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RESUMO 
 
 Do surgimento do Império a constituição da multidão, um longo trajeto de lutas entre 

as forças hegemônicas e forças de resistência toma corpo. Dos protestos de 1999 em Seattle 

ao movimento 15M novas forma de se pensar o resistir  e a revolta são formuladas, boa parte 

delas estruturadas em redes na Internet. Seguindo os conceitos de Negri & Hardt acerca do 

Império e da Multidão, propõe-se uma análise estrutural das potencialidades de mobilizações 

por um comum presentes na rede, tomando como foco as plataformas de financiamento 

coletivo. Com o intuito de traçar um novo comum para a partilha da multidão, um mergulho 

nas noções de mercado e troca é feito buscando um embasamento teórico na noção de dádiva 

de Mauss. A partir da experiência de economia solidária no Vale do Matutu é traçado um 

paralelo acerca do projeto em desenvolvimento na região e das potencialidades que podem 

advir de uma fusão entre o consumo colaborativo e consciente e a economia solidária. Fusão 

que pode funcionar como o primeiro passo de uma linha de fuga para fora do domínio 

imperial.    
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ABSTRACT 
 
Since the rise of the Empire until the constitution of the crowd, a long path of struggle 

between the hegemonic forces and resistance forces takes shape. From the 1999 protests in 

Seattle to movement of the 15M in Spain,  new ways of thinking resistance and revolt have 

flourished, almost all of them based on the network structures of the Internet. Following the 

concepts about Hardt & Negri's Empire and Multitude, a structural analysis of the potential of 

mobilizing the crowd for a common on the network is made, focusing on platforms of crowd 

funding. In order to chart a new common for the crowd, a dip in the market  is achieved by 

focusing on a theoretical notion of the gift of  Mauss. From the alternative economy's 

experience in the Valley of Matutu a parallel is drawn between an in development project in 

the region and the potential that can result from a merger between collaborative, conscious 

consumption and solidarity-based economy. Fusion that can serve as the first step in a line of 

flight out of the Empire`s domains 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O social não existe longe dos sujeitos que o compõe; o social é necessariamente 

subjetivado. Contudo, essa subjetivação é articulada na medida em que o estar social demanda 

uma internalização compulsória desse social etéreo, criado comunitariamente, e com isso as 

interações tornam-se mediadas e são contidas dentro de uma norma estabelecida. O ser 

humano é forçado a encarar um contrato compulsório com o poder instituído, que assina-se ao 

se tornar um ser humano/cidadão em boa parte do mundo. O que Althusser (ALTHUSSER, 

1967) define como ideologia talvez seja mais um delírio massificado e reiterado diariamente, 

nos processos mais ordinários da vida. Sociedades imperam sob seus sujeitos a partir de 

artimanhas metafísicas que afirmam representar os desejos imanentes da humanidade, mas 

impõe sob ela a lei dos interessantes dominantes. No fim das contas, circunscrevem todas 

possibilidades de ação dentro dessa norma, marginalizando tudo que pretende subverter essa 

lógica do sistema. O que chama-se de sistema aqui pode ser considerado um regime de 

verdade, como descreve Foucault (1979) verdades  que se forçam coletivas e são criadas e 

manejadas pelo discurso hegemônico mas que sempre geram seus pontos de dúvidas e 

questionamentos.  

Ao analisar o processo histórico da sociedade ocidental contemporânea observa-se que 

mudanças importantes nesses regimes ocorreram, não sem antes deixarem pra trás linhas - 

traços contendo seus substratos que são tidos como restos da síntese dialética - que têm poder 

de influência tão grande e determinante quanto qualquer outro algarismo da equação social da 

atualidade. Afinal, esses regimes são puramente alocações das verdades manipuladas pelo 

poder sem sujeito, pelo poder que se articula e incorpora outros interesses e, dessa forma, 

transforma uma visão em hegemonia. O poder aqui pode ser entendido pela convergência 

comum das linhas de pensamento dominantes que detém os meios de se impor sobre as 

outras. Nessa imposição, se aproximam, se vergam num objetivo comum: o de conservar o 

status quo da verdade frente a constante ameaça do novo e do desconhecido, e querem assim 

engessar a qualquer custo o desenvolvimento dos germes da mudança. Como bem definiu 

Foucault: 
 
Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de 
verdade; isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar 
como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem 
distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se 
sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são 
valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que tem o 
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encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. (FOUCAULT, 
1979:30) 

 

Quando as instituições nacionais são solapadas frente a uma amplidão global e a 

disciplina passa a depender da capacidade de controle da malha social como um todo, 

inevitáveis brechas serão abertas, sobretudo pelos agentes criativos – aqueles que apontam as 

ilusões do sistema de forma irreverente, desejosos pela recusa festiva desse controle do 

Homem e de seu devir desejoso. O período atual é marcado por uma amplificação 

considerável dessas brechas. Vive-se na crise do monopólio da verdade e do controle da 

informação frente a inovações tecnológicas e suas reverberações culturais. Quando a ilusão do 

discurso hegemônico é posto a prova e a resistência consegue por um momento vergar o 

funcionamento do dispositivo de controle, muita coisa pode ser colocada em jogo. Podemos 

observar isso claramente na revolução digital e seu impacto na musica. A crise vivida pela 

indústria fonográfica pode ser um bom vislumbre sobre o poder de um simples ato de 

resistência (compartilhar músicas gratuitamente na internet) - um vislumbre de como essas 

resistências são dotadas de um poder maior com a proximidade virtualizada do mundo de hoje 

e com a revolução tecnológica constante. 

Como uma primeira explanação sobre o estado das coisas se faz urgente, no capítulo 2 

será discutido qual a tendência que vem se impondo como hegemonia nessa trama. O conceito 

de Império, proposto por Negri & Hardt no início do terceiro milênio, é usado aqui para 

definir essa nova forma de soberania.  Após uma revisão genealógica da transição do 

paradigma hegemônico moderno e sua decadência sob o formato da soberania imperial, será 

analisada brevemente a forma de ação do biopoder imperial sobre os corpos dos sujeitos e a 

sublimação do controle na espetacularização da vida. No capítulo 3, por sua vez, será 

analisada  a gravidade que esse biopoder imperial gerou e ainda gera em termos de 

resistências palpáveis. Quais as novas válvulas de escape da pressão desse poder, as 

rachaduras visíveis do monolítico sistema de representações e do controle social e, sobretudo, 

quais as falhas e os limites paradoxais da mercantilização da vida no era do Império? Da 

transição do fordismo para o pós-fordismo, da mudança do paradigma material para a 

produção do comum no trabalho imaterial, surge um novo sujeito social. A multidão é a base 

e a fuga do Império. Quando não se deixa aprisionar nos limites do controle imperial, ela tem 

a capacidade única de agenciar desejos e pulsões irrefreáveis. Fundamentada numa nova 

cultura colaborativa que tem na partilha a norma, os múltiplos são celebrados e a revolução da 

Rede serve como o microfone adequado para usa polifonia. Da Internet nasce uma nova 
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cultura, uma cultura baseada na colaboração e num fluxo incontrolável de informações que 

começam a remodelar a sociedade de forma cada vez mais profunda. A primavera 

revolucionária vivida pelos países árabes e depois alastrada para o continente europeu 

engendrada pelo movimento espanhol do 15M, e as violentas repressões sofridas por essas 

manifestações e viralizadas em tempo recorde na Internet, despertaram o senso de resistência 

em muita gente (o movimento Anonymous de hackers ativistas, assim como a adesão as 

premissas do 15M em várias cidades do mundo são um exemplo disso) e hoje vive-se num 

novo traçar de linhas de recusa.  

A ideia central deste trabalho é explorar como é possível hoje a criação de novas 

linhas de fuga desse sistema hegemônico. O consumo colaborativo e consciente e o comércio 

solidário e justo ao serem unificados podem apontar para uma outra direção da economia, ao 

viabilizar uma recusa efetiva do mercado capitalista instituído. Contudo, o consumo 

consciente não deve ser tido como uma revolução em si, mas apenas um prelúdio para um 

reformulação por completo do sistema socioeconômico mundial. Traçando o rumo do 

comércio justo e solidário no Brasil, toma-se como estudo de caso a Fundação Matutu e a , 

comunidade da região. Fruto de uma utopia coletiva nos idos anos 70, a comunidade foi uma 

legítima Zona Autônoma Temporária (BEY)  um contrapeso do esquizofrênico sistema 

capitalista global. Hoje, a Fundação está diretamente envolvida na construção do primeiro 

consórcio de eco desenvolvimento do país, desenvolvendo um projeto de implementação de 

uma cultura econômica solidária na região. 

Por fim, será proposto uma extrapolação dos conceitos de comércio solidário e justo., 

ainda tímidos, por vezes carregados de simbologias (como a caridade e o zen orgânico). Para 

além dessas reduções, a junção do consumo colaborativo com a economia solidária pode 

viabilizar a (re)construção coletiva de um comum: as trocas. Com a certeza de que a 

resistência hoje se dá essencialmente na recusa, tenta-se pensar aqui uma recusa propositiva, 

uma recusa que ao mostrar um caminho não pretenda estacionar no meio, como o que 

acontece normalmente com as revoluções que logram, mas manter-se sempre em movimento 

autônomo, perpassando todas as brechas do sistema monolítico imperial e pulverizando sua 

resistência nessas rachaduras visíveis. 
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2. Império: A Espetacular Decadência Da Soberania Moderna 

 

2.1. O Império: a hegemonia da exceção pós-moderna 

 

O Império é a globalização da hegemonia, em outras palavras, a fundação de uma 

nova forma hegemônica de soberania a  operar no mundo e a transformá-lo em sua imagem 

espetacularizada.  Os Estados Nação viram-se forçados, pelo movimento inexorável do 

sistema do capital, a abdicar de parte de sua própria fundação. Dessa forma, uma outra forma 

de hegemonia, paralela a eles, começa a crescer: a hegemonia do mercado. O conceito de 

Império cunhado por Negri e Hardt diz respeito ao conglomerado político/econômico 

hegemônico composto tanto por órgãos transnacionais, estados-nação, conglomerados 

midiáticos, corporações transnacionais, e todos aqueles que determinam a política econômica 

mundial uma vez por ano em Davos: o Império é a substância política que regula as trocas 

globais, o poder supremo que governa o mundo. Com o declínio da soberania dos Estados-

Nação ao longo do século XX, seus poderes de regularem certos fluxos e imporem sua 

autoridade sobre a economia cederam e, dessa forma, já não podem ser considerados 

soberanos nem fora nem mesmo dentro de suas fronteiras.  
 Nossa hipótese básica é que a soberania tomou nova forma, composta de uma série 
de organismos nacionais e supranacionais, unidos numa lógica ou regra única. Esta 
nova forma global de economia é o que chamamos de Império. (HARDT e NEGRI, 
2001:12) 

 

Uma das características cabais dessa nova forma de soberania mundial é que, ao 

contrário do imperialismo moderno e sua dominação disseminada sob a égide dos Estados 

potências, o Império não tem um centro. Não há uma grande nação que localize e concentre o 

poder, e que opere de lá sua hegemonia sobre o mundo, tal como o domínio britânico no 

século XIX e o norte-americano no século XX. Nem centro nem fronteiras. O Império exerce 

sua soberania no todo; o todo “civilizado”. A globalização neoliberal que forçou a queda das 

barreiras que impediam a ampliação global do capital preconizou a ascensão desse Império, 

ao transformar o globo no espaço vital de solidificação desse novo emaranhado de forças 

políticas e econômicas.  

O novo credo econômico que surgiu com o fim da bipolarização do mundo,1 fez 

questão de juntar o globo num só. Nessa pangeia contemporânea cria-se um novo formato de 

                                                
1 Os escritores apontam a ascensão do FMI e do Banco Mundial, assim como o Consenso de Washington, como 
o início da expansão neoliberal do capitalismo global. 
2 O documentário Grass(1999) é um bom exemplo da retorica do poder da clinica moderna aliada as politicas 
publicas de higienização da nação. Fica-se claro no documentário toda a fundamentação política que fundou a 
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soberania, uma soberania baseada na espetacularização da vida como forma de inebriar 

imageticamente a sociedade. A cada novo processo, a cada linha que desponta positivamente, 

em direção a resistência - numa refuta a sociedade sitiada pelos seus próprios sistemas 

ilógicos e ilusórios - formas coercitivas por vezes imperceptíveis e por vezes repressoras 

entram em vigor a fim de deter esses pulsos  

Num esquematismo geral do Império, Negri conceitua esse novo poder soberano 

agindo sob três imperativos: a inclusão, a diferenciação e a gerência. O Império em seu 

primeiro momento, está sempre de braços abertos afim de acolher toda a multiplicidade para 

dentro de seus domínios. A aceitação é para todos e “em seu momento de incluir, O Império é 

cego para as diferenças.” (HARDT & NEGRI, 2001:222) Nesse sentido, o Império é um 

espaço liso pelo qual as subjetividades deslizam sem resistência ou conflitos substanciais. 

Contudo, após a aceitação vem a construção da alteridade através de uma administração e 

hierarquização da diferenças numa economia geral de comando. O Império 

contraditoriamente acirra os ânimos nacionais e tenta reativar as culturas locais e nacionais de 

cada um de seus povos subordinados afim de estabelecer uma economia produtiva nessa 

diferenciação. Para gerir a heterogeneidade, “a solução imperial não será negar ou atenuar 

essas diferenças, mas, de preferencia, afirma-las e ordena-las num efetivo aparelho de 

comando.” (HARDT & NEGRI, 2001:223).  
“Chegamos assim a uma série de distinções que marcam conceitualmente a 
passagem da soberania moderna para a soberania imperial: do povo para a multidão, 
da oposição dialética para a administração de híbridos, do lugar da soberania 
moderna para o não-lugar do Império, da crise para a corrupção.” (HARDT & 
NEGRI, 2001:222) 

 

O Império é a tendência da soberania contemporânea (ou a decadência da soberania 

moderna). Para se impor, exorta uma nova forma de domínio, algo que reina sobre a 

sociedade não só de forma vertical, transcendente, mas se infiltra por todas as camadas das 

relações sociais para que esse domínio seja replicado em sua base. O Império atua a nível 

molecular não apenas coagindo através da força e do medo, mas dominando através da 

produção da vida. É um poder que se afirma na produção da vida social como um todo, a 

forma paradigmática do biopoder (HARDT & NEGRI, 2001). Algo que não só regula as 

interações humanas como procura reger a própria natureza humana. Para compreender essa 

ferramenta de controle imperial e, assim, entender parte da construção ontológica do Império, 

uma pequena revisão genealógica de seu contexto se faz necessária para reconhecermos do 

que nele há de rupturas e continuidades com o paradigma da soberania moderna, e assim 

elencarmos possíveis locais de desníveis na base imperial e as rachaduras visíveis do sistema. 
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2.2 – Império: uma breve genealogia. 

