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RESUMO 

 

 

A pesquisa partiu dos materiais midiáticos (folder, programa, flyer, panfleto e artigos em 

mídia impressa) produzidos para funcionar como um plano de comunicação do espetáculo 

Marília de Dirceu,que estreou em 22/04/2000, no Teatro Municipal da cidade de Marília, no 

estado de SP. O evento, realizado com alunos de balé da comunidade do Jardim Conquista e 

da Escola de Balé Leila - Centro de Danças Clássicas revelou-se uma experiência em 

consonância com o entendimento de “comunidade” proposto por Roberto Espósito (2010). A 

hipótese é a de que ao obedecer ao formato mercadológico de produção cultural definido pela 

Lei Rouanet (incentivo cultural PRONAC/MECENATO do Ministério da Cultura – MINC – 

Lei 8.313/91 – artigo 18), este conjunto de mídias fez parte de um processo de transformações 

que engendrou uma espécie de gerenciamento associado à “oikonomia”. Ao deslocar a 

experiência inicial de “comunidade” para a convivência social regulada pela organização 

sociopolítica neoliberal, desencadeou uma “imunização” política. Os materiais midiáticos 

constituem o corpus da pesquisa, a metodologia se apoia em revisão bibliográfica e a 

fundamentação teórica se apoia na Teoria Corpomídia (KATZ & GREINER), nos estudos de 

THOMPSON (2009) sobre mídia social, e em autores que configuram o campo da biopolítica, 

tais como ESPÓSITO (2010), AGAMBEN (2007, 2009), FOUCAULT (1997, 2007, 2009), e 

também JEAN LUC-NANCY (1991/2006), SIMONDON (2005), PRIGOGINE (1996) 

HOBBES (2012) e NICOLAI MAQUIAVEL (2008). O objetivo é o de evidenciar a relação 

do conjunto midiático com a mercadologização neoliberal, buscando encontrar outras práticas 

de comunicação, capazes de potencializar a experiência de “comunidade” e como reflexão 

crítica sobre a sociedade que produzimos. 

 

 

Palavras-chave: corpomídia, biopolítica, Lei Rouanet, comunidade/imunidade,Marília de 

Dirceu, neoliberalismo. 
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ABSTRACT 

 

 

The research stars by collection of media material consisting of folder, flyer, articles were 

produced to make like a plane of the communication for the spectacle of classical dance 

“Marília de Dirceu” that premièred on APRIL 22-2014 at Municipal Theatre of Marília City, 

São Paulo State. The event came true by students of classical dance of Community at Jardim 

Conquista and Leila-Centro de DançasClássicas pointed to an experience in accord the 

understand community by Roberto Espósito (2010). The hypothesis is that to obey the rule of 

market model of artistic production defines by Rouanet Law (cultural incentive 

PRONAC/MECENATO by Cultural Department – MINC low 8.313/91 – topic 18), that 

collection of media has a part of process of transformation engendered something like a 

management associate the “oikonomia”. When it dislocated the beginning experience of the 

“community” to social living together to regulation of neoliberal organization socialpolity 

unleashed policy “immunization”. The Marília of Dirceu’ collection of media is the corpus of 

research, the methodology is supported by bibliography revision and theoretical foundation is 

supported byBodymedia Theory (KATZ & GREINER, 2005), the studies of THOMPSON 

(2009) about social media and others authors that designed Biopolitics field like ESPÓSITO 

(2010), AGAMBEN (2007, 2009), FOUCAULT (1997, 2007, 2009), and too JEAN LUC-

NANCY (1991/2006), SIMONDON (2005), PRIGOGYNE (1996), HOBBES (2009) and 

NICOLAI MAQUIAVEL (2008). The goal is to point the relation the collection of media 

with the neoliberal market looking for new practice of communication that can give the 

potential the “community” experience and like critical reflection about our society.  

 

 

Keywords: bodymedia, biopolitics, Rouanet Law, community/immunity, Marília de Dirceu, 

neoliberalism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Quando se estuda o corpo que é mediador, não tarda a pergunta sobre o que ele 

media. 

Esta pesquisa anuncia com ênfase que o corpo pauta os entendimentos dos mais 

diversos campos do conhecimento. Lembremos que as descobertas sobre o corpo e sua 

descrição impactaram a descrição dos “corpos celestes, que começaram a ser investigados 

com ensaios fundamentais como o de Nicolas Copérnico (1473-1543), De 

revolutionibusorbiumcelestium, que acaba com o dogma escolástico do geocentrismo. (...) 

Jean-Jacques Rosseau (1712-1778) tratará da Economia pública ou política, mencionando o 

chamado “corpo político” pela primeira vez”. (GREINER, 2005) 

Em muitos escritos vão aparecendo o entendimento de corpo para se dizer como deve 

ser a política. A partir do sec. XVIII parece surgir um tipo de racionalidade orgânica, um jeito 

de pensar, estudar, definir, pesquisar em todos os campos do conhecimento e também, de 

legislar, governar e como estratégia de poder, totalmente pautado no entendimento de corpo. 

A racionalidade orgânica é essa notável característica que se diz de um jeito de pensar o 

mundo regido pelo entendimento que se tem do corpo. Essa característica de racionalidade 

pautada pelo corpo está também em diferentes governamentalidades. No estudo dessa 

presença do corpo nas diferentes governamentalidades apresento o que nomeio de “indivíduo 

pré-coletivo” como um traço presente em diferentes sistemas sociopolíticos, que pode ser 

apresentado introdutoriamente como sendo o entendimento de que o corpo é definido como 

algo anterior ao que o circunda e não compreendido como co-existente com os demais corpos 

para se fazer existir. O estudo do corpo que o apresenta como um existente já por si mesmo e 

só depois em mediação com os demais é o que rege o entendimento de indivíduo em 

diferentes governamentalidades. Tais formulações nos ajudam a compreender os processos 

imunizadores1 dos vínculos de convivência no que se entende por comunidade. 

O primeiro texto se esboça como um mapa teórico, construindo uma abordagem com 

poucas explorações na experiência/fato que se constitui no objeto aqui investigado. 

Já o segundo, o explora através do entendimento de ‘comunidade imunizada’ pela 

experiência de uma produção cultural de dança realizada com a política cultural vigente (via 

Lei Rouanet). E pergunta se é possível construir vínculos de convívio que possam 

                                                 
1 O conceito de imunização (ESPOSITO, 2010) será desenvolvido a partir do capítulo 2 “O paradigma da 

imunização”, p. 73 em “Bios-Biopolítica e Filosofia” (2010). 
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potencializar a comunidade através do uso da mídia da Lei Rouanet. Neste texto, também é 

feito o enfrentamento de um desafio de linguagem. Buscando compor outra linguagem de 

maneira a permitir o acesso a essa discussão para artistas da dança que não estão 

familiarizados com os conceitos abordados e que não têm familiaridade com ambientes de 

discussão, questionamento e reflexão. Nele, as citações e as notas de rodapé são em número 

bem menor, enxertando no texto, mas de maneira simplificada, as informações que esses 

recursos de escrita nos oferecem em texto acadêmico. Há uma repetição intencional de ideias 

e palavras, especialmente as que se referem a conceitos cunhados pelos autores citados. O 

propósito foi o de propor uma conversa a partir deles e de suas proposições. Este segundo 

texto está formatado para ser impresso como um livro, mas ainda aberto para sugestões. 
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PRIMEIRO TEXTO  

 

 

PARTE 1 – O PRINCÍPIO CULTURAL QUE FORMOU A LEI ROUANET: o 

indivíduo pré-coletivo e a comunidade 

 

1. Individualidade 

 

A recorrência da governamentalidade do indivíduo que antecede o coletivo  

  

Vivenciar ou construir uma relação de comunidade aponta para um tipo de vínculo 

diferente daquele que normalmente regula a pratica em sociedade. Apesar de não ter sido essa 

uma intenção planejada, hoje parece ser o que ocorreu na experiência artística que resultou na 

montagem de Marília de Dirceu no Teatro Municipal de Marília, em 22 de abril de 2000. Ela 

pode ser nomeada de uma experiência de comunidade. Mas houve ainda o fracasso com 

relação à vivência em comunidade e para explicar o desmantelamento dos laços afetivos 

construídos entre os participantes, a hipótese é a de que a comunicação se imbrica de maneira 

tão indissociável nas relações de uma comunidade, que pode normatizar o comportamento dos 

envolvidos, modelando os traços daquilo que poderia se configurar como uma experiência de 

comunidade.  

Não é à toa que proliferam estudos sobre comunidade, pois simplificações das suas 

práticas podem mesmo definir um modo de viver. Somos indivíduos, somos um grupo de 

indivíduos, e precisamos regulamentar a nossa convivência. Queiramos ou não, estamos 

sempre em grupo. A possibilidade do viver se dá em grupo, e por isso somos considerados 

seres sociais. No entanto, o pensamento de que somos um individuo ou uma individualidade 

antes de sermos um grupo ou uma coletividade é o que se dissemina, e há algo de interessante 

a observar nele. 

Existem modos de viver coletivamente, e eles estão nomeados porque já se tornaram 

estáveis (duram há muito tempo) e foram transformados em normas. Um dos mais conhecidos 

modos de organização da convivência social é a organização sociopolítica2 neoliberal. Há 

todo um enredamento que mostra que esse modo de organização social é originário da 

                                                 
2 A palavra “sociopolítico” é escrita assim para explicitar o entendimento de que as relações sociais e políticas 

são imbricadas. 
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passagem do feudalismo para a organização de reinos maiores, que depois resultam em 

Estados, de onde emerge o Estado Absolutista3. 

 

Não tratarei das repúblicas, pois em outros lugares falei a respeito delas. Irei 

me referir somente aos principados, e procurarei discutir e mostrar como 

esses principados hereditários podem ser governados e mantidos. Digo, 

assim, que nesta espécie de Estado, afeiçoados à família de seu príncipe, são 

muito menores as dificuldades de mantê-los, pois basta somente que não seja 

abandonada a praxe dos antecessores, e depois que se contemporize com as 

situações particulares, de modo que, se tal príncipe é de engenho ordinário, 

sempre se manterá no seu Estado, se não houver uma força extraordinária e 

excessiva que o prive deste; e, mesmo que assim seja, o readquire, por pior 

que seja o ocupante. (MAQUIAVEL, N., 2008, p.16)  

 

Foi a partir do século XV, na Europa, que a derrocada da economia feudal inaugurou 

o sistema capitalista4 como modo de produção de riqueza. Com isso, também as monarquias 

se fortaleceram e se estabilizaram como soberanias, ou seja, como aqueles que realizam as 

normas, emergindo daí as instituições políticas. Nascem os Estados Nacionais5 na Europa, 

como “instituição política”, gerenciadores, através das normas, do modo de organização 

sociopolítica sustentado pelo capitalismo.  

Para o estabelecimento do capitalismo foi preciso controlar o modo de produção de 

riqueza, sempre apoiado na classe média e nos privilégios da classe mais alta, que uniam suas 

riquezas e fortaleciam o Estado. Mas essa regulação política se estabeleceu também por 

considerar que existem causas humanas que geram a disputa e o descontrole da convivência, 

pedindo pela criação de normas. 

 

Assim, existem na natureza humana três causas principais de disputa: 

competição, desconfiança e glória. A competição leva os homens a se 

atacarem para lograr algum benefício, a desconfiança garante-lhes a 

segurança e a glória, a reputação. (HOBBES, 2009, p. 104) 

 

Confere muito poder ao Estado pensar que a regulação é uma necessidade natural e 

que sem ela não há como estabelecer uma convivência social pacífica. Nesse entendimento, o 

                                                 
3 Teóricos políticos como Nicolau Maquiavel (O Príncipe, 2008) e Thomas Hobbes (O Leviatã, 2009) 

defenderam o absolutismo e o Estado como um fim em si mesmo, durante os séculos XVI e XVII. 
4 O capitalismo é um sistema econômico em que os meios de produção e distribuição são de propriedade privada 

e com fins lucrativos. Esse termo foi criado por Karl Marx (1811-1883), Proudhn (1809-1865) e Sombart (1863-

1941), para identificar o sistema político-econômico ocidental. O termo usado por John Locke (1632-1704) e 

Adam Smith (1723-1790), defensores, dentre outros, desse mesmo sistema político-econômico ocidental, a partir 

do início do século XIX, é liberalismo, segundo Michel Foucault em “Nascimento da Biopolítica” (2008) 
5 Uma organização política, social e jurídica chamada Estado Nacional ocupa um território definido, no qual a lei 

máxima é a Constituição. É dirigido por um governo com soberania reconhecida, tanto interna como 

externamente. 
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homem é um ser que tem medo de viver coletivamente, acreditando que cabe ao Estado 

buscar a preservação e garantia de uma vida mais feliz. Thomas Hobbes (2009) descreve o 

homem e como ele naturalmente não vive sem pactos, leis, acordos; considera que o Estado é 

também natural, porque vem da necessidade natural dos homens. Discursando longamente 

sobre a natureza humana e seu convívio desregulado, Hobbes (ibidem) organiza o pensamento 

sobre a regulação social como uma ação que possa assegurar ao homem a segurança de seus 

pertences. Todo o pensamento social vai sendo tecido como a proteção do que lhe é próprio. 

A ação reguladora do Estado tem como foco a preservação do que é do indivíduo. É o Estado 

que, ao lhe garantir a paz, assegura a sua individualidade. O ser social de Hobbes é esse 

indivíduo, que o Estado garante viver em paz socialmente. A organização social é pensada a 

partir do indivíduo, de si. A normatização se dá com foco em garantir a individualidade, o que 

é de si próprio, definido como privado. 

É daí que se pode pensar em uma governança, em um modo de governar, já que ao 

Estado isso é absolutamente necessário. No decorrer dos séculos XVI e XVII, o ato de 

governar aperfeiçoa sua ação, encontrando uma espécie de racionalidade própria. Torna-se 

capaz de estabelecer uma regulação interna, que atende os seus objetivos e interesses na 

organização de produzir riqueza, e também uma regulação externa, buscando garantir sua 

independência, sua concorrência e seu destaque em relação aos demais Estados. O ato de 

governar passa, assim, a ser uma racionalidade governamental, sempre guiado pelo “o que é 

melhor fazer e o que não é”, uma ação permeada por “como não governar demais”. O cálculo, 

uma espécie de racionalidade, um instrumento intelectual de “como não governar demais”, é o 

que definirá a prática governamental. É uma demarcação do que se deve ou não fazer. 

Se o ser precisa de governo e se estabelece que o Estado é quem o guiará, nas 

mudanças ocorridas, o que houve foi um aperfeiçoamento do modo de produzir riqueza. Toda 

a ação visa sustentar o que é do indivíduo, proteger o que é seu, o privado. No mercantilismo6, 

é necessário que o indivíduo tenha pertences que possam gerar mercadorias e, ao trocá-las, 

ganhe mais recursos. O Estado, então, cuida para que os indivíduos sejam produtivos7, lhe dá 

suporte para isso, já que sua meta é ser um Estado rico. 

