contemplativa. Não há paixão nem potencia no ideal.
Pobreza e alegria do ser: “O banheiro do papa”
Figuras como a do presidente uruguaio e do papa apontam um desejo
latente de transformação, de pobreza. Ainda que as instituições que representam
neutralizem ou se oponham a potencia constituinte. A transformação que evidencia a potencia produtiva expressa nas figuras do papa e do presidente pode
ser vista no belíssimo filme de 2007 “O banheiro do Papa”, e que ganhou várias
premiações incluindo a de melhor filme na Mostra Internacional de cinema de
São Paulo. Nesta co-produção dirigida por César Charlone e Enrique Fernandez
as dificuldades, sonhos e diferenças dos habitantes da pequena cidade de Melo
no Uruguai são vividos intensamente, confundindo os sentimentos dos expectadores a ponto de se vertendo lágrimas serem ao mesmo tempo de alegria e
tristeza
Acreditando que a visita do papa de plantão em 1988 traria alento e projeção ao lugarejo esquecido na fronteira com o Brasil, investem preparando comida (e banheiro) para ocasião que traria a visita de brasileiros que viriam para ver
o discurso do pontífice. O furor coletivo, o sonho compartilhado, e a construção
comum de alternativas nada têm de religioso ou transcendental sendo que a negação á transcendência acontece exatamente quando os habitantes de Melo vivem
a alegria na autenticidade de suas pobrezas. Negam o discurso vazio do papa não
com outro discurso vazio, mas com a ação comum, com suas vidas experimentadas como sonho, alternativa, construção. De forma quixotesca, vertendo uma
lágrima e arrancando um sorriso o otimismo que contagia o expectador é o mesmo
otimismo dos habitantes do lugarejo. Como se ao final do filme, juntos, voltassem
a viver toda aquela alegria novamente. Uma vontade explosiva de continuar e
sempre recomeçar. O que impulsiona não é a necessidade material, mas as suas
próprias sobrevivências enquanto tal, a vontade do “construir juntos”. É aqui que
a vida se amplia.
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O diálogo entre as vizinhas:
Teresa: Vizinha, você me empresta uma xícara de açúcar.
Carmen: - É claro.
Tereza: Estou fazendo arroz doce e fiquei sem. (...). Eu vou vender sanduíches no
dia do Papa (enquanto isso arruma a torneira).
Carmen: Vai usar o Papa para fazer negócio?
Teresa: - Não, não é negócio. Vou trabalhar e aproveitar esse dia, como todos.
Valvulina vai montar uma barraca de lingüiça.
Carmen: Acredito que virá bastante gente, sim. Mas me parece que Deus castiga
essas coisas.
Teresa: Castigo? Castigo são os políticos que temos agora. O que precisamos é
de um milagre.
Silvia retorna com o açúcar e pergunta a Tereza: E você, sabe consertar torneiras,
Tereza?
Teresa: Não, minha filha, mas aprendo. (E a torneira começa a verter água).
Valvulina penhora a casa para comprar salame, Beto perde a bicicleta seu
principal instrumento de trabalho, Silvia fica sem dinheiro para pagar as contas e
não consegue comprar o rádio para a filha que sonha ser locutora. Mas ouvimos
o discurso do papa: “Por isso desejo enfatizar o reconhecimento e homenagem
que se deve à mulher uruguaia. Que deus abençoe todo poderoso. Pai, filho e
espírito santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém”.A ação dos
personagens em contra posição ao discurso vazio do sumo pontífice é espetacular.
Entre as pessoas que se movimentam com suas paixões vivendo sempre no limite
de suas próprias existências não existe lugar para o “pecado original”. Ou seja,
o “ser” é concebido pela ação com relação aos outros, e não pelas suas crenças,
pregações, filiações, etc. A televisão como meio de comunicação não cria o fato
(o sonho coletivo) como pode parecer à primeira vista, ela potencializa o sonho
da multidão. O meio de comunicação distorce a informação e molda segundo seus
interesses, mas não é criativo, tudo está potencializado no resultado da vida comum dos habitantes que passam por uma série de dificuldades e juntos constroem
alternativas no cotidiano.
Valor e emancipação
Este “tipo humano” identificado com a guinada “anti-papal” do papa
Francisco ou mesmo com o modo de vida alternativa (anti presidente) do presi-
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dente Uruguaio, e essencialmente “franciscana” de ambos, não é o agente racional
que na busca pelo lucro e o acumulo se esquece de viver, conforme havia postulado a economia clássica. Estamos, portanto, diante da produção de um “valor de
tipo novo”, (GORZ, 2005) uma nova riqueza, outras formas de vida; mas, não se
trata de um novo agente pós-biológico ou pós-humano, conforme apontam os teó
ricos da vida ou inteligência artificial á exemplo de Marvin Minsky (2006), mas
dum “humano demasiadamente humano” que com suas paixões e na “pulsão do
desejo” construiu este modo de vida, “antecipou-se a si mesmo”.
Qualquer projeto para “melhorar a espécie humana” fracassa uma vez
que apenas se melhora, ou ser muda junto com a transformação duma outra realidade, só é que temos uma “outra” (nova) consciência sobre nós mesmo. A pergunta que justamente surge é aquela que remete a conclusão do livro Império de
Hardt e Negri (2003) sobre o papel da militância:
Agora o militante não pode sequer fingir ser um representante, mesmo das necessidades humanas fundamentais dos explorados. A militância política revolucionária hoje, ao contrário, precisa redescobrir o que sempre foi sua forma
própria: atividade não representativa, mas constituinte. A militância atual é uma
atividade positiva, construtiva, inovadora. Esta é forma pela qual nós e todos
aqueles que se revoltam contra o domínio do capital nos reconhecemos como
militantes. Militantes resistem criativamente ao comando imperial.” (...) Essa
militância faz da resistência um contrapoder e da rebelião um projeto de amor.
(p. 436-437)

Mas existe uma inquietação pulsante e irresistível pelo movimento, pela
ação, por construir, etc. Uma tentação ligada à figura do militante. Quem é o militante? A definição não constrói sentido para expressar o que é (está sendo e será)
a figura do militante. Existem duas contraposições interessantes propostas pelos
autores A figura “mágica” de Francisco de Assis que se contrapõe ao ascetismo do
militante da Terceira Internacional.
A ação (organizada) do antigo militante impregnado pela lógica de Estado, conforme pontuam os autores, se descola da vida, da imanência, pairando na
reprodução transcendental e improdutiva. Portanto, a figura do antigo militante
que desloca suas forças na cisão entre sua vida pessoal e a ação política é figura
inócua e vazia que reproduz a moral de uma constituição. (o partido, o estado,
códigos de comportamento humano, et.)
O militante está na base desta potencia produtiva que construímos no
cotidiano, porém, interessantemente fundada em novos valores. A própria organização da produção aparece como produção de vida, de sentido, afeto, etc., donde
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o controle sobre esta produção é tão impossível e improvável que remeteria ao
controle não mais da vida, mas da própria condição humana. As antevisões sobre
a vida e a inteligência artificial são a extrema consideração do controle humano
numa perspectiva pós-humana. Claro que se estaria diante do paradoxo da criatura
que se emancipa ao criador como no mito de Frankestein, provavelmente inspirado na lenda bíblica da figura do golen. Caberia a própria condição humana, em
essência, ultrapassar a si própria. Faria isso paradoxalmente pela manipulação e
ao mesmo tempo automação do que produziu. Trata-se de uma consideração que
da forma que é colocada pode parecer simplista e ao mesmo tempo inspiradora.
Ocorre que o militante que se antecipa ou então “se constitui” na figura
do papa ou presidente remete a consideração desta potencia de valor de tipo novo.
Apesar de existir desde sempre, dos movimentos milenaristas observados por Eric
Hobsbawm (2012) até os revolucionários e anarquistas espanhóis passando por
todas as lutas operárias dos dois últimos séculos, atualmente se constitui em valor.
Conforme aponta Gorz (2005):
O “capitalismo cognitivo” é um capitalismo que sobrevive á debilidade de suas
categorias fundamentais. Essas categorias fundamentais, trabalho, valor e capital, manifestam-se somente através da troca de mercadorias e possuem uma
substância comum: a quantidade de trabalho abstrato, em forma de mercadoria,
mensurável em unidades de tempo. A quantidade de trabalho médio cristalizada em mercadorias determina no final a relação de equivalência – o valor (de
troca) – das mercadorias. Agora, porém, a força produtiva decisiva, não pode
mais reduzir o saber a um denominador uniforme, medidos em unidade de valor
e de tempo. O saber não é uma mercadoria qualquer, seu valor (monetário) é
indeterminável; ele pode, uma vez que é digitalizável, se multiplicar indefinidamente e sem custos, sua propagação eleva sua fecundidade, sua privatização
a reduz e contradiz sua essência. Uma autêntica economia do saber seria uma
economia comunitária, na qual as categorias fundamentais da economia política perderiam seu valor e a força produtiva mais importante estaria disponível
a uma tarifa zero.