 

Da dominação teológica repressiva da Igreja ao longo da Idade Média, surge como 

contrapeso uma revolução que irá inventar a modernidade e fundar sua crise. O Renascimento 

e seu projeto humanista iniciam uma reforma conceitual na humanidade. Os seres humanos se 

declaram livres  e donos da própria vida, “produtores de cidades e histórias  e inventores de 

céus”. O humanismo renascentista afrouxa a corda repressiva da igreja e de sua teleologia, e 

passa a pensar o ser como terreno imanente de conhecimento e ação; desenvolve, assim, uma 

ideia experimental de ciência e uma concepção constituinte de história e de cidades.   
O que há de revolucionário nesta série de desenvolvimentos filosóficos  que vai do 
século XIII ao XVI é o fato de que os poderes de criação que anteriormente tinham 
sido consignados exclusivamente aos céus são agora trazidos para a terra. É a 
descoberta da plenitude do plano de imanência.(HARDT & NEGRI, 2001: 91) 
 

Apesar das vertiginosas potencialidades levantas pelo projeto humanista de apelo ao 

múltiplo e às singularidades, ele foi reprimido. E a crise que surge dessa repressão que irá 

definir a forma da soberania moderna. Mesmo tendo derrubado a velha ordem e fundado 

novas experiências de sujeitos sociais - de ter antecipado a ideia da multidão – o período 

moderno inaugurado pelo humanismo é definido por crise, “uma crise nascida  do conflito 

ininterrupto entre forças imanentes, construtivas e criadoras e o poder transcendente que visa 

restaurar a ordem. (HARDT & NEGRI, 2001: 93). Vê-se assim o fim do Renascimento ser 

marcado por um verdadeiro banho de sangue: guerras civis eclodindo na Inglaterra e na 

França; monstruosas purgações em fogueiras, silenciando cada vez mais as vozes da epidemia 

humanista. 
Por que o conhecimento e a vontade não podem se proclamar absolutos? Porque 
cada movimento de auto constituição da multidão deve ceder a ordem pré-
constituída, e porque sustentar que seres humanos podem estabelecer de imediato 
sua liberdade de existir seria um delírio subversivo. Esse é o âmago da transição 
ideológica sobre a qual o conceito hegemônico  da modernidade europeia foi 
construído. (HARDT & NEGRI, 2001:96) 

 

Dada a insustentabilidade de uma repressão violenta permanente da Igreja as forças da 

mudança humanista, uma nova forma de soberania se fez necessária. Adaptando o projeto 

humanista as estruturas hierarquizantes dos modelos hegemônicos da teologia cristã,  o 

Iluminismo cria a “alma” da sociedade moderna.  Das potencialidades puras do ser humano, 

surgem certos limites a ação humana que são tidos como naturais: 
[...] em todos os casos, uma mediação teve de ser imposta a complexidade das 
relações humanas.[...] a tríade vis-cupiditas-amor (força-desejo-amor), que 
constituía a matriz produtora do pensamento revolucionário do humanismo opôs-se 
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um tríade de mediações específicas. Natureza e experiência são irreconhecíveis 
salvo por intermédio do filtro dos fenômenos; o conhecimento humano não pode ser 
adquirido exceto por meio da reflexão do intelecto; e o mundo ético é incomunicável 
a não ser pelo esquematismo da razão.  (HARDT & NEGRI, 2001: 96) 
 

A primeira parte da corrida colonial europeia inicia-se concomitantemente com a 

evolução do projeto humanista. As grandes navegações reformulam o mapa do mundo e assim 

descobrem Índias e fundam-se Américas. A descoberta desse novo Mundo, o Outro, redefiniu 

o velho, num jogo de alteridades. A Metrópole constrói em seu imaginário o mito do sujeito 

colonizado, o outro selvagem. E é nessa invenção de opostos que o sujeito europeu (o sujeito 

civilizado) e, por fim, o sujeito moderno é construído.  O euro centrismo filosófico foi 

responsável pela negação da alteridade em prol de uma norma de progresso. A Razão torna-se 

um novo Deus moderno, e o Estado Nação é eleito como seu representante na terra. As 

potencialidades da democracia e da igualdade despertadas no humanismo são 

reterritorializadas - confinadas ao maquinismo transcendental do Estado Nação (em seus 

aparelhos e instituições) e na demagogia de seu esquema representativo - e limitadas pela 

embrionária hierarquia do capitalismo global. A forma da soberania moderna, sob a égide do 

Estado-Nação, objetiva então impor um maquinismo transcendente para colocar ordem nessa 

multidão ‘caótica’, colocando-a sob a tutela da identidade nacional. Portanto, a nação seria 

uma espécie de atalho ideológico, algo que quer livrar os conceitos de soberania e 

modernidade das crises e antagonismos que os definem. 
O conceito moderno de nação herdou  dessa maneira, o corpo patrimonial do Estado 
Monárquico e o reinventou com outra forma. Essa nova totalidade do poder foi 
estruturada em parte pelos novos processos capitalistas produtivos de um lado, e 
pelas velhas redes de administração absolutista do outro. Essa incômoda relação 
estrutural foi estabilizada pela identidade nacional: uma identidade cultural e 
integradora, fundada numa continuidade biológica de relações de sangue, numa 
abrangência espacial de território, e em comunidade linguística. (HARDT & 
NEGRI, 2001:120) 

 

A dupla ainda acrescenta, que “casado com os conceitos de nação e de povo, o 

moderno conceito de soberania muda seu epicentro da mediação de conflitos e crises para a 

experiência unitária de uma nação-sujeito e sua comunidade imaginada.” (HARDT & NEGRI, 

2001: 122). No seu durar, a modernidade alterou o curso do movimento histórico, cimentando 

algumas linhas de fuga imaginadas a partir de hábeis distorções ideológicas; das lutas 

anticoloniais ao nacionalismo populista, do marxismo universal ao regime stalinista. Nesse 

movimento, o paradigma de soberania nacional foi sendo erodido sutilmente pelo efusivo 

progresso do capitalismo global que, em algum momento, elencou as fronteiras nacionais 

como um apêndice moderno que se entremeava na construção de uma ordem econômica 
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global no mundo pós-moderno . O transnacionalismo das grandes corporações com suas sedes 

globais é um bom exemplo disso. Uma nova forma de se articular a hegemonia do capital foi 

posta em movimento. Ao mesmo tempo que a expansão do capitalismo libertou o libidinoso 

desejo da liberdade – e aqui podemos considerar o papel da publicidade na exploração do 

desejo como ferramenta de mercado, antecipando-se a revolução da vontade que seria 

reivindicada pela geração 68 - as formas de disciplina e regulação modernas foram postas a 

prova.  O mundo abriu-se ao contágio e tem a missão de regulá-los: as fronteiras do Estado- 

nação são cada vez mais permeáveis a todo tipo de fluxo. Nada pode trazer de volta os 

escudos higiênicos das fronteiras coloniais. A era da globalização é a era do contagio 

universal. (HARDT e NEGRI, 2001). Nesse movimento podemos conceber uma outra 

mudança de paradigma: o biopoder deixa sua carapuça disciplinar e assume sua sublimação 

social no autocontrole dos incontáveis desejos do mundo pós-moderno e na gestão do 

contágio universal, classificando o que é sadio e o que é doente, o que seguro e o que é 

perigoso.  

Além da crise da soberania moderna, Hardt e Negri apontam para a construção dos 

Estados Unidos da América como um outro fator crucial para o desenvolvimento do Império. 

Os EUA inauguraram um novo conceito de soberania, não mais traçada na transcendência 

metafísica, mas sim na imanência dos poderes da multidão organizadas em redes. Negri e 

Hardt explica essa primazia norte-americana: 
 É imperial porque (...) o projeto constitucional americano é construído segundo  o 
modelo da rearticulação de um espaço aberto e da reinvenção incessante de relações 
singulares e diversas em redes num terreno ilimitado. A ideia contemporânea de 
Império nasceu com base na expansão global do projeto constitucional interno dos 
EUA.(HARDT & NEGRI, 2001:200) 
 

Dessa análise, infere-se que o imperialismo cultural americano serviu para firmar a 

consolidação do espetáculo na sociedade, ao mesmo tempo em que seu imperialismo militar 

serviu para estruturar as bases necessárias para a expansão global do sistema capitalista e do 

modo de vida consumista. Sua primazia na rede imperial é justificada tanto pela influência 

bélica que exerce no mundo de hoje, como pela sua influência econômica e, por fim, política. 

Percebe-se hoje que as regras do jogo do capital não mais ditadas pelas superpotências 

nacionais, mas por esse novo emaranhado de forças políticas e econômicas, o Império. 
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2.3. O biopoder imperial na gestão do público e de sua multidão de súditos 
 

A humanidade não progride lentamente, de combate em combate, até uma 
reciprocidade universal, em que as regras substituiriam para sempre a guerra; ela 
instala cada uma de suas violências em um sistema de regras, e prossegue assim de 
dominação em dominação. (FOUCAULT, 1979:25) 

 

 Outro fato que denota a transição da soberania moderna para o paradigma de 

soberania pós-moderno é a transição das formas de poder: da disciplina ao controle. O 

capitalismo cultural que emergiu das mudanças trazidas pelas inovações tecnológicas vividas 

ao longo das décadas de 60 e 70 (sobretudo com os massivos investimentos nas áreas de 

computação e outras tecnologias de informação feitas pelo governo americano e soviético) 

redefiniu o paradigma disciplinar das instituições modernas.  
A sociedade disciplinar, própria do capitalismo industrial, foi aquela na qual o 
comando social, em suas diversas formas, é construído mediante uma rede difusa de 
dispositivos ou aparelhos que produzem e regulam os costumes, hábitos e as práticas 
produtivas. Consegue-se colocar em funcionamento essa sociedade, e assegurar a 
obediência a suas regras e mecanismos de inclusão e/ou exclusão, por meio de 
instituições disciplinares – aqui entra a fábrica – que estruturam o terreno social e 
fornecem explicações lógicas adequadas para a ‘razão’ da disciplina. O poder 
disciplinar se manifesta, com efeito, na estruturação de parâmetros e limites do 
pensamento e da prática, sancionando e prescrevendo comportamentos normais e/ou 
desviados. A sociedade industrial serve-se de mecanismos de vigilância hierárquica 
e de sanções normalizadoras que homogeneízam procedimentos e comportamentos – 
instaura-se um verdadeiro panóptico social. (SANSON, 2009:4) 
 

Nesse paradigma disciplinar, o corpo entra em cena e o seu controle é necessário. O 

poder vai legislar sobre o corpo pois ele desponta como o germe da capacidade produtora. O 

corpo é a base física do trabalho em seu nível mais básico e nele está a fonte material de toda 

acumulação capitalista: a exploração do trabalho e da força produtiva é uma das bases que 

sustenta o sistema. Esse corpo torna-se um objeto governável, não por seu valor intrínseco, 

mas porque é o substrato da única coisa que verdadeiramente importa no sistema 

socioeconômico vigente – a força de trabalho como produtora de riquezas, mercadorias. A 

sociedade disciplinar, para além de um controle sobre o sujeito produtivo, assume também um 

caráter mais amplo que redunda em um controle sobre a vida, um poder externo que submete 

a vida a padrões predeterminados. O corpo do sujeito requer uma domesticação e é 

enclausurado em jaulas, jaulas disciplinares. A disciplina torna-se o alvo paradigmático da 

noção do sujeito moderno; o corpo do estado, o povo, deve ser amansado, deve tornar-se um 

corpo dócil, manejável e, que, sem contestar, produza inquestionavelmente, para que possa 

fazer parte do sistema e o sustentar, devolvendo o seu ganho ao mercado em forma de 

consumo. Na modernidade, a subjetividade é concebida, antes de tudo como um processo 
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social de geração. O indivíduo é gerado de modo reflexivo, espelhado nas suas próprias ações, 

a partir de certas práticas materiais delimitadas ao sujeito no contexto da instituição. O local 

de produção dessa subjetividade é, portanto, localizado dentro das instituições disciplinares 

modernas (prisão, escolas, fábricas, famílias, etc.). O que muda no Império é o lugar dessa 

produção:  
A lógica que funcionava principalmente dentro das paredes institucionais agora se 
espalha por todo o terreno social. Interior e exterior estão se tornando impossíveis de 
distinguir. (...) os limites entre o público e o privado se partiram desencadeando 
circuitos de controle por toda a esfera pública íntima. (...) A produção de 
subjetividade na sociedade imperial tende a não se limitar a qualquer lugar 
especifico. (HARDT & NEGRI, 2001: 216) 
  

A dominação do indivíduo pelo poder soberano começa a se tornar mais complexa a 

medida que a vida transforma-se em uma imagem ideal de vida, um padrão sonhado de 

normalidade. Foucault dedica grande parte de sua obra analisando as transições dos regimes 

de verdade e aponta para o dispositivo médico como um dos arquitetos do regime de poder e 

verdade dos novos tempos: o nascimento da clínica moderna transforma a saúde e o corpo no 

novo estatuto da verdade, definindo a norma entre a sanidade e a loucura, saúde e doença 

(FOUCAULT, 1979). A medicina e as biociências assumem um poder de controle e gestão da 

vida e da morte: a regulação da saúde da população. A vida biológica e a saúde da nação 

viraram alvos fundamentais desse biopoder, uma “estatização do biológico.” (ORTEGA, 

2003). . Ortega descreve o novo papel conferido a vida no social como um regime que se 

encontra sob o primado da imortalidade do processo vital. Esse primado que invade o espaço 

público, torna-se regra de organização social. O público some, decompõe-se, e a vida passa a 

ocupar o vazio deixado por ele. (ORTEGA, 2003).  O papel do Estado agora está intimamente 

ligado com a proteção dessa vida e a garantia da produtividade dos indivíduos). Para isso, 

exorta um ideal de vida com discursos que serão solo fértil para que o moralismo entre de sola 

em práticas culturais incomodas a suas posições2. Enquanto que o biopoder passa a se 

preocupar com a constante gestão do risco da vida nessa nova dimensão pública, a biopolítica 

irá agir justamente na esfera privada, na vida íntima do sujeito.  

A preocupação pela vida é transposta numa nova política de manutenção do corpo 

sadio, saudável. A saúde perfeita torna-se, assim, a nova utopia apolítica de nossas 

sociedades.(ORTEGA, 2003). Esse discurso biopolítico da saúde - com seu estigma dos 

corpos ideais mascarando um prolongamento da noção do pensamento do Uno metafísico 

                                                
2 O documentário Grass(1999) é um bom exemplo da retorica do poder da clinica moderna aliada as politicas 
publicas de higienização da nação. Fica-se claro no documentário toda a fundamentação política que fundou a 
guerra contra as drogas na sociedade. 
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moderno – assim como outros, foram internalizados, a tal ponto que a produção biopolítica se 

infiltrou em todas as camadas da sociedade e sobretudo no mundo interior do sujeito. O que 

antes era legado a um poder normatizador, agora é assumido pelo conjunto da sociedade e 

internalizado. (SANSON, 2009) O pastoreio dos desejos e das condutas de vida frente a 

ameaça a saúde, a produtividade e a ordem torna-se um esforço pessoal e não mais estatal. 

Forma-se uma nova moral do corpo – amplamente preconizada pelo dispositivo médico - em 

que as ações que colocam o corpo em risco são abominadas e devem ser marginalizadas. O 

poder normalizador do aparato disciplinar é, assim, internalizado. Num mesmo movimento, a 

sociedade deixa de lado a austeridade disciplinar da fábrica, transitando para um novo 

paradigma de poder e controle. Saem as instituições e as subjetivações produzidas entre 

quarto paredes, as subjetividades domesticadas e enjauladas; o controle social demanda um 

novo paradigma, a internalização do politicamente correto: 
A sociedade disciplinar manifesta-se essencialmente a partir de referências 
institucionais claras: o quartel, a escola, a fábrica. A sociedade do controle, por sua 
vez, está em todos os lugares ao mesmo tempo. A sociedade do controle assume a 
expectativa de que os indivíduos internalizem atitudes, condutas e 
comportamentos. É com isso que o capital conta. Não é mais necessário prescrever 
condutas, normas, procedimentos de fora para dentro. Espera-se que o próprio 
indivíduo assuma para si, como responsabilidade individual, aquilo que 
anteriormente era imposto, que a disciplina seja incorporada de forma 
“espontânea”. A sociedade do controle diz respeito a uma transferência de 
responsabilidades. (SANSON, 2009:211) 
 

A sociedade de controle retira o poder disciplinador, ou melhor, a responsabilidade 

disciplinadora  do Estado e o realoja nessa sociedade íntima/privado do sujeito 

individualizado que a consciência cristã e a filosofia do dinheiro moldaram culturalmente. O 

êxito do biopoder é portanto ver seu discurso injetado nas moléculas sociais e de tal modo 

naturalizados, que o controle seja exercido de forma invisível, subliminar, e sobretudo 

replicados espontaneamente. 
 [...] o mundo sempre tem algo de indeterminado; está carregado de surpresas e 
imprevistos, é um contexto vital nunca dominável: por isso é fonte de permanente 
insegurança. Enquanto o perigo relativo tem “nome e sobrenome”, a insegurança 
absoluta não possui um rosto preciso nem conteúdo unívoco. (VIRNO, 2003: 10) 
 

É a insegurança que nasce na angústia da crise, no conflito com o novo e o 

desconhecido, que aduba as sementes do auto controle e restringe a produção biopolítica da 

sociedade no paradigma imperial. O desforme e o desordenado são assustadores pois 

conspiram para desestabilizar a ordem social estabelecida. Garantir a segurança e a higiene do 

mundo civilizado é o dever do Império. A transição para o paradigma imperial funda a crise 

da disciplina num mundo que passa cada vez mais a se sustentar economicamente pela 

mercantilização do desejo e vê sua nêmeses nas revoluções sociais que agitaram o mundo na 
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década de 60. A repressão disciplinar e do biopoder estatal levou a sérias resistências. 