 

                                                 
6 O mercantilismo refere-se a um conjunto de práticas econômicas desenvolvidas na Europa, na Idade Moderna, 

entre o século XV e o final do século XVIII. Tinha por objetivo fortalecer o Estado, dinamizando a riqueza 

através do acúmulo dos metais (ouro, prata e outros), comprar barato e vender caro, exportar mais e importar 

menos, conforme prefácio de Lívio Xavier em “O príncipe” (2008), também com o trabalho de tradução e notas. 
7 Aqui, “produtivo” se refere à ação de tornar o sujeito lucrativo (processos de subjetivação), segundo Michel 

Foucault em Vigiar e Punir (2009). 
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Essa especificidade plural do Estado, procurei lhes mostrar por outro lado 

que ela tomou corpo num certo número de maneiras precisas de governar, ao 

mesmo tempo maneiras de governar e instituições correlativas a essas 

maneiras. Primeiro, do lado econômico, era o mercantilismo, isto é, uma 

forma de governo. O mercantilismo não é uma doutrina econômica, é muito 

mais, é algo bem diferente de uma doutrina econômica. É certa organização 

de produção e dos circuitos comerciais de acordo com o princípio de que, 

primeiro, o Estado deve enriquecer pela acumulação monetária; segundo, 

deve se fortalecer pelo crescimento da população; terceiro, deve estar e se 

manter num estado de concorrência permanente com as potências 

estrangeiras. (FOUCAULT, 2008, p.8)  

 

No século XVIII, o ato de governar consolida o liberalismo. O liberalismo é a ação 

da ordem econômica formatando essa autolimitação8 (regulação interna que impõe a si 

mesmo) do Estado, já que o Estado não deve questionar a ordem econômica, mas sim, 

promovê-la. 

Foram, então, trezentos anos até aqui, conforme fomos verificando, em que a 

convivência era dada sempre a partir de indivíduos que, somados, resultavam em um grupo, 

uma coletividade, reforçando ainda mais o princípio de que se é indivíduo antes de ser uma 

sociedade. O modo de convivência vai sendo cada vez mais impulsionado a ser uma 

centralidade em torno do “si próprio”. É de chamar a atenção a permanência da relação 

indivíduo/sociedade que vai se enraizando, e mesmo com novos contornos, esse pensamento 

vai se estabilizando e permanecendo no tempo. 

Não tarda a surgir a contradição gerada por esse modo de convívio social: o 

indivíduo como algo anterior ao ser social. 

Se a autolimitação se torna uma prática de governo, ação essa que se dá pelo 

mercado, é tanto porque o mercado se tornou o lugar em que se apoiam as diretrizes, 

resoluções e da sua verdade, como também porque ele passou a ser defendido como livre 

mercado9. Ou seja, o mercado passou a ser pensado como o lugar onde os preços, por serem 

conforme os mecanismos naturais de mercado, vão construir um padrão de verdade, 

permitindo ligar produção, demanda, preço, oferta, valor... Não importa aqui se o preço é 

                                                 
8 A autolimitação é um termo cunhado por Michel Foucault e aparece no curso dado por ele no Collège de 

France (1978-1979). Foucault o apresenta como uma prática que o Estado realiza no exercício de governar, 

demonstrando uma ação de lapidação de suas escolhas nessa prática, que visa promover o pleno 

desenvolvimento do liberalismo emergente na formação do Estado Moderno. Ela é uma autoregulação que busca 

intervir o menos possível. 
9 O livre mercado ocorre quando os agentes econômicos agem de forma livre, com pouca ou nenhuma 

intervenção dos governos. É considerado um mercado idealizado, onde todas as ações individuais e econômicas 

respeitam a transferência de dinheiro, bens e serviços voluntariamente. Mas o cumprimento de contratos 

voluntários é obrigatório. A propriedade privada é protegida pela lei e ninguém é obrigado a trabalhar para 

terceiros.  
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justo10, o mercado não trata mais do que é justo, pois tornou-se um lugar de onde se dita uma 

verdade.  

O problema que emerge é com respeito ao direito público, uma vez que os juristas, 

nos séculos XVI e XVII, já pleiteavam que o rei não tinha soberania sobre os direitos 

fundamentais. Essa deveria ser uma garantia estável, que independia do soberano. Também 

existia a teoria do direito natural, que pleiteava fazer os direitos naturais valer como direitos 

imprescindíveis. Vários juristas, como Cesare Bonesna, marquês de Beccaria (1738-1794),ou 

economistas como Adam Smith11 (1723-1790), não omitiram essa fricção: a ação de limitação 

do Estado pelo livre mercado gera também a limitação do poder público.  

O liberalismo deu duas soluções para isso: 

 

Direi que é, grosso modo, a via revolucionária. É uma maneira de colocar, 

logo de saída e por uma espécie de reinício ideal ou real da sociedade, do 

Estado, do soberano e do governo, o problema da legitimidade e da 

inacessibilidade dos direitos. Vocês vêem, portanto, por esse procedimento, 

apesar de ter sido política e historicamente o procedimento dos 

revolucionários, é um procedimento que podemos dizer retroativo, ou 

retroacionário, na medida em que consiste em retomar o direito público, que 

era exatamente aqueles em que os juristas não haviam cessado de opor à 

razão do Estado dos séculos XVII e XVIII. E é nisso que vocês têm uma 

continuidade entre os teóricos do direito natural do século XVII e, digamos, 

os juristas e os legisladores da Revolução Francesa. (FOUCAULT, 2008, p. 

54) 

 

Como se vê, a busca dos direitos imprescindíveis nada mais é que a tentativa de 

reverter o ato de governar postulado pelas relações de convivência do indivíduo produtivo, do 

que lhe é mais próprio, privado. A contradição que está presente na ação do Estado é simples: 

se a autolimitação da razão governamental é pelo livre mercado, como também não limitar o 

direito público? Como fazer os direitos imprescindíveis e inalienáveis não serem 

autolimitados pela razão do Estado?  

Conforme caminhamos com o liberalismo, o indivíduo produtivo, além de ser 

anterior ao ser social, sofre uma espécie de duplicação de si, pois é uma justaposição do 

indivíduo produtivo sobre o indivíduo nas suas garantias imprescindíveis, que só depois é 

                                                 
10 O mercado, segundo Foucault, era um lugar de justiça em muitos sentidos. Regulava que objetos poderiam ser 

vendidos, o tipo de fabricação, a origem. Não era um lugar livre, era dotado de regulamentação. Existia também 

o sentido de justiça em relação ao preço. Era preciso ter um preço justo em relação ao trabalho feito e às 

necessidades dos vendedores, como também às necessidades e possibilidades dos compradores. Havia uma 

justiça distributiva que atendia a ricos e pobres. 
11 Adam Smith, filósofo e economista escocês, foi considerado o mais importante teórico do liberalismo 

econômico. Procurou demonstrar que a riqueza das nações resultava da atuação dos indivíduos que, movidos 

pelo seu próprio interesse, promoviam o crescimento econômico e a tecnologia. Achava que a iniciativa privada 

devia agir livremente, com pouca ou nenhuma intervenção governamental. 
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coletivo. O que se vê é um crescimento do indivíduo, da individualidade, da força do próprio, 

do privado, achatando, no ato de limitar, o indivíduo no que se diz de seus direitos 

inalienáveis. 

Em outra vertente, a autolimitação do Estado se deu não pelo confronto de livre 

mercado X direito público, que cria dois indivíduos (sendo que o primeiro se sobrepõe sobre o 

segundo), mas por outro viés, a partir de uma prática governamental não tão conflituosa. 

 

Partir dessa prática governamental e procurar analisá-la, mas analisá-la em 

função de quê? Em função dos limites de fato que podem ser postos a essa 

governamentalidade... – em suma, a análise do governo, da sua prática, de 

seus limites de fato, de seus limites desejáveis. E deduzir, a partir daí, em 

que seria contraditório, ou absurdo, o governo mexer. Melhor ainda, e mais 

radicalmente, deduzir aquilo em que seria inútil o governo mexer. Inútil quer 

dizer que a esfera de competência do governo vai ser definida agora e, se 

essa via for seguida, justamente a partir do que seria útil ou inútil o governo 

fazer ou não fazer. O limite de competência do governo será definido pelas 

fronteiras da utilidade de uma intervenção governamental. (FOUCAULT, 

2008, p.55) 

 

Nesta formulação, de fato o que se quer é também agir intervindo junto da 

autolimitação do Estado. Porém, o que se pode dizer é que existem, sim, dois indivíduos, o 

produtivo e o indivíduo de direitos inalienáveis. E a autolimitação é permeada pelo que é útil 

ao Estado.  

Se, de um lado, a razão governamental postulava o indivíduo produtivo, de outro, 

os governados também buscavam intervir na ação da governança para assegurar seus direitos. 

A ação do Estado diante disso opta por ser maleável, no sentido de ser uma ação que irá ser 

analisada se é “desejável” ao Estado eleger como prática. É uma lida, uma prática, não pré-

definida, ela ocorre mediante a análise do que é útil ou do que é inútil mexer na governança, 

uma espécie de limites adequados em relação aos objetivos da governamentalidade. Diz-se 

que esse, o radicalismo inglês12, é a forma de governança, de racionalidade do Estado ou 

ainda, da prática de governo que triunfou no Ocidente e que ela nada mais é do que a 

ideologia13 do utilitarismo14, que rapidamente se torna uma tecnologia de governo15. Do lado 

do mercado, a troca, e do lado do poder público, a utilidade. Agora, a governança só vai 

                                                 
12 O radicalismo inglês, uma doutrina revolucionaria reformista, pregava o uso de ações extremas para gerar a 

transformação completa e imediata das organizações sociais. Ele é uma variante do liberalismo e foi uma força 

importante da esquerda européia no século XIX. 
13 Ideologia aqui se refere ao conjunto de ideias que movem nossas escolhas e nosso modo de vida.   
14 Utilitarismo econômico: princípio ético no qual o que determina se uma ação ou decisão é correta é o 

benefício intrínseco exercido para a coletividade. 
15 Governo é uma organização com a autoridade de governante de uma unidade política. 
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exercer sua função onde é positiva e precisamente útil. O Estado mínimo16 não é mais a 

intervenção nas coisas ou nos indivíduos, nas riquezas; mas sim, nos interesses.  

Surge um aprofundamento da situação já aqui descrita, a do indivíduo que antecede 

o coletivo. No utilitarismo inglês, até mesmo os direitos inalienáveis devem se tornar regidos 

pelo individualismo, pelo que é próprio primeiro, pelo que é privado; porque os direitos 

inalienáveis passam a ser regidos pelos interesses do livre mercado. É como se o indivíduo 

produtivo engolisse o indivíduo dos direitos inalienáveis e o tornasse inchado, grande, 

maior... e o que fica é uma fratura maior com o coletivo.   

Como se sabe, outros problemas participaram desse viés “vencedor” de 

governamentalidade, e um deles é o mercado desigual entre os Estados. Os Estados europeus 

precisaram lidar com as desigualdades de sua produção de cada Estado. 

 

Em termos claros, a concorrência no interior daquele que é o melhor no jogo 

da concorrência vai introduzir na Europa um certo número de desigualdades, 

desigualdades essas que crescerão, que serão penalizadas por um 

desequilíbrio na população, logo nas forças militares, e chegar-se-á, 

portanto, à tal situação imperial de que o equilíbrio europeu, desde o tratado 

de Vestefália17, quis libertar a Europa. É para evitar isso que se estabelece a 

balança. (FOUCAULT, 2008, p.72) 

 

Então, outro tipo de problema atravessou a governamentalidade mercantil até a 

liberal. Foi necessário instaurar uma balança para que um Estado não pudesse se prevalecer 

sobre os outros, evitando assim que um se tornasse uma unidade imperial e dominasse os 

demais. 

É assim que o mercantilismo, ao começar o seu jogo, parece encaixar-se 

perfeitamente com o enriquecimento dos Estados, mas também instaura as diferenças de 

riqueza entre eles. A dinâmica que se instaura é a de concorrência entre os Estados que 

querem ampliar sua riqueza tomando a riqueza de outros Estados. Para enriquecer, é preciso 

tirar de outro.  

 

“O que é adquirido por um tem de ser tirado do outro; só é possível 

enriquecer a custa dos outros. Em outras palavras, para os mercantilistas – é 

esse, a meu ver um ponto importante -, o jogo econômico é um jogo de 

resultado nulo.” (FOUCAULT, 2008, p.73) 

                                                 
16 O Estado Mínimo é uma doutrina que se refere a uma mínima intervenção do Estado, cuidando apenas da 

segurança e da justiça, deixando o provimento de serviços aos indivíduos e empresas. 
17 O Tratado de Vestefália, também conhecido como Tratado Paz de Vestefália é apontado como um marco na 

diplomacia moderna, pois deu início ao sistema moderno Estado Nação – a primeira vez em que se reconheceu a 

soberania de cada um dos Estados envolvidos. Além do equilíbrio da paz após longos períodos de guerra, ele 

inaugurou o equilíbrio de poder. 
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O que acontecia no interior do Estado passou a acontecer também nas relações entre 

eles: o indivíduo, o próprio, o privado, ganharam proporções nas relações entre os Estados. 

Começa a aparecer a expansão dessa articulação indivíduo/sociedade por toda a Europa na 

forma de relações entre os Estados. 

O mercantilismo, criando as desigualdades de riqueza entre os Estados pela sua 

própria dinâmica, poderia chegar ao ponto de uma desigualdade insustentável e, nesse caso, 

era necessário parar o jogo. Por isso, a diplomacia européia surge como equilíbrio entre os 

Estados. 

Mas uma outra solução foi encontrada a partir do século XVIII, quando vários 

estudiosos propuseram um outro tipo de dinâmica econômica, que não levaria a tal risco. A 

nova dinâmica econômica propunha o enriquecimento mútuo no lugar do enriquecimento à 

custa do outro. Pensava-se que a liberdade de mercado permitia um enriquecimento mútuo 

porque era da relação vendedor-comprador que surgia o que se podia considerar preço natural 

ou bom preço (o vendedor cobre seus custos e tem lucro e o comprador também tem lucro, na 

medida que consegue encontrar o melhor preço. Isso ocorre porque o preço não é pré-

estabelecido, cada qual fará, livremente, sua medida). A oscilação da concorrência não era 

negativa, ela gerava o máximo de lucro ao vendedor e o mínimo de dispêndio ao comprador, 

ou seja, promovia o enriquecimento mútuo. Os indivíduos enriqueceriam por uma 

reciprocidade de lucro, sem um tirar do outro – o que estabelecia uma relação mais duradoura 

para o enriquecimento. Os Estados Europeus passaram a ser uma espécie de bloco de 

produção e troca com enriquecimento correlativo, enriquecimento coletivo, que precisava 

contar com uma ação ininterrupta. Era necessário que para o enriquecimento assim dado, o 

enriquecimento mútuo fosse muitoampliado. É daí,a partir da ampliação do enriquecimento 

dos Estados Europeus, que as relações de livre mercado se ampliam para todo o mundo. A 

dinâmica de ampliar o enriquecimento requer que se amplie o mercado e a quantidade de 

enriquecimento mútuo faz nascer um novo tipo de cálculo planetário, uma nova razão de 

governança, agora nas dimensões do mundo.  

O que se dava junto disso era a mundialização desse indivíduo que devia enriquecer, 

o próprio, o que antecede o coletivo. Um acento tão forte no privado fez com que o coletivo 

passasse a ser praticamente um conjunto de privados, de próprios, e portanto, de indivíduos. 

Essa solução para a busca de um Estado não se sobressair em relação ao outro, isto é, 

a governamentalidade do liberalismo enfrenta problemas de hegemonias que já estavam 

estabelecidos nas relações mundiais, sendo a Inglaterra um dos maiores entraves para instituir 

o livre mercado mundial. Também em nível interno, o Estado encontra os monopólios como 
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barreiras para o fluxo desse enriquecimento mútuo. Por isso, são sempre necessárias 

intervenções. Aquilo que se imaginava livre, não ocorria senão pela regulação que permitia as 

trocas de enriquecimento mútuo, gerando mercado e compradores. A razão governamental 

liberal normatiza sobre a liberdade e a segurança, pois, de um lado, precisa garantir a 

liberdade de mercado, a livre concorrência, mas de outro, precisa garantir o controle dela, seja 

para impedir o amplo enriquecimento mútuo hegemônico, seja para gerar mais compradores, 

oferecendo segurança ao mercado. De um lado, querendo regular até o ponto que as 

diferenças dos interesses individuais não serão um perigo para o interesse de todos, de outro 

querendo proteger os interesses individuais contra os abusos que os interesses coletivos 

possam agir contra os interesses individuais. 

