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Capa 
Do alto do palanque no Vale do Anhangabaú, em abril de 1984, o ídolo corintiano Sócrates gritou ao microfone: 
“Caso a emenda das diretas passe no Senado, eu não vou embora do meu país.” Aquele era o último comício das 
Diretas Já e reuniu mais de um milhão de pessoas. Sócrates estava sendo sondado para jogar na Fiorentina, na 
Itália. Dois anos antes, o Corinthians estava na segunda divisão nacional e tinha um elenco singular, que misturava 
intelectuais de esquerda, sindicalistas e jovens roqueiros. Decidiram mudar as regras: as decisões seriam tomadas 
em assembléias com votos de todos, o que era um assombro em plena ditadura militar. A Democracia Corintiana 
deliberou propostas como extinguir a concentração na véspera das partidas e distribuir o bicho – a recompensa 
pelas vitórias – entre todos os profissionais envolvidos, e não somente os jogadores. Às vésperas das eleições para 
governador de 1982, o clube estava sem patrocinadores e os jogadores decidiram entrar em campo estampando 
no uniforme “DIA 15 VOTE”. A experiência não se repetiu, pois a censura atuou no dia seguinte. Como se sabe, a 
emenda das eleições diretas não foi aprovada em 1984 e Sócrates foi embora do seu país, encerrando então aquele 
experimento nunca mais repetido de autogestão no futebol. 
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Neste trecho do livro “Canteiros da utopia”, a ser publicado ainda este 
ano, Silke Kapp recupera a utopia irônica do poeta, designer e ativista 
socialista William Morris, que antecipa como seria a vida em um 
mundo pós-revolucionário.

Texto de Silke Kapp
Nowhere, ilustração de Veridiana Scarpelli

LUGAR
NENHUM

William Guest sai exaltado de uma discussão na liga 
socialista. Os melhores argumentos só lhe ocorrem 

já a caminho de casa, sentado no “banho de vapor” do 
trem subterrâneo. Ele deixa a estação em Hammersmith, 
contrariado e infeliz. Mas seu humor muda depois de al-
guns passos em direção ao rio Tâmisa. É uma noite de 
início de inverno, tão bonita que ele esquece que está num 
sórdido subúrbio londrino e vê apenas as águas e a lua 
entre as árvores (por um instante, perturba-o a falta de lu-
zes rio abaixo). Quando entra em casa e se deita, a “lógica 
brilhante” da discussão já desapareceu, restando uma vaga 
esperança de que, um dia, tudo poderá ser diferente. De 
madrugada, desperta e passa horas imaginando histórias 
até adormecer de novo. Dessa vez, acorda sentindo calor. 
Ele se veste, sonolento, mais tateando do que enxergando. 
Ao abrir a porta, a sensação é “de um delicioso alívio cau-
sado pelo ar fresco e pela brisa agradável” e de surpresa 
diante de um dia claro de verão. O rio está ali, mas o píer 
parece diferente. Um barqueiro o cumprimenta como se 
estivesse à sua espera. Ele entra no barco calado. Quando 
comenta que a água está muito clara, o homem estranha. 
Ele dá um mergulho e, ao tirar a cabeça da água e olhar 
rio abaixo, fica tão atônito que quase se afoga. Só aí nota 
as roupas, a fala e a expressão do barqueiro – Dick é seu 
nome –, diferentes do que ele esperaria de alguém na-
quele serviço. Ele olha a paisagem de novo: desapare-

ceram a fábrica de sabão, a usina de chumbo, a fumaça, 
o barulho do estaleiro. Há uma nova ponte no lugar da 
ponte pênsil de Hammersmith. 

“Ela era de arcos de pedra, esplendidamente sólidos 
na construção e tão graciosos quanto fortes; e altos o su-
ficiente para deixarem o tráfego comum do rio passar fa-
cilmente. Sobre o parapeito, havia estranhas e fantasiosas 
pequenas construções, que imaginei serem barracas de fei-
ra ou lojas, com cata-ventos e pináculos pintados e dou-
rados. A pedra estava um pouco desgastada pelo tempo, 
mas não mostrava nenhuma marca daquela fuligem negra 
que eu estava acostumado a ver em qualquer construção 
de Londres com mais de um ano de idade.”