Resistências que agitaram na velocidade da luz as possibilidades e as linhas de fuga desse 

sistema moderno de pensamento enraizado. Apesar de reprimida e controlada, essa geração de 

68 – deixando de lado toda sua mistificação - deixou suas hastes, seus traços soltos e suas 

continuidades, para o bem ou para o mal, na dinâmica cultural e social:  
a entronização do modo jovem de ser como estilo de vida; a flexibilização das 
hierarquias e da autoridade; a construção de novas relações entre o adulto e o jovem 
e o adulto e a criança; a criação de um novo imaginário de fraternidade; a introdução 
do “novo” na política; a emergência das questões ecológicas como se fossem 
também políticas, para ficar com algumas das referencias mais destacadas. 
(CARDOSO, 2005:93) 
 

É nessa emergência de novos processos de subjetivação, que trazem consigo a crise do 

sistema de representação política 3, que se dá a transição do paradigma disciplinar para a 

sociedade de controle e da espetacularização da vida e dos desejos. A vida das sociedades nas 

quais reinam as condições modernas de produção, segundo Guy Debord,  anuncia-se como 

uma acumulação de espetáculos. “Tudo o que era vivido se esvai na fumaça da 

representação.” Essa fumaça (o espetáculo) “concentra todo o olhar e toda a consciência. Por 

ser algo separado, ele é o foco do olhar iludido e da falsa consciência; a unificação que realiza 

não é outra coisa senão a linguagem oficial da separação generalizada.” (DEBORD, 2003: 

15). O mundo vira uma verdadeira representação, um espetáculo que busca alienar a 

consciência das contradições aparentes do mundo, e assim perpetuar sua condição soberana e 

natural. Transformando o verdadeiro num momento do falso,  
“o conceito de espetáculo unifica e explica uma grande diversidade de fenômenos 
aparentes. As suas  diversidades e contrastes são as aparências organizadas 
socialmente, que devem, elas próprias, serem reconhecidas na sua verdade geral. 
Considerado  segundo os seus próprios termos, o espetáculo é a afirmação da 
aparência e a afirmação de toda a vida humana, socialmente falando, como simples 
aparência.” (DEBORD, 16) 
 

Os desejos são virtualizados numa profusão imagética e num frenesi consumista 

estimulado ao hiper. A satisfação aparente da vida contemporânea baseia-se cada vez mais em 

seu espetáculo. No seio dessa conceituação de Debord está um novo momento na economia 

mundial. Ao fim da década de 60, o mundo mergulha num progresso científico e o acúmulo 

desse progresso instala uma verdadeira revolução dos meios de produção e dos meios de 

comunicação, surgindo daí um novo paradigma econômico. 

 

 
                                                
3 Em entrevista, a filósofa Judith Revel, descreve as heranças dos acontecimentos de maio de 68. Disponível em : 
http://www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=19140) Acessado 
em: 08/06/2011. 



 

 13 

 

3. A Produção Biopolítica do comum e a Multidão. 

 

3.1- O imaterial e o comum.  A hegemonia da produção imaterial e a produção do 

comum. 

 

Pode-se apontar na reformulação do capitalismo - nesse pós-fordismo calcado na 

imaterialidade da produção e na não tangibilidade dos produtos -  uma força escondida de 

libertação e emancipação social, a força comum da multidão. Contudo, é necessário uma 

explanação mais profunda a respeito desse modo de produção que redefiniu a sociedade 

global, para visualizar a potencialidade de resistência que reside no subsolo dessa 

reorganização da produção e do trabalho.  
Na sociedade pós-industrial, assiste-se a uma transformação do sujeito na sua 
relação com o trabalho. Sob a hegemonia qualitativa do trabalho imaterial, tendo em 
sua base o conhecimento, a comunicação e a cooperação, emerge uma outra 
subjetividade, que ao mesmo tempo em que é requerida pelo capital, apresenta 
traços de certa autonomia. O valor do trabalho, na sociedade pós-industrial, 
apresenta-se cada vez mais de forma biopolítica. O capital investe cada vez mais no 
indivíduo e não no coletivo, investe na crescente individualização do trabalho, 
explora as capacidades cognitivas de cada um, e o singular assume o caráter do 
diferencial nos ganhos de produtividade.(SANSON, 2009: 7) 

 

O capitalismo cognitivo se opõe ao caráter monológico do trabalho e transforma o 

trabalho imaterial no paradigma hegemônico. As garantias tradicionais do trabalho fabril, sua 

estabilidade, o trabalho a longo prazo, tornam-se diminutas e localizadas a setores mais 

tradicionais. O trabalho imaterial traça uma nova norma: altos níveis de flexibilidade e 

mobilidade são impostos aos trabalhadores trazendo o declínio da estabilidade, e da própria 

divisão entre  tempo de trabalho e tempo de vida. O que era antes posto de lado no trabalho 

fabril, o que não era valorizado no processo produtivo fordista torna-se central nessa nova 

forma de organizar o trabalho.  
Na nova forma de se organizar o trabalho e ativá-lo, busca-se a reconquista da parte 
do trabalho vivo que o desenvolvimento histórico do capitalismo tentou aniquilar. 
Ao capital da sociedade pós-industrial interessa a mercadoria do corpo não apenas 
como unidade biológica, mas como corporalidadade social, ou seja, aquilo que ele 
reúne em si, como parte integrante de uma capacidade produtiva maior, que se reúne 
no intelect generall – o cérebro social de que fala Marx. São o conhecimento, a 
competência linguística, a cooperação singular que agregam valor ao processo 
produtivo (SANSON, 2009: 2) 
 

A produção imaterial, inclusive a produção de ideias, imagens, conhecimentos, 

comunicação, cooperação e relações afetivas, tende a criar não os meios da vida social, mas a 

própria vida social.(NEGRI & HARDT, 2005). A produção imaterial é  biopolítica pois 
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investe na vida como um todo.  As capacidades criativas e de inovação são sempre maiores 

que o trabalho produtivo restrito a fábrica, e são essas capacidades que serão perseguidas a 

todo custo pelo modo pós-fordista de produção. transformando em recurso produtivo 

precisamente os comportamentos que, num primeiro momento, eram tido como radicais e 

revoltosos. Como Paolo Virno define: 
A conversão das propensões coletivas dos movimentos do 77 – êxodo da fábrica, 
rechaço ao emprego estável, familiaridade com os saberes e as redes comunicativas 
– em um conceito inovado  de profissionalidade [...] esse é o resultado mais precioso 
da contrarrevolução italiana – entendendo por ‘contrarrevolução’ não a simples 
restauração do precedente estado de coisas, mas literalmente, uma revolução ao 
contrário, isto é, uma inovação drástica da economia e das instituições com a 
finalidade de lançar  de novo a produtividade e o domínio político) (VIRNO, 2003 
:63) 
 

Utilizando o paradigma contemporâneo pós-fordista como base crítica para uma 

análise aprofundada das mudanças que esse sistema traz a todo espectro social, Negri e Hardt 

reiteram que a verdadeira riqueza, aquela que de fato é um fim em si mesmo, reside no 

comum; é a soma dos prazeres, desejos, capacidades e necessidades que todos 

compartilhamos. A riqueza comum é propriamente o verdadeiro objeto dessa produção 

imaterial e da produção como um todo. E assim, sugerem que uma teoria entre trabalho e o 

valor, hoje em dia, deve basear-se nesse comum, uma vez que esse comum aparece como 

pressuposição e resultado da produção imaterial. Assim, o trabalho e o valor se tornam 

biopolíticos ao passo que viver e produzir tendem a tornar-se indistinguíveis.  

Enquanto na produção capitalista tradicional, a cooperação era necessariamente 

mediada pelo capitalista que cedia os meios de produção para se aproveitar do trabalho 

comum dos operários, “no paradigma da produção imaterial [...] o próprio trabalho tende a 

produzir diretamente os meios de interação, comunicação e cooperação para a produção. Com 

isso, a criação de cooperação tornou-se um elemento interno do trabalho, e portanto externo 

ao capital (HARDT & NEGRI, 2005) Ou seja, dessa disposição do trabalho engendrada pela 

estrutura socioeconômica global pós-fordista, a relação colaborativa e a comunicação  

carregam em si o poder de se emancipar do domínio do controle biopolítico imperial e 

produzir um comum que não pode ser apropriado em toda a sua extensão pelo capitalista. Por 

exemplo, um filme feito por um grande diretor afim de divulgar uma marca (prática comum 

hoje em dia) vai além do efeito publicitário que isso pode causar. A marca aproveita-se da 

repercussão para capitalizar em cima de seu novo posicionamento e, na maioria das vezes, 

consegue. Mas ao mesmo tempo, o que está contido nessa produção em termos potenciais, 

suplanta a motivação inicial da produção, no momento em que a linguagem do curta é 
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absorvida por um grupo de estudantes, e reassimilada numa nova criação audiovisual coletiva, 

distribuída gratuitamente pela internet e, posteriormente, viralizado pelas mídias sociais.  
Nosso conhecimento comum é o alicerce de toda nova produção de conhecimento; a 
comunidade linguística é a base de toda inovação linguística; nossas relações 
afetivas presentes baseiam toda produção de afetos; e nosso banco comum de 
imagens sociais possibilita a criação de novas imagens. Todas essas produções 
enriquecem o comum e por sua vez servem como base para outras. O comum, na 
verdade, manifesta-se não só no início e no fim da produção, mas também no meio, 
já que os próprios processos de produção são comuns, colaborativos e 
comunicativos. [...] Na medida em que a vida tende a ser completamente investida 
por atos de produção e reprodução, a própria vida social torna-se uma máquina 
produtiva. (HARDT & NEGRI, 2005:196) 
 

O comum é a força agregadora das múltiplas singularidades do mundo globalizado. 

Não aquilo que transforma os muitos num categórico universal, mas sim o que acontece 

quando os desejos convergem e a partilha ocorre; quando as muitas singularidades em jogo 

vibram na mesma frequência (mesmo que por um segundo) e ao construir esse caminho 

constrói-se práticas comuns, ou seja, práticas que podem ser retomadas e resignificadas a todo 

tempo por cada singularidade. Quando uma pessoa faz um upload de um álbum, por exemplo, 

lança na rede um desejo não só de vincular a sua singularidade com a aquela obra, mas 

também um desejo de partilha, de fazer contato. Os comuns são necessariamente construções 

coletivas, agenciamentos de linhas de desejos consonantes num dado momento. Logo, pensar 

na construção desses comuns como uma forma de ação política torna-se necessário para que 

se possa libertar a multidão (esse ser social emergente) das correntes da produção e do 

consumo do regime socioeconômico vigente, e assim ir de frente ao sustentáculo do Império 

enquanto ordem política 
[...] no pós-fordismo já que a “vida da mente” está plenamente incluída no espaço-
tempo da produção, prevalece um homogeneidade essencial. Trabalho e não-
trabalho desenvolvem idêntica produtividade, baseada sobre o exercício de 
faculdades humanas genéricas: linguagem, memória, sociabilidade, inclinações 
éticas e estéticas, capacidade de abstração e de aprendizagem. (VIRNO, 2003: 74) 

 

 

2.2 - De Muitos para muitos. As muitas singularidades e a partilha do comum. A multidão e a 

resistência na rede aberta. 
 [...] no pós-fordismo já que a “vida da mente” está plenamente incluída no espaço-
tempo da produção, prevalece um homogeneidade essencial. Trabalho e não-
trabalho desenvolvem idêntica produtividade, baseada sobre o exercício de 
faculdades humanas genéricas: linguagem, memória, sociabilidade, inclinações 
éticas e estéticas, capacidade de abstração e de aprendizagem. (VIRNO, 2003: 74) 
  

O biopoder imperial (e todo seu arsenal político, econômico, cultural e social) assume 

logo a missão de espalhar esse novo evangelho pelo globo. Sua função primordial é, agora, 
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regular a produção biopolítica de seus súditos em torno de uma fetichização e hierarquização 

da diferença. Contudo, a produção biopolítica é um tipo de poder que se expressa pela própria 

vida, não apenas no trabalho e na linguagem, mas nos corpos, nos afetos, nos desejos da 

sexualidade. Quando consegue escapar ao controle transforma-se no lócus de emergência de 

uma espécie de anti-poder, da produção de subjetividade. (SANSON, 2009). A produção 

biopolítica emancipa-se do biopoder ao se ver realocada e apropriada pela multidão, ao ver 

surgir novas formas de imaterialidade do trabalho e do consumo, novas formas de 

colaboração e organização. O que vemos hoje com as revoltas tanto emancipatórias quanto as 

manifestações apoliticas em prol da liberdade e de uma renovação dos paradigmas é uma 

erupção do potencial de vida e de um discurso que foi por muito tempo controlado ou 

cimentado. A ação do biopoder pode abrir “uma resposta biopolítica da sociedade: não mais 

os poderes sobre a vida, mas potência da vida como resposta a esses poderes; em suma, isso 

abre à insurreição e à proliferação da liberdade, à produção de subjetividade e à invenção de 

novas formas de luta”. (HARDT & NEGRI, 2005: 97)  

A multidão é composta por um conjunto de singularidades, um sujeito social cuja 

diferença não pode ser reduzida a uniformidade mas que ostenta uma diferença que 

permanece diferente. Assim como o Império se afasta forçadamente da noção da soberania 

moderna dos Estados, a multidão, enquanto conceito, contrapõe-se a noção moderna de povo. 

Ao contrário da identidade nacional tão presente nos discursos políticos do século XX, a 

multidão é um sujeito social internamente diferente e múltiplo, cuja constituição e ação não se 

baseiam na identidade ou na unidade, mas naquilo que tem em comum. Logo, a unidade que a 

multidão tem as suas costas está constituída por “lugares comuns” da mente, das faculdades 

linguístico-cognitivas comuns a espécie. (VIRNO, 2003) Trata-se de uma 

unidade/universalidade visivelmente heterogênea em relação à Estatal. Como Paolo Virno 

bem pontua: 
 [...] é interessante esta falida obviedade, pois hoje estamos, talvez, num novo  
Seiscentos; em uma época na qual explodem as antigas categorias e se devem 
cunhar outras novas. Muitos conceitos que ainda parecem extravagantes e não usuais 
– por exemplo, a noção de democracia não representativa – tendem  a tecer  um 
novo sentido comum, aspirando, por sua vez, a fazerem-se “óbvias”. (VIRNO, 
2003:7) 
 

O filósofo francês Gilles Deleuze ao lado de Félix Guatari definem uma visão 

extremamente revigorante das diferenças a partir da idéia de multiplicidades e de suas 

potências latentes. Em Mil Platôs, a dupla introduz o rizoma como a forma do movimento 

dessas multiplicidades no devir do mundo, em contraposição ao que ele classifica como um 

pensamento arbóreo da Razão moderna. Sempre enraizado, sempre originário, o pensamento 
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moderno nunca compreendeu a multiplicidade em sua complexidade, somente o múltiplo 

como seu limite numérico, sua abstração substantiva e demoníaca. Para uma refuta a essa 

lógica, a multiplicidade tem que deixar sua característica adjetiva e tornar-se um substantivo: 
é somente quando o múltiplo é efetivamente tratado como substantivo, 
multiplicidade, que ele não tem mais nenhuma relação com o uno como sujeito ou 
como objeto, como realidade natural ou espiritual, como imagem e mundo. As 
multiplicidades são rizomáticas e denunciam as pseudomultiplicidades 
arborescentes. [...]Uma multiplicidade não tem nem sujeito nem objeto, mas 
somente determinações, grandezas, dimensões que não podem crescer sem que 
mude de natureza. (DELEUZE & GUATARY, 1995:41) 
 

Dessa forma, as multiplicidades são inerentes ao rizoma, assim como o rizoma é 

essencialmente múltiplo, quando não aprisionado ou decalcado em hierarquias de 

pensamentos. O devir rizomático é aquele que se constrói em cima do binômio singularidade 

e partilha. Cada linha, cada haste do rizoma segue o seu curso, num constante fluir, sofrendo 

colisões, cruzamentos, interceptações e outras interferências que sempre alteram sua rota 

inicial, mas que não esvaziam sua potencialidades imanentes, apenas agrega ao rizoma, 

fazendo uma linha singular oscilar entre frequências sem desfazer-se de sua substância. 
É preciso fazer o múltiplo, não acrescentando sempre uma dimensão superior, mas, 
ao contrário, da maneira simples, com força de sobriedade, no nível das dimensões 
de que se dispõe, sempre n-1 (é somente assim que o uno faz parte do múltiplo, 
estando sempre subtraído dele). Subtrair o único da multiplicidade a ser constituída; 
escrever a n-1. Um tal sistema poderia ser chamado de rizoma. (DELEUZE & 
GUATARY, 1995 : 35) 
 

Num isomorfismo cultural, em consonância com a efervescência tecnológica da 

Califórnia setentista e a revolução cultural posta em marcha pelos novos piratas do Palo Alto4 

uma análise das características conceituais e ontológicas do rizoma serve como uma analogia 

criativa do esquema da rede (web) e de suas potencialidades subjacentes. Sem centros de 

aglomeração do poder, flexível, aberta, acessível por qualquer ponto e em qualquer ponto. Por 

ora, cabe pensar que o rizoma é o desenho biológico/filosófico das multiplicidades em 

movimento e em constante conexão e desconexão. A dupla de filósofos resume seu conceito e 

assim pode-se perceber a íntima relação entre a estrutura rizomática e a forma da Internet 

nesse novo século. 
Resumamos os principais caracteres de um rizoma: [...] o rizoma conecta um ponto 
qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete 
necessariamente a traços de mesma natureza; ele põe em jogo regimes de signos 
muito diferentes, inclusive estados de não-signos. O rizoma não se deixa reconduzir 
nem ao Uno nem ao múltiplo. Ele não é o Uno que se torna dois, nem mesmo que se 
tornaria diretamente três, quatro ou cinco etc. Ele não é um múltiplo que deriva do 

                                                
4 Termo designado para os muitos jovens estudantes de computação que inauguraram no Vale do Silício uma 
nova era da computação. De lá surgiram tanto as grandes corporações da informática, como Windows e Apple, 
assim como alguns dos principais pensadores do software livre. Para conhecer mais a fundo o tema, ver Hackers: 
Wizards of the Electronic Age(1984) 
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Uno, nem ao qual o Uno se acrescentaria (n+1). Ele não é feito de unidades, mas de 
dimensões, ou antes de direções movediças. Ele não tem começo nem fim, mas 
sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda. Ele constitui multiplicidades 
lineares a n dimensões, sem sujeito nem objeto, exibíveis num plano de consistência 
e do qual o Uno é sempre subtraído (n-1). Uma tal multiplicidade não varia suas 
dimensões sem mudar de natureza nela mesma e se metamorfosear. [...] o rizoma é 
feito somente de linhas: linhas de segmentaridade, de estratificação, como 
dimensões, mas também linha de fuga ou de desterritorialização como dimensão 
máxima segundo a qual, em seguindo-a, a multiplicidade se metamorfoseia, 
mudando de natureza.” (DELEUZE & GUATARY, 1995 : 31) 
 

Se na definição moderna o corpo político é a encarnação do direito como ordem social 

regulada, a carne da multidão é algo singular que recusa essa unidade orgânica do corpo; 

amorfa, desconhecida, e portanto, monstruosa. Ela foge do controle e da norma por ser 

imprevisível, por não ser passível de medição. Cabe agora considerar a possibilidade de que a 

carne produtiva da multidão venha a se organizar de outra maneira e descobrir uma alternativa 

para o corpo político global do capital. (NEGRI & HARDT, 2005:247). A resistência dos 

muitos, a união da humanidade pelo seu elementar, a não anulação das diferenças mas o 

convívio na multitude que se orientam por comuns: isso é o projeto da multidão.  