A governamentalidade liberal, tal qual acontece no século XVIII, atua criando 

mecanismos de intervenção reguladores da liberdade, que vão garantindo essa tônica do 

indivíduo anterior ao coletivo, agora mundialmente voltado a si mesmo.  Como se vê, a 

governamentalidade cria seus modos, vai se modificando, mas existe uma recorrência 

interessante. 

A passagem do liberal para o neoliberal vem na direção de uma correção dos 

entraves criados nos anos de liberalismo e do poder demasiado centralizado no Estado. Aos 

poucos, a economia liberal se torna rígida, com muitas intervenções do Estado, e planificada 

para dar conta de um enriquecimento mútuo, dos problemas do direito público e das 

desigualdades entre os Estados. Em 1948, o Conselho Científico bizona (anglo-alemão) 

propõe uma mudança de ação:  

     

“O Conselho é de opinião que a função da direção do processo econômico 

deve ser assegurada o mais amplamente possível pelo mecanismo dos 

preços”. Resolução ou princípio que havia sido aceito, como se soube mais 

tarde, por unanimidade. E foi simplesmente pela maioria dos votos do 

Conselho que desse princípio tirou-se a seguinte consequência: pede-se a 

liberação imediata dos preços a fim [de se aproximarem dos] dos preços 

mundiais. Grosso modo, se preferirem, princípio da liberdade dos preços e 

pedido de liberação imediata. (FOUCAULT, 2008, p. 109) 

 

A liberação do preço é a inversão do que ocorria, uma vez que a economia 

planificada do liberalismo era um conjunto de decisões e regulamentos que planejava e dirigia 

a produção de riqueza de maneira centralizada, no interior do Estado. Duas coisas se alteram: 

uma é que a ação do Estado passa a ser “criar espaço para a liberdade de preço”, e outra é que 

o indivíduo, no exercício de sua liberdade, ou seja, buscando justamente agir (produzir) nesse 

espaço de liberdade de preço, será aquele que consente a liberdade econômica. A nova 
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soberania é a soberania econômica, na medida em que a soberania política é totalmente 

apoiada pelo consentimento, apoio, empenho e adesão à liberdade econômica.   

Houve um peso histórico para que ocorresse essa alteração, que visava libertar a 

economia das injunções estatais. A Alemanha, que vinha de uma experiência social democrata 

nas bases do liberalismo, enfrentou um desemprego maciço e, com medo de uma revolução 

socialista, sua alta burguesia, clero e empresários apoiaram a extrema direita, o Partido 

Nazista. Isso gerou uma melhora econômica e, por volta de 1925-1930, essa ação política 

refinou um tipo de administração do sistema econômico que interligava a economia protegida, 

a economia planificada, a economia com intervenções, formando um todo, uma unidade 

nacional: o socialismo de Estado18. Foi aí que o nazismo ligou fortemente esses elementos 

através de uma ação estatal intensa, controladora e mais autoritária, com o apoio do Partido 

Popular, que cada vez mais apoiava os nacionalistas radicais. Nos anos seguintes, de 1933 a 

1939, com essa ação governamental, a Alemanha passou de um país corrupto e pobre para 

uma super potência mundial. Mas, junto a isso, o Estado perde seu estatuto de personalidade 

jurídica19. 

 

[...] pois vocês sabem muito bem que o Estado, na Alemanha nacional-

socialista, havia perdido seu estatuto de personalidade jurídica na medida em 

que, de direito, o Estado só podia ser definido como instrumento de algo que 

era, este sim, o verdadeiro fundamento do direito, a saber, o povo, o Volk20. 

(FOUCAULT, 2008, p. 152) 

 

 

A inversão da ação de governança em um Estado nulo 

 

O Estado sofre uma espécie de esfacelamento, no sentido de que nele não 

encontramos senão uma subordinação à ação de governança, que vem de fora de si. Ele, o 

                                                 
18 O liberalismo alemão encontrou, no final do século XIX, o socialismo de Estado bismarckiano, no qual tudo o 

que pudesse comprometer a unidade nacional devia ser dominado e, de modo geral, era preciso que o 

proletariado, como ameaça à unidade nacional e à unidade estatal, fosse efetivamente reintegrado no seio do 

consenso social e político. 
19 Quando Hitler tornou-se Chanceler da Alemanha, em 1933, a constituição e as leis foram desrespeitadas 

inúmeras vezes e muitos juízes afirmavam “Hitler é a Lei”. Houveram milhares de decretos-lei. Os juízes eram 

estimulados a desrespeitar a lei em favor do nazismo. Dr. Hans Frank, Comissário de Justiça e Líder Jurídico do 

Reich, disse aos juristas, em 1933: “A ideologia nacional-socialista é o fundamento de todas as leis básicas (...), 

em face do nacional-socialismo não há lei independente. Ante qualquer decisão que tomardes perguntais a vós 

mesmos “Como decidiria o Fuhrer no meu lugar?”. Em toda decisão perguntais, “Será essa decisão compatível 

com a consciência nacional-socialista?(...)”. Em 1934, foi estabelecida uma Corte Popular que julgava traições. 
20 Em nota por Michel Foucault: “sobre a estrutura jurídica do Estado nacional-socialista” nas obras M. Cot, La 

Conceptionhitlériennedudroit, tese de direito, Toulouse, Impr. duComerce, 1938, e de R. Bonnard, Le Droit et 

l’Étatdans La doctrinenational-socialiste, Paris, LibrairieGénérale de Droit et Jurisprudence, 1936, 2.a ed., 1939. 
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Estado, passa por essa espécie de nulidade de si e se torna tal qual o próprio partido. O Estado 

passa a ser obediente ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. 

É justamente nessa experiência do esfacelamento e quase inexistência do Estado que 

se dá uma inversão no modo de governança. Até o século XVIII, o Estado agia na interação 

com a produção, buscando intervir mediante ser ou não útil. A governamentalidade mantinha 

a economia liberalem sua vigilância, para estabelecer certo controle que corrigia e melhorava 

o livre mercado. O que muda no século XIX é que o livre mercado, não só é livre, mas é ele 

que instaura a organização e a regulação do Estado. O Estado assume esse aspecto de 

instrumentalidade do livre mercado. Assim, o livre mercado se torna o princípio, a forma e o 

modelo de Estado. 

 

 

Neoliberalismo – a concorrência como guia da governamentalidade 

 

O Estado, que antes garantia que as trocas fossem, de certa maneira, reguladas para 

que o princípio da “concorrência” não criasse monopólios, característica intrínseca ao 

liberalismo, agora também garante a livre concorrência (economia de mercado laissez-

faire21). O Estado muda de foco porque mantém o princípio da concorrência como a forma 

organizadora do mercado, mas em um modo de governança diferente.  

É que antes, o mercado era visto como um jogo natural, onde a concorrência, a livre 

negociação, tinha do Estado uma intervenção bem calculada para fazê-lo funcionar. Agora, o 

Estado simplesmente o segue, é guiado pelo mercado, que continua sendo o da livre 

concorrência, ou seja, sua ação, a ação governamental passa a ser o criar condições, completas 

condições para que o livre mercado funcione. Por isso, o Estado não intervêm, não regula, 

abre espaço para que a livre concorrência funcione.  

 

E, assim como para Husserl uma estrutura formal não se oferece à intuição 

sem um certo número de condições, assim também a concorrência como 

lógica econômica essencial só aparecerá e só produzirá seus efeitos sob certo 

número de condições cuidadosa e artificialmente preparadas. Ou seja, a 

concorrência pura não é portanto um dado primitivo. Ela é necessariamente 

o resultado de um longo esforço e, (...). A concorrência é portanto um 

objetivo histórico da arte governamental e não um dado natural a respeitar. 

(FOUCAULT, 208, p.163)  

                                                 
21 Laissez-faire é uma expressão símbolo do liberalismo econômico, na versão mais pura do capitalismo: o 

mercado deve funcionar livremente, sem interferência. Esta filosofia torna-se dominante nos Estados Unidos e 

nos países ricos da Europa do final do século XIX até o início do século XX. 
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A concorrência passa a ser seguida e a economia de mercado não retirará nada do 

governo: o governo não governa por causa do mercado, o governo passa a ser para o mercado. 

É assim que nasce o neoliberalismo, trocando a política do laissez-faire pela concorrênciaque 

se transforma no tônus, no centro da organização da ação governamental. Por isso, a 

Comissão Internacional de Estudo para a Renovação do Liberalismo-CIERL, formada do 

Colóquio Walter Lippmann, em Paris, 1939, “propõe como nome para esse neoliberalismo 

que se estava procurando formular a expressão bem significativa “liberalismo positivo” (...) O 

Estado é responsável pela atividade econômica (...) – é possível que nessa política liberal o 

número das intervenções econômicas seja tão grande quanto nossa política planificadora, mas 

sua natureza é diferente”. (FOUCAULT, 2008, p. 184).  

 

 

A diferença da concorrência – liberalismo e neoliberalismo 

 

No neoliberalismo, a concorrência não será como foi no liberalismo. No liberalismo, 

a concorrência gerava monopólio, ou seja, o monopólio era entendido como algo da natureza 

da lógica da economia liberal e a ação do governo era intervir quando ele se fortalecia demais 

no mercado. Para os neoliberais, a concorrência não gera monopólio, o monopólio existe por 

questões históricas de herança e domínios, intrigas e corrupção. O neoliberalismo entende que 

não são questões da lógica da concorrência que geram o monopólio, e sim as questões sociais. 

Entendem que sim, existe uma tendência a gerar monopólio a partir de conseguir 

alcançar um capital fixo, mas eles afirmam que existe um conjunto de tendências que 

contrabalanceiam isso, mantendo o monopólio em um limite seguro para a economia 

funcionar. Asseguram que sempre se produzem modificações nos processos econômicos, nas 

forças produtivas, aparecem novos mercados e, se contar com o apoio, a aprovação, e a 

compreensão do Estado, das leis, dos tribunais e da opinião pública, esse conjunto de 

tendências é que não permite alcançar um estado de monopólio prejudicial, fora de controle.  

Além disso, o que ocorre na concorrência é que mesmo que haja monopólio, o preço, 

que é o que está fazendo o jogo, a disputa de mercado, transforma tudo em uma concorrência 

de preços. E o preço será regulado pela própria disputa, uma vez que os neoliberais entendem 

que havendo outro preço em concorrência com o preço do monopólio, ele não permitirá que o 

monopólio seja muito maior, ao contrário, o do monopólio terá que ser equiparado, no 

mínimo, aos outros preços. É por isso, que os neoliberais entendem que a não intervenção 
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nesse nível é necessária, e a ação governamental passa a ser a de justamente deixar a 

concorrência guiar as trocas.   

No neoliberalismo, a ação de governar não guia mais o indivíduo antes do coletivo, 

mas inverte, o ato de governar é guiado pelo neoliberalismo. A ação governamental não só 

visa o indivíduo produtivo, focando em realizar uma dinâmica em que o próprio, o privado é 

incentivado, mas atua sobre as desigualdades sociais de maneira a tornar esses mesmos 

indivíduos em indivíduos produtivos. O ser coletivo quase não tem espaço para existir. A 

concorrência guia a ação do Estado. A concorrência entre os indivíduos produz a riqueza. A 

tônica para um indivíduo melhor, mais capacitado para produzir do que os outros indivíduos, 

encontra no neoliberalismo o centro de sua ação. O coletivo, o ser social, deve ser formado 

por indivíduos mais que produtivos; cada um precisa ser o melhor de todos, em termos 

produtivos. Um indivíduo apto a competir, que só pensa no coletivo competindo. A ação 

governamental do neoliberalismo é gerenciar a competitividade. Somos definitivamente um 

conjunto de indivíduos competindo para conseguir fazer uma sociedade. 

 

 

A mudança do entendimento do enriquecimento no neoliberalismo 

 

Tendo nascido em Erfurt, na Alemanha e causando grande impacto na formação do 

pensamento científico moderno, os estudos de Marx Weber22 (1864-1920) ressoaram de tal 

forma nas ciências humanas do século XX que formaram duas grandes escolas: a escola de 

Friburgo e a escola de Frankfurt, conforme nos conta Foucault: 

 

“Ou seja, Max Weber, serve de ponto de partida para ambas e dele 

poderíamos dizer, para esquematizar de maneira drástica sua posição, que 

funciona no início do século XX, na Alemanha, como aquele que em linhas 

gerais deslocou o problema de Marx. Se Marx procurou definir e analisar o 

que poderíamos chamar, numa palavra, de lógica contraditória do capital, o 

problema de Max Weber e o que Max Weber introduziu, ao mesmo tempo 

na reflexão sociológica, na reflexão econômica e na reflexão política alemã, 

não é tanto o problema da lógica contraditória do capital quanto o problema 

da racionalidade irracional da sociedade capitalista. (FOUCAULT, 2008, p. 

144). 

 

 

 

                                                 
22Maximilian Karl Emil Weber, intelectual, jurista e economista com estudos destacados para o estudo moderno 

da sociologia que influenciou a economia, a filosofia, o direito, a ciência política, a administração; pela 

proposição do estudo de processos de racionalização que provém a sociedade moderna e capitalista. 
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A escola de Friburgo vai tentar intervir na irracionalidade social gerada pela 

racionalidade econômica do capitalismo. Os teóricos dessa escola acreditaram que poderiam 

encontrar uma forma de administrar o problema social gerado, e foi a experiência do nazismo 

que possibilitou isso. O Estado poderia retomar a confiança na legitimidade do seu lugar de 

gerenciador sendo o gerador de espaços para a liberdade econômica. E, nesse contexto, não 

importava mais quem se opunha ao Estado, mas sim o como criar possibilidades para as 

adversidades econômicas. Não existem adversários para o Estado, o que existe é o campo de 

ação, que muitas vezes é adverso, requerendo o gerenciamento. A escola de Friburgo 

entendeu que toda a distribuição estratégica é que deveria ocorrer no lugar da intervenção do 

Estado. Em nenhum momento, os neoliberais admitiram a contradição imanente à lógica 

capitalista; o que fizeram foi olhar para o nazismo e dizer: a economia protegida mais a 

economia de assistência mais a economia planificada com intervenções reguladoras 

sistêmicas é que impedem a economia liberal. 

Por outro lado, a escola de Frankfurt tentou estudar uma outra racionalidade social 

por entender que a lógica capitalista econômica não é separada da lógica capitalista social. 

Visava criar algo que pudesse anular a racionalidade econômica capitalista, distinguindo-se 

dos neoliberais, que responsabilizavam o Estado como incapaz de lidar com os problemas 

sociais gerados no capitalismo. 

A governamentalidade neoliberal acredita que pode administrar o que se entende por 

enriquecimento mútuo. Estando a ação governamental disposta a gerenciar o máximo de 

concorrência possível a fim de que esteja assegurado o controle do monopólio, o que acontece 

é criar cada vez mais condições para que mesmo pequenos produtores ou até produtores/ 

indivíduos participem da concorrência para que a sua produção possa gerar um preço que 

forçará a concorrência com os monopólios. Assim, o enriquecimento não é mais 

simplesmente mútuo, como pensava o liberalismo, mas passa a ser indexado à ação 

governamental. Quando se enriquece, não se participa somente de um enriquecimento mútuo, 

mas se contribui com o seu país e o seu mundo. Enriquecer passa a ser uma ação política 

favorável do indivíduo para o coletivo. 

O que o neoliberalismo instala é a força do privado, do próprio, do eu, que passa a se 

pensar como sendo mesmo um eu antes do coletivo.   
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Neoliberalismo norte-americano e o indivíduo 

 

É certo que houve um certo debate de ideias sobre o que de fato acontece quando se 

propõe um mercado concorrencial que dá ao Estado a tarefa de gerenciamento. Para o 

economista Schumpeter23,o mercado concorrencial requer que o Estado o gerencie para isso. 