A descrição da ponte é o primeiro elemento visível do 
espaço da utopia. Até aquele momento, William Morris 
não nos diz o que William Guest vê, mas apenas narra 
suas sensações, seus delírios e as ausências que o pertur-
bam. Nem sabemos ao certo se a passagem de um tempo 
a outro se deu durante a madrugada ou já na saída do 
metrô. Fundem-se os tempos, assim como os espaços. E 
que a imagem comece a se concretizar numa ponte indica, 
para além das metáforas óbvias, outra espécie de fusão. As 
pontes têm a peculiar característica de constituírem tanto 
obras de arquitetura, no sentido estrito do termo, quan-
to obras de infraestrutura e elementos marcantes numa 
paisagem. A ponte de pedra em Hammersmith condensa 
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a ideia que persistirá em todo o percurso de Guest por 
Nowhere. Natureza e cultura não estão em conflito nem 
coexistem pacificamente, lado a lado – a natureza foi re-
criada pela produção humana. Cidade e campo se confun-
dem, os cursos d’água correm não canalizados, florestas 
estão em toda parte, há um pomar na Trafalgar Square, 
casas ocupam as margens do rio “como se estivessem, por 
assim dizer, vivas e fossem simpáticas à vida dos mora-
dores”. Existem áreas densamente construídas, mas nunca 
muito extensas; em contrapartida, quase não há lugares 
de onde não se aviste nenhuma construção. Casas, teatros, 
mercados, hospedarias, oficinas, armazéns, eclusas, bar-
ragens e pontes variam em materiais, formas e feitio, mas 
parecem sempre cuidadosamente inseridos nos seus sítios. 
Cada intervenção suscita em Guest admiração pela “en-
genhosidade dessas pessoas em lidar com as dificuldades 
[…] de um modo que as obras mais úteis parecem belas e 
também naturais”. A sociedade de Nowhere produziu – e 
continua produzindo – um espaço correlato à revolução 
da economia, da política, do trabalho, do habitus. Esse 
espaço mudou com a sociedade, não antes de a vida boa 
começar, nem depois de sua estabilização. 

O fato de William Morris ter escrito News from Nowhere 
se deve ao sucesso da obra de Edward Bellamy, Looking 

Backward, que entrou no terreno da utopia como o prover-
bial elefante na loja de porcelana, sem escrúpulos e ofere-
cendo respostas fáceis às perguntas de ativistas de esquer-
da, simpatizantes e curiosos. Aos olhos de Morris, Looking 
Backward não era mais do que uma solução para a “maqui-
naria da vida”, enquanto todas as instituições continuavam 
as mesmas, com os mesmos mecanismos de opressão: a fa-
mília, a linguagem, os hábitos, o trabalho como sacrifício e 
as artes como adereço. Se não fosse pela miséria dos traba-
lhadores, diz Morris em sua resenha de Looking Backward, 
Bellamy estaria “perfeitamente satisfeito com a civilização 
moderna”.  E o fato de Bellamy ter apresentado a revolu-
ção como um processo pacífico e automático parecia tornar 
dispensável o engajamento real numa sociedade livre e até 
mesmo a reflexão sobre como ela poderia ser alcançada e o 
que poderia vir a ser. Quem acreditasse no livro e gostasse 
do socialismo ali descrito o tomaria por modelo e esperaria 
tranquilo pelo novo mundo; quem acreditasse e não gos-
tasse desistiria dessa causa de uma vez por todas. Morris 
argumenta que justamente o processo revolucionário supri-
mido por Bellamy, do qual fazem parte teorias, discussões e 
ações políticas, seria o ponto de partida e o ensaio para um 
comunismo verdadeiro. Esse significaria não um Estado-
-nação que tudo prevê, planeja e controla, mas a associa-
ção livre de pessoas em grupos suficientemente pequenos 
para que cada um de seus membros se sentisse responsável 
pelos arranjos da vida coletiva e suficientemente articula-
dos entre si para que dispensassem qualquer organização 
centralizada. A publicação de News from Nowhere em ca-
pítulos semanais na revista socialista Commonweal entre 
janeiro e outubro de 1890 é uma tentativa de ampliar a 
imaginação do público a respeito da sociedade que poderia 
vir a existir ou que se poderia ousar desejar.