Para Hardt e Negri o ajuste perfeito para a multidão é um redimensionamento da 

democracia para uma amplidão planetária, e que o encaixe só será firmado quando o 

paradigma do binômio soberania/identidade for alterado para o paradigma da 

singularidade/partilha. Volta-se aqui para a noção do comum. O comum da Multidão 

enquanto projeto político é, para os escritores,  o produto da interação de diversas formas e 

em diversos níveis, das múltiplas singularidades sociais que transformam (conscientemente 

ou não) seus desejos, esforços e ações, num agenciamento coletivo, e congregam de um 

mesmo objetivo, mesmo que por tempo determinado. Comunas, levantes, revoltas, marchas, 

protestos, toda espécie de ação política festiva que celebra a diferenças, momentos que 

conseguem canalizar a polifonia natural de sua estrutura num comum (a)político. 

Os cidadãos globais serão cada dia mais confrontados com a diferença e esse 

confronto continuará gerando seus atritos, intensificados ou reduzidos à medida que se 

aprenda a lidar com a diferença na diferença. Uma coisa é certo: ao se impregnar o mundo 

num discurso de liberdade, por mais que o controle seja vasto, essa noção é poderosa o 

suficiente para rompê-lo e passar a um estágio de resistência constante. A Internet representa, 

por exemplo, uma poderosa ferramenta de resistência contemporânea que, a cada dia, num 

movimento cada vez mais acelerado, apresenta mudanças e inovações virtuais que, pouco a 

pouco, fundam novos hábitos, novas formas de pensar e compartilhar. Esse compartilhamento 

cada vez mais acelerado, seja no trabalho, seja em alguma mídia social, seja numa festa, cria 



 

 19 

um novo tipo de potência subjetiva: quando o pensamento é percebido como necessariamente 

uma colaboração, o estabelecimento do comum dentre as singularidades torna-se o novo 

paradigma. “Esse ser social comum é a poderosa matriz que constitui um elemento central na 

produção e na reprodução da sociedade contemporânea, tendo o potencial de criar uma nova 

sociedade alternativa.” (HARDT & NEGRI, 2005: 208) 

 

2.3 - O Enxame em Ação: a colaboração como fundamento da Rede de e as novas plataformas 

sociais da web. 

 

Como cada forma de organização deve agarrar a oportunidade e o momento histórico 

apresentado pelo atual ordenamento de forças para maximizar a sua capacidade de resistir, 

contestar e/ou derrubar as formas vigentes de poder, as resistências organizadas de hoje 

devem assumir o formato rizomático da multidão. É nessa estrutura que reside um potente 

germe de alteração de consciência potente: a da mudança de ponto de vista. Deve-se 

reconhecer a exaustão do modelo moderno, das árvores que estratificam o pensamento e 

tentam hierarquizar o cérebro num sistema de raízes que levam direto ao UNO. Precisa-se 

perceber essa ilusão e resistir a sua operação nos níveis mais diversos da atividade cotidiana 

de cada indivíduo. Os indivíduos da sociedade moderna, regida pela economia do dinheiro 

foram moldados num corpo funcional e atomizado e, por isso, individualista. As noções de 

propriedade privada e a lógica cartesiana entre corpo e alma - e as dualidades subjacentes 

nessa proposição, sobretudo a dualidade indenitária do eu/outro .Em suma, o corpo do sujeito 

moderno foi disciplinado a se atomizar  frente aos outros, ao mesmo tempo que incentivado a 

exercer seu direito individual sob o seu espaço privado. Por isso que nas forças de resistência 

suscitadas por essa lógica soberana, nos idos dos anos 60 e 70, a libertação do corpo da norma 

foi o lema paradigmático desses movimentos, como o movimento feminista, o movimento da 

libertação sexual, entre outros. Hoje a libertação da mente da norma psicanalítica (e portanto 

moderna) do eu e da dualidade se faz necessário. O múltiplo se tornou o real, e a multidão é o 

horizonte inevitável do processo de globalização. 5 

Ao mesmo tempo, enfrenta-se uma soberania que se apresenta como espetáculo 

inebriando a sociedade, e que tem a capacidade de tomar para si esse corpo embrionário dos 

                                                
5 Cabe ressaltar aqui a pesquisa desenvolvida pelo grupo Box1824 junto aos jovens brasileiros. Uma pesquisa de 
campo bem estruturada que visa compreender as perspectivas desse jovens e suas visões de mundo. Dessa forma, 
a pesquisa traça alguns pontos de congruência entre os jovens de diferentes regiões. Desde uma preocupaçãoo 
mais acentuada com a questão ambiental, a consciência colaborativa já despertada nas práticas comuns de boa 
parte dos entrevistados. Para maiores detalhes, acessar : http://osonhobrasileiro.com.br/indexn.php. 
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múltiplos e subverter suas linhas e devires comuns num outra forma de sociedade civil 

passiva e contemplativa. Contudo, algo de importante deve-se considerar.  Uma substancial 

diferença há de ser apontada. A rede como forma de comunicação para além do controle entra 

em questão e interfere totalmente nessa nova produção biopolítica da sociedade imperial.  

Ao se viver num contexto em que a partilha é incentivada e que os novos meios 

hegemônicos de produção são baseados essencialmente na comunicação, colaboração e 

compartilhamento (share), novas subjetividades coletivas e individuais são formadas nessa 

era. Amplificando isso a níveis coletivos, será cada vez mais difícil a aplicação de normas de 

controle dessa partilha e do fluxo de informação e conhecimento (sob toda sorte de formas) 

frente a uma multidão criativa e que tem ciência de que a sua criatividade é essencialmente 

compartilhada. Numa passagem especialmente inspirada da obra Multidão, Negri e Hardt 

discorrem a respeito da inteligência coletiva presente em certos insetos e animais que 

conseguem se organizar em rede para construir sua colônia. Esse modelo de inteligência de 

enxame animal, como as formigas e os cupins, vem ajudando pesquisadores de inteligência 

artificial a atingirem resultados mais eficazes. Ao transpor o paradigma em que considerava 

que a inteligência se resumia a uma mente individual, os pesquisadores voltaram-se para o 

conceito de enxame deduzido do comportamento desses animais e passaram a utilizá-lo tanto 

na construção de algoritmos para solução de problemas em informática quanto para  a 

construção de computadores. Numa vigorosa analogia, Negri e Hardt espelham esse mesmo 

desenho de inteligência possível na direção da multidão: 
O modelo do tipo enxame sugerido pelas sociedades animais e desenvolvido por 
pesquisadores presume que cada um dos agentes ou partículas do enxame é efetivamente 
o mesmo, e não muito criativo em si mesmo. Os enxames que vemos surgir nas novas 
organizações políticas em rede, em contrapartida, são compostos por uma multidão de 
diferentes agentes criativos. [...] Os membros da multidão não precisam tornar-se o 
mesmo ou abdicar de sua criatividade para se comunicar e cooperar entre eles. Mantêm-se 
diferentes em termos de raça, sexo, sexualidade e assim por diante. O que precisamos 
entender, portanto, é a inteligência coletiva que pode surgir da comunicação e da 
cooperação dentro de uma multiplicidade tão variada. (NEGRI & HARDT: 2005: 132) 

 

Hoje, a web entra como espaço ideal de ação da multidão, o espaço que o enxame 

toma forma e se organiza; a rede onde os agentes criativos se cruzam e compartilham, 

debatem, planejam e realizam. É lá que reside o repositório da inteligência de enxame da 

multidão de hoje. É nela que a multidão se estruturou e começa a não só se reconhecer como 

tal mas a agir como tal. Sua rede descentralizada e sua forma de fluxo ininterrupto de 

informação não só reestruturou a sociedade, como segue renovando e reassimilando novas 

potencialidades em novas criações. O fluxo de informação se desvincula do caráter hipnótico 
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da mídia de massa, assim como solapa as visões das possíveis formas de controle não só da 

emissão como da recepção. A ato comunicativo agora é feito na paridade. 
Diferente das instituições ou dos grupos, as redes sociais fazem circular, através de seus 
canais, notícias, dicas, interesses no seio de uma comunidade que partilha certas atividades 
e age coletivamente. O canal de uma rede social é formado pela interação entre seus 
membros. Em termos de conhecimento, uma grande economia se faz quando os problemas 
da ação coletiva podem ser resolvidos de modo simples e econômico po alguma tecnologia 
de comunicação [...] As redes sociais promovem comunidades de atividade ou interesse, em 
vez de grupos de opinião da imprensa ou das massas de consuma da mídia irradiada. 
(ANTOUM, 2008:14) 
 

Nesse sentido, as lutas que a web de hoje proporciona podem acelerar as crises 

vivenciadas pela sociedade imperial contemporânea. A world wide web passou na última 

década por uma sucessão de micro-revoluções que redefiniram estruturalmente todo o caráter 

da rede. Claro que a apropriação imperial da rede também se redefiniu e, talvez, esteja, hoje, 

mais indiferenciada e espetacularizada do que nunca. Contudo, no extremo oposto, pelo seu 

potencial unicamente caótico e colaborativo, as resistências da web ganham um peso cada vez 

maior criando legítimas zonas autônomas na sombra desse controle, desde blogs que 

disponibilizam álbuns gratuitamente ao SilkRoad6.  
Como qualquer outra mídia, a internet elimina ou redistribui a função dos intermediários 
tradicionais e qualquer um pode exercer as funções de produtor e consumidor de 
informação, o que proporciona a todos o mesmo poder comunicacional, pois a estrutura das 
redes permite aos agentes de um acontecimento serem tanto seus produtores como seus 
difusores. (PINHEIRO, 2006:78) 
 

Para além de um traçar de forças da resistência, a colaboração hoje está sedimentada 

como experiência social estruturada na sociedade globalmente conectada. Nasce assim a 

cultura digital desse século e a cultura colaborativa em rede torna-se sua base, após trilhar 

alguns estágios: a democratização das ferramentas de produção, hoje cada vez mais portáteis e 

pessoais com smartphones e tablets; a redução dos custos do consumo pela democratização da 

distribuição e a ligação cada vez mais forte entre oferta e demanda. Além desses estágios, 

Malini aponta para mais alguns: 
a cultura colaborativa ainda fez vir a tona novas formas autorais distribuídas, 
concretizadas em manifestações como: assinatura coletiva, recusa a exibir-se, 
impossibilidade de distinguir o que é de quem, assinatura coletiva com atribuição 
individual pelo todo pela parte. Isso, paralelamente a intensidade de novos autores 
únicos que surgem nas redes por conta da novidade de suas linguagens singulares.” 
(MALINI, 2008: 87) 
 

Dentre a miríade de expoentes dessa cultura colaborativa na web, cabe aqui analisá-la 

em um aspecto específico: o consumo colaborativo. Projetos como a empreitada carioca 

Queremos, site que a partir do financiamento coletivo conseguiu recolocar o Rio na rota de 
                                                
6 Um site de compra e venda entre usuários que vende de tudo, até drogas. Para maiores detalhe ler a matéria 
publicada da Revista Wire, no dia 01/06/2011 : http://www.wired.com/threatlevel/2011/06/silkroad/ 
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shows de artistas alternativos e assim suprir uma das muitas carências cultural carioca. Os 

cariocas nada mais fizeram do que reformular um modelo já disseminado por sites como o 

KickStarter. O site americano de financiamento coletivo não se restringe a shows, mas busca 

ser uma plataforma de financiamento coletivo para quase toda sorte de projetos – desde 

curtas-metragens, publicações, e gravação de álbuns a protótipos de produtos. Os possíveis 

apoiadores não são compelidos a caridade mas sim convocados para serem parceiros de 

produção no projeto. Limitações a parte, nota-se hoje esse formato inundar a rede. Só no 

Brasil, dentre os mais de dez sites, podemos destacar alguns: o portal Catarse, a primeira 

plataforma de crowdfunding brasileira que abriu seu código fonte, Impulso, focado no 

incentivo ao microempreendedor, Benfeitoria, o primeiro a propor outros tipo de investimento 

nos projetos, além de dinheiro. A ideia aqui é perceber que esses sites fazem parte de uma 

tendência que vem se avolumando teoricamente como uma possível ressignificação tanto da 

produção quanto do consumo.  

A coincidência de termos aqui (crowd = multidão) não se dá por acaso. O 

financiamento coletivo busca em sua lógica de ação mobilizar singularidades diversas em prol 

de um objetivo comum e palpável. O funcionamento é razoavelmente simples. Uma pessoa 

formula um projeto que gostaria de viabilizar, submete ele a alguma dessas plataformas e 

estipula um valor meta para realização do projeto. A partir daí, é só divulgar o projeto e 

esperar que o valor seja alcançado. Caso seja, o projeto é viabilizado. Se não, todo o dinheiro 

investido retorna aos investidores. Logo, o crowdfunding surge como uma das formas 

possíveis de mobilização da multidão, seja para financiar um projeto cultural, um show, ou 

um produto: o poder de escolha e de viabilização reside exclusivamente na multidão. Ainda 

que limitado, pesquisas7 mostram que esse tipo de modelo vem crescendo em termos de uso 

com o passar dos anos.8 

A possibilidade despertada pela lógica do financiamento coletivo revê o esquema 

padrão da produção capitalista ao cortar toda a gordura que entremeia a relação produtor-

consumidor, limando essa escala intermediária de produção. Resignifica a relação antes 

fetichizada do consumo ao aproximar subjetivamente o consumidor e o produtor. Há uma 

congruência de desejos entre ambas as partes – o desejo do produtor em viabilizar a sua obra 

ou produção e o desejo do consumidor/parceiro em obtê-la – e tal congruência transforma o 

ciclo da troca num ciclo potencialmente virtuoso.  
                                                
7 Para um detalhamento maior da expansão do conceito, ver WARD & RAMACHANDRAN, Crowdfunding the 
next hit: Microfunding online experience goods.   
 
8 Materias sobre esses sites e outros podem ser encontradas no portal: http://crowdfundingbr.com.br/ 
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O crowdfunding pode funcionar como uma ferramenta que permite ao produtor sua 

libertação dos investidores/conselheiros, ao buscar a viabilização do seu projeto na multidão 

da web. O produtor agora pode basear sua produção numa sociedade temporária (com 

objetivos bem definidos) entre ele e seu coletivo de investidores/consumidores. Nesse caso, o 

produtor transforma-se em potência criativa ao se ver longe de qualquer obrigatoriedade do 

lucro para terceiros, para sustentar uma corporação ou empresa que for. Ele que fará com que 

o seu projeto consiga ganhar visibilidade na rede, por meio de ferramentas de divulgação em 

mídias sociais, releases em blog e etc. O crowdfunding acentua a fusão entre produtor e 

divulgador que a Internet fez questão de inaugurar. Assim, vemos hoje é que a internet 

interliga os indivíduos e lhes possibilita formar o seu próprio habitat de comunicação sem, 

para isso, ter de passar por qualquer mediação.(MALINI : 2008) Sendo o próprio mediador de 

seu projeto e, sabendo traçar um bom plano, terá mais chance de lograr em alcançar a meta 

solicitada. Nesse sentido, a lógica do Do It Yourself (Faça você mesmo) sedimenta-se cada 

vez mais na formação dessas novas subjetividades da rede. 