Da mesma maneira que são valorizadas formas de vida alternativas como
o caso do presidente uruguaio, ou então no retorno aos princípios do cristianismo,
particularmente aqueles ligados a condição ontológica de pobreza, como no caso
do papa de plantão, depara-se com a reivindicação de um valor de tipo novo, que
desnuda a vida ligada à sociedade de mercado como sem sentido.
A nova militância, portanto, se redescobre em auto-valorização. Na conduta cotidiana das suas ações que são em essência a negação da “ética da convic-
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ção”. A figura apaixonante da militância está colada a figura do pobre como singularidade da multidão. Não há mais cisão entre o militante e a “pessoa comum”,
ou o “povo” da mesma maneira que o militante não se apresenta como fissura
entre vida pessoal e política. Os personagens do filme o banheiro do papa se antecipam também nesta condição de agentes de produção biopolítica. Suas ações
são potencia constituintes, portanto, não são orientadas por nenhuma cartilha ou
código. Também por isso são legiões de figuras inglórias. Não são mártires, são
homens. Os sujeitos não se emancipam de si mesmo, mas, como anjos e demônios
se reconstroem na dinâmica da vida comum.
“Estando em Melo”, se pode conhecer gente que anda na contracorrente
das “organizações heterônomas” como chamava André Gorz, (2005). Não são
casos “extra-humanos” como exemplos “fantásticos” de milionários que abandonaram tudo por uma “vida simples”. A militância de nova ordem se conecta com
a vida, o cotidiano e as mínimas ações em estado permanente de rebeldia contra o
poder e a dominação.
Mesmo que o poder se alimente desta potencia, propagando super-heróis fantásticos desconectados do fluxo da vida, a negação não
vem como antítese, mas como negação da instituição, do poder.
“Fim”
O chamado capitalismo cognitivo se alimenta de “formas de vida”.
(VERCELLONE, 2011; PAULRÈ, 2011). Nada escapa a sanha da valorização do
capital, ainda que a resistência esteja exatamente neste ponto da impossibilidade
de capturar este valor dotado de afeto que é a produção do comum. Paradoxalmente ao mesmo tempo em que o capitalismo explora todos os detalhes da vida,
ele não consegue capturar a potencia produtiva e inventiva do afeto, da vida na
criatividade do comum. Assim, as “formas de vida” nunca se reduzem “á formas”.
Os instrumentos de produção com os quais produzimos “a nossa” riqueza não
podem ser capturados ou expropriados. Resistir e construir alternativas são ações
cotidianas que não separam o homem social do político. A convicção desta separação nunca foi produtiva. Um agente da extinta KGB ou mesmo da SS alemã era
capaz de torturar e exterminar covardemente e no final da tarde chorava vendo o
arranhão no dedo duma criança. As disputas pelo poder, a própria mortificação
dos sentidos no interior do partido comunista, ou de qualquer outro, levavam às
ações mais nefastas realizadas em nome de um “mundo melhor”. A pobreza é afeto e o militante se adianta em potencia como ação constituinte, mas mesmo assim
a sua condição (humana) não é superada.
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Bibliotecas em Rede, DIY: pirataria de
ebooks no ensino superior brasileiro
Gabriel Menotti
Em Maio de 2012, mais um site brasileiro que permitia a troca desautorizada de arquivos foi retirado do ar. Só que, dessa vez, a legitimidade da decisão
judicial não foi simplesmente debatida, como costuma acontecer em casos semelhantes. Pelo contrário, ela foi amplamente contestada por um número de vozes
que se fez ouvir nos meios de comunicação. Esse coro dos descontentes abrangia,
além dos resmungos do internauta quotidiano, o discurso especializado de ditos
“membros respeitáveis da sociedade”. Um grupo de intelectuais escreveram uma
carta aberta contra a derrubada (NODARI ET AL, 2012), e pelas redes sociais se
iniciou uma campanha popular na qual autores publicados distribuíam seus próprios livros gratuitamente em apoio ao website.
Esses protestos foram motivados pelo fato de que o website, chamado
Livros de Humanas, não agregava qualquer tipo de produto cultural, sejam filmes
blockbuster, séries de TV ou canções pop. Ele proporcionava especificamente o
download gratuito de versões eletrônicas ou digitalizadas de livros acadêmicos,
direcionadas ao público de estudantes universitários. Nesse sentido, poderíamos
dizer que a sua principal função não era de entretenimento, mas sim educativa. A
massiva manifestação em favor de Livros de Humanas parece sugerir que, a despeito de sua disputada legalidade, a prática de pirataria seria amplamente aceita
em tal caso – tanto por estudantes quanto professores, sejam eles próprios autores
publicados ou não.
Nesse curto artigo, pretendo observar esse assunto, investigando a circulação desautorizada de ebooks no ensino superior brasileiro. Atento ao contexto
socioeconômico e ao mercado editorial do país, vou considerar a legitimidade
pedagógica de tal material. Por meio do estudo de caso do finado Livros de Humanas, amparado por uma série de entrevistas com estudantes e professores de
graduação, espero rascunhar o papel que a pirataria pode desempenhar em um
projeto pedagógico comprometido com a autonomia do estudante.
A circulação desautorizada de teoria pela Internet
A pirataria de ebooks parece ser tão antiga quanto a de qualquer outro
produto cultural. De acordo com Mark Van Hoorebeek, a maior parte dos apli-
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cativos para transferência de dados peer-to-peer que apareceram em 2001, preenchendo a lacuna deixada pelo pioneiro Napster, permitia o compartilhamento
não apenas de conteúdo sonoro (como MP3), mas também de arquivos de texto
(e.g. TXT, DOC, RTF) e até mesmo de formatos prontos para a publicação, como
o Adobe PDF(VAN HOOREBEEK, 2003).Mesmo antes disso, a Web já estava
sendo utilizada para a disseminação desautorizada de textos, sendo que livros
acadêmicos estavam entre os materiais favoritos dos piratas(ADEMA, 2010).
Janneke Adema indica que o UbuWeb, um repositório online de arte e poesia de
vanguarda, já incluía links para manifestos e ensaios desde a sua estréia, em 1996.
Nessa época, as editoras faziam vista grossa, permitindo que o compartilhamento de textos protegidos por copyright se desse livremente, em uma zona
ainda mais nebulosa do que a pirataria de música comercial (ibid). A situação
pareceu mudar em 2002, quando o popular website textz.com foi autuado por hospedar e possibilitar o download de dois textos do filósofo Theodor Adorno. Textz.
comoperava como um cruzamento entre o Projeto Gutenberg(uma iniciativa para
digitalizar textos disponíveis em domínio público, ativa desde 1971) e uma rede
de warez(repositórios de softwaredesencriptado ilegalmente, disponibilizados por
grupos de hackers). Ainda que o website tenha sido terminado pouco após o processo, esse formato perdurou, se estabelecendo como um standard para pirataria
de ebooks nos dias de hoje (ibid). A maior parte das plataformas que permitem
a distribuição desautorizada de livros acadêmicos é alimentada por material postado voluntariamente por seus usuários. Essas plataformas agregam e concedem
acesso livre a esse conteúdo, enquanto lucram a partir de publicidade e doações.
A despeito da similaridade estrutural, os sites de pirataria de ebook mais
recentes expandem as funcionalidades presentes em textz.com, se afastando do
modelo de “fórum hacker”no intuito de criar comunidades acadêmicas verdadeiramente colaborativas. Um caso a se comentar é oAAAAARG, que pretende funcionar como uma “plataforma de diálogo” (AAAAARG.ORG).O AAAAARG permite que seus usuários não apenas postem arquivos, mas também façam pedidos,
criem tópicos de discussão, listas bibliográficas e programas de disciplina. Almejando “operar como uma escola, ou um grupo de leitura, ou um periódico” (ibid),
esse website poderia ser comparado com plataformas de suporte online para o
aprendizado, tais como o Virtual Learning Environment do Goldsmiths College,
ou até mesmo com “universidades virtuais”, tais como Kahn Academye Udacity. Entretanto, ao contrário desses territórios institucionais, onde apenas tutores
predefinidos são capazes de postar e organizar materiais de estudo, o AAAAARG
garante esse privilégio a qualquer usuário. Essa autonomia permite que estudan-
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tes desempenhem funções reservadas aos professores em organizações de ensino
mais formais.
Nesse sentido, devido a sua “intenção de desenvolver discurso crítico
fora de um dispositivo institucional” (ibid), podemos dizer que oAAAAARG articula a tecnologia da Internet a favor daquilo que Ivan Illich chamava de “teias de
aprendizagem” (ILLICH, 1985,p. 83): estruturas que “permitam ao estudante ter
acesso a todo e qualquer recurso educacional quepoderá ajudá-lo a definir e obter
suas próprias metas” (ibid, p. 89).Particularmente, o website cria possibilidades
para o encontros de colegas (“que possibilite as pessoas descreverem a atividade
de aprendizagem emque desejam engajar-se, na esperança de encontrar um parceiro paraessa pesquisa”)e para serviços de consulta a objetos educacionais (“que
facilitem o acesso a coisas ou processos que concorrem para a aprendizagemformal.”) (ibid).
Usos localizados de pirataria para o aprendizado
Graças à sua estrutura participativa, sites de pirataria de ebook fomentam
a criação de redes de aprendizagem automotivada que possibilitam muito mais
“relações com o mundo” do que as instituições de ensino tradicionais (ibid, p.84).
Mas seria isso o bastante para atestá-los como recursos pedagógicos legítimos,
apesar de sua disputada legalidade? De modo a responder essa questão, passo a
considerar o caso específico de Livros de Humanas, na tentativa de entender o uso
da pirataria em um contexto educacional localizado.
Configurações geográficas parecem constituir uma das principais influências no acesso aos canais de circulação de texto, sejam eles eletrônicos ou não.
No caso, enquanto apenas uma das pessoas entrevistadas para esse artigo tinha
conhecimento dos sites internacionais mencionados acima, todas conheciam o
brasileiro Livros de Humanas, sendo que três haviam efetivamente utilizado o
site antes que ele tivesse sido retirado do ar. Pelas nossas conversas, três aspectos inter-relacionados parecem causar essa divergência: a linguagem dos textos
disponíveis em cada site, as especificidades do contexto educacional brasileiro, e
aquelas do mercado editorial local.
Entre esses fatores, a linguagem é o preponderante. Enquanto sites internacionais têm a maior parte do seu material disponível em inglês, Livros de
Humanas hospedava textos escritos em ou traduzidos para o português. A razão
pela qual os estudantes focam nesses últimos não é mera conveniência linguística. Não se espera que estudantes brasileiros de graduação dominem um segundo
idioma; doravante, livros que não estão oficialmente disponíveis em português
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raramente fazem parte da bibliografia compulsória dos cursos superiores no país.
Um professor entrevistado, que confessou incluir em seus programas de disciplina links para textos que encontra na Internet, disse que nunca faria isso com um
livro estrangeiro, mesmo que a versão brasileira estivesse esgotada. Nesse sentido, podemos assumir que o desconhecimento de estudantes de graduação sobre
sites internacionais para a pirataria de ebooks seja devido a irrelevância desse
conteúdo para seus estudos.
Uma vez que a tradução de livros depende da agenda das companhias
editoras, é possível considerar que o mercado tem um efeito contingente na definição das bibliografias dos cursos superiores no Brasil e, dessa forma, também na
circulação desautorizada de textos acadêmicos pelo país. Seria entretanto ingênuo
pensar que a sua influência é meramente indireta. A pirataria de ebooks tem como
uma de suas principais justificativas a precariedade do mercado editorial brasileiro. Todos os entrevistados declararam já ter dependido de cópias desautorizadas
de textos para aulas, sejam eletrônicas ou não, porque os livros são proibitivamente caros e a disponibilidade de material acadêmico é especialmente limitada,
fazendo com que alguns títulos saiam de catálogo muito rapidamente, de modo
que nem as bibliotecas universitárias possuam volumes o bastante.
Essas restrições motivam tanto estudantes quanto professores a fazerem
uso regular de certas práticas de pirataria em massa, o que tem ocorrido desde
muito antes que a Internet estivesse aí pra isso. Nas instituições de ensino superior
do país, existe a tradição das “pastas de xerox”, em que os professores coletam
todos os textos necessários para as suas disciplinas (como reportagens, artigos,
capítulos de livros e às vezes mesmo livros completos) e os disponibilizam para
os estudantes em birôs de cópia. Ainda que tal prática venha a ferir a lei de propriedade intelectual, trata-se de uma solução aceita em praticamente toda Universidade do país, seja pública ou privada.
A troca de livros e o caráter solidário da educação
Originalmente, Livros de Humanas pode ser entendido como uma implementação da estratégia da “pasta de xerox” em uma rede de computadores. O site
foi criado em 2009, por um aluno do curso de graduação em Literatura da Universidade de São Paulo, como uma alternativa aos birôs de cópia da instituição,
depois que eles promoveram um aumento de 50% no preço dos serviços que não
havia sido negociado com os estudantes(CONDE, 2011). Dessa forma,Livros de
Humanas inicialmente agregava apenas textos utilizado pelas disciplinas do curso
de Literatura da USP – o que não significa que o website estava acessível apenas
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aos alunos desta universidade. Estando online, ele se encontrava ao alcance de
usuários lusófonos de qualquer parte do mundo, que começaram a participar enviando novos materiais e requisitando outros tantos. A partir desses intercâmbios,
o criador do site conseguiu traçar um perfil da sua audiência: “estudantes de universidades brasileiras com péssimas bibliotecas”, que precisavam de livros que
suas instituições não possuíam tanto para pesquisa quanto para aulas (ibid).
Entendida como essa forma de compartilhamento de textos para fins educacionais, as “pastas de xerox” representariam o exercício de um direito, e assim
também deveríamos entender a pirataria de ebooks. Esse é o argumento desenvolvido por Pablo Ortellado, professor que coordena um grupo de estudos na USP
sobre políticas públicas de acesso à informação. Em um texto escrito em apoio
a Livros de Humanas, Ortellado explica que esse tipo de website está de acordo
com a lei brasileira do direito autoral, uma vez que esta permite “o uso de obras
sem autorização e sem o pagamento de royalties para fins de interesse público”
(ORTELLADO, 2012). A circulação desautorizada de textos acadêmicos seria
permitida especificamente pelo 6o artigo da Constituição Brasileira, que assegura
o direito à educação a todo cidadão. Outras razões que garantem a legitimidade
ética da pirataria de ebooks incluem o fato que um terço da base bibliográfica
está esgotada; que os livros científicos de humanas são financiados predominantemente com recursos públicos; e que nem os estudantes nem as bibliotecas têm os
meios econômicos para comprá-los(ibid).
De um ponto de vista mais estritamente pedagógico, a prática de compartilhamento de livros poderia ser vista como um exercício do caráter intrinsecamente solidário da educação (MANTOVANI ET AL, 2006, p.266). Ao reconhecer
que o conhecimento é produzido por meio da sua troca (ibid, p. 258), podemos
tomar uma iniciativa comoLivros de Humanascomo uma solução para criar possibilidades de aprendizado mais dinâmicas e localizadas(ibid,p. 265). Nesse sentido, o fato que este e outros websites similares tenham sido feitos de maneira
desautorizada revela a insuficiência dos ambientes de aprendizado institucionais,
incapazes de lidar com o desejo e a necessidade dos estudantes. Impulsionada por
eles, a pirataria de ebooks poderia ser entendida como uma apropriação dos meios
de produção de conhecimento pelos aprendizes, sugerindo uma autonomia que os
professores deveriam respeitar na hora de desenvolver suas estratégias de ensino.
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A Co-produção Televisiva:
o envolvimento dos públicos e
dos não-humanos no processo
comunicacional mediado pela TV
José Pedro Arruda
Introdução
Sento-me em frente ao computador para redigir este texto; ao mesmo
tempo, mantenho abertas as janelas do Facebook e do Gmail, que consulto ocasionalmente. Ao meu lado, repousa o telemóvel sempre ligado, repartindo a mesa de
trabalho com os livros e textos que tenciono usar como referências. Na sala onde
me encontro, o silêncio é quebrado pela televisão, que transmite um conhecido
torneio de ténis francês, comentado por dois especialistas que, provavelmente, se
encontrarão sentados num estúdio de TV algures em Lisboa. Se me perguntarem
se estou sozinho em casa, posso dizer que sim, considerando apenas a presença de
outros seres humanos neste espaço físico. Porém, a realidade é que não posso considerar-me só quando tenho em meu redor tantos mecanismos que me permitem
conectar-me, neste preciso momento, a tantos outros lugares, pessoas e contextos.
A partir deste cenário, poderia tentar partir para generalizações sobre os
hábitos de consumo da sociedade pós-moderna ou elaborar discursos críticos e
ideológicos sobre a alienação das massas motivada pelos media e pelas novas
tecnologias de comunicação. No entanto, rapidamente tomo consciência de que
tudo aquilo que me rodeia é o resultado das minhas próprias ações, tomadas em
plena consciência e vontade própria. Podia simplesmente desligar o televisor ou
mudar de canal e o cenário que descrevi seria imediatamente alterado. Nem é
preciso recuar até à era – que parece, hoje, quase pré-histórica – da máquina de
escrever para perceber como as tecnologias de que dispomos alteram a nossa forma de trabalhar. Porém, todas estas que me rodeiam poderiam ser usadas de forma
diferente. O telemóvel poderia estar desligado, tal como a internet e a televisão,
de forma a impedir qualquer interrupção involuntária ou quebra de concentração.
Na verdade, habituei-me a este funcionamento e sinto agora alguma dificuldade
em concentrar-me quando privado destas potenciais distrações.
Tudo isto não passaria de devaneios inconsequentes e desprezíveis se não
tivesse optado, há alguns anos, pelo estudo sociológico da televisão como tema