News from Nowhere cria um mundo pós-revolucio-
nário muito mais profundamente transformado do que a 
utopia de Bellamy. Morris não explica a viagem no tem-
po nem especifica a cronologia de Nowhere. Apenas se 
pode deduzir que tudo se passaria lá pelo século XXII. A 
sociedade utópica não é um socialismo de Estado, mas 
um comunismo puro, autogestionário. O dinheiro não foi 
substituído por cartões de crédito, nem os salários por uma 
bolsa-cidadão, porque não existem mais transações de 
equivalentes. As nações não estão pacificadas, porque não 
há nações. A emancipação das mulheres não se limita ao 
trabalho, porque não há convenções para constituir famí-
lias ou grupos de coabitação, nem as mães são responsa-
bilizadas por aquilo que os filhos se tornam. A escola não 
ficou gratuita para todos, porque as crianças são livres 
e não existe educação formal nem sistema de ensino. A 
erudição não foi universalizada, porque o conhecimen-
to erudito passou a ser apenas um tipo de conhecimento 
entre outros, do qual se ocupa quem quer, enquanto as 
universidades se transformaram em lugares onde as pesso-
as se reúnem para aprender e pesquisar em qualquer fase 
da vida. Não há universalização do consumo refinado da 
grande arte, porque, em vez de consumir arte, as pessoas 
a fazem. Não existem jornadas prescritas, idade para co-
meçar ou encerrar a vida produtiva, exército industrial ou 
coisa semelhante, porque cada um trabalha no que gosta, 
se e quando quiser, por prazer no processo e no produto. 
Não há nem mesmo tecnologias espetaculares, porque a 
sociedade de Nowhere ultrapassou esse ideal e tornou suas 
máquinas discretas, silenciosas e não muito importantes. 

Morris não escreve um tratado político embalado num 
romance nem se esmera na explicação de como as coisas 
funcionam, mas recupera a forma literária da utopia com 
ironia, ambiguidade e, sobretudo, com uma experiência 
estética da sociedade transformada, isto é, uma antecipa-
ção de como a vida seria sentida nesse outro mundo so-
cial. Até os espaços de Nowhere – Londres e o rio Tâmisa 
até a cidade de Kelmscott – aparecem pouco a pouco, pe-
las sensações que provocam e não como uma totalidade 
apreendida do alto de um terraço.

A prioridade conferida à experiência – em detrimento 
da explicação – em News from Nowhere vale também 

para a economia, o tema mais espinhoso de qualquer fic-
ção utópica do final do século XIX. Sua primeira indica-
ção surge quando Guest tenta remunerar o barqueiro Dick, 
que não compreende bem o significado do gesto e apenas 
olha o dinheiro com curiosidade.

Guest fica constrangido, mas não consegue acreditar; 
chega a duvidar da sanidade mental do barqueiro. E mes-
mo depois de compreender que o motivo da recusa não 
é loucura, mas uma economia de compartilhamento sem 
cálculo de equivalentes, Guest cometerá outras gafes pelo 
mero hábito da monetarização. Quando passeia com Dick 
por Londres, chegam a pequenas lojas de rua cujos pro-
dutos estão cuidadosamente dispostos em vitrines. Mas as 
pessoas não se comportam como compradores e vende-
dores, apenas se servem. Guest entra numa loja à procu-
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ra de tabaco e cachimbo e é ajudado por duas crianças. 
Recomendam-lhe um cachimbo muito belo e bem feito. 
Ele diz ter receio de perdê-lo, mas a menina o tranquili-
za: “Alguém certamente vai encontrar e usar e você pode 
pegar outro”. Perder, roubar, oferecer, tomar ou manter 
são ideias que se transformaram ou deixaram de fazer 
sentido. Até o pressuposto da fabricação em massa – a 
ideia de que todos precisam ou querem os mesmos arti-
gos – é estranho a Nowhere.

Morris põe essa outra vida em cena sem explicar o sis-
tema que a faria funcionar, porque não há “sistema”. A 
certa altura, Guest tenta decifrar a economia de Nowhere 
numa conversa com o velho historiador Hammond, avô de 
Dick (e mais um alter ego de Morris). Ele pergunta pelos 
“arranjos da vida” nessa sociedade sem Estado e sem mer-
cado. Mas Hammond segue a premissa da negatividade: 
“É mais fácil eu lhe contar o que não fazemos do que o 
que fazemos.” Ele diz que Guest teria que viver ali para 
compreender, porque o comunismo de Nowhere depende 
de “uma tradição ou um hábito de vida” que se desenvol-
veu ao longo de muito tempo. 