Ele vê que são as consequências sociais do capitalismo que geram monopólios. Como se vê, 

Schumpeter não pensa que existe monopólio como consequência da lógica econômica 

capitalista. Essas tendências inevitáveis para o monopólio precisam de administração próxima 

e, por isso, o Estado será o centro administrador do capitalismo. Para gerenciá-las, para não 

deixá-las acabar com a própria concorrência, é inevitável a consequência que o Estado se 

torne o centro organizador e controlador da produção e, portanto, chegue naquilo que ele diz 

ser uma “passagem ao socialismo”: “... Schumpeter dá para o socialismo – “um sistema no 

qual uma autoridade central poderá controlar os meios de produção e a própria produção” 

(FOUCAULT, 2008, 243) 

Portanto, haverá, inevitavelmente um momento da necessidade desta autoridade 

central controlando os meios de produção e a produção. E certamente haverá um preço a 

pagar por isso, ou seja, a regulação absoluta e total do Estado para que a concorrência seja 

mantida. É preciso, segundo Schumpeter, que haja um custo político, ou seja, uma certa perda 

de liberdade. A regulação dos meios e da produção estarão sob a gerência do Estado e, 

portanto, com a regulação necessária para a concorrência. 

Mas, para outros, não se trata de uma consequência inevitável. De fato, os neoliberais 

não pensam que o problema do monopólio esteja na lógica econômica do acúmulo, mas que 

seja mesmo de consequência social, só que essa tendência que o monopólio requer (de 

administrar para que ele não opere destrutivamente no mercado concorrencial), não deve ser 

gerenciada pelo Estado, pagando com o preço da liberdade, que se perde em função de uma 

ação governamental plenamente controladora. Para estes, a tendência de regulação de 

monopólio acerbado pode ser regulada pela intervenção social mesmo, por meio de uma 

intervenção jurídica, por meio de um Estado de Direito, já que o processo econômico não é 

dissociado do institucional, ou da ação governamental. 

O Estado de Direito foi apresentado como uma oposição ao despotismo, ou seja, 

como possibilidade de oposição ao poder soberano, a uma vontade soberana que pode se dar 

                                                 
23 Joseph Schumpeter (1883-1950) foi um impactante economista austríaco tendo sido um dos primeiros 

economistas a considerar a inovação tecnológica como motor do desenvolvimento capitalista. Em “Nascimento 

da Biopolítica”(2008), Michel Foucault o apresenta como influente debatedor para a consolidação do sistema 

neoliberal, poré a partir da argumentação que a socialização seria algo inevitável. 
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por formas obrigatórias do poder público. Ele não é o Estado de Polícia, ou seja, algo que 

pode estabelecer uma ligação entre a lei mais geral e o conjunto de decisões e formas de 

regulação transitórias e locais, imprimindo uma certa repressão. Para evitar que o despotismo 

do soberano e as ações de coerções sejam opressoras, o Estado de Direto oferece outra 

alternativa:  

 

O Estado de direito aparece, nesse momento, como um Estado em que cada 

cidadão tem possibilidades concretas, institucionalizadas e eficazes de 

recurso contra o poder público. Ou seja, o Estado de Direito não é 

simplesmente um Estado que age de acordo com a lei e no âmbito da lei. É 

um Estado em que há um sistema de direito, isto é, leis, mas também 

instâncias jurídicas que vão arbitrar as relações entre os indivíduos de um 

lado, e o poder público de outro. É simplesmente o problema dos tribunais 

administrativos. (FOUCAULT, 2008, p.234) 

 

Não só agir e estar em acordo com a Lei, mas ser um Estado em que há um sistema 

de direito, com leis e instâncias judiciárias atuantes entre indivíduos e poder público. Essa 

cautela em relação ao despotismo gerou duas possibilidades de ação. Uma delas é a criação de 

tribunais administrativos, ou seja, uma instituição em que os cidadãos podem e devem 

recorrer contra o poder público. Outros defendem que é necessário algo que não faça parte do 

aparelho público, porque fazendo parte acaba contaminado por ele. Estes defendem que 

somente a justiça pode arbitrar entre Estado e cidadãos. Pensam que o Estado de Direito 

caracteriza-se por ser um sujeito jurídico que pode ser questionado, existindo a possibilidade 

de introduzir as queixas.  

Os neoliberais pensam ser possível aplicar o princípio do Estado de Direito na ordem 

econômica e para lidar com o problema do controle absoluto do Estado no mercado é preciso 

lembrar o Estado nulo do nazismo. Ou seja, o Estado tem sim que ser uma instância jurídica 

passível de confronto legal, não ser apenas uma instrumentalidade. Em outras palavras, é 

preciso que a lei seja de tal forma que sua ação no mercado não seja nem de estabelecer os 

fins, nem de ser só uma instrumentalidade do mercado, mas que sua ação legal, sua ação de 

lei, seja apenas “a forma mais geral de ação”. Então, a ação do Estado nunca poderá ser a de 

intervir na ordem econômica como um sujeito capaz de dominar os processos econômicos, 

como realizador de um plano econômico. Deverá ser apenas uma moldura que dirá para as 

pessoas o que elas devem ou não fazer, isto é, uma lei na ordem econômica deve permanecer 

propriamente formal, sem ser ela própria a ação. Deve ser apenas uma moldura de ação, 

concedida a priori na forma de regras fixas e nunca ser corrigível em função dos efeitos 

produzidos. A ação governamental é, sim, um Estado de Direito, mas de maneira que essa lei 
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possa dar toda a liberdade de ação ao agente, que não é o Estado. O Estado é apenas aquele 

que, pela lei, apresenta a moldura que define, mostra, deixa bem esclarecido como o poder 

público se comportará. 

 

O Estado, o poder público nunca intervirá na ordem econômica a não ser na 

forma da lei, e é no interior dessa lei, se efetivamente o poder público se 

limitar a essas intervenções legais, que poderá aparecer algo que é a ordem 

econômica, que será ao mesmo tempo o efeito e o princípio da sua própria 

regulação. (FOUCAULT, 2008, p. 239) 

 

É aqui que o indivíduo competitivo, ao enriquecer, está ajudando o mundo social, 

está contribuindo com a coletividade. Esse indivíduo anterior, pré coletivo, privado, 

normatizado como o agente de mercado (agente para quem a ação governamental risca a 

moldura da ação política), evita a centralização do Estado porque se apoia na diferenciação. 

Aqui, há uma passagem importante de ser notada. O agente, o acionador, agora está em toda 

parte comofrágeis mecanismos concorrenciais.A racionalidade governamental não está mais 

centralizada no Estado, mas em tudo: empresasmédias, pequeno comércio, artesãos. É o 

indivíduo pensado como uma empresa, porque são de muitas empresas que o mercado 

concorrencial se fará dinâmico o suficiente para produzir riqueza. O indivíduo como empresa, 

como dono de sua vida, de seu casamento, de seu futuro, de sua família, de seu modelo de 

existência, de tudo o que escolher. É como se o indivíduo pré coletivo, competitivo, privado 

se expandisse, se alargasse. O ser privado se expande para tudo que lhe é vital. Tudo passa a 

ser em acordo ao seu proprium, ao seu em si.  

 

Ora, que função tem essa generalização da forma “empresa”? Por um lado, 

claro, trata-se de desdobrar o modelo econômico, o modelo oferta e procura, 

o modelo investimento-custo-lucro, para fazer um modelo das relações 

sociais, um modelo da existência, uma forma de relação de indivíduo 

consigo mesmo, com o tempo, com o seu círculo... (FOUCAULT, 2008, p. 

332) 

 

Essa característica nova do neoliberalismo, de generalizar essa forma econômica de 

mercado para tudo poder fazer parte do jogo do mercado, é ainda mais radical no 

neoliberalismo norte-americano.  

 

[...] o liberalismo americano não é – como é na Françado pós-guerra – 

simplesmente uma opção econômica e política formada e formulada pelos 

governantes ou no meio governamental. O liberalismo, nos Estados Unidos, 

é toda uma maneira de ser e de pensar. É um tipo de relação entre 
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governantes e governados, muito mais que uma técnica dos governantes em 

relação aos governados.” (FOUCAULT, 2008, p. 301) 

 

No neoliberalismo norte-americano, esse indivíduo/empresa é valorizado como um 

capital humano. O tipo de capacidade que tem, o que faz de sua capacidade, como a aplica 

estrategicamente é que é importante. O indivíduo não é só alguém que trabalha utilizando sua 

força de trabalho em determinado tempo para ter possibilidade de adquirir capital através do 

acúmulo de recursos. O indivíduo é alguém que é ele o capital, e que assim sendo, é o gerador 

de renda. Ele é nele mesmo um capital e, quanto mais singular e raro for, isso se manifestará 

na sua renda porque produzirá o diferencial. Todos os outros campos da atividade humana não 

estritamente econômicos passam a girar em torno disso. A educação, a saúde, o tempo de 

afeto em família, tudo passa a contribuir para que o indivíduo (capital) possa ser, ele mesmo, 

capaz de concorrer com sua capacidade produtiva em termos de “renda”. 

 

Ora, qual é o capital de que o salário é a renda? Pois bem, é o conjunto de 

todos os fatores físicos e psicológicos que tornam uma pessoa capaz de 

ganhar este ou aquele salário, de sorte que, visto do lado do trabalhador, o 

trabalho não é uma mercadoria reduzida por abstração à força de trabalho e 

ao tempo [durante] o qual ela é utilizada. (FOUCAULT, 2008, p. 308) 

 

No neoliberalismo, o indivíduo é o acúmulo do capital, da centralidade em si, 

acionador da competição e da diferença de potenciais. Essa é uma política que pode ser 

entendida como Vitalpolitik24. 

 

 

O indivíduo que antecede o coletivo e as mídias – uma governamentalidade 

neoliberal 

 

A governamentalidade, a razão do Estado ou ainda, se quisermos, a ação 

governamental atua também através das mídias25, ou seja, as mídias não são neutras, não são 

meras transmissoras, porque elas mesmas, de alguma maneira, produzem a informação e não 

simplesmente a relatam. Um aparelho transmissor, uma mídia, tem seus modos específicos de 

se organizar e, por isso mesmo, modifica a informação. A mídia rádio coloca a informação na 

                                                 
24 Vitalpolitik é usado por Michel Foucault (2008) em Nascimento da Biopolítica para se referir à aplicação da 

economia a campos não econômicos. 
25 Segundo a Teoria Corpomídia (KATZ & GREINER, 2005), as mídias não se restringem aos aparelhos que 

transportam a informação.  



 
29 

organização linear e gramatical da oralidade; a mídia tv coloca a informação na organização 

visual e sonora de diversas maneiras: algumas vezes priorizando a imagem, noutras, a 

oralidade. Além da mídia requerer que se modele e ajeite a informação para seu formato, já 

modificando aí a informação que ela irá “transmitir”, ela também, conta com aqueles que 

escolhem qual informação será transmitida. A mídia, assim, é um composto, mas não é só 

isso, ela também é um agente, uma potência acionadora.  

As formas de comunicação são muito significativas na organização social e política. 

Na passagem do feudalismo para o capitalismo europeu, é relevante o surgimento da 

impressão como o princípio do desenvolvimento da indústria da mídia26, que chegará aos 

grandes conglomerados midiáticos no neoliberalismo atual. Todos os momentos históricos 

aqui apresentados, que definiram ações políticas nomeadas de mercantilismo, liberalismo e, 

depois, neoliberalismo, inventaram um modo de se compor com as mídias.   

No momento inicial, em que o mercantilismo era uma organização política e 

econômica que agia para fortalecer e enriquecer o Estado, acumulando o máximo de ouro, 

prata e criando modos de expandir a exploração e a colonização, o recurso de comunicação 

era justo o de criar um referencial unificador. Cores, símbolos, roupas, músicas, hinos, 

bandeiras, danças e outros mediavam o referencial a que certo agrupamento de pessoas fazia 

parte. Para o Estado, todas as mídias empregadas tinham por fim gerar esse referencial. A 

ação governamental visava unificar. Como se vê, a comunicação articulava a organização 

social e política, tornando-se um exercício do poder político unificador na unificação das 

unidades estados-nações. 

Já no liberalismo, surge a relação acúmulo de capital-capacidade de acionar as 

mídias. Assim, o possuidor de mais capital tinha maior potencial de comunicação. Como a 

ação governamental, no liberalismo, visava gerar pessoas com capacidade produtora (de modo 

a prepará-las para o livre mercado), as mídias se tornaram alvos de controle da ação 

governamental. Assim, o Estado as controlava, potencializando positivamente os indivíduos 

para que tivessem capacidade produtiva, mediando a razão estatal. Daí surge a normatização. 

É pelo exercício do poder de Lei que a ação governamental atua como agente censurador. A 

mídia deve potencializar o indivíduo pré-coletivo que a política liberal legisla. Toda mediação 

que ferir essa escolha política deve ser censurada e o exercício, a ação disso, é a Lei.  

                                                 
26 John B. Thompson (2009), estudioso da mídia social, desenvolve uma reflexão sobre o impacto da indústria da 

mídia e, principalmente, da indústria da televisão, em A Mídia e a Modernidade – Uma Teoria Social da 

Mídia. 
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O acúmulo de capital vai gerando hierarquia social. No liberalismo, a ação de 

governança, de fato, quer gerir o mercado e vê o mercado pelas diretrizes da oferta e da 

procura, e o vê também como relações de investimento-custo-benefício. A lógica do 

monopólio, e também a dinâmica social que está nela implícita, já foram aqui tratadas. Seja 

qual for a lógica que se quiser adotar, não é possível dizer que existe uma diferença entre elas, 

pois a lógica do acúmulo tende a resultar que uns acumulem muito mais que outros. O 

liberalismo não conseguiu eliminar esse traço, mesmo não sendo ele da ordem da lógica 

econômica, mesmo que hipotética e absurdamente, pudesse instaurar o econômico separado 

do social. Ainda que fosse possível educar o indivíduo para que ele pensasse e agisse em si 

primeiramente do que no social, e que depois ele conseguisse pensar e agir se abrindo para o 

coletivo, isso não evita que alguns acumulem recursos amplamente e outros, precariamente. 

Por isso, a mídia precisa ser uma potência diferente da política absolutista mercantilista: ela 

precisa ser um modo de controle para o indivíduo privado.  

Dado os problemas que se seguiram, o liberalismo foi sendo remodelado como 

neoliberalismo, modelo em que a ação governamental foi assumindo, cada vez mais, a 

instrumentalidade do mercado sem quase nenhum controle dele. As mídias também passaram 

a assumir outra potencialidade, que pudesse configurar essa nova ação. 

A fim de potencializar a concorrência de preço para produzir riqueza, os neoliberais 

passam a utilizar as mídias para esse fim. Não interessa mais, para a política neoliberal, o 

controle explícito, embora que isso ainda seja importante para preservar um limite de ação. As 

mídias, de fato, passam a ser a potência que busca dar condições para gerar concorrência, na 

forma de uma Lei. A Lei deve agora gerar concorrência de mercado, e a mídia funciona como 

a potência disso. Então, novamente a mídia, agora de uma outra maneira, cria condições para 

que a ação governamental potencialize a forma sociopolítica que ela elege. Ação 

governamental não usa a mídia através de si, ela legisla dando uma potência comercial para a 

mídia, com o fim de criar um mercado concorrencial e com fim de continuar a normatizar 

sobre o indivíduo privado antes de tudo. Agora, não será mais o Estado que vai fazer; ele, o 

Estado dá o campo, no caso a mídia, para que o sujeito se capitalize, passe a ser ele mesmo, a 

empresa que utiliza a mídia para produzir algo que concorra com os demais.  