central da minha investigação académica. Tal como acontece com a internet ou os
telemóveis, o consumo de TV varia imenso consoante os consumidores. Porém,
não se pode ignorar o facto de os usos das tecnologias serem condicionados e
formatados pelas suas próprias características e funcionalidades, resultantes da
ação de inúmeros agentes que se conjugam para produzi-las. Estudar a TV implica
necessariamente dar conta das forças, poderes e agências que estão por detrás da
sua produção, tanto ao nível dos aparelhos técnicos como a nível de conteúdos.
Porém, este estudo estaria sempre incompleto sem a análise dos impactos sociais
que a televisão tem na vida de quem a consome e com ela se relaciona. Mesmo as
transformações tecnológicas têm vindo a alterar a forma de ver TV, dando maior
liberdade de movimentos aos telespectadores, que podem aceder a conteúdos televisivos a partir da internet ou outras tecnologias. Analisar os usos e práticas de
quem vê televisão torna-se assim fundamental para perceber este fenómeno na
sua dimensão total e o impacto social que este assume no mundo contemporâneo.
1 – Os estudos sobre Televisão
1.1- A “indústria cultural” e a análise de conteúdos
Os estudos sociais sobre televisão foram fortemente marcados pelo
conceito de “indústria cultural”, proposto por Adorno e Horkheimer em 1947
(Adorno, 1991). Este tipo de abordagem favorece investigações de larga-escala
que oscilam, geralmente, entre os dois pólos do binómio mass media/ sociedade. McQuail (2005) define quatro tipos de perspetivas no que respeita aos
estudos da cultura de massas, que derivam de uma divisão vertical entre estudos media-cêntricos e socio-cêntricos e de uma divisão horizontal entre estudos
culturalistas e materialistas. Assim, nos diferentes quadrantes deste esquema,
surgem as abordagens: 1) media-culturalista, que se foca primeiramente no conteúdo e na receção subjetiva das mensagem dos media; 2) media-materialista,
que enfatiza aspetos tecnológicos e estruturais dos media; 3) social-culturalista,
que se concentra na influência dos fatores sociais na produção e receção dos
media; 4) social-materialista, que trata os media e os seus conteúdos como um
reflexo das condições político-económicas da sociedade.
Apesar deste modelo ser meramente conceptual, definindo linhas gerais
de orientação, é verdade que os estudos sobre televisão e mass media têm oscilado
entre os paradigmas culturalista e materialista, dando ênfase ora aos produtores,
ora aos recetores das indústrias culturais. No que respeita especificamente à TV,
a perspetiva media-culturalista tem sido dominante, focando principalmente os

conteúdos e as mensagens que estes encerram. Esta tendência pode justificar-se
pelas ideias de Adorno sobre o esbatimento da fronteira entre a cultura e as práticas. A este fenómeno o autor chama “cultura de massas” e constitui o efeito mais
visível do impacto da indústria cultural na sociedade contemporânea. Apesar de
discutíveis, as ideias de Adorno tiveram forte influência nos estudos posteriores
sobre os media. Segundo esta perspetiva, a mercantilização da cultura assume um
poder tão vasto e inexpugnável que conduz à fusão total entre os interesses da
indústria e os comportamentos sociais.
Porém, a tendência de concentrar os estudos dos media no campo da
produção não derivam apenas de uma perspetiva materialista e economicista da
cultura. Os estudos culturalistas, derivados da antropologia pós-estruturalista e
impulsionados sobretudo por Clifford Geertz, concentraram-se no estudo dos
significados latentes das representações culturais. Geertz (1993) propõe que as
culturas sejam lidas como um texto, com uma semântica própria e significados
partilhados colectivamente. Apesar desta abordagem se concentrar mais no discurso (parole) do que na língua (langue), de forma a descortinar os significados
culturais através dos seus usos, a verdade é que esta corrente de pensamento acaba
por concentrar-se sobretudo nas representações e performances culturais das elites, aproximando-se dos estudos literários ou artísticos.
O exemplo mais paradigmático deste tipo de abordagem, levada ao extremo, encontra-se em Baudrillard (1991), que rejeita a hipótese de ancorar o conteúdo televisivo numa realidade externa, já que todo o processo de representação
do mundo assenta modelos hiper-reais que apenas reproduzem simulacros do real,
cada vez menos ligados ao mesmo. Segundo este autor, os discursos televisivos
tornaram-se a própria realidade, já não correspondendo factualmente a nenhum
fenómeno empírico, mas obedecendo a um fluxo contínuo de representações do
mundo, que apenas reage reflexivamente aos seus modelos de produção e que
substitui os tradicionais valores da política e da economia.
Daí a histeria característica do nosso tempo: histeria da produção e reprodução do real. A outra produção, a dos valores e das mercadorias, a dos bons
velhos tempos da economia política, desde há muito que não tem sentido próprio.
O que toda uma sociedade procura, ao continuar a produzir e a reproduzir, é ressuscitar o real que lhe escapa. É por isso que esta produção «material» é hoje, ela
própria, hiper-real. Ela conserva todas as características do discurso e da produção
tradicional mas não é mais que a sua refração desmultiplicada [...]. Assim, em
toda a parte o hiper-realismo da simulação traduz-se pela alucinante semelhança
do real consigo próprio. (Baudrillard, 1991: 33, 34)

Apesar da sua robustez intelectual e teórica, esta abordagem foi profundamente criticada e desacreditada pela sobranceria com que o autor trata as pessoas
reais representadas na TV, muitas vezes vivendo situações realmente dramáticas e
desesperantes, associadas a pobreza, guerra ou injustiças. Todas as abordagens que
olham exclusivamente para o lado dos produtores de cultura caem na mesma falácia, tomando os públicos como meros recipientes passivos de conteúdos culturais.
As propostas de Adorno, embora ancoradas em conceitos sólidos e resistentes, tomam como certa a adesão das “massas” aos valores culturais promovidos pelo consumo. Estas massas são constituídas por pessoas sem rosto, sem vontade própria,
sem capacidade de resistência e, acima de tudo, sem competências de ação. As lacunas desta perspetiva devem ser apontadas e criticadas, mas é também importante
preservar as suas virtudes e o seu contributo, para que não se caia no erro oposto de
valorizar apenas os usos possíveis por parte dos consumidores de cultura.
1.2 – A viragem etnográfica
A partir da década de 1990, o interesse da Antropologia pelo fenómeno
televisivo começou a acentuar-se (Abu-Lughod, 2005). Em 1994, Roger Silverstone publica Television in EverydayLife, onde procura dar conta das tensões que
existem entre a esfera pública e a privada no processo que conjuga a televisão,
a tecnologia, e a vida de todos os dias. O autor salienta o caráter doméstico do
consumo televisivo, sendo o espaço do lar um local de luta entre as pressões da
mercadorização da sociedade e os interesses altamente diversos dos telespectadores. Porém, sublinha também que a domesticidade não é um fenómeno isolado
nem construído apenas por indivíduos em locais particulares; ela corresponde a
uma certa configuração social e cultural, sofrendo assim o impacto coletivo dos
hábitos de consumo.
Apesar de discutir e aprofundar conceitos como domesticidade ou resistência, dando conta da sua complexidade e ambiguidade, o trabalho de Silverstone acaba por ser essencialmente teórico, afastando-se da necessidade de olhar
para as práticas rotineiras, que ele próprio promove. Uma década depois, Tia DeNora (2004), retoma este olhar sobre a “vida de todos os dias”, embora falando
de música e não de televisão. A sua abordagem pode, contudo, ser transportada
para os estudos sobre TV. Ao contrário de Silverstone, DeNora faz um verdadeiro
trabalho etnográfico junto dos amantes de música, acompanhando as suas práticas
e os usos rotineiros de produtos musicais, em contextos específicos como aulas
de aeróbica, sessões de musicoterapia ou noites de karaoke. A sua análise parte
de entrevistas em profundidade aos musiclovers e conjuga princípios analíticos da

sociologia, psicologia e linguística, de modo a valorizar o objeto de estudo e não
uma metodologia particular. Na mesma linha surge a sociologia pragmática de
Hennion (2004), que procura também valorizar o papel dos amateurs na produção
e reprodução de mercadorias culturais, nomeadamente a música. Estes autores
tornam o seu “objeto” de análise os sujeitos performativos que transformam, re
utilizam, reproduzem e representam os elementos culturais, conferindo-lhes novos significados e capacidade de ação.
Uma tentativa de conferir visibilidade e profundidade à relação com o material televisivo em locais específicos é oferecida por Lila Abu-Lughod (2005), no
seu estudo sobre a construção da identidade nacional no Egito. Apesar de o seu interesse passar pelo processo de edificação da nação através da televisão, Abu-Lughod
oferece uma proposta metodológica importante para a realização de uma etnografia
da TV. A autora vê os telespectadores, simultaneamente, como objetos pedagógicos e sujeitos performativos, que se dividem em dois grupos principais: a elite que
produz a televisão nacional para uma audiência imaginada e os subalternos, que
não só apreciam e desfrutam, mas que também interpretam, selecionam e avaliam
criticamente o que as elites produzem. Apesar da TV ser usada para difundir ideologias e objetivos políticos, eles têm sempre de ser mediados pelos profissionais que
fazem televisão. Estes têminteresses pessoais e de carreira, pelo que são intérpretes
criativos e transformadores das mensagens que transmitem. Por sua vez, os telespectadores são também sujeitos performativos das realidades que lhes são incutidas.
Tendo isto em conta, Abu-Lughod tenta captar, por um lado, as tensões
entre os profissionais da TV e os defensores da ideologia nacional e, por outro,
os diferentes usos que os telespectadores conferem ao material televisivo. Ela
salienta que os usos são sempre marcados por experiências de vida e discursos
alternativos que as pessoas têm à disposição. Uma das primeiras dificuldades com
que a autora se depara é a escolha da metodologia certa para fazer etnografia com
um objeto tão vasto e diversificado como a televisão. Sendo a Antropologia uma
ciência que se dedica a estudar microcosmos, como poderá apreender uma realidade tão díspar? A sua proposta é atentar na circulação de conteúdos televisivos,
em locais particulares, oscilando entre vários tipos de lares, procurando conectar
esses lugares através dos elementos comuns que neles se encontram. Para melhor
servir este propósito, concentra-se num género específico de programas: as séries dramáticas egípcias. A antropóloga procura afastar-se de conceitos abstratos
como “sistema-mundo”, “capitalismo” ou “fascismo” e explorar variados contextos localizados e tangíveis. O objetivo é inquirir como pessoas reais em sítios
reais encontram, usam, interpretam, desfrutam, pensam e falam sobre televisão.