A crítica imediata à utopia de Morris, já na época em 
que foi publicada, diz respeito a isso. Ela contrariaria a 
suposta natureza humana, que as ciências econômicas 
ergueram ao status de invariante antropológica: o homo 
economicus, insaciável e sempre em busca da apropriação 
egoísta de recursos escassos. Mas é bom lembrar que esse 
lugar-comum levou gerações para se impor e que, até hoje, 
a reprodução da vida depende de uma infinidade de ações 
de cooperação que o contradizem. Pesquisas teóricas e em-
píricas para evidenciar isso não faltam, a começar pelo en-
saio clássico de Marcel Mauss sobre a dádiva, que revela 
uma “forma e razão da troca nas sociedades arcaicas” nem 
sequer compreensível num raciocínio economicista. As ob-
servações de Max Weber sobre a resistência do “tradiciona-
lismo” ao “espírito do capitalismo” apontam na mesma di-
reção. O aumento de produtividade como fim em si mesmo 
sempre esbarrou no trabalhador que não quer “ganhar mais 
e mais dinheiro, mas apenas viver, tal como está acostuma-
do a viver, e ganhar o que é necessário para isso”. Melhores 
remunerações o levam a trabalhar por menos tempo, em 
vez de trabalhar com mais afinco para acumular ou con-
sumir mais. É exemplar, nesse sentido, a dificuldade dos 
colonizadores europeus do século XIX para transformar 
povos africanos em mão de obra assalariada: fracassaram 
por completo as tentativas de despertar novas necessidades 
de consumo e, com elas, a vontade de ganhar dinheiro; foi 
preciso criar impostos sobre a terra e o gado, tradicionais 
meios de produção, para forçá-los ao assalariamento. A 
mesma disparidade entre o comportamento econômico 
de um europeu moderno e o comportamento dos gru-
pos tradicionais na Argélia levou Bourdieu ao conceito 
de habitus, para explicar a interiorização de exigências 
sociais objetivas na forma de disposições subjetivas per-
cebidas como naturais. Portanto, se ao ser humano insa-
ciável corresponde alguma verdade, ela é histórica, não 
absoluta. Da mesma maneira que surgiu historicamente, 
pode mudar. Morris explora essa possibilidade. 

Morris não atribui a seus personagens uma mudan-
ça mágica de comportamento, mas uma passagem 

por um longo e violento processo revolucionário, narra-
do pela voz do velho Hammond. Tudo começou no final 
do século XIX. As reformas em prol da causa trabalhista 
levaram a um “socialismo de Estado”, com jornadas de 
oito horas, salário mínimo, controle de preços da cesta 
básica, educação gratuita etc. Os trabalhadores não pedi-
ram nem conceberam nada além dessas reformas, porque, 
na penúria em que estavam, ficaram satisfeitos em su-
prir suas necessidades básicas pelos meios que conheciam. 
Alguns líderes esperavam a extinção gradual do capital. 
Mas mesmo décadas de crises econômicas não levaram 
a nenhuma mudança na estrutura econômica e política. 
A única novidade realmente importante nesse período foi 
a congregação dos sindicatos – antes fragmentados por 
categorias – num sindicado único. O Combined Workers, 
como era chamado, se tornou tão poderoso que a simples 
ameaça de greve já bastava para que as elites fizessem 
novas concessões. A queda de braço levou a um impasse, 
porque nem o capital conseguia dominar a economia a seu 
modo, nem os trabalhadores conseguiam tomar as rédeas. 

Na crise mais grave, que Hammond data em 1952, o 
Combined Workers exigiu o controle de todos os recur-
sos naturais e meios de produção. Foram às ruas por essa 
causa e, entre alguns mortos e muitos feridos, os manifes-
tantes conseguiram vencer a batalha contra a polícia. As 
elites fugiram para o campo, milícias tomaram conta da 
cidade e o comércio parou. Os trabalhadores formaram um 
Comitê, que funcionava como governo paralelo e garan-
tia o abastecimento pacífico da população, emitindo vales 
para pagar o comércio de atacado e varejo. 