É esse o princípio da política cultural que criou a Lei Rouanet27.   

                                                 
27 Lei Federal de Incentivo à Cultura n.o 8.313/91 de 23.12.1991, também conhecida por Lei Rouanet em 

homenagem ao Secretário da Cultura de quando a Lei foi criada, Sr. Sérgio Paulo Rouanet (Cria o Programa 

Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC), setor do Ministério Nacional da Cultura (MINC) legislando sobre o 

Imposto de Renda oferecendo “Mecenato” para doações e patrocínios até 4% do imposto normal devido de 
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O Estado elegeu o formato de leis de incentivo à cultura-edital-projeto cultural para 

cumprir com o seu dever de promover a cultura. Tal modelo vem regulando o fluxo de 

produções em dança. Isso ocorre, como vimos, porque o mercado precisa de produtos em 

grande diversidade e que possam concorrer, pelo preço, uns com os outros.  

Um projeto que gere um produto artístico com visibilidade atende aos interesses 

daquele que pode deixar de recolher o imposto que deve ao governo e usa esses recursos para 

financiar um produto artístico. O balé Marília de Dirceu atendeu aos requisitos. Não o seu 

projeto detalhado sobre o trabalho artístico (descrição de roteiro, de figurinos, de cenários, de 

gravações, de iluminação cênica, pessoal a ser contratado, gastos em geral, etc). O que mais 

interessou ao governo (que aceitou o projeto como beneficiário da Lei Rouanet) e ao 

patrocinador (qualquer empresa de arrecadação de impostos via lucro real) foi a mídia. 

Marília de Dirceu propunha uma experiência conjunta de alunos e professores de 

diferentes ambientes sociais. Tratava-se da continuidade de uma proposta que vinha sendo 

realizada há muitos anos, com contribuições espontâneas do que cada um podia dar, que se 

transformou em recursos planejados em acordo com a Lei Rouanet. A Lei garantia a 

esperança de que as necessidades financeiras seriam inteiramente atendidas, bastava seguir o 

planejamento. 

O produto artístico também foi impactado pela transformação do financiamento e de 

sua escala, com problemas inesperados que serão estudados no decorrer da tese, mas aqui, 

nesse tópico, destaca-se a mídia ou o planejamento de mídia deste produto artístico.  

Assim que o projeto foi aprovado, o Ministério da Cultura enviou um grande 

material explicativo sobre o uso obrigatório da sua logomarca nos materiais de divulgação 

(banners, panfletos, outros impressos...), alocução que deveria ser feita antes de cada 

apresentação, a obrigatoriedade da divulgação em mídia impressa, televisiva e radiofônica. 

Camisetas ou qualquer outro recurso comunicacional diferente deveria ser aprovado no 

MINC. No mesmo material constavam também as punições para o descumprimento das regras 

determinadas para a divulgação nas mídias. 

Com a empresa financiadora (via dedução fiscal da Lei Rouanet), depois de muito 

insistir, aconteceu um contato para definição de datas e valores, e o que não tardou para se 

manifestar foi o interesse pela midiatização do produto artístico. Embora interessados na 

proposta social do projeto que estava financiando, seu maior envolvimento foi o de definir e 

aprovar todas as peças de mídia. Outro aspecto determinante para essa aproximação com uma 

                                                                                                                                                         
Empresas de lucro real (pessoas jurídicas com pagamentos de imposto: trimestral, anual ou apurado por ocasião 

do levantamento de balanços ou balancetes de suspensão ou redução de pagamentos mensais do imposto).  
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empresa financiadora foi a boa relação do consumidor do produto da empresa com o público 

alvo do espetáculo. A empresa financiadora tinha um interesse declarado por essa relação.  

Mais uma vez ficava claro que o foco estava em agregar um valor cultural e artístico à 

imagem da empresa – estratégia para que seu produto se tornasse ainda mais competitivo.  

Nessa experiência, ficou evidente que era a mídia que fazia a Lei Rouanet funcionar. 

Ela atua como um catalisador entre a governamentalidade (que forma um campo favorável à 

competição), a empresa privada (que pode fortalecer a competitividade de seu produto sem 

usar recursos próprios) e o artista (que deve criar um produto artístico para competir com o 

dos demais).  

Um dos problemas mais complexos que a Lei Rouanet gera é que ela gerencia, de 

forma modeladora e de modo muito abrangente, o convívio social através do potencial das 

mídias envolvidas nos projetos aprovados. O indivíduo pré-coletivo, que tem como princípio 

a proteção do si próprio para só depois pensar coletivamente, não só é o princípio da política 

cultural da Lei Rouanet, mas se faz presente também, e de forma acentuadamente impactante, 

nos envolvidos.  

Por isso, seguimos com uma breve diferenciação dos mais conhecidos tipos de 

governamentalidade e do indivíduo que neles vive, para avançarmos no entendimento de que 

a potência da mídia modula cognitivamente todos os que participam. No caso dessa 

experiência de fazer dança com vínculo de comunidade, ela rapidamente foi imunizada 

cognitivamente. 
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PARTE 2. INDIVÍDUO / SINGULARIDADE / COMUNIDADE 

 

 

1. Indivíduo 

 

A governamentalidade da imanência de indivíduos: o comunismo 

  

Historicamente, houve experiências em que a produção de riquezas se dava por 

outros modos de ações de um Estado constituído. A partir da reflexão de que desigualdades 

sociais são imanentes à lógica capitalista e são até necessárias dentro deste tipo de 

convivência social, alguns teóricos propuseram uma outra governamentalidade, na qual a ação 

do Estado está norteada pela coletividade. Nesse modelo, a coletividade é vista como uma 

imanência de indivíduos, ou seja, como uma outra racionalidade do Estado. A experiência 

vivida por Estados que se nortearam por esse modo de produção de riqueza se tornou 

conhecida como comunismo. 

Embora, para poucos, o comunismo fosse mais que um conceito e tivesse um 

significado maior do que a palavra ‘comunismo’, ele se tornou uma espécie de símbolo de um 

campo de resistência “impotente”. A impotência que este pensamento social enfrenta vem do 

fracasso da experiência realizada. Para muitos, foram os Estados Comunistas que se fizeram 

agentes dessa traição, quando se tornam estados totalitários. A racionalidade do Estado 

Comunista foi fazendo da imanência dos indivíduos a produção de riqueza. A ação 

governamental comunista não apagava o indivíduo, pois fazia do indivíduo um conjunto 

produtivo antes da sua situação de indivíduo. A ação governamental comunista agia também 

ativando o indivíduo produtivo, só que de maneira coletiva. Não é dado a ele, indivíduo, um 

campo para que se torne produtivo. É ele, indivíduo, já uma força vital, produtiva em 

coletividade. Então, o indivíduo que o Estado regula não é o indivíduo, o proprium, o privado, 

o si mesmo. É um indivíduo já considerado junto, e junto de tal forma que deixa de existir o 

proprium, o privado, o a si primeiro para o Estado, é o indivíduo primeiro com o todo, por 

isso na ação governamental não havia o privado, mas antes o que havia era o todo, o ser no 

todo. O indivíduo em imanência absoluta. A imanência absoluta quer dizer que os traços de 

cada indivíduo, desaparece por completo não porque as mediações entre os indivíduos vão 

constituindo um apagamento, mas porque já anteriormente já é dado que o indivíduo é o todo 

com outros indivíduos.  
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Yet it is precisely the immanence of man to man, or it is man, taken 

absolutely, considered as the immanent being par excellence, that constitutes 

the stumbling block to a thinking of community (NANCY, 1991, p. 3)28 

 

 

A governamentalidade dos indivíduos absolutos: o totalitarismo 

  

Há ainda que se pensar na ação governamental (razão do Estado) que visa uma 

totalidade absoluta. Não à toa, as tentativas comunistas foram associadas a totalitarismos. 

Uma normatização, uma política que traça indivíduos puramente imanentes. Sua ação 

convoca o todo antes, porque é sempre a totalidade que vem pensada como o antes.  

Essa totalidade absoluta convoca algo que é fechado em si mesmo, articula, organiza 

e produz o todo. O totalitarismo acredita que o todo é um todo absoluto. Em termos políticos, 

esse entendimento articula ações em que o todo é a imanência de indivíduos, mas é justo aqui 

que se instala uma contradição, pois para algo se fazer total ou absoluto, precisa estabelecer 

uma borda, situação que não pode ocorrer no estado de imanência absoluta.  

É preciso atentar para o fato de que um todo formado por indivíduos imanentes 

representa apenas uma maneira de entender um indivíduo como sendo o todo. O totalitarismo 

organiza a sua absoluta produtividade na não separação entre indivíduo e todo. O indivíduo 

imanente com o todo é o indivíduo que não pode ser “sem relação” com o todo. O que não 

pensa é que para se obter uma totalidade é preciso pensar em algum tipo de ruptura da 

imanência. A totalidade não pode ser pura imanência, ela só pode ser totalidade na imanência 

com ruptura. Só através da ruptura é que o indivíduo se constitui. E se constitui indivíduo 

“com” o outro. 

 

This rupture (analagous, if not identical, to Heidegger’s distinction between 

the ontical and the ontological) defines a relation to the absolute, imposing 

on the absolute a relation to its own Being instead of making this Being 

immanent to the absolute totality of beings”. (NANCY, 1991, p. 6)29 

 

 

 

                                                 
28 “Ainda é precisamente a imanência de homem para homem ou “homens” absolutamente considerados como 

seres em imanência por excelência que constitui o obstáculo para pensar comunidade” (NANCY, 1991, p. 3) – 

tradução minha. 
29 “Esta ruptura (análoga, se não idêntica, à distinção de Heidegger entre ôntico e ontológico) define a 

relaçãocom o absoluto, impondo ao absoluto uma relação com o seupróprio ser, ao invés de fazer este ser 

imanente àtotalidade absoluta dos seres” (NANCY, 1991, p. 6). 
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2. Singularidade 

  

O entendimento de indivíduo ou individualidade nos contextos sociopolíticos que 

partem de lógicas opostas, neoliberalismo e comunismo, carregam problemas em relação à 

posição do indivíduo no contexto social. Tanto o neoliberalismo como o comunismo parecem 

ligados minuciosamente por um pensamento de indivíduo fechado em si que, segundo alguns 

estudiosos, se pensa como indivíduo e não como singularidade. A singularidade se dá em uma 

ruptura do todo que, para se romper, precisa antes ser aberto. Quando aberto, em uma 

perpétua abertura, o indivíduo se singulariza na ruptura. 

 

[…] behind the theme of the individual, but beyond it, lurks the question of 

singularity. What is a body, a face, a voice, a death, a writing – not 

indivisible, but singular? What is their singular necessity in the sharing that 

divides and that puts in communication bodies, voices, and writings in 

general and in totality? In sum, this question would be exactly the reverse of 

the question of the absolute. In this respect, it is constitutive of the question 

of community (…) But singularity never has the nature or the structure of 

individuality”. (NANCY, 1991, p.6)30 

 

É isso que leva à reflexão do que se entende por indivíduo. Ou seja, trata-se de uma 

ontologia31. E o que se encontra nestas duas formas de governo – neoliberalismo e 

comunismo - são duas ontologias do indivíduo, mas em ambas a ontologia é uma ontologia do 

indivíduo constituído. 

Para entender o indivíduo, pode-se recorrer a duas explicações hegemônicas: a da via 

substancialista32 e a da via hilemórfica33. Embora ambas pensem a ontologia do indivíduo de 

maneira diferente, não se pode esquecer o que acaba de ser anotado: há nelas um mesmo 

princípio, pois elas partem do indivíduo constituído. 

 

[...] “ambas supõem que existe um princípio de individuação anterior à 

própria individuação, suscetível de explicá-la, de produzí-la, de conduzí-la. 

                                                 
30“… atrás do tema do indivíduo, mas para alémdele, espreita a questão da singularidade. O que é o corpo, 

orosto, a voz, a morte, o escrito – não indivisível, massingular? Qual é a necessidade singular deles no 

compartilhar, que divide e põe em comunicação corpos, vozes e escritos em geral e na totalidade?Em resumo, 

esta questão seria exatamente oreverso da questão do absoluto. Com respeito a isso, faz parte a questão da 

comunidade (...). Masa singularidade nunca tem a natureza ou a estrutura da individualidade” (NANCY, 1991, 

p.6) 
31 Ontologia é o campo da filosofia que estuda o ser e a existência. 
32 Substancialismorefere-se ao ser (indivíduo) como dado já em uma unidade. Neste pensamento, não existe 

separação de substância corpo e mente. O indivíduo é mono, é uno de partida. 
33 Hilemórfico é referido ao ser (indivíduo) como dado no encontro de duas coisas: forma e matéria. Neste 

pensamento, o uno/o individual se dá nesse duo. 
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(...) Nessa própria noção de princípio, há um certo caráter que pré-figura a 

individualidade constituída.” (SIMONDON, 2005, p. 23) 

 

O pensamento substancialista - tal como no atomismo, que engendra o corpo vivo na 

força da coesão dos átomos, dada ao acaso - precisa supor que o indivíduo existe. Então, a 

explicação do indivíduo já parte da existência dele, ele é o princípio do qual a 

explicaçãoparte. Assim, a sua explicação supõe a sua existência antes de propor desenvolver 

uma explicação a seu respeito. Por outro lado, no pensamento hilemórfico (tecnológico e 

vital), também é preciso partir da existência de um indivíduo para depois explicá-lo, embora 

seja de outra maneira, seja considerando forma e matéria.  

É importante não esquecer que as duas explicações, ou melhor, estas duas ontologias 

do indivíduo partem do indivíduo já constituído. Isso permite supor que o pensamento 

enraizado no indivíduo pré-coletivo, no indivíduo fechado em si antes de tudo, 

acentuadamente fechado em si, com dificuldade em abrir-se, uma imanência que se perde no 

todo conforme o que foi apresentado na Parte 1, surpreendentemente, atravessa todos os 

campos do conhecimento e mais tudo o que se pode supor hoje existente. Aqui nos deparamos 

com o mesmo pensamento, mas que dá suporte para ontologias opostas. 

Quando se parte de um indivíduo já constituído, descreve-se o indivíduo já estando, 

sem precisar lidar com o que o fez assim se constituir. Sendo dado como premissa, torna-se 

uma armadilha, pois dificulta a necessidade de investigar o processo de ser individuo. Isso 

torna mais claro o que está envolvido nos pressupostos das organizações sociopolíticas que 

temos criado. Nelas, não se considera o indivíduo como o que está se fazendo durante o 

processo, ou seja, em constituição permanentemente. Em termos de ontologia do indivíduo, 

seria perguntar ao substancialismo e ao hilemorfismo não se o indivíduo aparece da força dos 

átomos ou se aparece da junção de matéria e forma, mas sim, perguntar como se dá a 

constituição enquanto ele se constitui. Ao perguntar como o indivíduo se dá enquanto ele está 

se constituindo, assume-se que ele ainda não está constituído e também que nunca estará 

finalizado. Com este princípio, se pensa o individuo eternamente se individuando, sem existir 

um indivíduo fechado, a espera de uma explicação. O princípio do indivíduo se desloca para a 

operação de se individuar. 