É impossível generalizar sobre as configurações nas quais as pessoas
vêem TV. Os próprios hábitos de cada indivíduo variam consoante o momento e o
lugar, não sendo uniformes. Assim, para complementar as informações recolhidas
enquanto observa e convive com pessoas que vêem televisão, Abu-Lughod regista
também as discussões e comentários que estas têm sobre TV fora dos períodos em
que estão a assistir a programas televisivos. Além disso, a autora procura associar certos comportamentos e posicionamentos sociais, que encontra a nível local,
com conteúdos difundidos pela televisão, já que esta veicula ideologias culturais e
certos modelos sociais e estéticos. Na tentativa de conectar os diversos lugares em
que o processo televisivo se desenrola, incomensuráveis entre si, procede também
à observação de filmagens e rotinas internas dos estúdios de televisão, entrevistando profissionais do setor. Desta forma, promove uma oscilação permanente
entre os locais de produção e de consumo de TV.
O maior desafio para a etnografia da televisão é a multiplicidade de espaços e de tempos que as experiências individuaisabrangem: espaços domésticos
e nacionais, tempos biográficos e diários. Devemos procurar oscilar entre todos
estes tempos e espaços e integrá-los na análise, mas isso não é suficiente. A autora
promove uma descrição densa dos fenómenos sociais e culturais em locais específicos, retomando as propostas de Geertz (1993). Porém, a principal utilidade desta
metodologia não deve ser criar uma teoria interpretativa da cultura, mas permitir-nos contextualizar pequenos factos e eventos que nos ajudam a refletir sobre
algumas “grandes questões”. Com os programas televisivos, somos forçados a
falar não tanto de culturas-como-textos, à semelhança de Geertz, mas sobretudo
de textos culturais que são produzidos, colocados em circulação e consumidos.
Isto permite-nos seguir estes textos por diversos locais, desde as cidades, onde
foram originalmente produzidos por uma elite intelectual urbana, até às aldeias
onde são consumidos, avaliados, reinterpretados e, como tal, reproduzidos. Esta
abordagem permite-nos perceber a dinâmica cultural da TV e o cruzamento de
realidades sociais que esta provoca.
2 – A revolução epistemológica da Actor-Network Theory
2.1- Princípios da ANT
Em 1981, Bruno Latour e Michel Callon publicaram o artigo “Unscrewing the Big Leviathan: How Actors Macrostructure Reality and How Sociologists Help Them to Do So”, onde lançam os fundamentos da Ator-Network
Theory (ANT) ou Teoria Ator-Rede. O primeiro propósito deste artigo é, como

o próprio título sugere, desaparafusar o monstruoso Leviatã de Hobbes, que representa o corpo político onde se inscreve o contrato social que une e regula as
relações entre todos os seres humanos. A maior inovação da proposta de Hobbes
torna-se também no seu grande paradoxo: a soberania deste monstro não se encontra sobre os seres humanos mas dentro deles, sendo a multidão a forma e a
matéria do corpo político. Hobbes não concebe diferenças de grandeza entre o
Leviatã e cada um dos atores individuais que o alimentam. Porém, ele nunca
esclarece como é que o micro- se torna macro- ou como o somatório de todos os
seres humanos passa a agir com se fosse um só.
Na tentativa de desmontar este paradoxo, Callon e Latour propõem substituir a noção de contrato social pela de tradução, significando esta todas as intrigas, negociações, cálculos, atos de persuasão e violência que cada ator empreende
com vista a adquirir o direito de falar ou agir em nome de outro ator. O objetivo é
perceber os processos que permitem ao micro- tornar-se macro-. Para isso, a proposta de Hobbes de que todos os atores são isomórficos torna-se particularmente
útil. Isto não significa que todos os atores tenham o mesmo tamanho, mas sim que
não há qualquer forma de decidir a priori qual é o seu tamanho. A melhor forma
de perceber issopassa então por considerar os atores dentro de redes e incidir sobre os processos de tradução que estes empregam nas suas interações.
Nesta perspetiva, um ator torna-se maior e mais forte quanto mais associações com outros atores conseguir realizar. Seguindo este ponto de vista, podemos afirmar que a televisão é, de facto, um ator monstruoso. Esta asserção não
se deve qualquer julgamento apriorístico, mas parte do reconhecimento das inúmeras associações que a televisão tem de estabelecer de forma a existir. No processo televisivo, desde a simples filmagem de uma cena em estúdio até ao espaço
doméstico de um telespectador que posteriormente a visiona, milhares de atores
humanos e não-humanos estão associados, sendo quase todos invisibilizados pela
caixa-negra que é o produto final. Desaparafusar o monstro televisivo parece uma
tarefa pelo menos tão complicada como desmontar o Leviatã de Hobbes, mas o
objetivo de tal empreendimento é exatamente o mesmo: perceber de que forma
o micro- se torna macro- e como os telespectadores individuais transportam consigo o gigante corpo da televisão. A missão pode parecer interminável, mas não
é preciso realizá-la de uma vez. Podemos, em vez disso, tentar avançar devagar.
2.2- Aplicabilidade e Limites da Teoria Ator-Rede
Na obra Reassemblingthe Social: anintroduction to ator-network-theory
(2005), Latour afirma que as ciências sociais procuraram realizar, simultanea-

mente, três diferentes tarefas: 1) documentar as várias formas pelas quais o social
é construído pelos seus membros; 2) estabilizar as controvérsias sobre o social,
limitando a variedade de entidades que interagem no mundo; 3) tentar resolver a
‘questão social’, oferecendo um acrescento à ação política. Ao desenvolver todas estas tarefas simultaneamente, os cientistas sociais acabaram por substituir
o objeto a ser estudado (as relações que se estabelecem entre os atores) por conceitos (como “sociedade” ou “corpo político”) e modelos explicativos do social,
perdendo a capacidade de rastrear e visualizar as interações sociais. A ANT propõe assim uma sociologia de associações que pretende, em vez disso, “seguir os
atores”, isto é, aprender como eles formam coletivos (e não sociedade), numa
tentativa de “recoletar” e “reconectar” o social. Esta abordagem visa destruir as
dicotomias social/ tecnológico, humano/ não-humano, micro-/ macro- e estrutura/
ação. Para isso, Latour propõe que se rejeitem as grandes construções erguidas
pela sociologia e que voltemos a pensar o social como raso.
Todas as interações sociais ocorrem num determinado “contexto”, ou
seja, num enquadramento social construído a partir de interações prévias. Porém, o reconhecimento da existência de um contexto não é o suficiente para nos
permitir entender esse contexto. As tentativas de localizar as interações sociais
numa moldura ou cenário que as alberga, não permite um rastreio efetivo das
interações que formataram esse mesmo cenário. Por isso, Latour recusa utilizar
a noção de contexto enquanto enquadramento estruturado do social, que retira o
poder de ação e de associação aos atores, a quem resta apenas o desempenho de
funções e ações previamente definidas. Ao contrário da tendência que tem marcado as ciências sociais, a ANT rejeita ser ‘inteligente’ a ponto de construir teorias
explicativas capazes de distribuir e ordenar por ordem de grandeza os atores e as
relações sociais, definindo a priori o que é relevante, o que é global ou o que é
local. Em vez disso, devemos adotar a miopia e a lentidão da formiga de modo a
não interpretar o social do mesmo modo como ele é habitualmente compreendido.
Em vez de seguir o caminho dos gigantes, em direção à “Estrutura” ou ao “Contexto”, devemos manter-nos num pequeno trilho onde se encontram as marcas das
interações sociais.
Embora os cientistas sociais se orgulhem de ter conferido volume a
interações anteriormente planas, Latour afirma que eles avançaram demasiado
depressa. Ao tomarem como certa a existência de uma terceira dimensão (relevo), eles esqueceram um dos principais fenómenos das ciências sociais: a própria
produção de lugar, tamanho e escala. Assim, de forma a compreender como se
estabelecem e mantêm as diferentes dimensões, a ANT propõe uma cartografia

bidimensional das interações e dos atores, relegando-os para uma paisagem plana
onde, só aí, pode medir-se a real distância que todas as ligações sociais têm de
superar para gerar algum rasto. Para conseguirmos manter-nos neste terreno plano, Latour propõe que se empregue um esforço corretivo, que passa por três movimentos essenciais: localizar o global; redistribuir o local e conectar os lugares.
A ANT tem vindo a ser acusada de dois pecados simétricos e contraditórios: o primeiro é que estende a política a todo o lado, incluindo o “lugar sagrado”
do interior da ciência e da tecnologia; o segundo é ser indiferente às desigualdades e às lutas de poder, não oferecendo influência crítica e convivendo bem com
os que estão no poder. Para Latour(2005: 251), a Esquerda sempre dependeu da
ciência para o seu projeto emancipatório, pelo que politizar a ciência significa
privar os explorados da única hipótese que têm para equilibrar a balança, apelando à racionalidade e objetividade. Latour admite que é, efetivamente, difícil
apontar onde se encontra o projeto político da ANT, mas isso é porque o conceito
de relevância política também tem de ser modificado. O autor acredita que a única
forma de fazer política não é assumir que as construções e as estruturas que nos
são oferecidas são completas e indiscutíveis, mas através de uma atenção permanente às associações e possíveis novas combinações. Desta forma, mesmo sem
um compromisso político pré-definido, não é correto afirmar que a ANT pactua
com o poder instituído ou que é indiferente às injustiças. Simplesmente não toma
o social como garantido nem pretende ser porta-voz de uma “sociedade” abstrata.
Numa reflexão sobre os limites da ANT, José Mendes (2010) destaca
a ausência de emoções humanas dos estudos que a utilizam, assim como a sua
cegueira face aos processos de exclusão que tornam invisíveis vários grupos e
pessoas. O que faz com que o sociólogo veja uns atores e ignore outros? Quais
são os critérios que regem a sua racionalidade e as suas opções? Por outro lado,
Vandenbergue (2006) aponta a falta de reconhecimento da intersubjetividade,
ignorando as ordens de grandeza e o valor simbólico que os atores humanos empregam nas suas interações. Estas críticas são, de facto, pertinentes e dão conta de
algumas das principais lacunas da ANT, nomeadamente a sua falta de atenção ao
posicionamento do sociólogo face aos seus objetos e à capacidade performativa
dos atores, devendo ser levadas em consideração em qualquer estudo que utilize
esta abordagem. Porém, a necessidade de integrar mediadores não-humanos nas
redes de interação, assim como o foco nos processos de associação e de tradução
na construção do social, são contributos fundamentais para o estudo da comunicação tecnológica.

3 – Uma Proposta Metodológica para o Estudo da TV
As propostas de Michel Callon (Cf.: 1986) sobre a definição dos pontos
de passagem obrigatórios e dos atores-chavepara a análise sociológica são, neste
ponto, bastante úteis. Porém, embora a definição da interação espectador-televisão como ponto de passagem obrigatório possa ser relativamente pacífica e facilmente compreensível, a definição dos atores-chave no processo televisivo levanta
algumas questões problemáticas. Dada a enorme quantidade de atores fechados
na caixa-negra que é a televisão, a definição dos que são centrais para a comunicação televisiva terá de seguir alguns raciocínios especulativos e apriorísticos. A
minha proposta, criada a partir de reflexões e pesquisas sobre o tema, aponta para
cinco atores-chave: o Estado, que regula os processos ideológicos e materiais na
distribuição da TV; os mercados, que têm um papel de grande relevo na definição dos conteúdos televisivos e na distribuição dos equipamentos que permitem
aceder-lhes; a comunidade científica, que desenvolve os meios tecnológicos necessários para a transmissão televisiva; o staff televisivo, cujas ações, decisões e
procedimentos produzem aquilo que é transmitido; os telespectadores, que interpretam, transformam e reproduzem os significados assim adquiridos. Saliente-se
ainda que estes atores estão também encerrados em caixas negras que é preciso
abrir e desmontar, mas podemos traçar um plano de ação a partir desta primeira
triagem. A partir destes cinco macro-atores, podemos paulatinamente perceber
quais são os micro-elementos que os constituem, oscilando pelos diversos lugares
onde eles se distribuem.
Seguindo as propostas metodológicas de Latour (2005), um trabalho de
investigação sobre televisão deve começar por localizar o global, ou seja, ma
pear todos os atores envolvidos na interação televisiva. O principal objetivo deste
empreendimento é desmontar as caixas-negras onde se encerram os atores-chave,
conferindo visibilidade aos inúmeros elementos, humanos e não-humanos, sociais e técnicos, que nelas estão associados. Com essa finalidade, será necessário
desenvolver trabalho etnográfico nos locais onde estes atores interagem. Pelas
vantagens que a informação assim recolhida poderá conferir às etapas posteriores,
a prioridade da pesquisa etnográfica deverá recair sobre uma estação televisiva,
onde se poderá recolher informações sobre o funcionamento interno de um canal
de televisão, sobre os materiais e as técnicas que o constituem, sobre o trabalho
de bastidores que se desenvolve diariamente e que não passa para o público, sobre
os condicionalismos e as opções que é necessário conjugar até se obter o produto
final que se pretende transmitir. Este procedimento contribuirá para tornar visíveis