Os capitalistas, no entanto, não desistiram tão facil-
mente: ameaçaram um golpe de Estado se o Comitê não 
fosse preso. O governo então proclamou estado de sítio 
e deu carta branca ao exército para restituir a ordem. 
Um general preparou uma emboscada que, numa nova 
manifestação na Trafalgar Square, matou milhares com 
uma única salva de tiros. A chacina foi tal que até os sol-
dados ficaram horrorizados e se recusaram a atirar uma 
segunda vez. No dia seguinte, os jornais conservadores 
se abstiveram dos usuais comentários cínicos. Um edi-
tor teve a coragem de romper o silêncio consternado e 
fazer a pergunta decisiva: o que vale uma sociedade que 
precisa ser defendida com o massacre de seus cidadãos 
desarmados? Por um momento, o episódio despertou a 
simpatia da classe média pelos trabalhadores e os liberais 
(a centro-esquerda) conseguiram tomar o parlamento. 
Mas a classe média logo voltou a clamar por ordem e os 
conservadores deram um contragolpe. Expulsos do par-
lamento, os liberais aderiram ao Comitê.

Até esse ponto, os eventos do processo revolucioná-
rio descrito por Hammond não ultrapassam o esperado. 
Os comportamentos e as posições dos grupos retratados 
seriam identificados por qualquer leitor de 1890 e soam 
familiares ainda hoje. Contudo, Morris introduz um ele-
mento novo na narrativa de Hammond, ou na gênese da 
utopia, que não faz parte dos chavões do debate político 
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por volta de 1890. Entre paralisações, prisões e problemas 
de abastecimento, os trabalhadores teriam começado a se 
organizar numa rede de núcleos independentes e coorde-
nados entre si. O movimento deixou de ser uma massa 
de pobres encabeçada por figuras carismáticas e passou a 
ter muitas cabeças. Ainda que continuassem incapazes de 
imaginar como seria uma vida sem coerção, perceberam 
que valeria mais a pena brigar por isso do que continuar 
brigando por salários maiores e jornadas menores. A fase 
seguinte do processo revolucionário se deve a essa rede. 
Quando a polícia prendeu novamente as lideranças do Co-
mitê, nenhum trabalhador resistiu ou protestou. Na manhã 
seguinte, eles pararam de trabalhar. Sem exceção. 

Não houve jornais, nem trens, nem telégrafos, nem 
mercados. No início, os servidos sentiram a falta dos seus 
serviçais para preparar a comida, fazer as compras, resol-
ver as necessidades domésticas. Depois sentiram a parali-
sação de fábricas, oficinas, canteiros, instituições finan-
ceiras e serviços públicos. Entraram em pânico. Enquanto 
isso, em vez de trabalhar para os empregadores, a popula-
ção iniciou uma produção independente. Como o gover-
no conservador viu que a estratégia de decapitar o movi-
mento já não o enfraquecia, acabou soltando os líderes 
do Comitê. A luta de classes deixou de ser uma guerrilha 
e se transformou em guerra civil formalizada entre duas 
frentes sob regimes políticos distintos: o regime do parla-
mento (das classes dominantes e do exército) e o regime 
do Comitê (dos trabalhadores urbanos e rurais). Depois de 
mais dois anos de batalhas, os trabalhadores ganharam a 
guerra civil e o comunismo se instituiu. 

Mas o fim da guerra não foi o início de uma boa socie-
dade. A estrutura de produção estava em escombros, 

destruída pela fúria contra a velha economia política. E, 
embora as idas e vindas da revolução tivessem feito emer-
gir talentos entre os trabalhadores, como a habilidade de 
organizar a produção coletivamente, os comportamentos 
ainda eram pautados pela lógica da escassez. Continuaram 
trabalhando duro, limpando escombros, reconstruindo e 
aperfeiçoando as máquinas e, depois, almejaram apenas 
ócio e conforto. O comunismo se tornou utilitarismo. Má-
quinas cada vez melhores e que poupavam ainda mais 
trabalho supriam as necessidades, enquanto as pessoas 
ficavam entediadas a maior parte do tempo. Parecia con-
firmar-se a profecia reacionária de que o fim da compe-
tição traria apenas marasmo e uma sociedade muito tec-
nológica, porém estúpida. O que acabou dispersando essa 
ameaça foi “a produção do que costumava ser chamado de 
arte, mas que não tem nome entre nós porque se tornou 
uma parte necessária do trabalho de todo o homem que 
produz”. A partir do tédio, as pessoas começaram a tentar 
fazer coisas com as mãos pelo simples prazer de fazê-las.