Em suma, o crowdfunding é uma potente ferramenta de ação da multidão que além de 

afrontar as cadeias de produção e distribuição do mercado imperial, permite a interação livre 

das muitas singularidades que tratam de viabilizar um desejo comum. Algo ainda mais valioso 

no financiamento coletivo é que ele, potencialmente, desatrofia a produção cultural de 

interesses hegemônicos para realocá-la sob a ótica do interesse comum. O crowdfunding é, 

portanto, uma forma de resistência ao sistema em termos de estrutura, articulando as 

multiplicidades em prol de um comum, viabilizado somente por intermédio dessa união de 

muitos numa multidão(crowd) mobilizada. Seja um disco de uma banda, um projeto de 

pesquisa e intervenção social, um protótipo de produto, filme, todos são realizados a partir da 

integração da capacidade de produção do agente criativo com a capacidade de dádiva da 

multidão.  

A recusa em submeter-se a uma forma de comando e controle é uma poderoso meio de 

expressar sua singularidade de forma positiva. Criar o atrito, gerar a polêmica, resgatar os 

fatos e traços a muitos esquecidos, promover um constante debate e emanar novas ideias e, 

por fim, práticas. Práticas que serão inscritas de alguma forma no fluir histórico e que 

seguirão vibrando em sua frequência particular, estabelecendo sua partilha constante com 

aqueles que sintonizarem nela. E assim, aos poucos, elas vão se inscrevendo nos corpos e 

criando novas singularidades com traços em comum.  

O que a experiência de vida hoje na cultura digital mostra é que nem a inteligência 

nem a criatividade são frutos de mentes individuais prenhes de ideias geniais. Toda ideia é 
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uma reformulação e por isso singular. É um erro sistêmico da sociedade atual querer explorar 

essa singularidade como origem e fim em si mesma, delimitá-la ou como produto a ser 

vendido ou como força intelectual a ser explorada, e para isso cercá-la de todo o aparto 

jurídico e econômico que baseiam-se na restrição a priori como forma de controle. Vive-se 

hoje num momento em que o novo e a diferença precisam solapar todos os anacronismos 

políticos, econômicos e sociais. A diferença não deve ser tolerada, mas sim celebrada. 

Precisamos reconhecer no rizoma de Deleuze a força de uma humanidade que se despe das 

preceitos e preconceitos do ser e do uno e celebra a preposição ‘e’ como um sim a todas as 

interseções coletivas. 
Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as 
coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente 
aliança. A árvore impõe o verbo "ser", mas o rizoma tem como tecido a conjunção 
"e... e... e..." Há nesta conjunção força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo 
ser. (DELEUZE & GUATARY, 1995 : 54) 
 

A Internet amplificou as noções de comum e da partilha a tal ponto que, ao desenhar a 

sua estrutura descentralizada numa rede sem fronteiras, fundamentou uma substancial 

mudança cultural. Vive-se hoje numa cultura digital em que a partilha surge como uma nova 

norma. A colaboração e a comunicação estão no âmago dessa nova rede.  Agora, a multidão 

encontra um microfone que possa dar vazão a sua polifonia. O controle tende a encrudescer a 

medida em que a resistência ganha um volume cada vez mais poderoso, mas a inovação livre 

é sempre maior. A capacidade criativa gerada pela partilha de informação tem sido estimulada 

ao extremo. Cabe agora saber canalizar essas forças e linhas de resistências em prol de 

comuns que sirvam como recusa as forças soberanas atuais.  

 

4 – A sustentabilidade humana como novo paradigma de produção e de troca.  

4.1 – Uma breve análise antropológica do consumo: as trocas, a dádiva, a espetacular 

mercadoria e os casos recentes de consumo colaborativo. 

 

Hoje, a dominação tende a agir diretamente sobre o desempenho dos indivíduos, 

através do controle do comum pelo capital: o dinheiro, no sistema capitalista, transforma-se 

na representação absoluta do comum e ele passa a definir toda a vida social. Frente a um 

mundo a beira de um colapso socioambiental repensar certas escolhas e hábitos9 como o 

                                                
9 Assume-se a noção de hábito referida por Negri e Harde em seu livro Multidão: “o hábito é o comum na 
prática: o comum que estamos constantemente produzindo e o comum que serve de base para nossos atos. [...] 
Os hábitos são como funções fisiológicas, como a respiração, a digestão e a circulação sanguínea. Não prestamos 
atenção a eles, e não podemos viver sem eles. Ao contrário das funções fisiológicas, contudo, os hábitos e a 
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consumo inconsciente faz-se necessário como uma forma de recusa a esse domínio imperial. 

O consumo é a base civil do capitalismo, por assim dizer. É o sistema operando em seu nível 

mais concreto, em seu momento mais próximo com aqueles que o sustenta, os consumidores. 

Sem as trocas de mercadorias e seu frenesi artificialmente estimulado, o sistema capitalista 

iria ao colapso. Ao mesmo tempo, reside no ato do consumo o lado mais democrático e, por 

isso, frágil, do sistema. É nesse momento em que, conceitualmente falando, o poder de fazer a 

máquina funcionar está inteiramente localizado no consumidor. Essa liberdade de escolha do 

consumidor funciona como combustível que alimenta as noções neoliberais de competição 

entre empresas e corporações. Esse momento é tão substancial na reprodução do sistema que 

ferramentas de agenciamentos de desejos foram postas em atividade desde cedo para 

influenciar de alguma forma essa escolha.  

Com a abstração da moeda e sua neutralidade e frieza inerente, o capitalismo no seu 

desenrolar tratou de retirar do consumo sua intrínseca função social. O hiperconsumismo, a 

individuação do sistema capitalista de hoje, transforma o ato da compra não mais num ato de 

necessidade, mas num ato subjetivo e vazio.  Na verdade, essa noção sempre foi muito bem 

engendrada pela publicidade que, ao atuar na construção de desejos sobre mercadorias, e, por 

isso, na construção de subjetividades consumidoras, sempre conseguiu esconder a funções 

sociais da troca. Se o consumo, ou melhor, se as trocas são um comum humano e o mercado 

uma constante dessa sociedade global então como todo hábito pode ser resignificado através 

de rupturas culturais; a partir de uma desfetichização do trabalho e do consumo e de uma 

desespetacularização da vida. “O que constitui um fetiche é a aparente autonomia das coisas e 

dos eventos inseridos num processo em que as relações sociais assumem uma forma 

naturalizada.” (PINHEIRO, 2006:78) 

A troca vai além da mercadoria-fetiche, ela é um ato social completo e nela se 

inscrevem traços socioculturais maiores do que o poder alienante do dinheiro. Nessa análise, 

supõe-se que a troca é uma constante social humana. Hoje o consumo é um pressuposto para 

cidadania. Nos surtos de privatizações de serviços públicos que varreram boa parte do mundo 

no fim dos anos 80, redefiniu o conceito de cidadão global, para consumidor global. Nesse 

sentido, Canclini reflete: 
 Consumir é tornar mais inteligível um mundo onde o sólido se evapora. Por isso, 
além de serem úteis para a expansão do mercado e a reprodução da força de 
trabalho, para nos distinguirmos dos demais e nos comunicarmos com eles, como 
afirmam Douglas e Isherwood, "as mercadorias servem para pensar".(CANCLINI, 
1997 :55) 

                                                                                                                                                   
conduta são compartilhados e sociais. São produzidos e reproduzidos em interação e comunicação com os 
outros.” 
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 Na economia capitalista o dinheiro encontra seu apogeu. Sua introdução garantiu uma 

aproximação entre indivíduos já que foi o dinheiro que ensinou como “reunir sem nada perder de 

específico e próprio da personalidade - uma forma de união que é, hoje em dia, perfeitamente 

comum para nós, mas que representa uma das mudanças e um dos progressos mais importantes da 

cultura”. (SOUZA & ÖELZE apud SIMMEL, 1998 : 26) A economia do dinheiro moldou a 

cultura moderna em torno de algumas por se apenas uma medida ele tende a objetivar as 

relações e quantificar todas as coisas. Assim, o “lado qualitativo dos objetos perde a sua 

importância psicológica por causa da economia monetária. O cálculo necessariamente 

contínuo do valor em dinheiro faz com que este apareça, finalmente, como o único valor 

vigente.” (SOUZA & ÖELZE apud SIMMEL, 1998 : 30) Hoje no consumir o dinheiro 

esvazia a reflexão pela frieza com que quantifica o trabalho vivo humano.  Ao se despir do 

fetiche, vê-se  que o consumo não é algo privado, atomizado, mas eminentemente social, 

correlativo e ativo. Por isso, uma revisão de suas potencialidades e das diferentes experiências 

humanas de troca pode ajudar a alterar as regras do jogo monetário. Uma revisão que seja 

capaz de indicar que “a felicidade humana não está em outra parte que não no dar e receber, 

‘no respeito mútuo e na generosidade recíproca. (LANNA, 2000:192). Antes de entender as 

maneiras como o consumo está transformando-se num novo tipo de comum, moldando o 

comércio e a cultura ao longo dos últimos anos a partir de novas ferramentas da web, uma 

breve análise deve ser feita. A dádiva de Marcel Mauss entra aqui como um conceito que 

permite enxergar as trocas comerciais como algo além do que o sistema do capital e sua 

moeda fizeram questão de sublimar. 

Em sua análise de algumas sociedades tribais, Marcel Mauss atenta-se para os 

sistemas de trocas em que elas baseavam-se e a lógica por trás desse sistema. Dos índios do 

noroeste americano, aos Maori, passando pelas populações da Polinésia, o antropólogo 

francês elenca a dádiva como conceito fundamental para entender as relações de troca nessas 

sociedades.  A dádiva pode ser considerada como a prestação de bens e serviços feitos sem 

garantia de restituição, prezando por criar, alimentar ou recriar um vínculo social entre as 

pessoas. “Ao dar, estaria sempre dando algo de mim mesmo. Ao aceitar, o recebedor aceita 

algo do doador. Ele deixa, ainda que momentaneamente, de ser um outro; a dádiva aproxima-

os, torna-os semelhantes.” (LANNA, 2000: 176) A dádiva é portanto o momento em que 

singularidades distintas se unem em torno de um comum: o vínculo que a troca cria entre eles. 

Dessa forma, o argumento central de Mauss no seu Ensaio Sobre a Dádiva é que a 

dádiva cria a aliança, tanto matrimoniais como as políticas (trocas entre chefes ou diferentes 
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camadas sociais), religiosas (como nos sacrifício, um modo de relacionamento com os 

deuses), econômicas, jurídicas e diplomáticas (incluindo-se aqui as relações pessoais de 

hospitalidade). “[...] no Ensaio se postula uma compreensão da constituição da vida social por 

um constante dar-e-receber, e mostra como, universalmente, dar e retribuir são obrigações, 

mas organizadas de modo particular em cada caso.” (LANNA, 2000:175). Cria-se assim uma 

sociabilidade que se define pelos vínculos criados pela troca entre aquele que doa e aquele 

que recebe. 
A etnografia da troca dá ainda um novo sentido as etiquetas sociais. Por mais que 
estas variem, elas sempre reiteram que, para dar algo adequadamente, devo colocar-
me um pouco no lugar do outro (por exemplo de meu hóspede), entender, em maior 
ou menor grau, como este, recebendo algo de mim recebe a mim mesmo (como seu 
anfitrião). (LANNA, 2000:176) 
 

O dádiva a que Mauss se refere não é necessariamente um gesto desinteressado, 

gratuito, uma vez que em suas análises ele percebe que não existe a dádiva sem a expectativa 

de retribuição seja direta ou indireta; ela é um ato simultaneamente espontâneo e obrigatório. 

Essa retribuição quando não efetivada diretamente garante a parte que deu um capital social, 

cultural e político aumentado, estabelecendo-se ai uma retribuição indireta. Nesse caso, o 

poderoso que distribui favores dispensando a retribuição por eles garante a sua superioridade 

e mantém seu status social. Concluindo que há uma tendência para a desumanidade no 

desenvolvimento de nossa sociedade capitalista, Mauss esmiúça essas diversas etnografias e 

consegue  abstrair dessas leituras a lógica que permeia seus ritos e seus sacrifícios, e apontar 

as continuidades e descontinuidades desse sistema de trocas no mundo capitalista,. Lanna 

sugere que as maiores contribuições do Ensaio sejam:  
mostrar que fatos – incluindo aqui tanto a prática da troca como a reflexão sobre ela 
– das mais diferentes civilizações nos revelam que trocar é mesclar almas, 
permitindo a comunicação entre os homens, a intersubjetividade, a sociabilidade. A 
Antropologia é o estudo desta comunicação e das regras que a estabelecem. Essas 
regras manifestam-se simultaneamente na moral, na literatura, no direito, na religião, 
na economia, na política, na organização do parentesco e na estética de uma 
sociedade qualquer [...] A troca é assim um  fato social ‘total’. Ela o é ainda no 
sentido de manifestar-se historicamente em cada indivíduo [...] as trocas são 
simultaneamente voluntárias e obrigatórias, interessadas e desinteressadas, como eu 
dizia, mas também simultaneamente úteis e simbólicas.(LANNA, 2000:178) 
 

Essa sociabilidade criada pela troca sob a lógica da dádiva, o que Mauss classifica 

como “contrato”, reside no fato que ela é essencialmente um mesclar de almas pois os objetos 

das trocas carregam a “alma” de seu feitor, e por isso toda dádiva pressupõe uma retribuição. 

A reciprocidade inerente a esse sistema seria um contrato que basearia o aparato jurídico, 

moral e religioso de boa parte dessas sociedades e com continuidades em nossa sociedade (o 

conceito de juros por exemplo é, segundo Mauss, uma derivação do nexum romano). É nessa 
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circulação de valores o momento do estabelecimento do vínculo social com a comunidade de 

pertencimento. Ao analisar o direito e a religião maori e a moral dessa “obrigação” da 

reciprocidade, Mauss amplia sua compreensão da natureza da troca por dádiva, o que ele 

chama de prestações totais, ao localizar na coisa dada algo que é inalienável pela moeda: 
Compreenderemos clara e logicamente, nesse sistema de ideias que é preciso 
retribuir a outrem aquilo que na verdade, é parcela de sua natureza e substancia, pois 
aceitar alguma coisa de alguém é aceitar alguma coisa de sua essência espiritual, de 
sua alma: a conservação desta coisa seria perigosa e mortal, e isso não simplesmente 
porque seria ilícita, mas também por que esta coisa que vem da pessoa, não só 
moralmente, mas física e espiritualmente, esta essência, este alimento, estes bens, 
moveis e imóveis, estas mulheres ou estes descendentes, estes ritos ou estas 
comunhões, dão uma ascendência mágica e religiosa sobre o indivíduo. Enfim, esta 
coisa dada não é coisa inerte. (MAUSS,  1974: 56) 
 

Na sociedade moderna fundada sobre a economia do dinheiro, a divisão fundamental 

passa a ser entre o que é ou não é mercadoria, isto é, passível de compra e venda, e para isso a 

moeda passa a ser uma medida geral. No capitalismo, a própria alienabilidade passa a ser um 

valor; todos desejam a moeda por esta ser aquilo que pode, potencialmente, tudo alienar. Ao 

mesmo tempo, pode-se perceber que a moeda não só a tudo aliena, como também se coloca 

imediatamente superior a todas as coisas. Tal como a metafisica da representação política 

moderna, a moeda capitalista tudo aliena pois a tudo representa e a tudo quantifica, não 

apenas ao trabalho, mas hoje ao conhecimento, a informação, as subjetividades, as artes, a 

vida como um todo. 