os diversos elementos internos e externos que são reconhecidos como fundamentais para a produção do material televisivo.
Seguidamente, a pesquisa deverá orientar-se para os mercados cuja atividade está diretamente associada à TV. São exemplo os diversos distribuidores de
materiais televisivos, como operadores, fabricantes, lojas especializadas ou técnicos de assistência. Dos mercados fazem também parte as agências de audiometria,
as empresas que detêm anúncios publicitários na televisão ou a imprensa especializada em conteúdo televisivo. A metodologia a adotar para a análise destes locais,
profundamente distintos e multifacetados, deverá ser a mesma: observação e descrição dos componentes dos vários locais, sempre que possível acompanhada por
entrevistas a profissionais de cada setor, que servirão para ajudar a visualizar certos
elementos e práticas que poderiam passar despercebidos a um observador leigo. De
novo, o principal interesse da pesquisa será tornar visíveis os inúmeros atores deste
processo, assim como o tipo de ações e de associações que cada um executa, com o
objetivo de traçar um mapeamento das redes sociotécnicas envolvidas.
Há que salientar a importância de ter em conta a materialidade da televisão. O televisor não é um mero intermediário entre os emissores e o recetores;
ele é um objeto que, em si mesmo, tem vindo a sofrer grandes transformações ao
longo do tempo, permitindo novas dinâmicas ao consumo televisivo. Como nos
diz Donna Haraway, “as tecnologias da comunicação dependem da eletrónica.
[…] A microeletrónica é a base técnica dos simulacros, isto é, de cópias sem original” (Haraway, 2000: 66). Esta perspetiva pode conceder alguma materialidade
ao conceito de simulacro de Baudrillard, justificando a necessidade de desenvolver trabalho empírico nos locais onde os televisores são produzidos, de forma a
perceber de que forma as inovações técnicas procuram contribuir para uma melhor representação da realidade. Por outro lado, as visitas às lojas de venda de
material televisivo poderão servir para averiguar o que esperam os públicos das
novas formas e feitios dos televisores, tendo em vista a sua integração no espaço
doméstico, valorizando também, desta forma, o contributo dos utilizadores e dos
consumidores para o progresso tecnológico.
A materialidade da televisão é também uma das suas características que
associa os mercados à comunidade científica, outro ator-chave. Parte substancial
das informações acerca da interação entre investigação científica e televisão pode
obter-se a partir de uma pesquisa bibliográfica sobre as obras de referência no
ensino do jornalismo televisivo, ciências da comunicação, multimédia e realização. As universidades constituem também um importante elo de ligação entre a
comunidade científica e o Estado. Porém, a comunidade científica não se esgota

nas universidades. Através do estudo dos mercados, pode chegar-se às inovações
tecnológicas que permitem novos serviços de televisão e, consequentemente, aos
locais onde essas tecnologias são exploradas. Deve procurar-se, nesse sentido,
identificar os mediadores entre os mercados e as comunidades científicas, mantendo-se a atenção sobre quaisquer outros atores externos que tenham um papel
relevante nesta negociação. O papel do Estado em todo este processo pode ser
apreendido de uma forma semelhante, atentando nas conexões identificadas pelos
atores que constituem os locais observados e complementando isso com a consulta de legislação relacionada.
Embora vasta e dispersa, toda a pesquisa realizada nesta tentativa de localizar o global visa essencialmente identificar os atores e os processos que se
associam para permitir o processo televisivo. Trata-se de mapear os elementos
e os coletivos que se encontram a montante da interação televisiva, de forma
a perceber o que esta mobiliza. Porém, este processo seria sempre incompleto
por si só; é necessário perceber como estes lugares, práticas e conteúdos são redistribuídos pelos consumidores de televisão. Este passo encaminha-nos para o
trabalho etnográfico em torno dos telespectadores, que terá necessariamente de
passar por estratégias diferenciadas de análise. A pesquisa deve concentrar-se nos
conteúdos, práticas e lugares associados ao consumo televisivo e procurar oscilar
entre espaços públicos e privados. É fundamental observar e descrever os tipos de
associação que os telespectadores fazem com o material televisivo em diversos
tipos de espaços públicos, como cafés, bares, salas de espera, transportes públicos
ou ginásios, assim como no espaço doméstico. Além disso, entrevistas e histórias
de vida serão úteis para reconhecer os usos conferidos ao material televisivo.
As pessoas a entrevistar poderão ser acedidas através das redes informais
do investigador e de conversas em torno da televisão. É previsível que, desta forma, o alargamento da teia de informações em rede seja amplo, através do contacto
com conhecidos de conhecidos, selecionados a partir de experiências ou relações
com a televisão consideradas relevantes. Porém, muitas informações podem também ser recolhidas a partir de conversas informais. Os locais de observação, por
seu turno, deverão ser definidos a partir de alguns critérios de diferenciação prévios, assentes no tipo e função do espaço (praças públicas, cafés, restaurantes, salas de espera, hospitais, discotecas, etc.), assim como localização geográfica, contexto socioeconómico e ambiente cultural. Para além da observação das formas
como os públicos interagem e lidam com a presença da televisão, poderá também
ser útil entrevistar os proprietários ou gerentes dos espaços sobre a importância
da presença do televisor e da escolha dos conteúdos televisivos. O acesso aos es-

paços privados terá, provavelmente, de ser adquirido através de redes informais,
não havendo, no entanto, garantias de aceitação por parte das pessoas solicitadas.
Porém, embora idealmente as interações domésticas com a televisão sejam importantes para este tipo de estudo, elas também podem ser acedidas indiretamente
através de entrevistas, pelo que esta impossibilidade não tem de ser impeditiva da
realização da pesquisa.
A acumulação de todo este trabalho empírico conduzirá necessariamente
a uma reflexão teórica com vista a dar consistência e inteligibilidade a todo o
processo social em torno da televisão, na tentativa de conectar os diversos lugares por onde se estendeu a investigação. Isto significa que se deve procurar os
elementos comuns que ligam e associam os locais aparentemente desligados ou
distantes. São estes mediadores que formam o plasma do social e que conferem
significância ao fenómeno da televisão, servindo para traduzir o macro- no microe materializar o “global” no “local”. Este trabalho, necessariamente em diálogo
com os estudos prévios sobre televisão, representará sempre um regresso ao campo teórico, já que potencia novas propostas metodológicas e epistemológicas para
a realização de estudos na área. Porém, como qualquer pesquisa etnográfica, deve
centrar-se essencialmente nas informações recolhidas durante a análise empírica,
não se afastando daquilo que os atores fazem e manifestam na sua relação com a
TV. O principal objetivo de um estudo sobre televisão deve ser conferir destaque
ao processo televisivo em si e não ao modelo analítico utilizado, embora este possa posteriormente contribuir para reflexões epistémico-metodológicas no campo
das ciências sociais.
Conclusão
Este texto termina na mesma sala onde começou, em frente ao mesmo
computador e tendo como pano de fundo o som da mesma televisão, embora derivado, agora, de um filme norte-americano. As minhas opções continuam em aberto, mas a configuração mantém-se, assim como as extensas redes sociotécnicas
invisíveis que a suportam. É neste diálogo entre o aqui e o agora e todos os outros
tempos e espaços que aqui se cruzam que a esta proposta metodológica ganha
forma. Não se trata apenas de reconhecer a presença num local de inúmeros aspetos culturais de outras realidades, veiculados pela “comunicação de massas, que
apresenta um sortido rico e sempre variado de vidas possíveis, algumas das quais
entram na imaginação vivida de gente comum melhor do que outras” (Appadurai,
2004: 78). São também os objetos que me rodeiam, a sua materialidade, a sua incontornável presença física que, independentemente da minha ou da sua vontade,

trazem para este espaço milhares de outras agências e outros atores, muitos dos
quais totalmente desconhecidos ou ignorados por mim.
No entanto, a identificação dos coletivos que formam a televisão seria
sempre inconsequente sem o reconhecimento da redistribuição, transformação,
reutilização e reinterpretação de todas estas ações por parte dos telespectadores,
que não são meros recetáculos passivos de outras agências, mas sim co-produtores
de práticas e significados. É por isso fundamental a oscilação que proponho entre
o que está a montante e o que está a jusante da interação televisão-espectador. Os
discursos, práticas, usos e comportamentos relacionados com o consumo televisivo devem também ser escrutinados, na sua enorme variedade cultural e geográfica, de modo a tornar visível aquilo que é comum e aquilo que é específico de
cada local. Apreender o processo televisivo como um todo não significa esgotar
as possibilidades interpretativas nem especificar o papel da totalidade dos agentes
envolvidos. Em vez disso, significa compreender o dinamismo e a amplitude de
todo este processo, reconhecendo quais são os momentos, os locais, os atores e
as ações indispensáveis para que a televisão tenha um impacto marcante nas relações sociais do mundo contemporâneo. Paralelamente, esta abordagem permite
reconhecer o papel muitas vezes esquecido dos públicos na produção e difusão
dos materiais mediáticos, assim como a inevitável agência de uma infinidade de
atores não-humanos.
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Por Bruno Cava

O livro de Jessé Souza se
destaca no debate sobre as profundas
transformações por que vem passando
a sociedade brasileira nos últimos dez
anos.
Em primeiro lugar, simplesmente por reconhecer essas transformações, e reconhecê-las como profundas e duradouras.
Em segundo, por articular a
pesquisa de campo com a massificação
de políticas sociais do governo Lula.
Nesse aspecto, Jessé está bem situado
numa discussão sobre o lulismo e a
aparição da dita “nova classe média” no
Brasil (ver, entre outros, André Singer,
Giuseppe Cocco, Francisco de Oliveira, Marcelo Neri e Marcio Pochmann).
Sobretudo, o mérito deste livro
consiste em não se apressar a sínteses
sobre os sentidos do lulismo e da nova
composição social, fechando o discurso
sobre acontecimentos muito difíceis de
fixar. Assim como reconhece as transformações, Jessé reconhece as polivalências, ambiguidades e paradoxos que
habitam essa esteira de transformações,
e cujo desenlace ainda é uma obra aberta, a depender mais das lutas políticas
do que de veredito intelectual.

O autor fala de uma “nova fase
do capitalismo mundial e brasileiro”,
e aponta a possibilidade de mudança
nesse contexto, dentro e além do modo
de produção capitalista. Contra qualquer condenação que cerre o discurso
de dogmatismo, para Jessé pode ser
produzido, sim, um sentido libertador
em meio à dinamização do mercado
interno, à relativa inclusão social, ao
desenvolvimento socioeconômico e ao
crescente acesso a renda e consumo por
grande parcela da população brasileira.
O caminho dessa construção
passa, necessariamente, pelos novos
atores que ele decidiu estudar com um
mutirão de pesquisadores-auxiliares.
Com ânimo descritivo de uma
formação social em estado nascente,
em Os batalhadores brasileiros se tenta apreender o todo a partir de relatos
e conclusões fragmentárias, segundo
uma matriz sociológica sincrética, que
alterna chaves de leitura de Bourdieu
(principalmente), Weber, Boltanski
e Marx. Ao longo do livro, capítulo a
capítulo, são desenvolvidos perfis do
novo “batalhador brasileiro”: o batalhador do microcrédito, o batalhador
que sofre racismo, a batalhadora empreendedora e superexplorada, redes
informais, o feirante, a família, a igreja
neopentecostal.
O propósito é fabricar conhecimento “desde baixo”, engajadamente, conciliando crítica e pesquisa de
campo. Esta se presta a captar os dra-
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mas, anseios, sonhos, preocupações e
percepções dessa nova formação social. O compromisso é também com a
dor e o sofrimento, como desafios para
a alteridade, para a relação entre sujeitos na pesquisa. O novo “social” que
se engendra deve ser compreendido a
partir das dores do parto, daquilo que
existencialmente tensiona e demanda,
de como são enfrentados os desafios
concretos pelas pessoas em carne e
osso. Jessé pretende inclusive avançar
esse estudo no plano da subjetividade,
sublinhando que, muito mais do que
uma categoria econômica, de renda ou
consumo, o que deve ser pesquisado é
também “uma nova estética, uma nova
psicologia e um novo estilo de vida em
todas as dimensões”. Tudo isso sem
se render a leituras simplórias. Dessas
que fazem da coleta de opinião e das
primeiras informações um juízo definitivo, como num típico populismo metodológico de má consciência que, para
glorificar a opressão e o oprimido, converte a fala inacabada e polissêmica do
oprimido em um atestado de verdade e
dogma de pesquisa. O conhecimento
vem com deglutição.
Os batalhadores, por um lado,
de fato, cumpriram a catequese do
capital financeirizado. Enquadraram-se às exigências extraordinárias de
um mercado de trabalho e de oportunidades pautado por flexibilidade de
posições, insegurança permanente e
competividade intensa. Um mercado