O antiquário Henry Morsom, que Guest encontra na 
pequena cidade de Wallingford, complementa a narra-
tiva de Hammond acerca desse período de transição do 
utilitarismo às artes. Morsom diz que os conhecimentos 
práticos chegaram a um nível tão lamentável que “não só 
era impossível encontrar um carpinteiro ou um ferreiro 

numa vila ou numa pequena cidade, como as pessoas nes-
ses lugares tinham até esquecido como fazer pão”. O pão 
era enviado de uma fábrica de Londres todas as manhãs; 
o conserto mais simples demandava máquinas caras e 
viagens longas; os conselhos municipais se reuniam para 
discutir trivialidades como “a proporção certa de álcali e 
óleo para fazer sabão”. 

Morsom mostra a Guest alguns objetos feitos manual-
mente nessa época: toscos, rudimentares, mas vigorosos. 
Nada neles remete às artes do passado, muito menos às 
belas artes do século XIX; recomeçaram quase do zero. 
Pouco a pouco, as pessoas aprenderam ou inventaram de 
novo os ofícios, adquirindo cada vez mais habilidade e 
excelência. E então, meio século depois do fim da guerra 
civil, máquinas começaram a ser desativadas discreta-
mente, uma após a outra, “com a desculpa de que má-
quinas não poderiam produzir obras de arte”. Sucedeu-se 
à época industrial mais avançada uma nova época arte-
sanal, que já “não era resultado do que costumava ser 
chamado de necessidade material”. 

A própria ciência, ao deixar de ser “apêndice do sis-
tema comercial”, tornou-se um campo do qual partici-
pa quem tem interesse em certo tipo de compreensão de 
causas e efeitos. Ela já não representa uma posição ou 
doutrina privilegiada. Quem gostar pode se ocupar ape-
nas de coisas intelectuais, embora tal dedicação exclusi-
va seja pouco comum.

Máquinas sofisticadas continuaram existindo apenas 
para trabalhos em que ninguém visse nenhuma graça. 
“Todo o trabalho que seria aborrecido fazer com a mão é 
feito por máquinas imensamente melhoradas, e em todo 
o trabalho que se faz manualmente com prazer, as má-
quinas foram dispensadas.” Guest se depara com muitas 
dessas escolhas tecnológicas. Ele descobre, por exemplo, 
que, além dos carros de tração animal e dos barcos a remo 
e à vela que a maioria das pessoas usa cotidianamente, 
existem veículos elétricos (force-vehicles) para o transpor-
te terrestre e fluvial de cargas. Diante de uma eclusa ma-
nual, que Guest estranha um pouco, explicam-lhe que já 
houve ali uma eclusa mecânica, mas que foi considerada 
inconveniente, pois “válvulas simples e comportas com 
um grande contrapeso respondem a todos os propósitos e 
são fáceis de manter, com o material sempre à mão”. 

O primeiro canteiro de obras pelo qual Guest passa é o 
conserto de uma estrada. O episódio foi escrito por Mor-
ris depois da publicação de News from Nowhere na Com-
monweal, quando revisou o texto para a edição na forma 
de livro. Ele tenta responder aos céticos que consideram 
impossível resolver questões práticas numa ordem social 
como a de Nowhere. Morris atribui a Guest o mesmo ceti-
cismo: “Deparamo-nos com um grupo de homens fazen-
do reparos na estrada, o que nos atrasou um pouco; mas 
eu não lamentei, porque tudo o que tinha visto até então 
parecia apenas parte de um feriado de verão, e eu queria 
ver como esse povo lidaria com um trabalho realmente 
necessário”. Em vez de labuta pesada e trabalhadores des-
gostosos, o que Guest vê lhe parece uma “boating-party 
at Oxford” – um bando de universitários prontos para um 
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passeio de barco. Os jovens conversam e riem enquanto 
trabalham, algumas moças e um garoto com um cachor-
ro assistem, há comida e bebida à espera. O dispêndio de 
força muscular se passa como um esporte, com peque-
nas disputas pelo melhor desempenho. Os trabalhadores 
cumprimentam o grupo de Guest, ajudam na travessia 
pelo trecho inacabado da estrada, mas voltam ao servi-
ço de imediato, como crianças quando interrompem um 
jogo na rua para deixar um carro passar.