 
O dinheiro é "vulgar" porque é o equivalente para tudo e para todos; somente o 
individual é nobre; o que corresponde a muitas coisas corresponde ao mais baixo 
entre elas e reduz, por isso, também o mais alto para o nível do mais baixo. Esta é a 
tragédia de cada nivelação, dado que ela conduz, imediatamente, o superior ao lugar 
do elemento mais baixo. (SOUZA & ÖELZE apud SIMMEL, 1998: 31) 

 
 Por sempre dar mais do que pode receber, por ser um denominador comum 

naturalizado, a moeda deixa de ser um simples meio e é tida na cultura moderna como um fim 

em si mesma. A sua acumulação transforma-se numa meta de vida. Acerca dessa mudança 

sofrida na sociedade moderna com a reificação do dinheiro, Simmel acrescenta: 

 
[…] não se percebe que o dinheiro é meramente um meio para obter outros bens - 
pensa-se nele como se fosse um bem autônomo, quando toda sua significação advém 
do fato de ser um elemento numa seqüência que leva a um fim e a um consumo 
definidos. Do mesmo modo que a maioria dos homens modernos precisa ter diante 
dos olhos, na maior parte da vida, o ganho de dinheiro como motivação mais 
próxima, forma-se a idéia de que toda felicidade e toda satisfação definitiva na vida 
são ligadas, intrinsecamente, à posse de uma certa forma de dinheiro. […] O 
dinheiro é, propriamente, nada mais que uma ponte aos valores definitivos, e não 
podemos morar numa ponte. (SOUZA & ÖELZE apud SIMMEL, 1998: 32) 
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 O vício pelo dinheiro e pela aquisição e o consumo exacerbado e inconsequente é o 

sustentáculo do sistema socioeconômico vigente. Desde cedo, a educação de base doutrina as 

crianças e jovens a se armarem intelectualmente para encararem a grande competição do 

mercado, em que ganha quem derrotar os muitos outros e a riqueza (em termos de capital) é 

inevitavelmente um paradigma a ser seguido. A simples lógica de subjugar o trabalho a um 

mercado significa neutralizá-lo enquanto agente livre e criativo. Apesar das mudanças 

percorridas pelo capital e da absorção da criatividade no modo de produção pós-fordista, o 

controle do mercado sob a força do trabalho segue tão austero quanto antes. 

 
O mercado introduz os mecanismos que permitem a instauração de 
relacionamentos despersonalizados entre indivíduos que se tornam – ou se 
tornariam – agentes neutros. O mercado estabelece – ou estabeleceria – um 
espaço que constitui um lugar sem vínculos pessoais nos quais as coisas se 
trocam entre elas graças ao mecanismo de preços. A dádiva, ou o dom, por 
sua vez, conserva – ou conservaria – os traços dos relacionamentos 
anteriores, para além da transação imediata. A dádiva, poder-se-ia dizer, 
possui memória, diferentemente do mercado que, do passado, conserva 
apenas o preço. (LEITE, 2009: 42) 
 

 O mito da mão invisível do mercado que colocaria sempre em equilíbrio a oferta e a 

demanda de nossa sociedade, como previu Adam Smith, hoje não passa de uma fábula. O 

capitalismo em momento algum conseguiu resolver as tragédias distributivas que assolaram a 

humanidade nos últimos séculos. Pior, fez acelerar uma sequência de desastrosos impactos 

para a Terra: vazamentos colossais de petróleo em diversos mares destruindo ecossistemas 

inteiros, o aquecimento global que interfere nas correntes marítimas e colaboram com o 

derretimento das geleiras, as epidemias por conta da falta de saneamento básico em inúmeras 

regiões do mundo, a falta de acesso a água potável de boa parte da população do planeta, a 

acentuação profunda da miséria que hoje é combatida de forma leviana por programas 

assistencialista que mesclam caridade e populismo no mesmo saco;  além apoteótica crise do 

mercado financeiro em 2008 que arruinou economias e vidas mundo a fora e que até hoje as 

consequências são mascaradas e os culpados não só continuam impunes, mas exercendo suas 

funções normais.10 O capitalismo subverteu por muito tempo os princípios da troca por 

dádivas ao alienar na moeda a “alma” de tudo. Na sociedade capitalista, a dádiva se 

enfraquece, ao opor-se a obrigação e a prestação não gratuita. Do ponto de vista moderno – ou 

seja, da objetividade, neutralidade e eficácia - a moral da dádiva seria envelhecida e suntuária, 

assoberbada por considerações pessoais, incompatível com o desenvolvimento do mercado e 

da produção. (LANNA, 2000). 

                                                
10 Para uma análise mais aprofundada da crise financeira de 2008, assita Inside Job (2010) 



 

 30 

Para além do mercado […] a dádiva se encontra no coração de uma terceira rede de 
circulação dos bens e serviços, quase nunca percebida em si mesma, mas tão 
essencial quanto as duas primeiras: a rede da sociabilidade. Nessa terceira rede os 
bens são meios postos ao serviço da criação e da consolidação de vínculos sociais e 
aquilo que importa em primeiro lugar não é tanto o valor de uso ou o valor de troca 
quanto àquilo que poderia se chamar valor de vincula. Esse não pretende pensar os 
vínculos sociais nem de baixo, a partir dos indivíduos separados; nem do alto, a 
partir de uma totalidade social preexistente, mas a partir do seu ambiente, 
horizontalmente, a partir do conjunto das inter-relações que ligam os indivíduos e os 
transformam em atores propriamente sociais. (LEITE, 2009 : 44) 
  

 Pode-se dizer que os novos movimentos colaborativos da rede reiteram a moral da 

sociabilidade da dádiva. Percebendo o volume e a importância que o consumo colaborativo 

vem tomando pode-se afirmar, como Rachel Botsman11,  que esse conceito é mais que uma 

tendência ou modismo, mas uma poderosa força econômica e cultural que está alterando não 

apenas o que consumimos , mas também como consumimos. Não apenas consumidores 

passivos mas criadores e colaboradores altamente capacitados. O que está  acontecendo é que 

a internet está removendo o intermediário tanto que desde um designer de camisas até um 

costureiro pode sobreviver vendendo peer to peer (diretamente ao consumidor). Conforme 

demonstra sua pesquisa, a autora se baseia nesses comportamentos colaborativos típicos de 

era da produção imaterial para analisar os mecanismos de confiança inerente ao consumo 

colaborativo que pode ser dividido em três sistemas. O primeiro são mercados de 

redistribuição – quando um produto usado é realocado de onde não é necessário para onde ele 

o é.  Esse sistema baseia-se na lógica dos ‘5 Rs’: reduzir, reutilizar, reciclar, reparar e 

redistribuir, e objetiva alongar o tempo de vida do produto e por isso evitar o desperdício. O 

outro sistema é o compartilhamento de recursos (como dinheiro, habilidades e tempo) seja em 

prol da viabilização financeira de um projeto (conforme descrito anteriormente acerca do 

crowdfunding e de suas diversas plataformas na web) ou a união de suas singularidades que se 

completam em prol de um comum, como o LandShare - site britânico que tenta aproximar 

aqueles com um pedaço de terra improdutivo daqueles que procuram um espaço para cultivo, 

e juntos eles cultivam a própria comida, ou então manufaturam juntos produtos, como geleias, 

mel e afins. O terceiro sistema é classificado por ela como ‘Product service systems’12, em 

que você paga pelo benefício do produto sem precisar ter a posse dele: desde sistemas de 

caronas coletivas a aluguel de carro peer-to-peer. O que une esses três sistemas é a ideia cada 

vez mais sedimentada culturalmente pelas tecnologias digitais de que o acesso é melhor que a 

posse. (daí a importância em garantir o acesso irrestrito a informação, a bens imateriais e 

                                                
11 Transcrição livre da palestra dada no TEDxSydney da inovadora social e escritora do livro “What's Mine Is 
Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Rachel Botsman. 
12 Sistema de serviços de produto, tradução Livre 
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futuramente, a tudo, sem que as barreiras de controle do poder se entremeiem nesse novo 

sistema baseado antes de tudo na confiança e num senso renovado de comunidade.) 

 Rachel afirma que a medida que as posses se desmaterializam na nuvem, uma linha 

embaçada aparece “entre o que é meu, o que é seu, e o que é nosso.” Nessa mudança de 

paradigmas, da economia do consumo exacerbado (que se provou ser uma fraude, segundo 

ela) para o consumo colaborativo, funda-se um novo sistema baseado antes de tudo na 

reputação e na credibilidade como forma de acesso a ele. A reputação (os feedbacks positivos 

que você recebe, a qualidade de seus contatos, etc..) é como a nova moeda social que 

garantirá o acesso do indivíduo ao consumo colaborativo. No sistema de consumo antigo, a 

reputação não importava muito, porque o histórico de crédito era muito mais importante que 

qualquer tipo de avaliação pessoal. “Agora, com a Web, nós deixamos uma trilha, cada ideia 

que divulgamos, comentário que compartilhamos, estamos realmente sinalizando a qualidade 

da nossa colaboração, e se somos ou não confiáveis.” O conceito da confiança permite 

enxergar o lado positivo da dádiva de Mauss:  o vínculo que o consumo permite por ser ele 

nada mais do que o sistema de trocas instituído em nossa sociedade. Hoje, a preocupação 

ambiental aliada a uma nova cultura colaborativa reforça a necessária horizontalidade do ser 

humano, e permite ao consumidor realizar o poder que realmente tem: o poder da escolha, o 

poder de direcionar sua força de trabalho (convertida em dinheiro ou em estado bruto) para 

fins que não sejam apenas de manter uma subsistência confortável dentro de um sistema 

exclusivamente individualista.  

 Além disso, um novo contrato de reciprocidade é estabelecido na rede e nesses projetos 

colaborativos. O retribuir torna-se agora não exclusividade daquele que recebeu, mas também 

de todos aqueles que comungam da mesma rede social. Por exemplo, o Couchsurfing (uma 

rede social que reúne viajantes ao redor do mundo com pessoas dispostas a ceder um espaço 

em sua casa para hospedá-lo, ou para servirem de guias em suas cidades natais) é baseado 

exclusivamente no indicie de confiança e nos feedbacks dos perfis de cada usuário . Sua 

mobilidade ao redor do planeta depende exclusivamente de sua credibilidade, sendo que essa 

credibilidade  é quase integralmente baseada na retribuição : seja de amigos, pessoas que lhe 

hospedaram, pessoas que foram hospedadas por você, todas diretamente proporcionais as seus 

dons, as suas dádivas espalhadas pela rede, seja apenas por uma amizade nutrida virtualmente 

ou por hospedar vários couchsurfers em sua casa. 

 Para além da reputação, as dádivas vistas sob o ponto de vista da sociedade de hoje 

podem ajudar os consumidores repensarem sobre o poder real que tem em mãos. O poder 

potencial de fazer a máquina parar, ao desviar os fluxos de capital das linhas de fluxo padrões. 
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Utópico talvez, mas essa primeira consciência pode ser o primeiro passo para deixar-se pra 

trás a lógica do excesso que moldou a economia, os estados e os corpos. Resignificar o 

consumo é, hoje, uma urgência.  

 O papel do consumo colaborativo e de suas variantes é fazer perceber que não existe 

sustentabilidade ecológica sem uma ocupação humana do mundo que, ao invés de prezar pelo 

lucro e pela acumulação, veja na colaboração e nas trocas, mediadas por dinheiro ou não, uma 

importância que prescinde o simples ato consumista. Algo que sustente um comum a ser 

mobilizado pela multidão que supere as tragédias distributivas do mundo ao mesmo tempo em 

que preze pelos recursos que a natureza ainda, generosamente, nos oferece. E acima de tudo, 

um comum que tenha estampado em seu peito a palavra igualdade como o lema humanista 

dessa nova renascença 

 

4.2 . Consumir pode ser resistir. A cultura colaborativa e o comércio solidário. Estudo de caso 

do vale do matutu  

 

O comercio solidário surge aqui como uma alternativa palpável ao domínio do 

mercado capitalista das grades marcas, ou seja, o capitalismo imperial. Ele reedita a 

significação tanto da mercadoria, quanto do consumidor, pois o produtor é o trabalhador 

organizado em torno de cooperativas geridas de forma gregária e não hierárquica, e por isso o 

fruto de seu trabalho não está alienado de sua produção. Na outra ponta, o comércio solidário 

incorpora uma nova dimensão ao consumo (uma dimensão muito bem explorada pela 

publicidade recentemente, que usa o ecológico como um agregador de valor ao seu produto). 

Estimular o consumo consciente é demonstrar que por trás da compra e venda mediada pela 

moeda, existe algo muito maior. Sempre que se compra algo necessariamente você reforça, dá 

sustento a cadeia produtiva daquela mercadoria. Ao fazer isso, torna-se parte da marca que 

comprou. No estado atual das coisa, o modo de vida consumista, dos shoppings centers, das 

lojas de luxo, a assepsia e a fartura artificial dos supermercados ajudam a desviar a atenção da 

proveniência do produto e faz o consumidor mergulhar num delírio de uma prosperidade 

imaginada. Segundo Paul Singer, um dos principais teóricos da economia solidária aqui no 

Brasil: 
 O conceito (economia solidária) se refere a organizações de 
produtores, consumidores, poupadores, etc., que se distinguem por 
duas especificidades: (a) estimulam a solidariedade entre os membros 
mediante a prática da autogestão e (b) praticam a solidariedade para 
com a população trabalhadora em geral, com ênfase na ajuda aos mais 
desfavorecidos (SINGER, 2003: 116).  
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Portanto a construção da economia solidária pode ser uma destas estratégias de 

recusa propositiva ao sistema hegemônico do capital e do hiperconsumo. “Ela 

aproveita a mudança nas relações de produção provocada pelo grande capital para 

lançar os alicerces de novas formas de organização da produção, à base de uma lógica 

oposta àquela que rege o mercado capitalista.” (SINGER: 2000:138) Mais do que isso, 
 a empresa solidária nega a separação entre trabalho e posse dos meios 
de produção, que é reconhecidamente a base do capitalismo. […] A 
empresa solidária é basicamente de trabalhadores, que apenas 
secundariamente são seus proprietários. Por isso, sua finalidade básica 
não é maximizar lucro mas a quantidade e a qualidade do trabalho.( 
SINGER, 2002 :4) 
 

Extrapolando o campo exclusivo do trabalho e solidificando o conceito numa base 

mais condizente com os termos atuais, Mance propõe um conceito que vai além, 

agregando a ele a noção não apenas de geração de postos de trabalho, mas também de 

uma colaboração solidária que visa a construção de sociedades pós-capitalistas em que 

se garanta o bem-viver de todas as pessoas:  
[...]ao considerarmos a colaboração solidária como um trabalho e 
consumo compartilhados cujo vínculo recíproco entre as pessoas 
advém, primeiramente, de um sentido moral de co-responsabilidade 
pelo bem-viver de todos e de cada um em particular, buscando 
ampliar-se o máximo possível o exercício concreto da liberdade 
pessoal e pública, introduzimos no cerne desta definição o exercício 
humano da liberdade. (MANCE,1999 :178) 
 

As redes são essenciais para a fundamentação da economia solidária, segundo o 

pensamento de Mance. Sua noção de rede é similar aos conceitos de interação da multidão 

referidos aqui, pois dá-se ênfase nas relações entre diversidades que se integram, nos fluxos 

de elementos que circulam nessas relações, nos laços criados que potencializam a sinergia 

coletiva, no movimento de “autopoiese” em que cada elemento concorre para a reprodução de 

cada outro, na potencialidade de transformação de cada parte pela sua relação com as demais 

e na transformação do conjunto pelos fluxos que circulam através de toda a rede. (MANCE, 

1999) Dessa forma, a consistência de cada membro depende do modo que ele se integra a 

rede, dos fluxos de que participa, de como acolhe e colabora com os demais. Para Mance, as 

redes enquanto categoria estratégica são um elemento central da chamada revolução das 

redes, na qual ações de caráter econômico, político e cultural se realimentam subvertendo 

padrões e processos hegemônicos mantenedores do capitalismo avançando para a construção 

de uma globalização solidária.  
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A disseminação do movimento de economia solidária no mundo já é bem sólida, 

contando com ONGs (como a OxFam),  fóruns pela web (como o Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária e a rede Cirandas) e movimentos de consumidores conscientes como o 

SlowFood - movimento que tem em seu manifesto um repensar dos hábitos alimentares e das 

práticas culinárias, priorizando a alimentação orgânica e o incentive a agricultura familiar e de 

cooperativas através da incentivo de vendas de seus produtos em feiras e outros pontos de 

comércio solidário. No Brasil, esse conceito já está devidamente fundamentado na própria 

estrutura estatal. Devido ao crescimento que se observa em empreendimentos tidos como 

solidários e no aumento da demanda tanto do mercado internacional quanto nacional para esse 

tipo de produto, inaugurou-se a Secretária Nacional de Economia Solidária (SENAES). Fruto 

de uma proposição da sociedade civil que começou a ser trabalhada nos espaços de discussão 

do I Fórum Social Mundial (FSM), se desenvolvendo melhor ao longo dos outros dois FSM 

com a criação do Grupo de Trabalho Brasileiro de Economia Solidária13, sua gênese foi selada 

após a realização da terceira plenária nacional, em junho de 2003. Nasce com o objetivo de 

viabilizar e coordenar atividades de apoio à Economia Solidária em todo o território nacional, 

visando à geração de trabalho e renda, à inclusão social e à promoção do desenvolvimento 

justo e solidário. Visa estruturar num sistema nacional as iniciativas de projetos produtivos 

coletivos, cooperativas populares, redes de produção, comercialização e consumo, instituições 

financeiras voltadas para empreendimentos populares solidários, empresas autogestionárias, 

cooperativas de agricultura familiar, cooperativas de prestação de serviços, entre outras.14 

Junto com a secretaria, surge o Fórum Brasileiro de Economia Solidária – FBES, também 

criado em 2003. O papel do Fórum é de ser o interlocutor com o SENAES apresentando 

demandas, sugerindo políticas e acompanhando a execução das políticas públicas de 

economia solidária.  