 

“Queríamos mostrar que é preciso operar uma reviravolta na busca do 

princípio de individuação, considerando como primordial a operação de 

individuação a partir da qual o indivíduo vem a existir e da qual ele reflete, 

em suas características, o desenrolar, o regime e, enfim, as modalidades. O 

indivíduo seria, então, apreendido como uma realidade relativa, uma certa 
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fase do ser que supõe antes dela uma realidade pré-individual, e que, mesmo 

após a individuação, não existe sozinha, pois além de a individuação não 

esgotar de uma só vez os potenciais da realidade pré-individual, aquilo que 

ela faz aparecer não é somente o indivíduo, mas o acoplamento indivíduo-

meio34. O indivíduo é, assim, relativo em dois sentidos: pois ele não é todo o 

ser e porque ele resulta de um estado do ser no qual ele não existia nem 

como indivíduo e nem como princípio de individuação.” (SIMONDON, 

2005, p.25) 

 

Trocar o princípio do indivíduo constituído pelo princípio de individuação significa 

trocar o indivíduo pela operação de se individuar. O ser não é substância, como prevê o 

substancialismo, e nem matéria e forma, como diz o hilemorfismo. O ser pronto do indivíduo 

antes de tudo não existe. O ser não é um indivíduo pré-coletivo, mas o seu contrário. É aberto 

e em fluxo com o outro, ele é pré-individual e o que se constitui são singularidades diferentes, 

em mudança, porque essa vida que conhecemos, ela está sempre afastada da previsibilidade. 

  

 

3. Comunidade  

 

A Comunidade Positiva dos Neoliberalismos 

  

Tendo investigado indivíduo e singularidade, é o momento de se voltar para as 

organizações sociopolíticas, para caminhar na direção do entendimento de comunidade. 

E será que comunidade existe? Na aula do dia 8 de agosto de 2013, conduzida por 

Christine Greiner no Programa de Estudos Pós-graduados em Comunicação e Semiótica da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ela mobilizou os nossos sentidos com uma 

inquietante reflexão: “O que as pessoas nomeiam de comunidade hoje em dia? Esta palavra 

acabou virando outra coisa no mundo e ela se tornou de diversos entendimentos”35. 

É possível que a comunidade não tenha jamais acontecido como forma de 

convivência social na história humana porque, seja qual for o sistema sociopolítico, o que 

rege é o indivíduo fechado em si mesmo, um indivíduo pré-coletivo no sentido aqui abordado. 

Se o convívio social vai se estabelecendo com indivíduos tidos como seres absolutos, o que 

aparece são indivíduos (proprium, eu antes, privado) que podem juntar-se a outros indivíduos 

(proprium, eu antes, privado), em torno do que é proprium, privado a si. De maneira que 

                                                 
34 O meio pode, aliás, não ser simples, homogêneo, uniforme, mas ser originalmente atravessado por uma tensão 

entre duas ordens extremas de grandeza, que o indivíduo mediatiza quando ele se torna indivíduo. 
35 Anotação desta aula.  
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comunidade se torna um grupo de indivíduos que compartilham algo que lhes é próprio em 

primeiro lugar, e isso se torna um traço “comum”.  

No neoliberalismo, o entendimento de comunidade se dá a partir do indivíduo 

absoluto, total ou fechado, antes de coletivo. Algo que tenho primeiro para mim, nomeado e 

configurado, se junta com alguém que tem esse mesmo algo, formando uma comunidade 

positiva. É o entendimento de comunidade como o que junta a característica comum de 

indivíduos. O que é meu, privado, com o que é o privado do outro. A comunidade do Jardim 

Conquista é uma comunidade porque os indivíduos têm em comum a característica (traço 

individual) de serem moradores desse bairro. Uma comunidade esportiva tem em comum 

torcer pelo mesmo time. O comum, o estar “com” o outro se dá por uma substância própria 

que é igual à do outro. As comunidades se formam com esse tipo de característica comum 

reunindo os seus integrantes.  

Nos neoliberalismos, a comunidade positiva é muito bem vista e reforçada, inclusive 

para fortalecer a concorrência de mercado. A ação comunitária tem com propósito fazer com 

que o indivíduo que está muito aquém da concorrência possa ser nela inserido. Por isso, as 

ações sociais a respeito dos imprescindíveis direitos humanos,tão debatidas pelos juristas, 

tornam-se cada vez mais privatizadas.  

É nesse contexto que nasce o terceiro setor, composto por sociedades privadas sem 

fins lucrativos. São grupos que mobilizam recursos privados (o proprium dos indivíduos) para 

ações que não são lucrativas para eles, mas para o todo social. De modo geral, são aqueles 

indivíduos que compartilham do pensamento de ‘preciso primeiro ajeitar a minha vida para 

depois fazer algo pelos outros’, ou seja, participar de alguma comunidade.  

De fato, as carências que emergem nos neoliberalismos são imensas e insolúveis. 

Não à toa, neles surgem tantas ONGs (Organizações Não Governamentais) para viabilizar 

uma espécie de distribuição de acúmulos.Sistemas sociopolíticos como esses nos fazem 

entender que a governamentalidade, a razão do Estado neoliberal, encontra uma maneira, 

através da comunidade positiva, de instituir uma política concorrencial.  

A comunidade, no ambiente sociopolítico neoliberal, não consegue ser formada de 

singularidades. Infelizmente, ela só é capaz de ser agilizada pelo proprium, o privado de cada 

um, que se junta com o do outro. Para isso mudar, a comunidade teria que ser aberta, lidando 

com os fluxos, mesmo arriscando desestabilizar-se. Precisaria ser na forma de que encontros 

seriam ocorrências bem vindas. No entanto, pelos riscos econômicos que essas ações 

representam nesse tipo de ambiente sociopolítico, é bem comum uma comunidade positiva ter 

uma espécie de dono, de proprietário (não declarado). Geralmente, é alguém que representa o 
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grupo, sem riscos de comprometimentos financeiros e jurídicos. E também por isso, um dos 

maiores problemas das comunidades é quem assumirá a continuidade de mantê-la. A 

comunidade positiva é um juntar de indivíduos que lidam com políticas concorrenciais e 

ajudam não só as pessoas, mas ao neoliberalismo funcionar.     

  

 

A Comunidade Negativa dos Neoliberalismos e do Totalitarismo 

 

Para outros, o comum privatizado que caracteriza a comunidade positiva mostra que 

comunidade não existe. Pensá-la a partir do indivíduo, do proprium, dos bens, do território, já 

configura uma impossibilidade de ser comunidade. O colapso do comum a faz ser considerada 

uma comunidade negativa. “Tem uma dissolução inevitável e irrecuperável do conceito de 

comunidade no mundo contemporâneo”36, propõe Christine Greiner, na mesma aula citada 

acima.  

A perda do sentido de comunidade é que leva a dizer que nos neoliberalismos, 

comunidade não existe. Nesse ambiente sociopolítico, existe outra coisa que nomeamos de 

comunidade, pois comunidade mesmo, seria outro tipo de vínculo e de convivência. E como 

não existe essa possibilidade, é que se considera essa comunidade como comunidade 

negativa. 

Já nos sistemas sociopolíticos totalitários, como já foi aqui tratado, o ser aparece 

como que diluído no todo. Ele é considerado como um todo coletivo, antes de tudo, e se 

organiza social e politicamente como absoluto, como um todo, uma completa imanência da 

“produção” no todo. O exemplo claro disso foi a governamentalidade nazista, cuja ação 

política era de maneira que os indivíduos deveriam pensar no todo da comunidade alemãantes 

de tudo.  

O indivíduo tem sua plena imanência no totalitarismo e, com isso, não considera a 

singularidade, como no neoliberalismo, mas no seu inverso. O que leva a pensar que a 

comunidade no totalitarismo também não é comunidade, e mais, que ela também não existe. 

Nessa concepção, comunidade é algo impossível. Neste ambiente, também é a negação do que 

se poderia entender como comunidade. É preciso considerar a ruptura do ser para chegar a um 

entendimento dessa negatividade, dessa inoperância da comunidade no totalitarismo. Para 

alguns, um viés para considerar essa inoperância é pensar no êxtase.  

                                                 
36 Anotação de aula dada no Programa em Comunicação e Semiótica da PUC-SP. 
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“Ecstasy answers – if it is properly speaking an“answer”- to the 

impossibility of the absolute, or to the “absolute” impossibility of complete 

immanence. Ecstasy, if we understand it according to a rigorous strain of 

thinking that would pass, were we to trace its philosophical history before 

Bataille and during his time, by way of Schelling and Heidegger, implies no 

effusion, and even less some form of effervescent illumination. Strictly 

speaking, it defines the impossibility, both ontological and gnosological, of 

absolute immanence (or of the absolute, and therefore of immanence) and 

consequently either of an individuality, in the precise sense of term, or of a 

pure collective totality” (NANCY, 1991, p.6)37 

 

Nos totalitarismos, há uma delicada e importante perda no sentido de comunidade 

que o êxtase elucida e que deve ser considerada para se compreender que não é comunidade o 

que se dá por esse viés da imanência. É que no êxtase, onde há a desestabilização do ser (um 

dos melhores exemplos da experiência humana de abertura entre), é que emerge o singular, 

nesse mesmo movimento. Conforme já abordado acima, a dimensão coletiva (exterior ao ser) 

não é apartada da dimensão psíquica (interior ao ser). No êxtase, não há a perda de si, mas é 

nele mesmo que o singular se mostra.  

Quando se propõe que uma comunidade é imanência dos indivíduos é a 

impossibilidade dela existir. Na perda da singularidade, é a perda do que seria comunidade. 

 

 

A Comunidade e sua existência 

  

De maneira geral, pensar comunidade é pensar ou em indivíduos (proprium e ou 

absoluto) ou em processo de individuação. É pensar ou na singularidade como uma qualidade 

que vincula seus integrantes (neoliberalismo) ou na perda completa dela (totalitarismo). Mas 

há também outro viés, que seria pensá-la pelo processo de individuação. 

Nos processos de individuação, os vínculos não podem ser por uma qualidade 

própria do indivíduo que se une a outro. Estamos vinculados de partida, somos comuns e 

singulares de partida.  

 

                                                 
37 “O êxtase responde – se é apropriado dizer “resposta” – para a impossibilidade do absoluto, ou da 

absolutaimpossibilidade da completa imanência. Êxtase, se nósentendermos de acordo com o rigor do 

pensamento jáestudado, nos foi traçado na sua história filosófica antes de Bataille e durante o seu tempo, pelo 

mesmo viés de Schelling e Heidegger, não implica em effusion, e menosainda, em alguma forma de iluminação 

efervescente. Estritamente falando, define a impossibilidade, ontológica e gnosiológica, da imanência absoluta 

(ou do absoluto, e depois, da imanência), econsequentemente, de uma individualidade, no preciso sentido desse 

termo, ou de uma pura totalidade coletiva” (NANCY, 1991, p.6). 
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Tal como a justa palavra humana não é nem a apropriação de algo comum (a 

língua) nem a comunicação de um próprio, assim o rosto humano não é nem 

a individuação de uma facies genérica nem a universalização de traços 

singulares: é o rosto qualquer, no qual o que pertence à natureza comum e o 

que é próprio são absolutamente indiferentes. (AGAMBEN, 1993, p. 23) 

 

Quando se concebe o indivíduo pré-coletivo (nos moldes aqui apresentado), a 

singularidade diz respeito a uma qualidade do ser. Em um sistema político, a formação de 

uma comunidade é a união de certa qualidade e em outro, é a perda completa dela.  

Mas no processo de individuação, como vem sendo aqui apresentado, o ser não é 

fechado para compartilhar algo que é seu, e também não terá que abrir mão de algo próprio 

seu. A singularidade não é condição para emergir vínculos, os vínculos se dão por ocorrências 

que podem acontecer ou não. O comum não é um singular que antecede para depois juntar; o 

comum é o estar junto, não é o igual, o da mesma substância.  

 

“Tal como, numa linha de escrita, o ductus da mão passa continuamente da 

forma comum das letras aos traços particulares que identificam a sua 

presença singular, sem que nem um nenhum ponto, apesar da precisão do 

grafólogo, se possa traçar uma fronteira real entre as duas esferas, assim, 

num rosto, a natureza humana passa de modo contínuo na existência, e 

precisamente esta incessante emergência constitui a sua expressividade. (...) 

Comum e o próprio, gênero e indivíduo são apenas duas vertentes que 

descem a partir do cume do qualquer.” (AGAMBEN, 1993, p. 23) 

 

O singular emerge nesses fluxos “com”, que são inestancáveis. A cada encontro, a 

cada instante, a cada ambiente, há o movimento de emergir a singularidade, que não é fixa. O 

que pode haver são traços mais estáveis, mas mesmo esses, se reconfiguram. A singularidade 

que emerge desse duplo inseparável não permite se pensar em um indivíduo pré-coletivo. 

Porque o que inverte é a ação. O que muda é o comportamento.  

Para pensar um comum de singularidades seria necessário um afastamento dos 

conceitos de comunidade nesses sistemas sociopolíticos estudados. Nos dois, o que surge, 

como foi dito, é uma substância que é o vínculo entre os integrantes e em um sistema ou no 

outro, a governamentalidade é um gerenciador desses vínculos. A própria ação governamental 

se sustenta disso mesmo, de uma substância, de uma coisa, de um interesse para gerenciar. 

Por isso, a ação governamental deve se afastar dela mesma para agir junto. E é essa ação que 

pode ser pensada como um comportamento do Estado. Mas, se a ação governamental 

modificasse seu comportamento e sua ação, considerando o ser em fluxo e o emergir de 

singularidades, então, ela não teria algo para gerenciar.  
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Há aqui um desafio considerável a ser enfrentado, porque para alguns, as 

modificações devem ser imensas e, para outros, é quase impensável.  

A começar que a ação governamental deveria confrontar a si mesma sempre. Como 

em um fluxo aberto, permitir desestabilizar-se e fazer emergir as formas de ação em fluxo. 

Atenção, porque nesse momento, corre-se o risco de cometer um engano: não se trata de fazer 

ações esporádicas, curtas, projetos pequenos. Isso seria idealizar uma ação (como no 

pensamento gerencial38). Pode ocorrer justo o oposto: a ação pode se estender no tempo, sem 

um tempo que a aprisione. Seria permitir-se agir como ocorrências dos fluxos e das 

emergências do fazer. Seguiria uma dinâmica de acontecimento, na qual não há permanência 

(delimitada e controlada) de ação. Embora a ação possa se repetir, ela o faz se transformando.  

O comando teria que vir de diferentes lugares, como na acefalidade. Não haveria um 

soberano, ou algo de fora, que gerencie. Haveria a relação junto, uma relação de abrir ao 

outro, o exercício completo de alteridade que não permite exclusão, mas torna as 

negatividades (o que não é igual) não uma face a ser excluída, mas a apontar sempre para a 

necessidade de modificações. Ou seja, seria uma ação na qual o diferente tem lugar “com”. O 

comando não tem um lugar fora: ele aparece justamente quando ocorre o encontro, quando se 

permite que um e outro tenham lugar. Por isso, o soberano, aquele que está fora nesses 

sistemas, não poderia mais estar fora. A transcendência do comando que está fora precisaria 

se modificar para atuar, agir junto. Isso seria a ação governamental agindo pelo bem comum. 

A dinâmica muda, porque não há o mal (a fome, a ignorância, a violência) a ser afastado pelo 

poder transcendente. Quando se está junto, não se está fora, a transcendência do comando que 

busca fazer o bem seria voltar a estar com, e de maneira aberta para que tudo tenha lugar. 

 

“O mal é, pelo contrário, a redução do ter-lugar das coisas a um facto igual 

aos outros, o esquecimento da transcendência inerente ao próprio ter-lugar 

das coisas. Em relação a estas, o bem não está num outro lugar: é 

simplesmente o ponto em que elas alcançam o seu próprio ter-lugar, tocam a 

sua intranscendente matéria.” (AGAMBEN, 1993, p. 20)     

 

Não haveria um produto final, um resultado produtivo, haveria um modo de relações 

que se pautasse pela busca de completude, onde a espera, o perdão, o desabafo, tem espaço, 

                                                 
38 O pensamento gerencial, aqui, é proposto segundo o entendimento de Giorgio Agamben (2009), que 

demonstra que por volta de 1220 e 1330 D.C., uma teologia econômica emerge e toma o lugar de uma teologia 

política. Uma teologia política era aquela que dava ao dirigente do Estado as características de salvador, protetor, 

que cuida dos interesses de todos na polis; ela passou a ser uma teologia econômica, dando ênfase à ação de 

administrador, daquele que gerencia, dá ordem, regula alguma coisa. O pensamento gerencial atua sobre o que 

precisa ser ordenado, regulado. 
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tem lugar. Aquilo que a ação governamental realiza não é um produto, é não estar indiferente. 