Os artefatos e a arquitetura de Nowhere refletem o 
prazer com que as coisas são feitas. Guest se espanta a 
cada momento com a qualidade de vidros, cerâmicas, 
pinturas, tecidos etc. Num acometimento de moral oi-
tocentista, ele chega a indagar se as roupas não seriam 
festivas demais. A resposta é contundente – “Seria fácil, 
para nós, apenas ter o trabalho de fazer roupas confor-
táveis, mas não escolhemos parar por aí.” 

Quando Guest pergunta pelos arranjos domésticos, 
presumindo que as pequenas casas sejam ocupadas 

por famílias convencionais e aludindo ao caráter reacio-
nário dessa instituição, Hammond pondera que modelos 
como o falanstério (entenda-se, naquela versão rígida, 
difundida pelos discípulos de Fourier) só puderam ser 
concebidos em oposição a um contexto de extrema po-
breza. Quanto a Nowhere, existem as formas mais va-
riadas de coabitação; “vivemos como gostamos”. Há 
pessoas que moram sozinhas, há famílias menores ou 
maiores, há comunidades grandes vivendo juntas. 

Os espaços ocupados para isso são de muitos tipos. 
O velho Hammond mora no Museu Britânico. Outros 
personagens que Guest conhece em sua viagem moram 
em cabanas e chalés. O antigo Eton College é usado 
como moradia por pessoas engajadas em estudar. Uma 
velha abadia foi apropriada por um grupo que trabalha 
no campo, mas inclui um escritor que apenas gosta do 
lugar e não participa da agricultura. Kelmscott Manor, 
a última parada de Guest em Nowhere, está ocupada 
por crianças. Também há muitos alojamentos temporá-
rios, já que as pessoas passeiam, viajam e rearranjam as 
configurações domiciliares com frequência. Bandos de 
crianças passam semanas ou meses nas florestas durante 
o verão, em tendas, velhas cabanas ou construções que 
elas mesmas fazem. 

Nowhere é habitada por uma população semelhan-
te à do final do século XIX em termos quantitativos, 
apenas com uma distribuição mais extensa e mais di-
nâmica e sem limites externos. Hammond conta que as 
nações desapareceram junto com a desigualdade social 
e o modo de produção do capital. Isso possibilita a au-
togestão por unidades de pequena escala, denominadas 
comunas, bairros ou paróquias (os termos remontam 
à história que lhes deu origem, embora, na prática, as 
diferenças sejam irrelevantes). Dessa gestão participam 
todos os que queiram e estejam relacionados à unidade, 
não importando por quanto tempo. 

Questões de interesse coletivo são decididas entre 
todos os “vizinhos” (assim chamam uns aos outros, ge-

nericamente). Sem lucro fundiário, sem sobrelucro de 
localização, com uma organização policêntrica e mo-
bilidade residencial plena, as batalhas pelo espaço se 
tornaram bem mais amenas. Não que os habitantes de 
Nowhere estejam sempre automaticamente de acordo – 
há dissensos. Porém, visões diferentes convivem, sem se 
enrijecerem em partidos permanentemente antagônicos. 

A revolução social de Nowhere também foi uma re-
volução espacial. O relato de Hammond permite inferir o 
processo. Em Londres, a demolição dos bairros precários 
de cortiços e casebres se deu imediatamente, enquanto 
outras áreas tiveram novos usos antes de serem alteradas. 
O antigo distrito de negócios foi usado como moradia 
pelas “pessoas dos slums extintos”. Quem se habituou a 
viver nesses prédios preferiu manter o mesmo padrão de 
adensamento mais tarde. Outros lugares foram desaden-
sados e transformados tão radicalmente que Guest mal 
reconhece o traçado viário. Mesmo as obras monumen-
tais do século XIX valem pouco na memória dos habi-
tantes de Nowhere. O Palácio de Westminster ficou de pé 
e, sendo de fácil acesso pelo rio, serve como depósito de 
adubo e entreposto de produtos agrários. 