Para além da esfera estatal, o comercio justo e solidário no Brasil tem sua feição bem 

moldada por importantes movimentos sociais que se desenvolveram em ativa participação 

junto aos órgãos estatais recém-criados e formularam o Sistema Nacional de Comércio Justo 

                                                
13 Fizeram parte do Grupo de Trabalho de construção da normativa pública do SNCJS: FACES do Brasil – 
Plataforma de Articulação do Comércio Justo e Solidário, Ecojus - Associação Brasileira de Empreendimentos 
da Economia Solidária e Agricultura Familiar CJS e FBES – Fórum Brasileiro de Economia Solidária,e, por 
representantes governamentais: SENAES – Secretaria Nacional de Economia Solidária (MTE), SAF – Secretaria 
de Agricultura Familiar (MDA), SDT – Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial (MDA) e SEBRAE Nacional. 
14 Trecho extraído da descrição oficial veiculada no site do SENAES, disponível em: 
http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria_nacional_historico.asp. Acessado em 07/07/2011 
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(SNCJS). Elaborada pelo portal Faces do Brasil15 junto SENAES, a cartilha do SNCJS explica 

melhor a definição oficial desse sistema:  
um conjunto de parâmetros: conceitos, princípios, critérios, atores, instâncias 
de controle e gestão, organizados em uma estratégia única de afirmação e 
promoção do Comércio Justo e Solidário em nosso país. Estruturado em um 
documento que mescla mecanismos. Determina também a conceituação 
oficial de comercio justo como um “fluxo comercial diferenciado, baseado no 
cumprimento de critérios de justiça e solidariedade nas relações comerciais, 
que resulte no protagonismo dos Empreendimentos Econômicos e Solidários 
(EES) por meio da participação ativa e do reconhecimento da sua autonomia. 
(Cartilha SNCJS) 
 

 Segundo a cartilha os empreendimentos de comércio justo e solidário devem se orientar 
por sete princípios para que possam ser considerados como tais, são eles:  
 

Fortalecimento da democracia, autogestão, respeito à liberdade de opinião, de 
organização e de identidade cultural, em todas as atividades relacionadas à 
produção e à comercialização justa e solidária; Garantia de condições justas 
de produção e trabalho, agregação de valor, bem como o equilíbrio e o 
respeito nas relações entre os diversos atores, visando a sustentabilidade 
econômica, socioambiental e a qualidade do produto em toda a cadeia 
produtiva; Apoio ao desenvolvimento local em direção a sustentabilidade, de 
forma comprometida com o bem-estar sócio-econômico e cultural da 
comunidade, promovendo a inclusão social através de ações geradoras de 
trabalho e renda; Respeito ao meio ambiente, primando pelo exercício de 
práticas responsáveis e sustentáveis do ponto de vista socioambiental; 
Respeito aos direitos das mulheres, crianças, grupos étnicos e trabalhadores, 
garantindo a equidade e a não discriminação entre todos; Garantia de 
informação ao consumidor, primando pela transparência, pelo respeito aos 
direitos dos consumidores e pela educação para o consumo responsável; 
Estímulo à integração de todos os elos da cadeia produtiva, garantindo uma 
maior aproximação entre todas as pessoas e entidades a ela ligadas. (Cartilha 
SNCJS) 

 

Ainda em fase crítica, defrontando-se com inúmeras limitações, a institucionalização 

do comércio justo e solidário no Brasil se faz a passos lentos, defrontadas pela falta de 

informação de certas populações, e pela dificuldade de absorção dessa idéia em larga escala. 

Ao sondar algumas experiências de comércio solidário e de iniciativas que visam promovê-lo 

como instrumento de fortalecimento econômico de algumas regiões do Brasil - e também 

como a única forma econômica capaz de prezar pela conservação do meio ambiente - tomou-

se como estudo de caso para esse projeto a Fundação Matutu. 

 

Fora do perímetro urbano da pequena cidade de Aiuruoca, localizada ao sul de Minas 

Gerais, dentro da Área de Proteção Ambiental da Serra do Papagaio, encontra-se o bucólico e 

                                                
15 O FACES do Brasil é uma plataforma constituída por importantes atores do movimento do Comércio Justo e 
Solidário brasileiro, entre ONG’s, articulações de produtores e representantes governamentais, que atua desde 
2001 com a MISSÃO de fortalecer o Comércio Justo e Solidário, como instrumento de uma economia inclusiva, 
solidária e sustentável. 
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estonteante Vale do Matutu. A região tida como sagrada pelos antigos habitantes indígenas 

(matutu significa cabeceiras sagradas em tupi) vive hoje em foco por conta do turismo 

ecológico, que vem crescendo a cada ano, com viajantes de todo Brasil refugiando-se nas 

alturas do vale (há mais de mil metros do nível do mar). Lá é impossível não se deixar 

absorver pelo tempo particular que tanto verde, tantos morros e tantas cachoeiras conseguem 

criar. A mata atlântica ainda presente na região se mistura com outros tipos de microssistemas 

e dá uma beleza nativa rara ao lugar. É esse mesmo vale que há 27 anos atrás encantou um 

grupo de pessoas dispostos a sair do mundo do capital e buscar uma outra forma de vida por 

lá.  

Sob o propósito de adquirir terras ainda com mata nativa visando a preservação e se 

antecipando aos movimentos predatórios da especulação territorial do capital, um grupo de 

pessoas migram para a região e iniciam uma comunidade alternativa por lá. Unidos pela 

mesma vontade de prezar por um convívio harmônico e por uma forma de habitação 

ambientalmente sustentável, esses primeiros migrantes da região (com exceção da população 

tradicional do vale) organizaram-se num coletivo que transformou-se numa comunidade: um 

grupo que priorizou a forma de viver conjunta e incentivou uma série de hábitos 

comunitários: desde a construção coletiva de casas (todas planificadas segundo um plano 

diretor, para causar o menor impacto possível ao meio ambiente. Não há fiação elétrica 

aparente, por exemplo, mas todas as casas da comunidade possuem luz elétrica e acesso a 

internet), a compras conjuntas de alimentos em cooperativas da região e almoços 

comunitários. Desmembrando o terreno antigo de uma fazenda num espaço comum, dividido 

em pequenas cotas partes dentro da escritura e instituindo uma gestão participativa para o 

espaço comum, essa comunidade chegou a contar com um sistema próprio de moeda e de 

crédito, se desligando completamente do sistema hegemônico e buscando sua auto suficiência 

no cultivo conjunto de certos alimentos e incentivando a produção local de artesanato da 

região. 

“Vivemos efetivamente um sistema comunitário, no sentido mais puro do termo (a 

unidade em comum), quase o único do Brasil, tido como referência até hoje pelo tempo que 

ele perdurou.” Afirma Márcia Freire16, moradora da comunidade, assessora de imprensa da 

fundação e hoje  também responsável por uma das lojas da região, Portal da Serra. Márcia 

explica brevemente o funcionamento dessa primeira experiência comunitária - da moeda 

própria que garantia ao professor da escola o acesso a um artesanato ou a alimentação, até as 

                                                
16 Entrevista concedida no dia 24 de junho de 2011 no Vale do Matutu, município de Aiuruoca, MG. 
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formas de gestão participativa da comunidade em assembléias e estatutos de convivência 

consenssados pelos habitantes - e  de como esse sistema alternativo conseguiu perdurar por 

tanto tempo e manter a sua auto-suficiência. Contudo, relata Márcia, com o passar dos anos, a 

entrada de outros agentes no cenário da região, para o bem ou para o mal, fizeram com que o 

isolacionismo e a auto-suficiência preconizada pela comunidade tornar-se quase impraticável. 

Inserida num âmbito maior, a comunidade era apenas parte da povoado do Vale, dividindo a 

região com os habitantes de populações tradicionais e, logo depois, com uma segunda leva de 

migrantes que foram adquirindo terrenos no entorno da região (montando pousadas, 

construindo novas casas e, portanto, dando uma nova dinâmica a região.)  

Surge a AMA (Associação do Moradores e Amigos do Matutu) da qual fazem parte 

tanto os membros da comunidade descrita inicialmente, quanto a população tradicional da 

região e esses novos migrantes. Com muita força de vontade mas ainda com carências 

estruturas, é a AMA que vai prezar pelo crescimento do turismo sustentável na região, sendo 

sua sede (o Casarão) o ponto de informações para os visitantes recém-chegados ao vale e, 

sobretudo, como uma plataforma que permite a discussão e a decisão conjunta acerca de 

interesses comuns aos moradores da região (o cuidado com as estradas, a preservação 

ecológica do local e etc). Márcia descreve que na abertura a essa nova dinâmica econômica, a 

base que motivou a experiência em comunidade teve que ser sacrificada.  

“A partir do momento que você tem que interagir com esses novos agentes e até com a 

coisa maior, o urbano e o sistema monetário vigente, alguns ajustes tiveram que ser feitos. A 

criação da ONG Fundação Matutu surge para dar uma roupagem jurídica a comunidade, para 

dar sequência ao trabalho ambiental desenvolvido por lá e conseguir captar recursos junto ao 

poder público para a viabilização de alguns projetos - já que com o crescimento da região a 

estrutura de trabalho voluntário passou a não suprir as novas demandas que surgiram na 

comunidade e no entorno. ” diz Márcia. “Vão-se os dedos mas ficam os anéis.” Completa, 

apontando um ponto positivo dessa abertura: a amplificação da idéia de economia da 

comunidade, que teve que criar alternativas e buscar novos modelos para se adaptar a nova 

realidade. O artesanato local começa a ser explorado como uma forma econômica de 

integração da comunidade com a região. Sendo fortalecido com o tempo, a medida que essa 

produção foi se estruturando para atender novos pontos de venda, e os artesãos migrando de 

ateliês pessoais para pequenas empresas, a produção começa a suplantar os pontos de venda 

locais para adentrarem mercados maiores. Nesse movimento, a estrutura da comunidade foi 

alterada, pois nem todos artesãos sentiram-se impelidos a entrar no mercado propriamente 

dito, criando um novo fluxo de idas e vindas na região.  
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“Sem dúvida houve um giro que deu um fôlego econômico novo na região, mas para 

isso foi necessário fazer concessões. Abrir mão de um pouco mais da tranquilidade e da 

simplicidade de um sistema de vida que vínhamos buscando. Foi preciso retroceder pois 

estivemos mais à margem, num sentido de estarmos mais fechado em nós mesmos durante 

muito tempo...e o fato de estarmos tão isolados tornou-se insustentável na lógica dessa nova 

dinâmica da região. Têm perdas e ganhos a todo tempo, e continua acontecendo. Sob 

determinados pontos de vistas os ganhos são maiores, para outros, mais saudosistas talvez, é 

uma perda maior. É tudo uma questão de ponto de vista e da própria subjetividade da pessoa. 

O que importa é buscarmos um comum que funcione para a região. E a economia solidária 

pode vir a ser um.” A experiência da comunidade apesar de ter sido alterada com tempo e 

perdido seu caráter essencialmente comunitário (de uma sociedade alternativa no sentido 

literal do termo) sedimentou uma cultura na região que não se restringiu aos moradores da 

comunidade mas que se alastrou por todo o vale do Matutu. Desde a população tradicional aos 

novos moradores, todos de certa forma partilham a mesma vontade de prezar pelo Vale, não 

só em termos ambientais mas também sociais, participando de assembléias e compartilhando 

idéias e sugestões para um desenvolvimento estruturado da região. Mas talvez a influência 

mais positiva dessa experiência coletiva foi a renovação do senso comunitário da região, 

mesmo que em menor escala vivida pelos membros da comunidade ‘original’, mas tão 

importante quanto no que se refere ao convívio harmonioso e sustentável na região. Mesmo 

com inúmeras limitações estruturais que ainda agridem de certa forma seu entorno ambiental, 

todos os esforços tanto da AMA quanto da Fundação são voltados para a preservação da da 

natureza nativa e da atmosfera idílica e socialmente equilibrada da região. 

Nesse quesito, o trabalho desenvolvido pela Fundação Matutu merece um destaque. 

Maria Dorothea17, diretora executiva da fundação, e apoiadora de longa data da comunidade, 

relata as dificuldades enfrentadas pela fundação para viabilizar seus projetos para região.  Um 

dos dilemas que ela apresenta é a difícil equação de dar sustentabilidade ecológica a uma 

região e ao mesmo tempo desenvolver uma economia na área, pois as atividades e práticas 

serão necessariamente limitadas. Mesmo o turismo foi um dilema enquanto prática econômica 

na região, pois há sempre o risco dele tornar-se predatório caso não seja bem trabalhado e, 

assim, torna-se uma ameaça tanto pro meio ambiente quanto a comunidade local. Mesmo a 

tradicional prática rural da agricultura local de subsistência é limitada ao consumo próprio por 

                                                
17 Entrevista concedida no dia 24 de junho de 2011 no Vale do Matutu, município de Aiuruoca, MG. 
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conta do clima da região, onde mesmo as culturas tradicionais não sobrevivem por conta do 

frio (o vale está localizado a mais de mil e duzentos metros acima do nível do mar) 

Num diagnóstico da região preparado pela Fundação, percebeu-se que os problemas 

não se restringiam ao entorno, mas se expandiam por outras cidades da Serra da Mantiqueira. 

Durante muito tempo, o foco principal de ação da Fundação e das políticas públicas na área 

foram a preservação ambiental, mas a questão econômica na região do Matutu sempre foi um 

problema não resolvido (com exceção das iniciativas de artesanato já descritas, com destaque 

para a Broto Brasilis, uma cooperativa de artesãos da região). Como Maria Dorothea explica: 

“Foi-se descobrindo ao longo dos anos que o problema vivido no Matutu - das limitações das 

atividades econômicas locais por conta da criação dos parques de proteção ambiental – era, na 

verdade, um problema comum a toda região da Serra do Papagaio. Quando se começou todo o 

processo do instauração do Parque Nacional da Serra do Papagaio, houve um impacto muito 

negativo em termos locais, por conta das limitações impostas pelo estatuto das unidades de 

conservação ambiental, que restringem drasticamente as possibilidade de produção agrícola e 

de exploração na região. Aí entra um velho conceito: muita proibição e pouca solução. 

Subitamente os moradores das regiões que foram incorporadas pela área de preservação foram 

proibidos de exercer certas atividades, sem que houvesse um planejamento para realocar essa 

força produtiva numa nova atividade.” 

Por experiência própria, Dorothea conta que para um desenvolvimento econômico 

bem estruturado na região não adianta pensarmos em termos de projetos pontuais (que por 

vezes criam mais problemas do que resolvem por conta da falta de continuidade deles). O 

foco deve ser colocado num projeto mais amplo e contínuo para a região. No seguir da 

conversa, Dorothea aponta alguns problemas que colocam-se no caminho da estruturação de 

uma nova rede econômica para a região: a falta de uma integração devida dos campos 

produtivos e as limitações de conhecimento e informação por parte tanto da população quanto 

dos agentes do poder público e sobretudo os problemas logísticos tanto de distribuição dos 

produtos, que coloca os produtores locais nas mãos inescrupulosas dos atravessadores. Com 

isso em vista, a Fundação articulou, ao longos dos últimos anos, junto com as prefeituras das 

cinco cidades analisadas (Aiuruoca, Baependi, Pouso Alto, Alagoa e Itamonte) o primeiro 

consórcio brasileiro de eco desenvolvimento para a região (CER – Consórcio de Eco 

desenvolvimento Regional da Serra do Papagaio).  

Primando pela promoção da gestão compartilhada e pelo fomento das práticas 

econômicas de bases conservacionistas e, por fim, pelo desenvolvimento aos poucos de uma 

estrutura produtiva na região que possa adentrar no padrão idealizado da economia solidária, 
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o consórcio, após uma longa tramitação política, saiu do papel e foi oficializado. Em seu 

projeto, dentre as muitas diretrizes de ação, preza-se pela integração dos laboratórios das 

universidades próximas a Fundação e as próprias prefeituras, afim de ajudar a elaborar um 

diagnostico mais amplo da região, para detectar as carências, demandas, e as práticas que 

devem ser estimuladas e aquelas que devem ser banidas da cadeia produtiva da Serra. “A 

idéia central do Consórcio é criar na região um modelo de eco desenvolvimento que possa 

servir de modelo para o país.” afirma Dorothea, confiante no projeto. A internet é o principal 

instrumento de comunicação do consórcio, contudo, como aponta Dorothea, é necessário 

capacitar os próprios gestores públicos para que essa parte fundamental do projeto seja 

viabilizada (os sites das prefeituras são bem precários). “Muitos ali mal sabem usar o 

computador. Os atrasos que ocorrem ou podem ocorrer por conta dessa falta de instrução são 

muito prejudiciais. Por isso é de extrema importância a implementação de um projeto de 

capacitação de todos indivíduos que estiverem de alguma forma envolvidos com o projeto.” 