que solicita empreendedores e empregados dispostos a sacrificar quase todo
o tempo de vida para ser bem sucedido.
Os batalhadores tem de ser diligentes,
astutos, determinados, espertos, polivalentes. Não podem se abater diante
da adversidade, capazes de manter o
futuro como um foco palpável de ação
e expectativa, que os impele a continuar batalhando. Esse desafio, os batalhadores enfrentam contra um histórico de
violência simbólica por parte da sociedade brasileira, de preconceito e precariedade onde quer que se olhe, várias
gerações atrás sem interrupção. Para
dar conta disso, essa formação social
se apega ao que tem à mão, organiza-se em redes de cooperação e fraternidade, promove formas de comunidade
e arranjos produtivos, no que atravessa
as instituições e subsistemas que vai
encontrando pelo caminho: a família
ampliada, a igreja, o culto, a fé e o misticismo popular, as redes informais de
comércio e socialidade, as plataformas
e políticas sociais dos governos mais à
esquerda. Para não sucumbir quando as
crises se abatem sobre eles, orgulha-se do próprio sofrimento, transforma
a eventual pobreza em motivo para
mais luta e dignidade. Um “estoicismo
prático do trabalhador”, como chama
o autor, com o que perseguem exaustivamente viver melhor, “subir na vida”,
crescer existencialmente as condições
para si e os seus. Com isso, esses batalhadores conseguem se incluir e pas-
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sam a ser reconhecidos, com efeito,
como incluídos pelo capitalismo: um
“degrau” acima da “ralé” (título de outro livro do autor), improdutiva e sem
futuro, mas ainda, de toda sorte, um
“degrau” abaixo da velha classe média
branca e ilustrada.
Jessé descarta a identidade entre batalhadores e “classe média”, entendida como as camadas sociais tradicionalmente intermediárias entre ricos
e pobres no Brasil. A pirâmide social
mudou, tornou-se mais complexa.
É aí, nesse atrito entre batalhadores e velha classe média, que o livro
exerce a sua agressão crítica.
A velha classe média, através
das cátedras e da grande imprensa, despreza as qualidades e determinações
positivas que saturam a nova classe
de batalhadores. Desdenham-nos. Não
aceitam sequer percebê-los como um
sujeito histórico. Limitariam-se a mero
objeto, um subproduto de uma década
de políticas sociais “assistencialistas” e
“eleitoreiras”. Insuficiente. Noutras palavras, para as elites enraizadas na universidade pública e na grande imprensa, pobre continua pobre independente
de ter mais acesso à renda, consumo e
cultura. Continua infausto de “capital
cultural”. Continua cafona, alienado,
conservador, sem consciência política.
Não é qualificado o suficiente para exibir os gestos, o bom tom, a sensibilidade, as sutilezas civilizatórias com que a
velha classe média não só se enaltece

arrogantemente em todos os espaços
que sempre hegemonizou com a polícia
às costas, como também se legitima a
própria boa consciência, chamando de
“mérito” o que na verdade não passa de
herança e privilégio, na mais descarada
falsidade ideológica da história da burguesia mundial.
Vale cotejar, nesse debate, por
exemplo (Jessé prefere fustigar Sérgio
Buarque e seus herdeiros), com André
Singer. Na avaliação sobre o lulismo
(SINGER, 2012), o professor uspiano
assinala um realinhamento eleitoral a
partir de 2006. Esse fenômeno da ciência política teria ocorrido essencialmente em razão das políticas de transferência de renda, aumento do salário
mínimo e ampliação do crédito popular. Essas políticas se tornaram autônomas em relação às eleições, passando a
determinar o resultado delas em vez do
contrário. O realinhamento teria então
neutralizado a tradicional oposição entre esquerda e direita, fazendo o cenário político brasileiro convergir numa
nova dualidade, agora entre pobres e
ricos. Uma dualidade retrógrada e despolitizante. Com Lula, se firmaria um
novo pacto classista, um New Deal renovado, baseado em algumas benesses
parciais e “não-estruturais” aos pobres
e reformas graduais, de prazo demasiado longo, até favorecendo o modo
de produção capitalista e o aprofundamento da exploração.
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Nesse outro livro, digamos,
mais prosaico na análise, a tese de Singer se acerca, ainda que devagarzinho,
ao tom apocalíptico de seus cupinchas
da USP, que não cansam de chorar o
vazio da política e o fim da esquerda
como alternativa factível no contemporâneo. A única opção, embora no chororô admitam quase impossível, é resgatar o elo perdido que o lulismo teria
fossilizado, ao trair… ao trair quem?
Em português claro, eles mesmos, enquanto intelectuais-heróis a guardar o
pote transcendental da verdadeira esquerda. A genealogia dessa moral da
impotência não está distante.
Jessé demole preferencialmente as teorias da modernização.
Essas teorias ainda emolduram os debates que se veem na imprensa e em
boa parte da academia. À esquerda,
o caso é modernizar o estado, dotá-lo
de novas instituições e mecanismos
para assegurar a eficiência, a sanidade
fiscal, o combate à corrupção, a transparência e a sustentabilidade de suas
ações. À direita, o estado é o atraso,
devendo ser depurado de ineficiência,
gastança, corrupção e fisiologismo.
As posições no fundo se avizinham. A
esquerda modernizante, embora diga
vivas ao “estado”, não percebe que o
estado modernizado também serve ao
desenvolvimento do modo capitalista,
falhando em problematizá-lo. A direita
modernizante, por sua vez, continua a
querer “estado”, um estado oculto, uma

“estrutura ausente” em que as relações
de classe estejam mistificadas como liberdades individuais e econômicas. O
que significaria voltar, noutros termos,
à égide da economia política clássica
e neoclássica — o que Marx e alguns
marxistas vêm devastando como teoria
e práxis há século e meio.
Isto significa que, para esquerda e direita modernizantes, quer dizer,
para a velha classe média e suas cátedras e jornalistas, é preciso antes modernizar o pobre, a permitir que galgue
a condição de classe média — como
aqueles já teriam conquistado algum
dia por mérito próprio. É o esclerosado
argumento da educação-vem-primeiro.
Eles não teriam “capital cultural”, não
estão preparados, não reúnem os elementos espirituais para uma cidadania
plena. Nada do que o governo Lula tenha feito valeu como mudança estrutural, porque o “povo” continua sem educação. Cotas nas universidades? Bolsa
família? Pontos de cultura? Não valem
um tostão furado, sem primeiro investir em educação fundamental e média.
Sabe quanto ganha um professor primário?! E por aí vai. Modernizar, nesse sentido, significa primeiro ser como
eles, qualificar-se desde cima, desde
esse discreto charme de ostentar diplomas, frequentar lugares in em cidades
na Europa, fazer compras em Miami ou
Nova Iorque, discutir platitudes sobre
cultura, livros e filmes, como se fossem
lazer.
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Para a teoria da modernização,
da esquerda à direita, o subdesenvolvimento é um problema 1) social de
educação e 2) político de corrupção do
estado e patrimonialismo. O mercado,
a velha classe média e os grandes proprietários/empresários da classe alta,
esses é que são incorruptíveis, eficientes, intransigentes em termos morais.
Essas pessoas que têm em Eike Batista
ou Justus seu referencial é que seriam
competentes para arrancar os pobres da
noite bárbara dos trópicos. Jessé Souza escreve linhas agudas contra essa
violência de classe, erigida disfarçadamente à doxa das humanidades universitárias. Ele não vacila em estabelecer
a equivalência: tese patrimonialista =
racismo de classe = culturalismo burguês. Por trás da boa consciência do
progresso, do mérito e da educação,
persiste a mente colonizada, o estigma
ao pobre (batalhador ou não) e o horror
à favela. Numa palavra: o preconceito.
É um livro difícil de precisar
tese inequívoca sobre o lulismo, no que
talvez consista sua grande qualidade.
Porque a perplexidade marca o nosso tempo pós-Lula. Reconhece que as
políticas sociais sejam “amplamente
insuficientes”, mas não cessa de repetir que algo está acontecendo, algo latente, subterrâneo. As sagas biográficas
desenvolvidas em Os batalhadores dão
pistas sobre trajetórias, às vezes breves
lampejos, onde alguma coisa se passa.
Precisamos deixar para trás estruturas

obsessivas, esquemas didáticos e certa
afetação deprimente na hora de imaginar as coordenadas da luta e das alternativas. Isso não funciona, chega de
complexo de Paulo Martins.
O livro esboça uma épica do
pobre brasileiro no século 21, no que
talvez cometa o erro de misturar-se impudicamente com algumas prescrições
da ética do trabalho e dos modos de
legitimação, bem ao gosto weberiano.
A pesquisa pode afinal ceder à incomensurabilidade do sofrimento, e não
conseguir mais distanciar-se o suficiente. Sensivelmente, não deve ser fácil
descarregar-se das paixões tristes que
geram o cansaço, o esforço e a tensão
das batalhas do labor.
Os batalhadores de Jessé são
criaturas e criadores de sua condição.
São determinados pelo modo produtivo e, paradoxalmente, determinantes
de uma inovação dentro e além desse
mesmo modo de produção, um elemento de autonomia e autoprodução, que é
a própria condição para a libertação.
Uma tarefa em andamento.
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Os sentidos do lulismo: reforma
gradual e pacto conservador
André Singer
São Paulo: Cia. das Letras, 2012.

Autor?

O livro tem a qualidade de não
padecer do banzo pós-Lula. Contra os
catastróficos do “quanto pior, melhor”,
André lembra Tocqueville, que enxergava as condições revolucionários nos
períodos de prosperidade. Com um
final honestamente aberto e prospectivo, o ex-porta voz da presidência não
renega o trabalho do lulismo, cujas
contradições e paradoxos não deixa de
sublinhar. O governo Lula plantou a
perplexidade no seio da esquerda. Contradição, por sinal, que aparece no tom
do livro, registro de muitos impasses e
limites do próprio objeto que analisa.
Se a leveza e os afetos alegres são grandes qualidades, o defeito aparece quando intervém outro afeto, negativo, que
ao longo do texto vai deixando marcas.
Embora tão perto do calor da
experiência do governo Lula, com sua
dose de leninismo e do bom Maquiavel, André não escapa da influência da
Lua do Butantã: suas teorias assombradas por moinhos satânicos, ornitorrincos inexplicáveis, avessos conspiratórios e o esplendor irreversível do
estado de exceção. André não coaduna,
nas conclusões, com essas teorias, mas
elas estão por perto nas análises, quase
à espreita de um vacilo.

Fala-se na síntese paradoxal
das duas almas do PT, aquela combativa e militante, com forte teor anticapitalista, dos anos 1980-90, esta
apaziguada e burocrática, controversamente socialista, dos anos 2000-10.
Não dá pra negar alguma nostalgia do
antigo PT, do que ele chama “espírito
de Sion”. Sem, no entanto, deprimir-se
meditabundo de tempos que realmente
não voltarão. André também reconhece
os méritos da nova alma, do “espírito
do Anhembi”, como condição indissociável da construção e dos méritos do
lulismo.
Para o autor, o lulismo nasce
do encontro de Lula com o “subproletariado”. Este se compõe dos despossuídos e deserdados, daqueles na faixa
mais desfavorecida de renda, acesso e
direitos. Uma camada com dificuldades
crônicas para se organizar, composta de
grossa gente vivendo exclusivamente
no presente, vulnerável às intempéries
da economia e da política, em suma,
imersa na “lei da sobrevivência”. O lulismo emerge quando essa fatia significativa da população brasileira encontra
no programa de Lula uma grande oportunidade para mudar de vida. O encontro se dá ao redor das políticas sociais
massificadas, especialmente a transferência de renda, assumidas como prioridade do governo.
Se, antes do governo Lula, era
mobilizado por promessas populistas
da direita, por aqueles que de uma for-
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ma ou de outra poderiam negociar alentos; o subproletariado resolveu aderir
em massa ao projeto lulista. O governo
Lula concretizou, dessa forma, a sonhada manobra do PT de enraizar-se
nos grotões, favelas e periferias, revertendo a rejeição histórica e conquistando hegemonia inclusive no Nordeste,
na terra por excelência dos coronéis.
O subproletariado deu ao governo Lula
uma sustentação inédita a qualquer
outra força organizada de esquerda da
história do Brasil, suportando-o inclusive nos períodos mais críticos de bombardeio pela grande imprensa, como no
caso do “mensalão”.
De 2002 a 2006, o núcleo de
apoio a Lula migra das classes médias
urbanas para o subproletariado, enquanto as primeiras vazam parcialmente para o PSDB. O fenômeno se confirmou, além do personalismo, com a
eleição de Dilma, em 2010. A formação
do lulismo determinou um ciclo político longo, um substantivo realinhamento eleitoral. As políticas sociais de
Lula se tornam o terreno irrenunciável
da arena política, por onde passam a
caminhar todos os partidos e candidatos, magnetizando até a oposição. Se,
tradicionalmente, a direita mobilizava
o subproletariado para chantagear a
esquerda, quase com um poder moderador de veto, agora a direita se vê forçada a convergir no programa lulista.
O efeito principal do lulismo,
rapidamente percebido, foi espessar o