É desejar com, sem instituir classificações, seleções, mas alguém que “quer” estar com. 

 

“Nesta, o ser-qual é tomado independentemente de suas propriedades, que 

identificam sua inclusão em determinado conjunto, em determinada classe 

(os vermelhos, franceses, os muçulmanos) – e considera-se que ele não 

remete para outra classe ou para a simples ausência genérica de pertença, 

seja ela qual for, mas para o ser-tal, para a própria pertença. Assim o ser-tal, 

que fica constantemente escondido na condição de pertença (há um x tal que 

pertence a y) e que não é de modo nenhum um predicado real, revela-se 

claramente: a singularidade exposta como tal é qual-quer, isto é, amável. 

Porque o amor nunca escolhe uma determinada propriedade do amado (o 

ser-louro, pequeno, terno, coxo), mas tão pouco prescinde dela em nome de 

algo insipidamente genérico (o amor universal): ele quer a coisa com todos 

os seus predicados, o ser tal qual é.” (AGAMBEN, 1993, p. 12) 

 

Seriam então muitas ações que poderiam apontar para o que seria comunidade: 

(serão colocadas aqui). Mas quando se propõe essa comunidade, alguns consideram meras 

divagações. Isso acontece porque estamos imunizados para uma ação política referente ao que 

seria de comunidade. 

 

 

O problema da imunização da comunidade 

 

Como vimos, o processo de individuação não se estanca, há sempre fluxos e 

flutuações que fazem emergir singularidades. O ser vivo é coletivo de partida e se individua 

coletivamente. O estar “com” não se dá em obediência à imposição de uma regra à parte. Se 

está “com” como o existente que se é. O ser já é com vínculos, isso é condição para o seu 

viver. 

No entanto, é compreensível a força do entendimento do indivíduo como pré-

coletivo nos sistemas sociopolíticos aqui descritos. Basta voltar aqui mesmo, nesse texto, para 

relembrar como fomos nos organizando sociopoliticamente de fins do séc. XIV para cá, 

percorrendo buscas diferentes, vasculhando entendimentos de mundo em busca de ações que 

permitiram que as misérias seguissem existindo. 

 

“Em poucos anos, a noção de <biopolítica> não só se instalou no centro do 

debate internacional, como abriu uma fase completamente nova da reflexão 

contemporânea. Desde que Michel Foucault, embora não tenha propriamente 

cunhado o termo, repropôs e requalificou o conceito, todo o quadrante da 

filosofia política se viu profundamente modificado. Não é que tenham saído 
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de cena, de uma penada, categorias clássicas como as de <direito>, 

<soberania> ou <democracia>. São elas que continuam a organizar a ordem 

do discurso político mais espalhado. Mas seu efeito de sentido está cada vez 

mais debilitado e desprovido de uma real capacidade interpretativa. 

(ESPÓSITO, 2010, p. 29) 

 

Foucault (2008) mostra que a ação governamental faz um exercício de encontrar uma 

espécie de outros ângulos, de traçar maneiras mais inquietantes de tratar dos problemas graves 

de uma organização sociopolítica porque simplesmente se vive nela não como um autômato 

ou um ser blindado do seu entorno. A política (um governo em ação que normatiza uma polis) 

agia de tal forma que já não se tratava de discutir só o direito, as leis, a normatização, se era 

democracia ou não, mas tornava-se necessário discutir a ação que estava sendo realizada. Ele 

propõe a necessidade de se estudar o poder micro, um poder que age em instâncias, em 

instituições, em rotinas que não estão apartadas da ação governamental, pois são o que, de 

fato, faz esse poder estar agindo. Nos atos considerados os mais banais de todos nós, está 

acontecendo aquilo que pode ser chamado de positivação da ação governamental. E porque o 

conceito de poder foi por ele trazido para as situações micro do dia a dia, ficou claro que o 

corpo havia se tornado uma pauta das ações governamentais. Foucault mostrou que nos séc. 

XV, XVI e XVII, para a constituição da unicidade de Estados Nacionais, a ação 

governamental se nutria de dados da população, da saúde dos corpos, do seu potencial 

cognitivo para o trabalho e os transformava em um tipo de normatização. Chamou atenção 

sobre um poder sobre o corpo, chamado de biopoder, que se estabelece por micropoderes que 

se dão por “redes de conexões” nomeada por ele de “dispositivo de poder” (2009). 

Embora tantos outros39 tivessem feito também as suas abordagens desta questão, 

Giorgio Agamben (2010) remexeu nos ditos porque identificou que algo sobre a soberania, a 

democracia e o direito se revelou não só frágil com relação à solução dos problemas das 

misérias, mas principalmente, um alastrador delas. Agamben olha para a experiência trágica 

do nazismo. Já não era suficiente tratar dos problemas sociopolíticos como micropoderes e 

como biopoder. Era preciso focar no Estado, rever o que é o soberano, o que o legitima, como 

ele age, que normas estão postas. Ao investigar o papel do soberano, o problema da 

transcendência (da presença/ausência, do estar dentro/fora, da inclusão/exclusão) apareceu, 

normatizando a vida. Na democracia, a própria lei dá brecha para o exercício de políticas de 

exclusão. Agamben nos diz que não são micropoderes, não são esses os dados que gerem a 

                                                 
39 Roberto Espósito (2010) em Bios, Biopolítica e Filosofia apresenta um grande número de autores que 

trataram desse assunto em diversos países do mundo, com diferentes abordagens. 



 
45 

organização de uma ação governamental, mas o oposto. É a ação governamental que diz qual 

é o modo de vida que deve ser vivido.  

Não se trata mais de uma política sobre a vida, o que funciona agora é uma política 

da vida. Não cabe mais perguntar que relações de poder estão em curso controladas por um 

governo, mas sim, que vida essa governamentalidade quer. Essa compreensão torna clara 

como a soberania, mesmo na democracia, tem potencial na lei/na normatização/no direito para 

criar exclusão, para, inclusive, eliminar a vida. A soberania pode decidir qual vida não merece 

ser vivida.  

Isso aponta para um novo entendimento de dispositivo de poder. E Agamben sugere 

que devemos pensar que essa ação é assim porque pensa o mundo povoado por dispositivo 

(qualquer coisa, instituição, objeto, lugar – ou seja, tudo) e seres viventes (algo que não 

estaria modulado). A política da soberania/do direito/da lei aciona um modo de vida, 

modulando essa vida. Por isso faz uma política da, e não sobre a vida. Como no mundo só 

existem dispositivos e seres viventes, o dispositivo de poder já está em tudo, não estando, 

então, como dizia Foucault, nas redes que se tecem entre as instituições.  

Agora nos cabe identificar como passamos de seres “existentes” coletivos que se 

individuam (singularizam) para seres “existentes” pré-coletivos e, para tal, vamos recorrer ao 

paradigma da imunização. E vamos chegando mais perto do que está em curso, com a aula do 

dia 21 de setembro de 2013 de Christine Greiner, no Programa de Estudos Pos-Graduados em 

Comunicação e Semiótica na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: “Quando a 

singularidade vira individualidade, acaba a noção de comunidade”40. 

Por estarmos juntos, por sermos assim e nos individuarmos no coletivo (e não o 

inverso, sermos indivíduos que vamos tornando-nos coletivos) é que algo deve estar 

ocorrendo nos processos de individuação. Algo nos modula/pressiona, como que pesando na 

direção das ações pré-coletivas. Mesmo percebendo o equívoco, não encontramos facilmente 

ações que possam impedí-lo. Uma hipótese para ler essa situação é a de que estamos 

imunizados ao que seria comunidade em um âmbito político, e por esse motivo, ações do tipo 

que caracterizam a comunidade se tornam impensáveis mesmo. Trata-se de um processo 

cognitivo que se instaura e é mantido pela experiência sociopolítica que estamos vivendo. 

Ele ocorre porque o processo de individuação se dedica, em primeiro lugar, à 

abertura do ser, formulando a sua dimensão psíquico-coletiva com o proprium, um a si 

primeiro. Toda a sua experiência tátil, cinestésica, olfativa ou, em outras palavras, perceptiva-

                                                 
40 Referência anotada em aula na disciplina Ambientes Midiáticos e Processos Culturais: da crise do 

“comum” às comunidades que vêm. 
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cognitiva (sistêmica) vai na direção de pensar no coletivo a partir desse modo de operar 

cognitivamente a partir do proprium. 

A imunidade aqui trazida como hipótese é um termo que, curiosamente, é usado 

tanto na biologia quanto no direito. 

 

“[...] em linguagem jurídico-política refere-se à isenção temporária ou 

definitiva, de um sujeito em relação à determinadas obrigações, ou 

responsabilidades, às quais ele está temporariamente vinculado.” 

(ESPÓSITO,  2010, p. 70) 

 

Em biologia, imunidade se refere à proteção, ou mesmo, à conservação da vida. Mas 

se vivermos como explica Thomas Hobbes (2009), a proteção da vida é uma ação do Estado, 

que passa a ser o responsável por garantir a conservação da vida. Nesse entendimento, é como 

se a conservação da vida fosse uma engrenagem externa, aplicada à própria vida. Todavia, 

não é isso que ocorre, pois se assim fosse, nossa capacidade cognitiva não deixaria de poder 

executar as ações políticas que são consideradas impensáveis. Mas nós não as executamos 

porque na imunização há uma engrenagem interna. Como na doença, a vacina ingerida é um 

pouco da própria doença, produzindo uma negação da doença, preservando a saúde. Nessa 

dinâmica, aquilo que não é dá saúde, ao ser assimilado na dose certa, possibilita ao organismo 

(ao ser) agir na conservação/na proteção de sua saúde.  

Nessa proposta, é a engrenagem interna do ser (no devir do ser, agindo no seu 

metaequilíbrio) que modula a singularidade para a individualidade. Mas o que acontece é um 

processo cognitivo de negação da comunidade. 

 

“Foi NiklasLuhmann quem tirou daqui as conseqüências mais radicais, até 

no plano terminológico. Afirmar, como ele justamente faz, que “o sistema 

não se imuniza contra o nãomas sim com a ajuda do não” ou que “para 

recorrer a uma distinção antiga, protege do aniquilamento por meio da 

negação (...). A tese de que os sistemas funcionam não descartando conflitos 

e contradições, mas produzindo-os como antigênicos destinados a reativar os 

seus anticorpos, coloca todo o discurso luhmanniano na órbita semântica da 

imunidade.” (ESPÓSITO,  2010, p.78) 

 

O estudo etimológico de Espósito (2010) expõe um tipo de vínculo de reciprocidade 

entre comunidade e imunidade. Nos dois termos existe o “dever com” (múnus). Em uma 

comunidade, o múnus, ou o dever “com” o outro, tem uma ação de reciprocidade que 

impossibilita um ser pré-coletivo (o entendimento de um ser que antecede o coletivo), 

abrigando apenas singularidades em movimento contínuo do refazer-se. Não por acaso, 
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imunidade (de immunitas) é uma negação dessa ação do dever (é a negativa do múnus). O que 

cabe destacar é que nestes contextos sociopolíticos e nos entendimentos de comunidade neles 

praticados, a imunidade não é uma articulação externa meramente, mas externa e interna. 

 

O elemento de novidade que eu próprio introduzi ao debate, naquela que me 

parece ser a primeira elaboração sistemática do paradigma imunitário, tem a 

ver, por um lado, com uma simetria contrastante com o conceito de 

comunidade, ele próprio relido à luz do seu significado originário, e, por 

outro, com sua específica caracterização moderna. As duas questões 

mostram-se logo estreitamente entrelaçadas. Reconduzida à sua raiz 

etimológica, a immunitasrevela-se como a forma negativa, ou privativa, da 

communitas: se a communitas é aquela relação que, vinculando os seus 

membros a um objetivo de doação recíproca, põe em perigo a identidade 

individual, a immunitasé a condição de dispensa dessas obrigações e, por 

conseguinte, de defesa ante seus esforços exprobatórios. (ESPÓSITO,2010, 

p. 80) 

 

A conexão é simples, comunidade é o nada em comum, é o “não ter” em comum, 

porque esse comum já estaria dando um sentido de individualidade (totalidade) nesses 

ambientes sociopoliticos. E a imunidade atua como um ativador de reciprocidade do 

proprium, do privado. 

 

Para sobreviver, a comunidade, qualquer comunidade, vê-se obrigada a 

interiorizar a modalidade negativa do seu oposto; mesmo se tal oposto 

permanece um modo de ser, justamente privador e contrariante, da própria 

comunidade. (ESPÓSITO, 2010, p.82) 

 

Quando pensamos em comunidade e na abertura entre que o êxtase sugere 

(precisamos voltar nesse aspecto), a imunização aponta para uma reciprocidade a partir do 

proprium e do privado, indicando certo fechamento de si e um compartilhar a partir da própria 

satisfação ou, melhor dizendo, o prazer de partilhar como algo próprio em comum. 

Se no êxtase há o emergir da singularidade, isso deve ocorrer porque trata-se da 

forma de convivência humana, sendo uma instância da emoção, dos sentimentos e do que 

traça a reciprocidade pela singularidade que se descobre no encontro. Nessa reciprocidade, o 

ganho é justo o múnus (o dever), mas aqui, o dever não é mais o ter comum, mas justamente o 

“não ter” comum. A emoção e o sentimento deixam de ser um desejo modulado pelo 

proprium/ privado/mais eu, e passa a ser um dever que não é o meu proprium.  Não só o dever 

de ser singular, mas o dever de que ele siga assim. O múnus, o dever, pode ser pensado como 

um desejo de uma responsabilidade coletiva. Não é mais a minha satisfação com um outro 

que quer o mesmo, mas uma satisfação de que as singularidades persistam. Seria, então, um 
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grande prazer conviver com o diferente e, com isso, viver na completa impossibilidade de 

prever o convívio. 

O êxtase também aponta para se pensar que a sobrevivência humana não se dá pelo 

comum, por uma substância, mas se dá pela ação. E dado que o movimento é inestancável, a 

sobrevivência ou o fato de existirmos confirma que vínculos de comunidade existem, mas 

como flashes que não encontram ambientes para se estabilizar - situação que ajuda a pensar 

que há algo que é impossível imunizar. Há ações e encontros que podem instabilizar o 

proprium, conduzindo-o para a instância da singularidade.     

Em situações de catástrofes, de emergência e de empatia, embora ocorrências de 

curta duração surgem ações que apontam para a possibilidade de instabilizar a imunização. 

 

“Há, de fato, algo que o homem é e tem de ser, mas este algo não é uma 

essência, não é propriamente uma coisa: é o simples fato da sua própria 

existência como possibilidade ou potência.” (AGAMBEN, 1993, p. 38) 

 

Quando pensamos em comunidade e na impossibilidade dela se dar sem dor, algo 

além da possibilidade já traçada acima está em curso, e também aponta para a instabilizacão 

dos processos imunizadores. Por vezes, uma ação que se pensa imunizada porque modula a 

convivência de singularidades em convivência de indivíduos pré-coletivos, pode transformar-

se em uma potência de ação. É preciso criar um ambiente para que aquilo que parecia uma 

impossibilidade possa se tornar o norte de uma ação política. Tornar aquilo que não é comum 

e não é da mesma substância, um mote político. É a abertura para que certa singularidade 

apareça na minha singularidade. O que se quer dizer é que a ação política que não é pautada 

pelo proprium (privado/o mais eu) não o elimina, mas se abre a ele para instabilizá-lo com a 

sua singularidade. É preciso esse ter-lugar. Mesmo no caso de uma total impossibilidade, essa 

impossibilidade se tornar uma singularidade e abrir outras possibilidades.  