Para além disso, a informação e a capacidade de mediá-la e processá-la é uma ponderosa 

ferramenta que, para a Fundação, é a arma principal para o sucesso do projeto. “Formou-se 

uma primeira turma de cartógrafos sociais dentro de uma das oficinas promovidas pelo 

projeto Comunidades realizado pela Fundação Matutu aqui no casarão. E a idéia é transformar 

essa primeira turma, no âmbito do projeto, em articuladores e mobilizadores sociais. E a 

função básica deles será lidar com a informação, ou seja, identificar a informação, processar, 

sistematizar e disponibilizar. O que estamos vendo é que a base para promoção do 

desenvolvimento não é somente o processo de obtenção de recursos, captar, investir e 

desenvolver; é principalmente ter uma comunicação eficiente, isto é, levantamento de dados, 

produção de informação e transformar tudo isso em conhecimento e aplica-lo de forma 

compartilhada”, relata ela. 

 
Um dos principais desafios a ser enfrentado pela Fundação no que concerne a 

implementação desse sistema é ter de lidar com a desconfiança e com a descrença dessas 

comunidades por conta da demora de ações efetivas. Descrença essa estimulada pelo 

abandono de projetos sociais intervencionistas e pontuais (uma prática mais do que comum no 

cenário social brasileiro, segunda Maria Dorothea) e, sobretudo, por conta  dos abusos 

cometidos pelos atravessadores nessa região: 

“Já passaram muitos grupos e pessoas que chegam prometendo mundos e fundos e que 

normalmente apenas traem essas comunidades. Tiram os produtos das comunidades a preços 

irrisórios, levam para outra praças, e constroem suas casas com esse dinheiro expropriado do 
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artesanato local. Um dos casos mais graves que tivemos contato é com uma família de 

produtores de cestaria, trabalham quase 16 horas por dia e são forçados a vender seus 

produtos a preços irrisórios (cerca de cinquenta centavos por unidade) por ser essa a única 

forma de renda garantida para eles na região. Um negócio desumano que a família não sabe 

nem qual é o destino de sua produção. O atravessador (protestante, diga-se de passagem) 

chega no fim do dia e enche o caminhão com as cestas e balaios, fruto de horas de trabalho da 

família inteira, que são arremessados de qualquer jeito, sem a menor preocupação em 

preservar o trabalho de 16 horas que originou aquela mercadoria. Isso é uma situação 

deprimente, mas a qual esses pequenos produtores acabam tendo que se submeter.” Dorothea 

ainda relata o tipo de populismo operado por esses atravessadores, que prestam apoio, doam 

remédios entre outras medidas assistencialistas, tudo como uma forma de amansar as 

indignações desses pequenos produtores.  

Nesse âmbito, uma possível solução tanto para o problema logístico de distribuição 

quanto para o problema social causado por esses intermediários irresponsáveis é unificar as 

duas potencialidades tratadas nesse texto: o consumo colaborativo direcionado para a 

estruturação de uma rede de economia solidária. Pioneira nisso, o grupo carioca Rede 

Orgânica, organiza compras coletivas de produtos de pequenas cooperativas e produtores 

integrados a Rede. Com um catálogo dos produtos disponíveis no site, a pessoa pode fazer um 

pedido semanal (restrito a frutas, verduras, e outros produtos de feira) e outro mensal (com 

mais itens disponíveis). Somando os diferentes pedidos dos membros da rede, é possível se ter 

um volume de demanda grande o suficiente que já dê uma regularidade de produção para essa 

pequenas cooperativas. A cada compra, a Rede organiza um Mutirão voluntário para separar 

as compras. Além disso, a Rede se envolve ativamente na promoção do consumo consciente 

no Rio, através de divulgação de textos, palestras, encontros e um fórum online aberto a 

participação de todos. Uma vez estruturado e implementado o projeto inicial do consórcio, 

essa solução pode resolver dois problemas num só: a falta de acesso a mercados maiores que 

garanta uma regularidade na produção desses pequenos produtores, e a eliminação dos 

intermediários, a gordura saturada da cadeia de produção capitalista.  

Um outro ponto positivo nessa fusão da ideologia colaborativa da internet com a busca 

pela igualdade social preconizada pelo comercio solidário e justo é a possibilidade de se criar 

uma verdadeira plataforma de ação fora do sistema. Hoje, o vinculo entre o urbano e o rural 

deve suplantar a velha dicotomia capitalista entre espaço de produção (campo) e mercado 

consumidor (cidade). Até porque o pensamento dual natureza/homem, que definiu a ocupação 

do homem moderno no planeta, focado nas cidades em detrimento do campo, encontra-se hoje 
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em pleno colapso. Ao se estimular uma cultura de consciência social que pressupõe a 

consciência ambiental ocorre uma nova reintegração da terra a sociedade: não mais como 

espaço para explorar, mas sim como um espaço para se preservar e cultivar. Acoplar a 

natureza a constituição do humano é celebrar seus instintos não como amorais ou agressivos, 

nem mesmo como subdesenvolvidos, mas apenas como um fluir humano. Afinal, a natureza é 

o habitat natural da humanidade, o ecossistema do qual nada pode prescindir. A cultura 

colaborativa da web aliada a promoção de uma outra prática econômica e de um consumo 

mais crítico e responsável é o primeiro passo a ser dado rumo ao êxodo completo sistema 

capital neoliberal. 

Além disso, a aproximação desses dois conceitos permite se pensar num escopo de 

produção mais amplo, onde a economia solidária poderá desprender-se de vez das amarras 

estéticas que o próprio termo solidário confere ao conceito e se firmar não como uma prática 

de  pequenos grupos, mas como uma coisa aberta e plural. Longe de qualquer noção de 

caridade e redução a uma filosofia espiritual mística – ou o fetichismo do bem-estar e da 

saúde a partir da alimentação orgânica - a economia solidária tem o potencial de fomentar um 

cultura colaborativa que pode ir além do simples consumidor consciente. Ao colocar em 

contato direto o comprador com o produtor, une-se duas realidades distintas mas que podem 

se perceber complementares: por que não criar não apenas uma rede de comércio solidário, 

mas uma rede de trocas em geral? Um espaço em que estudantes de design poderão se juntar 

com artesãos, jovens estilistas a cooperativas de costureiras, jornalistas a guias locais para 

ajudar na construção de narrativas perdidas, agrônomos e chefs de cozinha a pequenos 

fazendeiros e as cozinheiras tradicionais do interior, que possuem uma cultura culinária 

assoberbada de histórias e prosas, e assim por diante. Em suma, uma economia que não se 

restrinja ao consumo consciente como forma única de emancipação social, mas que instigue a 

aproximação das cabeças fervilhantes e criativas de uma nova geração que não se contenta 

com o horizonte asséptico e desumano do mercado de trabalho atual, mas que preferem unir 

suas forças compartilhando suas idéias e criando parcerias com esses produtores 

marginalizados do sistema, que não só podem redefinir a economia de uma região, mas, 

sobretudo, dar a economia justa e solidária uma nova cara e um novo termo: não uma 

economia baseada na solidariedade, mas um novo sistema de trocas baseado na igualdade, na 

partilha, na criatividade, na inovação, sempre prezando por seguir um caminho humanamente 

sustentável. Aprende-se no Matutu que a auto-suficiência e o isolacionismo é um anacronismo 

frente a possibilidade de conexão global. A comunicação é crucial para que o mover não pare 

e que o acesso se alastre, que as novas mídias sociais, fóruns e outras plataformas sejam cada 
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vez mais absorvidas, e que, por fim, essa cultura digital e colaborativa (que está chacoalhando 

o mundo nesse início de década) se torne uma realidade para além das vilas urbanas. E que 

nas grandes metrópoles, os focos de resistência multipliquem-se como vírus, contagiando a 

todos e atacando diretamente os germes do biopoder imperial, ao criar-se pólos de debates e 

difusão de idéia livres, essencialmente livres. 

 

 

 

CONCLUSÃO:  

A multidão sustentável e o vírus da mudança. 
 

O consumo colaborativo e as novas ferramentas da web (de mídias sociais, ao 

crowdfunding e tudo mais que se integra nesse meio em constante inovação) aliançados ao 

desenvolvimento da filosofia da economia solidária e do comércio justo têm o poder de 

desvirtualizar as potências da internet e concretizá-las numa cultura sólida e palpável. Uma 

cultura de resistência aos modelos impostos pelo regime capitalista deve ser um comum que 

direcione os debates e as inovações nessa área, e que impeça que a plasticidade do sistema 

imperial transforme um conceito prenhe de potencialidades, no mais novo espetáculo do dia: 

o do consumidor passivamente consciente.18 Ao resumir a obra de Mance, Paulo Cesar 

Carbonari infere algumas diretrizes básicas desse novo modelo social preconizado pelo 

escritor: 
 

a) contra individualismo, a colaboração solidária; b) contra a competitividade, a 

solidariedade; c) contra o desemprego, a geração de emprego; d) contra a destruição 

dos ecossistemas, o desenvolvimento ecologicamente sustentável; e) contra a 

exploração do trabalho, a redução da jornada de trabalho e o aumento do tempo 

livre; f) contra a dependência dos capitais externos, o aumento da poupança interna; 

g) contra a concentração de capitais, a distribuição da riqueza; h) contra o 

crescimento das metrópoles, o desenvolvimento sustentado e geograficamente 

distribuído; e i) contra a iniciativa privada, a livre iniciativa solidária. 

(CARBONARI, 2000: 107) 

 

                                                
18 Zizek critica enfaticamente essa onda do consumo ético, ao enxergar nisso uma forma de aliciamento de certas 
premissas socialistas pelo capital. Para maiores detalhes, assistir a palestra disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=hpAMbpQ8J7g . Acessado em 07/07/2011. 
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Daí a importância de se integrar essa noção a todas as discussões de resistência, do 

copyfight (a disputa pela revisão das leis autorais para uma base mais adequada com a época) 

ao ambientalismo, pois é nessa partilha que o conceito não se engessa, mas tem a 

possibilidade de ganhar novos ares. Uma maior investida (e mais criativa) da mídia alternativa 

e dos blogs na promoção dessa lógica pode ser um primeiro passo uma mudança 

paradigmática na visão de mundo e de economia dos cidadãos. Contudo, para isso, a estética 

do conceito precisa de um certo reparo. O próprio termo solidário designa um sentido de 

caridade que empresta ao conceito um triste e equivocado rótulo de filantropia, que nada tem 

a ver com o cerne da economia solidária. Ao invés de doações o que se interessa é revisão do 

ato de consumo e de produção que esse conceito põe em voga, colocando a atividade 

democrática puramente imanente como base de fundamento para qualquer organização que 

queira seguir esses preceitos. Aqui como na rede, a economia se faz na base da colaboração e 

da empatia, da partilha e da preocupação com o outro sem senso de ascese cristã ou 

messiânica, apenas na pura e imanente vontade de partilhar as experiências de vida e visões 

de mundo. Essa noção é tão fundamental que, como Mauss fez questão de descrever, antecede 

e permeia toda história do desenvolvimento das culturas humanas, inclusive a ocidental. A 

confluência do mundo não deve servir para torná-lo numa aldeia global, ao contrário, a 

globalização deve servir para criar uma cultura localmente cosmopolita; uma cultura que não 

se prenda de forma reativa a seus traços e seu passado cultural como elemento de identidade, 

mas que o reformule sob uma ótica de influências múltiplas, culturas híbridas e dinâmicas, 

locais e cosmopolitas. 

 Assim como o chamado copyfight deve ser um primeiro levante para uma revisão da 

questão da propriedade privada, o consumo consciente e o comércio justo e solidário devem 

ser o primeiro passo para uma revisão do processo de troca capitalista rumo ao realinhamento 

da filosofia econômica contemporânea com a delicada situação da Terra. Caminhando no 

mesmo sentido, essas duas formas de recusa ao sistema devem adquirir uma densidade e um 

volume de tal ordem que seja possível anular a força gravitacional que prende a empoeirada 

metafísica moderna ao sistema político e econômico mundial; e que nesse mesmo movimento 

dê-se vazão a um novo projeto democrático de multidão. 

 

o comum assinala uma nova forma, uma soberania democrática (ou, 
mais precisamente, uma forma de organização social que desloca a 
soberania) na qual as singularidades sociais controlam através de sua 
própria atividade biopolítica aqueles bens e serviços que permitem a 
reprodução da própria multidão. Esta haveria de constituir uma 
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passagem da Res-publica para a Res-communis. (HARDT & NEGRI, 
2005:268) 

 

Hoje a profusão imagética, da cópia, da reprodutibilidade, faz com que poucos 

incidentes não sejam opticamente registrados por alguma lente e, uma vez na rede, são 

distribuídos pelo mundo de forma instantânea. A sociedade de controle se vê aqui numa 

dubiedade. E se esse controle for invertido? Afinal, no esquema da disciplina, quem 

observava os observadores? Hoje, a sociedade de controle, ou melhor dizendo, a resistência 

que ela causa, transforma em vigiados os vigias, uma vez que o domínio das imagens foram 

libertos das grandes empresas midiáticas e o acesso a informação é tão simples e natural que 

estão redefinindo o modo de pensar de uma geração (vide a tremenda dor de cabeça das 

potências provocada pelo site WikiLeaks – site que disponibiliza relatórios tidos como 

confidenciais pelas inteligências de países e corporações). A multidão emana o poder de 

controle ela mesmo, ou melhor o poder de descontrolar a repressão em sua postura de 

resistência pacífica. A rede é necessariamente incontrolável, ou melhor, fisicamente 

incontrolável. Uma vez que os pacotes de dados são endereçados, essa informação flutua no 

ar e tentar captá-la é como tentar deter água nas mãos. Ruma-se para um estado em que o 

controle dos fluxos de informação será tão disputado a ponto de provocar sérios atritos 

sociais, como vemos pipocar em inúmeros manifestos ativistas (como o já mencionado grupo 

Anonymous) e os desdobramentos desses atritos estão muito longe de chegar ao fim. Hoje, 

cada coração deve nutrir uma paixão incondicional pela igualdade, pois essa é a única 

liberdade possível. O primeiro passo para se chegar lá é aceitar que viver é necessariamente 

resistir, emanar idéias, promover o debate, e contagiar o mundo com o vírus da mudança.  

A contemporaneidade assimila as diferenças num novo conceito de Homem. Surge um 

novo humanismo que despe-se da beligerância entre as culturas (o choque cultural das 

identidades) e celebra o contágio das diferenças como o único paradigma possível: um 

humanismo mais do que global, interplanetário e rumo ao infinito. É nesse sentido pode-se 

tomar as palavras de Vargas acerca do pensamento do sociólogo Gabriel Tarde: 

o que Tarde propõe é que levemos a sério a noção de infinitesimal e o 
que ela implica: considerar a diferença como relação (e vice-versa) e 
não como termo (ou unidade discreta), como dinamismo de uma 
potência e não como atributo de uma essência. Trata-se, com Tarde, 
de cultivar a possibilidade de uma teoria social que ponha em 
suspensão (e suspeição) a antinomia entre o contínuo uniforme e o 
descontínuo pontual ou, mais precisamente, que pense as entidades 
finitas como casos particulares de processos infinitos, as situações 
estáticas como bloqueios de movimento, os estados permanentes 
como agenciamentos transi- tórios de processos em devir (e não o 
contrário). (VARGAS, 2004 :175) 
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As potencialidades da imanência humana revelam-se para aqueles que assumem a  

diferença e o devir como a única norma e, por isso, buscam novas formatações indenitárias 

que transcendam as barreiras locais com uma visão cosmopolita e uma comunicação global; 

uma visão que preze pela apropriação dos hábitos locais numa revisão adaptada das 

influências externas: um misto de antropofagia cultural e sinergia de pares dentre a multidão, 

independente de barreiras geográficas, raciais, identitárias, religiosa e etc. O mangue beat 

acertou em cheio: para a multidão se articular, é preciso fincar a antena na lama, conectar-se 

com o mundo inteiro sem perder sua singularidade. Assim o compartilhar se transforma na 

força motriz de organização política rumo a uma democracia global, absoluta e não-

representativa.  É necessário resistir e recusar a soberania desse decadente Império,  seguindo 

pelas linhas de fuga cartografadas pelas muitas formas de resistência que hoje se avolumam 

em inúmeros cantos do globo e no espaço cibernético. 

 
Decida não mais servir, e você estará imediatamente livre. Não lhe 
peço que estenda sua mão para derrubar o tirano, simplesmente que 
não mais o apóie; então você o verá, como um colosso cujo pedestal 
foi retirado, cair sob o próprio peso, e romper-se em pedaços. 
(HARDT & NEGRI, 2005, p. 224). 
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