mercado interno. Com a priorização
das políticas sociais, grande parcela da
população se integrou no mercado de
trabalho e consumo. A trava máxima
do subdesenvolvimento — a miséria
— começou a ser superada, desbloqueando um enorme potencial produtivo, o
que viria a garantir a passagem relativamente tranquila do Brasil pela crise
do capitalismo de 2008-09. Com as
múltiplas políticas, o subproletariado
deixou de ser o “aglomerado inorgânico e heterogêneo, sem estruturação
econômica” (Caio Prado Jr.), para afinal participar da vida produtiva do país
e, assim, galgar status social.
A que custo?
Para Singer, neste ponto banhado pelas emanações da Lua do
Butantã, ao custo principal do esvaziamento do conteúdo anticapitalista, com
o consequente esvaziamento da luta entre esquerda e direita. Dessa equação,
resultou um “reformismo fraco”, sem
incomodar o grande capital, ou mesmo
favorecendo. Ao invés do conflito que
um “reformismo forte” solicitaria, Lula
prefere a posição arbitral, mediando as
classes. Compromete-se, em decorrência, o espírito de Sion, o PT de luta.
Desde a campanha de 2002,
Lula tratou de forjar uma imagem ordeira, de “paz e amor”. O livro explica
que o subproletariado, no fundo, nunca se pautou pela radicalidade nem se
cativou por ideias anticapitalistas. Nos
anos 1980, hostilizava greves a ponto
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de apoiar o envio de tropas militares
para reprimi-las. A condição vulnerável dessa classe a induz a prezar pela
sensação de segurança, que a ordem e a
autoridade podem propiciar. Seguindo
esse raciocínio, André não hesita em
atribuir ao subproletariado um conservadorismo histórico, alimentado por
de séculos de colonialismo, ditadura e
exclusão.
Contudo, diferentemente de
parte dos críticos ao lulismo, para o autor a sociedade brasileira não se desmobilizou nesse processo. Muito menos se
despolitizou. É que a lógica do conflito,
agora, se dá entre ricos e pobres, e não
mais na chave proletariado x capital. E,
aqui, novamente o autor segue a tese da
regressão política do lulismo em relação ao “espírito de Sion”, ao estado da
luta de algumas décadas antes.
André reivindica realizar
“análise de classe”. Por que isso seria
importante? Por um lado, porque é uma
análise assentada na constituição de um
sujeito que intervém na realidade. É
exigência de quem deseja transformar
a realidade, o que depende da ação de
um sujeito em constante organização.
A análise de classe permite não apenas interpretar a conjuntura histórica,
mas antecipar-lhe pontos de ruptura e
pesquisar pelas tendências transformadoras, que esse sujeito porta. Por outro
lado, costuma ser uma boa ferramenta
para a prática, uma vez que a classe
em questão só se manifesta na luta (de

classe). O sujeito que age como classe
está em luta, então a análise, quando
bem determinada, não deixa de ser uma
pesquisa nas lutas e das lutas.
Bom, mas é mesmo Os sentidos do lulismo uma “análise de classe”?
Eu penso que, até aonde se
proponha a ir, essa análise seja alusivamente correta mas politicamente insuficiente. Não há dúvida que o lulismo
contribuiu para a integração do capitalismo no Brasil. Ainda que em condição precária e informal, eles passaram
a batalhar por futuro. Mais capacitados
para trabalhar e consumir, os integrantes do subproletariado engrossaram
os circuitos de valorização do capital,
canalizando os fluxos de trabalho aos
vertedouros de mais-valor: os bancos,
os fundos, os credores, as grandes empresas. A expressão “mercado interno”
não é outra coisa que não o fortalecimento da economia “desde baixo”.
O problema dessa análise, no
entanto, está em fazê-la apenas pelo
lado das condições objetivas. Quer dizer, a análise reconhece a integração
do subproletariado na modernização à
brasileira, mas não se desenvolvem as
contradições internas ao processo. Não
se vê o outro lado, o que nessa integração transforma a própria modernização. André se restringe a sentenciar
que o subproletariado deseja adaptar-se ao funcionamento existente, para
assim ascender socialmente e jogar o
“jogo”. Assim, ele pode e quer desa-
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parecer como subproletariado. O que,
à primeira vista, parece coincidir com
a tese marxista de que a missão histórica do proletariado é abolir-se enquanto
classe, é na verdade o seu oposto. O
proletariado deseja abolir-se porque
deseja destruir a sociedade de classes.
E não porque pretende integrá-la acriticamente, como se pudesse existir uma
sociedade de classes só com burgueses
(a utopia liberal, geralmente cínica).
Disso, fica claro que o “subproletariado” não é uma classe, do ponto de vista da luta de classe. Faltam delinear-lhe as condições subjetivas. Falta
explicar o que, no seio do “subproletariado”, resiste à dominação classista e
formula, desde baixo, uma alternativa
constituinte. Quais são as condições
subjetivas do lulismo? Que não sejam
a alienação e passivação das massas:
o que seria reproduzir a velha visada
reacionária sobre um povão ignaro.
Seguindo Marx, poderia ser formulada a pergunta sobre a subjetividade do
lulismo: como ver a nova composição
social do ponto de vista das forças produtivas, e não somente das relações de
produção? Noutras palavras, o que há
de criação e afirmação de outro mundo, de uma sociedade sem exploração
e violência, por dentro da nova classe
que vem nas bases do lulismo? O que
compõe as forças vivas e produtivas
do lulismo, sua própria composição de
classe? O que ela produz de diferente,
que o lulismo potencia?

Essas perguntas sequer são colocadas. André se limita a postular uma
espécie de anticlasse, o “subproletariado”, cujo desenho tende a um conservadorismo intrínseco. Vale provocar: o
subproletariado que, uma vez reconhecido, quer se integrar acriticamente à
sociedade existente, não se parece com
a figura do mestiço? Pela via transversa, o subproletariado não seria o mestiço de parte da literatura da formação
do Brasil que, uma vez elevado pela
modernização emancipadora à condição de cidadão, perde a cor, i.e., se embranquece? Embranquece: adquirindo
os valores, os sentidos de futuro e os
protocolos de convivência do colonizador branco, tornando-se ele. Em vez de
acordar do sono colonial, o lulismo só
propiciaria um reforço da ordem dominante, aprofundando-a e estendendo-a.
Com isso, o desejo dos pobres acaba
reduzido a uma procura passiva por segurança e pertencimento, ignorando-se
todo o desejo por não só viver em condições objetivas melhores, mas viver
(n)outra sociedade, (n)outro Brasil.
A classe trabalhadora e seus
rituais de esquerda, de fato, viraram
suco. O que nos deveria alegrar. Não
há nada a lamentar aí, se pensarmos
que o projeto intrínseco do proletariado
é mesmo dissolver-se. O caso é, sem
nostalgia, pegar a geleia geral do kitsch
e, das massas, produzir o biscoito fino.
Disso já prefigurava a geração tropicalista, quando devastava criticamen-
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te a modernização à brasileira, antes
mesmo dela se concretizar com tanta
amplitude. Como queria Oswald, na
descida antropofágica: é preciso sondar as forças sociais em estado ativado,
no que derivam dos grandes marcos
civilizatórios da própria modernidade.
É pesquisar na estrutura produtiva do
presente, os pés no chão, onde está a
nova classe, o novo trabalhador e, em
consequência, a nova esquerda. A esquerda não faliu: mudou.
André tem a consciência que
o lulismo é mais do que uma solução
arbitral do alto, a serviço das elites,
perversamente traidora da tradição das
lutas, com efeitos e resultados meramente objetivos. Seu livro não é catastrófico, e ele faz concessões aos interlocutores. As contradições podem ser
lidas como ambivalências, assim como
nos paradoxos habitam enigmas cuja
análise deve ser continuada e desenvolvida. A abertura e a alegria com que encerra o livro dão prova da generosidade
de quem não consegue se divorciar da
experiência vívida do lulismo. Muitos
a compartilham.
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Lulismo e o fazer-se de uma nova classe
Jean Tible

RESUMO: Caso emblemático de país rico e desigual, o Brasil começou a viver desde
2003 um processo de redução de suas polaridades sociais. Ao mesmo tempo, o Partido dos Trabalhadores (PT) sofreu uma forte transformação de sua base de apoio: de
um partido de trabalhadores qualificados e classes médias progressistas localizadas
nas grandes urbes para um tipo de “partido dos pobres” ou dos que saem da pobreza.
Conduz o atual processo de mobilidade social, como sustenta Dilma Rousseff, a que
Brasil se transforme em um país de classe média? Quais são as leituras possíveis desse fenômeno que muitos chamam de “lulismo” e que a atual presidenta mantém com
elevados índices de popularidade?
PALAVRAS-CHAVE
ABSTRACT: Emblematic case of a rich and unequal country, since 2003 Brazil began to embark on a process of reduction of its social polarities. At the same time, the
Partido dos Trabalhadores (PT) underwent a strong transformation of its recruitment
base: party of qualified workers and progressive middle classes located in the large
cities evolved into a sort of «party of the poor», or, better said, of those who were
coming out of poverty. But, will the current process of social mobility transform Brazil into a middle class country, as Dilma Rousseff maintains? What are the possible
lessons of this phenomenon that many call «Lulism», and that the current president
maintains with high popularity ratings? KEYWORDS

Nova classe média ou nova composição de classe?
Giuseppe Cocco

RESUMO: A grande novidade da última década no Brasil e dos governos Lula e Dilma, não é a retomada do crescimento, mas a transformação da composição social. Pela
primeira vez, o crescimento do PIB é acompanhado por um movimento de redução
da desigualdade e a conseqüente mobilidade social vertical de milhões de brasileiros.
Esse movimento foi inicialmente apresentado como a pujança da faixa de rendimento
intermediária, a “classe C” e hoje se tornou o discurso da “nova classe média”. Nesse
artigo ensaiamos uma reconstituição desse debate e das diferentes posições e abordagens desenvolvidas.
PALAVRAS-CHAVES: desenvolvimento, trabalho, classe média, desigualdade
ABSTRACT E KEYWORDS

A produção do atraso e do isolamento do campesinato:
juventude no campesinato brasileiro

Beatriz Maria de Figueiredo Ribeiro
RESUMO: O texto a seguir introduz o debate sobre a produção do atraso e do isolamento do campesinato brasileiro uma vez confrontado com os conteúdos da produção

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007
For Evaluation Only.

da modernidade. A juventude, antes segmento inexistente nos estudos sobre pobreza
e campesinato passa, enquanto identidade em política, a reivindicar seu lugar social
e epistêmico. As noções deleuze-guattariana das linhas de segmentaridade molar e
molecular e as linhas de fuga iluminam possibilidades de pensar novas cartografias
no espaço-tempo de um acampamento de sem-terra. Os agenciamentos propostos pela
juventude acampada têm engendrado devires na luta política.
PALAVRAS-CHAVE: Juventude; –Territorialização; – Luta Política

As imagens da Multidão
Vladimir Lacerda Santafé

RESUMO: No presente artigo, pretendemos investigar, ainda que superficialmente,
as relações históricas e ontológicas que o cinema estabeleceu com as ideologias, do
socialismo soviético ao horror orquestrado pelo nazismo, e quais os efeitos que elas
suscitaram através dessa poderosa “máquina de sonhos”, assim como o corte cinematográfico onde as ideologias não faziam mais sentido em si mesmas, separadas
das situações concretas que as preenchiam, onde as emergências sociais e políticas
já não passavam pela teia de representações da consciência, mas pela dispersão das
imagens num mundo fragmentado, saturado de clichês, e a ideologia expressar-se-ia
tanto nas formas quanto na trama narrativa dos filmes. O mundo atual abre espaço
para uma profusão de filmes articulados às novas mídias e tecnologias digitais, filmes
que retomam contrapoderes antes restritos aos seus locais de origem, mas que, com o
auxílio da internet, ganham o mundo, “ecoando vozes” que antes eram abafadas pela
concentração de poder do analógico.
PALAVRAS-CHAVES: cinema, ideologia, resistência, multidão.

O “estado de exceção” e a internação compulsória
Ricardo Gomes

RESUMO: O Presente artigo trata da correlação entre os conceitos de estado de exceção e sociedade de controle na sociedade brasileira contemporânea, sobretudo no
que toca à realidade das políticas implementadas na cidade do Rio de Janeiro nos dias
atuais -- bem como das formas de resistências que se erigem contra estas.
PALAVRAS-CHAVE: Agamben.Foucault. Deleuze. Bipolítica. Biopoder. Estado de
Exceção. Sociedade de Controle

Gestão escolar, democracia, Maria o semiárido e nós

André Antunes Martins
RESUMO: Nossa proposta de pesquisa está voltada para uma vivência da gestão nas
escolas, sobretudo, por meio da trajetória de Maria. Os dispositivos de gestão estão
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sendo instituídos como forma de garantir a eficiência de uma qualidade escolar gerencial, contudo, novas expressões não subordinadas acontecem promovendo outras
dinâmicas democráticas.
PALAVRAS-CHAVE: políticas públicas, gestão educacional, democracia e conselho
escolar.