Por isso, se pensarmos em uma comunidade que vem (Agamben, 1993), o ato 

governamental não cria um campo para que a concorrência equalize a distribuição de 

recursos, mas, ao contrário, o ato do governo participa do campo, deseja junto, altera seu 

ritmo, perde e ganha junto. 

 

“O ato perfeito da escrita não provém de uma potência de escrever, mas de 

uma impotência que se vira para si própria e, deste modo, realiza-se a si um 

ato puro (a que Aristóteles chama de intelecto agente). Por isso, na tradição 

árabe, o intelecto agente tem a forma de um anjo, cujo nome é Qalam, 

Penna, e cujo lugar é uma potência imperscrutável. Bartleby, isto é, um 

escrivão que não deixa simplesmente de escrever, mas “prefere não”, é a 
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figura extrema desse anjo, que não escreve outra coisa do que a sua potência 

de não escrever.” (AGAMBEN, 1993, p. 35) 

 

 

A mídia e a imunização da comunidade 

 

Em ambientes sociopolíticos neoliberais e totalitários, aquilo que se entende por 

mídia tem um papel importante, até porque neles, as mídias e as mediações estão atadas aos 

trânsitos e modificações políticas que ocorrem. No entanto, aqui se deve avançar a concepção 

de mídia, deixando de pensá-las somente como “meio” que transmite informação, como, por 

exemplo, o rádio que transmite (meio) a notícia (informação), ou a tv, os livros, os jornais, os 

cds, os DVDs etc. Essa necessidade se dá pela urgência em situar o corpo no contexto das 

mídias porque, como vimos, agora vivemos tempos em que a política se faz a partir do corpo 

e não mais sobre o corpo (biopolítica). 

O corpo41vivo lida todo o tempo com a informação, pois é um sistema aberto. Suas 

estruturas perceptivas são cognitivas, ou seja, o corpo é processual e sistêmico, está em 

constante alteração. Assim, não é difícil, pensá-lo como uma mídia. Mas o que o diferencia 

das mídias criadas em torno de suportes é que a informação, quando entrar em contato com o 

corpo, já muda o sistema e a si mesma. E isso impede que se pense o corpo como um 

processador de informação, tal como o rádio ou o computador, ou se pense o corpo como um 

suporte ou um receptor-transmissor de informação. Pois o corpo é uma mídia dessas 

transformações que vão acontecendo quando entra em contato com a informação, ou seja, 

todo o tempo.  

Como a percepção não pode ser brecada e age todo o tempo, vai realizando trocas 

incessantes e contínuas com os ambientes por onde o corpo vai passando, com os outros 

corpos que vai encontrando, com todo o seu entorno. E acontecem modificações da sua forma 

em tempo real, que não são sempre perceptíveis a olho nu. 

O corpo não é uma mídia comum, ele é mídia de si mesmo. Esse é o sentido do 

conceito de corpomídia42. Mostra o que está acontecendo com ele, e como tem aptidão para 

lidar com tipos diferentes de informação, vai expondo como a informação que chega modifica 

a coleção na qual se insere, isto é, a forma na qual o corpo estava. Como essa situação é 

                                                 
41 O conceito de corpo desta tese é o de corpomídia (KATZ e GREINER). 
42 A Teoria Corpomídia é proposta por Helena Katz e Christine Greiner, professoras da PUC-SP, e nela o corpo é 

corpoambiente. Essa palavra está assim cunhada, sem separação, referindo-se ao fluxo contínuo e inestancável 

de informações entre corpos e ambientes. E segundo a Teoria desenvolvida, os corpos são corpo e ambiente e 

vice-versa, numa relação de co-dependência. Uma informação ao chegar no corpo já vira corpo. 
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irreversível, temos responsabilidade com relação às informações com as quais entramos em 

contato. Algumas delas, nós escolhemos.  

 

“O corpo não é um meio por onde a informação simplesmente passa, pois 

toda informação que chega entra em negociação com as que já estão. O 

corpo é o resultado desses cruzamentos, e não um lugar onde as informações 

são apenas abrigadas. É com esta noção de mídia de si mesmo que o 

corpomídia lida, e não com a idéia de mídia pensada como veículo de 

transmissão. A mídia à qual o corpomídia se refere diz respeito ao processo 

evolutivo de selecionar informações que vão constituindo o corpo. A 

informação se transmite em processo de contaminação.” (KATZ e 

GREINER, 2005, p. 131) 

 

No neoliberalismo, a política cultural é uma ação governamental para criar, através 

da mídia, o mercado concorrencial. Por isso, é preciso destacar que a governamentalidade 

neoliberal, ao utilizar a mídia para a sua política, instaura um processo imunizador da 

convivência em comunidade na produção artística. O artista passa a ser ele, o corpomídia do 

indivíduo que antecede o coletivo, criando um fazer artístico cuja ação imuniza a todos que 

entram em contato com o seu fazer. 
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SEGUNDO TEXTO 

 

 

Um caderno de estudos, dança, neoliberalismo, comunismo, comunidade e 

comunicação 

 

Aos poucos na busca de refletir sobre a hipótese formulada nesse trabalho, considero 

que os conceitos apresentados desenharam um mapa teórico. A partir desse ponto, este estudo 

será abordado com os traços da experiência vivida com a Lei Rouanet, através do Projeto 

Marília de Dirceu. 

Esse mapa teórico será apresentado em um formato diferente, com uma descrição 

analítica dos conceitos. O texto toma forma em primeira pessoa e traça o relato do 

conceito/experiência do conceito anteriormente apresentado. 

A tentativa é de constituir um caderno de estudos e por isso mesmo ele está aberto a 

ser reformulado ou para simplesmente agregar as discussões que surgirem a partir dele. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Para refletirmos: 

A Teoria Corpomídia favoreceu muito o desenvolvimento dessa pesquisa. O fato de 

objetivar fazer uma abordagem teórica que requer diferentes campos de conhecimento (corpo, 

cognição, dança, comunicação e política), obrigaria a olhar para todos esses temas buscando 

uma forma de interrelacioná-los e investigar como se afetam. E em geral, nos acostumamos a 

estuda-los como assuntos separados ou, no máximo, mas no máximo mesmo, a tratar de um 

campo relacionando-o a um a outro. 

A hipótese de que a Lei Rouanet opera como uma mediação do neoliberalismo não 

foi formulada apenas para esta Lei poder vir a ser rechaçada, mas sim para que se possa 

compreender o que acontece quando se trabalhar com ela. E também para atuar como um 

alerta sobre a necessidade de ter mais informações sobre as escolhas que fazemos, uma vez 

que elas deixarão marcas que ajudam ou atrapalham as politicas em curso. Noutras palavras, 

não bastaria dizer que as mídias funcionam como catalisadores, que colocam os envolvidos 

em um processo imunizador da experiência da convivência de comunidade. Não seria 

suficientemente aprofundado para especificar o que vem ocorrendo com o artista da dança, 

não deixaria claro com o que ele precisa lidar para fazer a sua dança. 

Talvez as informações apresentadas sobre o indivíduo pré-coletivo possam ajudar o 

artista da dança a ficar mais atento. Arrisco dizer que a Lei Rouanet é uma política 

concorrencial que precisa ser repensada para não imunizar os traços de comunidade que 

podem existir na nossa convivência social. Nem digo “desenvolver a convivência de 

comunidade”, digo NÃO IMUNIZAR, bastante atenta para ser precisa nessa escolha. 

De maneira geral, alguns teóricos entendem que há, sim, traços de comunidade em 

todas as épocas e em lugares diferentes, até no nosso cotidiano. Para outros, esse seria apenas 

um traço de convivência social em grupos humanos mais primitivos, e que desde o 

mercantilismo esse traço é rapidamente modulado e a experiência de comunidade não existe.  

Queria declarar que acredito que existem, sim, traços de experiência de comunidade, 

sempre breves, com pouca duração no tempo, mas existem. Porém, existem como algo que 

não muda o sistema, apenas protegem dos piores excessos do neoliberalismo. Acredito que 

podemos pensar essa forma de existência como política mesmo. Uma possibilidade seria 

trocar o enfoque do acúmulo de recursos no qual a Lei Rouanet se pauta pela distribuição de 

recursos, por exemplo.  
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Isso já existe. Hoje, acontecem Feiras de Trocas entre os assentados rurais. Nelas, as 

trocas não são por valores estabelecidos e dimensionados pela concorrência. Em primeiro 

lugar, para ocorrer a troca há uma contação da história e outras particularidades do produto, 

contando da sua origem e manejo. Então, o participante indica outro produto, pelo qual 

gostaria de trocar o seu. Nesse momento, surgem dúvidas entre os envolvidos, por exemplo, 

sobre o valor. A conversa gira em torno do uso do produto (geralmente são mudas novinhas e 

saudáveis, de cultivo singular, ou ainda sementes, muitas e variadas), tentando o seu valor 

monetário pré-conhecido, para o valor que terá naquele momento, pensando no seu uso. É 

uma convivência que desperta com a conversa sobre o que seu produto vai ser útil para o 

outro, na sua serventia tanto para quem está oferecendo a troca, como para quem vai 

aproveitá-lo porque aceita a troca. Um tipo de prática assim modificaria a nossa percepção, 

porque deixaríamos de atuar apenas com o quanto ganho e quanto perco. E cabe lembrar que 

também não se pensa em cobrar do outro. Esta experiência faz parte da política econômica 

que cuida dos assentamentos. Chama-se o Projeto de ATES (Assessoria Técnica, Social e 

Ambiental) firmado por meio de um convênio entre Incra e Idesam em outubro de 2014.  

Ocorrem processos distributivos também na adubagem, com troca de conhecimento 

entre os envolvidos sobre as suas experiências locais. E na extração dos alimentos, que levam 

em conta os pássaros e outros animais, pensados como aqueles que interdependem desse 

ambiente e precisam se alimentar. E tudo isso interfere na agricultura, na relação com a terra, 

a água, o sol, a chuva e os ciclos ambientais, tais como a temporada de chuva e de estiagem, 

entre outros. 

A extração distributiva prevê que os considerados melhores frutos devem ficar na 

árvore. Mais uma vez, aqui se vê uma diferença com nosso hábito cognitivo de sempre pensar 

“o melhor é o meu”. Nesse caso, o melhor é que todos tenham o melhor. O processo não é 

norteado pelo concorrer, mas sim por essa noção de distribuição.  

Outro aspecto é que em cada localidade há sempre o cultivo do que a vegetação 

oferece naquele ambiente, o que cria uma ampla variedade, muito grande mesmo de frutos, 

verduras, legumes. Não existe uma produção padrão, o que distancia novamente da cultura da 

concorrência, porque a concorrência padroniza para a comparação e disputa entre os 

envolvidos.  

Esses exemplos da agricultura mostram que há, sim, outras formas de cultivar, ou 

fazer nossa cultura como política, com hábitos de convivência social e de produção de riqueza 

com traços de comunidade. 
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O ambiente sociopolítico neoliberal é caracterizado pela dívida, embora ela não 

aconteça apenas nesse tipo de ambiente. Como foi dito, o dever é de um para com outro, mas 

o problema que o neoliberalismo criou foi o do acúmulo da dívida. E há uma diferença 

considerável entre o ter que pagar uma dívida no neoliberalismo e em outro tipo de 

convivência social. Sabemos que a dívida no neoliberalismo pode ser paga em prestações, 

com juros, sem juros, à vista; e em todas elas, não existe a possibilidade de pensar “não pago 

para poder recomeçar”. E pagar a dívida depende de obter o crédito para plantar novamente. 

Então, há uma sobrecarga para aquele que ficou em dívida. Nas comunidades citadas, havia o 

perdão da dívida. 

Em Canaã, cerca de XII A.C., havia inúmeras aldeias que passaram a se dedicar ao 

cultivo de vinhas, oliveiras e frutos em abundância. Com o passar do tempo, esse espaço se 

definiu como 2 agrupamentos ou 2 reinos, porém com lendas e heróis comuns, uma língua e 

alfabeto próximos, e uma religião comum. A característica mais marcante era a proibição de 

carne de porco, não sendo encontrados vestígios de consumo ou criação de porco entre eles, 

ao contrário de outras tribos cananeias. Também não foram encontrados vestígios de altares 

ou santuários.  

Eram comunidades (formadas por até 250 pessoas) que viviam de forma simples. 

Não foram descobertos bens de luxo ou jóias em túmulos. As casas, que têm todas, mais ou 

mesmo, a mesma dimensão, provam uma distribuição bastante igualitária de riqueza entre as 

famílias.  

Desde o século XII, os israelitas, habitantes dessas terras desenvolviam processos 

para impedir que os primeiros excedentes ficassem na posse dos proprietários mais 

favorecidos em termos de distribuição de terras, de gado ou de mão-de-obra. Iam se 

definindo, assim, a pouco e pouco, as regras que, periodicamente, “colocavam a zero os 

contadores”, com o objetivo de manter o equilíbrio das comunidades sem necessidade de 

dignatários, e de evitar que se vendessem uns aos outros por possuírem dívidas. 

Certamente, não à toa a palavra amor, em hebraico, que tem raiz no aramaico, 

significa dar. É preciso observar que o sentido de dar está muito relacionado ao cultivo. 

Qualquer pessoa que plante algo sabe que essa ação requer perceber o que é preciso para dar. 

Se o perdão vem do munir o outro da possibilidade de cultivo, o que significava dar a ele as 

sementes e garantir a sua propriedade. Ou seja, não era só o esquecimento na dívida, mas uma 

espécie de abrir o espaço novamente.  

Estas informações podem ser encontradas no site do CADTAM – Comitê para 

Anulação da Dívida do Terceiro Mundo, sob o título “Os perdões da dívida no país de Canaã 
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no primeiro milênio antes de nossa era”, publicado em 03 de dezembro de 2012, e assinado 

por Isabelle Ponet. Esse texto nos ajuda a constatar que há, sim, traços de convivência social 

de comunidade como política com regras sistêmicas. 

Ao observar esse movimento do CADTAM, estamos lidando com experiências 

culturais que demonstraram que a desigualdade de recursos exige o aliviar o acúmulo de 

riqueza. Equilibrar a desigualdade de riqueza não se faz do excesso de riqueza, mas o excesso 

pode ocorrer por vários motivos relacionais em curso, isso não é o problema. O problema é o 

excesso de riqueza ser o norteador da convivência social e da política. Por isso uma ideia é 

fazer uma política de ciclos que seja capaz de realizar as mudanças e rever os movimentos dos 

recursos, não segundo o acúmulo, mas segundo a distribuição. De maneira que seja possível 

dar mesmo, a propriedade e a semente, novamente para que todos possam cultivar. E o 

movimento cognitivo também passa a ser outro. Não nos atendo ao que dou no excesso, mas 

ao perceber o quanto os espaços são ligados uns aos outros e que é no meu excesso que surge 

a escassez.  

Certamente, muitos artistas da dança já realizam atividades nessa vertente de 

comunidade. Cultivando seus traços e ativando a percepção, nos fazem mais atentos ao que 

implica a cada um como coletividade. 

Não os citei porque busquei exemplos que podem nos ajudar a criar uma política 

mais ampla. Que a veracidade daquele que produz comida ou aquilo que se aponta como base 

da economia tomasse nossos sentidos de tal forma que, ao menos, nos sentíssemos incapazes 

de seguir quem esse modelo cultural. Não só pelos argumentos da desastrosa relação que 

desencadeia no mundo em que vivemos, mas também porque temos outras escolhas, sim. 
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