APTO, 01 qto, sl, coz, bnh, s/gar. Revisitando o Edifício
Master: devires e alegrias num campo controlado
Frederico Canuto

RESUMO: Tomando como ponto de partida os diversos “personagens”, anônimos
e comuns, apresentados no documentário Edifício Master de Eduardo Coutinho, o
presente trabalho discute suas estratégias de sobrevivência a partir de seus hábitos
e modos de ocupação espacial de apartamentos e edifícios dadas em suas narrativas
frente a câmera.
PALAVRAS-CHAVE: Comum, modos de viver, cartografias

“Novo desenvolvimentismo”: as Unidades de Polícia
Pacificadora (UPPs) e a “integração” dos pobres urbanos
na metrópole carioca
Eduardo de Oliveira Rodrigues

RESUMO: O artigo pretende suscitar uma reflexão acerca do papel que as Unidades
de Polícia Pacificadora exercem para o processo de integração de favelas na cidade do
Rio de Janeiro. Nos propomos a realizar breve revisão de algumas questões relacionadas ao problema, assim como formular alguns apontamentos para reflexão.
PALAVRAS-CHAVE: UPP, integração, favela, segurança pública, pobreza, violência urbana

Um novo paradigma constitucional: o árduo caminho da
descolonização
Melissa Mendes de Novais

RESUMO: Este estudo objetiva tematizar os entraves à efetivação do Paradigma do
Estado Plurinacional na América Latina tendo por referência o processo sumário de
deposição do ex-presidente do Paraguai Fernando Lugo (2012). Um novo paradigma
vem ganhando força na América Latina tanto no campo teórico como no das reformas
políticas e constitucionais, instaurando-se ao peso de lutas por autodeterminação e reconhecimento dos mais básicos direitos arrancados da terra latino-americana, quando
a diversidade cultural fora sacrificada ao altar do Estado Nacional mediante rituais
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de marginalização e destruição de modos de vida não constituintes do conceito eurocêntrico de identidade. A experiência paraguaia torna-se paradigmática dada a sua
atualidade e semelhança com situações pretéritas ocorridas no continente, devendo
ser concebida na extensão de seus reflexos sobre as democracias latino-americanas.
A transição paradigmática é meio passado e meio futuro, tornando o presente um
espaço de conflito entre forças que resistem em despojar-se do poder e as conquistas
que ainda não conhecem o novo campo que passam a desbravar. Agonizante, o velho
constitucionalismo formal - que faz ecoar no vazio direitos de tinta e garantias de
papel para abater os anseios sociais, refugia-se no caráter estruturalmente indeterminado das disposições constitucionais, suprindo-as à revelia do povo e dos propósitos
constitucionais. As novas crises políticas no seio dos processos de democratização da
América Latina operam-se no âmbito institucional sob a marca da legalidade, devendo ser reprimidos, pois o sangue da democracia respinga aos arredores.
PALAVRAS-CHAVE: Estado Plurinacional; América Latina; Paraguai.

Ocupação Mauá e poder de fabulação: considerações a
partir de uma atividade de formação
Stella Zagatto Paterniani

RESUMO: Em 2007, um imóvel ocioso no bairro da Luz, em São Paulo, foi ocupado: a comunidade Mauá. Apresento brevemente a Mauá e relato uma das atividades
fundamentais de exercício fabulador nela presente: uma atividade de formação do
Movimento de Moradia da Região Centro (MMRC), um dos Movimentos que compõem a Mauá.
PALAVRAS-CHAVE: atividade de formação, fabulação, política, direito à moradia.

Pobreza e tecnologia social: o que isto tem a ver?
Rosa Maria Castilhos Fernandes e Aline Accorssi

RESUMO: O artigo propõe a reflexão sobre a interlocução existente entre as categorias pobreza e tecnologia social.Para tanto, o texto trata dos significados atribuídos a
expressão pobreza e que formam uma complexa rede conceitual que exige uma reflexão crítica para sua compreensão. Também, discorre sobre a dimensão conceitual de
tecnologia social e as possiblidades de se constituirem em uma importante estratégia
de superação da situação de pobreza e de transformação social.
PALAVRAS-CHAVE: Pobreza. Tecnologia social. Protagonismo dos sujeitos sociais.

Da biopolítica à noopolítica: contribuições de Deleuze
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Domenico Uhng Hur

RESUMO: Foucault, ao discutir a transição soberania-liberalismo, formula a emergência de tecnologias de poder que têm a vida como objeto Tais saberes se conectam
ao jurídico, constituindo uma biopolítica, que incide sobre o sujeito a partir de diferentes mecanismos, como vigilância, domesticação dos corpos, regulação das condutas, etc. Nosso objetivo é trazer elementos da obra de Deleuze que referenciam o
desenvolvimento conceitual da biopolítica para noopolítica, das políticas da vida para
as do pensamento. Realizamos uma revisão bibliográfica em toda sua obra. Deleuze
traz quatro conceitos que são fundamentais para a compreensão teórica da noopolítica: imagem do pensamento (1968), axiomática do capital (1972), aparelho de captura
(1980) e sociedades de controle (1990). O filósofo afirma que o pensar está codificado
pela axiomática do capital e pelas formas instituídas de ser do aparelho de captura (o
pensar por imagens), constituindo-se assim uma espécie de subjetividade capitalista.
Concluímos que o desenvolvimento dessa perspectiva foi crucial para a constituição
do conceito de noopolítica elaborado por Lazzarato, que versa sobre as políticas do
pensamento.
PALAVRAS-CHAVES: Biopolítica; noopolítica; capitalismo; Gilles Deleuze; Esquizoanálise.

A pobreza e a dimensão ética da militância
Ricardo Luiz Sapia de Campos

RESUMO: O texto discute a “alegria da pobreza” e a militância como constituição
ontológica, portanto, como dimensão do “Ser”. Os temas são propostos partindo das
figuras “emblemáticas” do Papa e do presidente uruguaio Pepe Mujica, e, recuperando uma leitura do filme “O banheiro do papa” que ganhou o Festival Internacional de
Cinema de São Paulo em 2007.
PALAVRAS-CHAVE: pobreza, militância, ação, alegria, tentação, valor afeto.

Bibliotecas em Rede, DIY: pirataria de ebooks no ensino
superior brasileiro
Gabriel Menotti

RESUMO: Esse artigo busca traçar algumas dinâmicas e razões de ser da pirataria de
ebooks no contexto do ensino superior no Brasil, a partir do caso do website Livros
de Humanas.
PALAVRAS-CHAVE: pirataria, mercado editorial, ebook, pedagogia, teias de aprendizagem.
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A Co-produção Televisiva: o envolvimento dos públicos e
dos não-humanos no processo comunicacional mediado
pela TV
José Pedro Arruda

RESUMO: Nos últimos anos, tem-se registado um maior interesse por uma abordagem etnográfica das práticas associadas à televisão. Este artigo visa fornecer uma
proposta metodológica para o estudo da televisão, encarando-a como um processo
dinâmico que envolve um vasto somatório de coletivos, que conectam os produtores
aos públicos.
PALAVRAS-CHAVE: Televisão; Teoria Ator-Rede; Metodologia; Processo; Públicos.
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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
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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

35-36

Universidade Nômade
O comum e a exploração 2.0
Universidade Nômade
Do amor pela rua: aprendendo com o outro nos
cotidianos das cidades
Sarah Nery
Devir-índio, devir-pobre
Bruno Cava
Na trama da sapucaia: geofilosofia e a floresta
hipertecnizada
Cleber Daniel Lambert da Silva
Foucault e as tecnologias do comum
Apresentação
Bio-economia e produção do comum: reflexões a
partir do pensamento de Michel Foucault
Alexandre Fabiano Mendes
Entre determinismo e liberdade: a construção do
comum como novo universal
Judith Revel
Resistências, subjetividades, o comum
Judith Revel
Tecnologias do comum: reflexões sobre o pósfordismo
Arianna Bove
Ética e política na relação sujeito e verdade
Simone Sobral Sampaio
Potência do Ser: o cuidado de si, o político e o comum
Ludmila Guimarães
Pistas para a produção de experiências comunitárias
Adriana Rodrigues Domingues
ARTE, Mídia e Cultura
Uma política cultural para as práticas criativas
Barbara Peccei Szaniecki

Imaginação e Representação: Whose Utopia?
André Keiji Kunigami

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

Para colocar de vez a comunicação imidiatica
Cleber Daniel Lambert da Silva

Indignados globais por uma cultura política digital
Aline Carvalho

A galinha dos ovos virtuais
Mariano Canal e Patricio Erb

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

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

Navegações
O lugar do animal laborans e as transformações no
mundo do trabalho
Mariangela Nascimento
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ResenhaS
Il risveglio della storia: Filosofia delle nuove rivolte
mondiali (de Alain Badiou)
Por Gigi Roggero

Navegações
Falsificar a moeda!
Michael Hardt

Febre do rato (de Claudio Assis)
Por Bruno Cava

A destruição da universidade. Considerações sobre
a universidade que vem (esboços)
Carlos Enrique Restrepo

Violeta foi para o céu (de Andrés Wood)
Por Hugo Albuquerque

Racificar a história e outros temores…
María Iñigo Clavo

37-38

Universidade Nômade
A copesquisa nas lutas da cidade
Alexandre F. Mendes
A copesquisa militante no autonomismo operaísta
Bruno Cava

ResenhaS
O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia
(de Gilles Deleuze e Félix Guattari)
Por Bruno Cava
Uma democracia a procura de radicalidade
(de Étienne Balibar)
Por Sandro Mezzadra

39

A ascensão selvagem da classe sem nome
Hugo Albuquerque
As duas faces do Apocalipse: uma carta de
Copenhague
Michael Hardt
Dossiê 40 anos do Anti-Édipo
Dois desejos, dois capitalismos
Carlos Augusto Peixoto Junior e Pedro Sobrino Laureano
Tratado de nomadologia: desejo e revolução
Vladimir Lacerda Santafé
Memória-máquina
Murilo Duarte Costa Corrêa
Rachar as imagens, contraefetuar o acontecimento,
conceituar a comunidade: a experiência comunitária
em registros fotográficos de Maio de 68
Eduardo Yuji Yamamoto
Os Quarenta Anos do Anti-Édipo, Política, Desejo e
(sub) Deleuze-Guattarianismo
Hugo Albuquerque
Potências do político em Deleuze e Guattari:
a megamáquina política
Aldo Ambrózio e Davis Moreira Alvim
Filosofia Política de Deleuze e Guattari: as relações
com Marx
Rodrigo Guéron
ARTE, Mídia e Cultura
Por um design desejante: e(ntr)e o virtuo-design
e o act-design
M. Lucília Borges
Pelas “gagueiras” da língua: a oficina poética de
Vladimir Maiakóvski
Pedro Guilherme M. Freire

Universidade Nômade
Capitalismo maquínico e mais-valia de rede: Notas
sobre a economia política da máquina de Turing
Matteo Pasquinelli
ReFavela (notas sobre a definição de favela)
Gerardo Silva
A fronteira como método e como “lugar” de lutas
segundo Sandro Mezzadra
Pedro Cláudio Cunca Bocayuva
Entrevista com Antonio Negri em viagem à América
do Sul
Occupy: a democracia real como construção da
indignação
Bruno Cava
Dossiê Copesquisa
Apresentação
Breves notas sobre o método. Produção de saber
e copesquisa
Gigi Roggero
Para fazer copesquisa: os lugares da luta de classe
Coletivo Universidade Nômade (Itália)
Pesquisa-Cartografia e a Produção Desejante do
Espaço Urbano
Simone Parrela Tostes
Homofobia e cartografia: marcas do medo na
Avenida Paulista
Luan Carpes Barros Cassal
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O pesquisador in-mundo e o processo de produção
de outras formas de investigação em saúde
Ana Lúcia Abrahão, Emerson Elias Merhy, Maria Paula
Cerqueira Gomes, Claudia Tallemberg, Magda de Sousa
Chagas, Monica Rocha, Nereida Lucia Palko dos Santos,
Erminia Silva e Leila Vianna
Por uma cidade menor: hegemonia e resistência
na cidade do Rio de Janeiro
Erick Araujo de Assumpção e Túlio Batista Franco
Uma proposta de pesquisa-ação aplicada em uma
aldeia Mbyá-Guarani
Franklin da Silva Alonso
Arte, Mídia e Cultura
To be or not to be a white limousine? Arte, instituição
e subjetividade: fricções na cidade
Barbara Szaniecki
Verdade, ideologia e violência nas primeiras
fotografias do povo em Portugal
Frederico Ágoas
Navegações
Criando o Comum e Fraturando o Capitalismo: uma
troca de cartas entre Michael Hardt e John Holloway
(Parte I)
Por uma Escola Plural
Alexandre do Nascimento
As forças demoníacas das pulsões no pensamento
freudiano e suas marcas na filosofia da diferença
João C. Galvão Jr.
Resenhas
Estratégias de articulación urbana: proyecto y
gestión de asentamientos periféricos en América
latina; un enfoque transdisciplinario
(de Jorge Mario Jáuregui)
Por Pedro Cláudio Cunca Bocayuva
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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;
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