Nas vilas rurais, quando a guerra civil terminou, 
multidões que fugiam das cidades grandes se atiraram 
à terra. Isso teria levado a uma nova forma de domínio 
territorial, se a experiência da revolução já não tives-
se gerado alguma prática cooperativa e uma aversão 
radical à propriedade privada. Com o tempo, os mi-
grantes urbanos se adaptaram ao novo meio, criando 
uma espécie de fusão cultural “rururbana”, com formas 
inéditas de ocupação: casas espalhadas pelos campos, 
implantação de novos assentamentos e reocupação de 
vilarejos antigos. Quando Guest vem a conhecer esses 
lugares, talvez dois séculos depois da guerra civil e um 
século depois do utilitarismo, ele nota que novas cons-
truções se juntaram até às pequenas cidades adormeci-
das desde a Idade Média.

O utilitarismo tende a uma dominação bem equacio-
nada – sustentável, como se diz –, sem desmanchar a hie-
rarquia entre o mundo humano e o resto. Em Nowhere, é 
diferente. O território não se divide em áreas de preser-
vação e seu correlato, as áreas de deterioração. Os cursos 
d’água estão vivos, cheios de peixes, ao mesmo tempo 
que são intensamente usados como vias de transporte. 
A variedade de espécies animais e vegetais aumentou, 
incluindo árvores de crescimento lento e flores frágeis, 
ao mesmo tempo que há culturas em toda parte. 

De um modo geral, a primeira época pós-revolucio-
nária se caracterizou pela construção rápida de equi-
pamentos eficientes, mas espartanos. Dick menciona, 
por exemplo, que a ponte de pedra em Hammersmith 
teria sido inaugurada em 2003 e que antes havia ali 
uma “ponte de madeira simples”. Já a segunda épo-
ca pós-revolucionária gerou uma produção realmente 
nova do espaço, mais artística do que utilitária. Ela 
não tem data para terminar, pois o engajamento nisso 
é uma das atividades que os habitantes de Nowhere 
mais apreciam. *
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LIDERANÇA 
DISTRIBUÍDA
Texto de Rodrigo Nunes
366 cadeiras, intervenção de Maider López
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Não negar a importância das lideranças, mas pensá-las de 
maneira não autoritária e distribuída em rede é a aposta que 

aqui se faz para a superação das estruturas hierarquizadas e do 
horizontalismo imobilizador. 

de baixo para cima. Era o elemento do meio que prometia 
uma mediação entre esses dois: se o mundo estava cada 
vez mais interligado, era da criação, replicação e expan-
são de redes de resistência e organização que se esperava 
uma nova forma de democracia horizontal e, por meio 
dela, a criação de um outro mundo, oposto àquele da 
globalização capitalista. 

Desde seu surgimento, portanto, a ideia de horizonta-
lidade esteve associada a algo que poderíamos chamar de 
paradigma da rede: não apenas a generalização da rede 
como forma organizativa (para muito além da política, ali-
ás, como já então apontavam Luc Boltasnki e Éve Chiapello, 
por exemplo); mas a ideia de que as redes seriam formas 
organizativas intrinsecamente democráticas e dotadas de 
uma capacidade de expansão indefinida, bem como, devido 
à sua flexibilidade e isomorfismo, as formas mais adequa-
das às lutas de uma nova fase do capitalismo. Se o ciclo 
que se abriu em 2011, quando comparado ao movimento 
global da virada do século, representou em certa medida 
um retorno ao enfoque no nível nacional – não necessa-
riamente como um locus privilegiado de poder, mas como 
um espaço em que os movimentos conseguiram encontrar 
alavancagem –, esta combinação entre paradigma da rede 
e horizontalidade continuou sendo-lhe central. 

Apesar do aparente retorno à forma-partido ocorrido 
recentemente, tais ideias não desapareceram do discurso 
e da prática da maioria dos ativistas, inclusive daqueles 
que estão agora diretamente envolvidos na política ins-
titucional. Fato é que elas foram atenuadas por outras 
preocupações: o senso de urgência infundido por várias 
crises sobrepostas (econômica, ambiental, de reprodução 
social, de representação); o retorno à dimensão nacional, 
e mesmo municipal ou local, que envolve alvos mais bem 
definidos e marcos temporais mais claros; o hiato cres-
cente entre a construção lenta, de baixo para cima, de ex-
periências locais, e instituições cada vez mais repressivas 
e menos transparentes; e os próprios limites da horizon-
talidade como prática, que uma nova geração política 
teve a oportunidade de experimentar em primeira mão 
de 2011 para cá. A continuidade entre um momento e 
outro sugere que seria mais correto falar não no fim da 
horizontalidade, mas no declínio do horizontalismo. 

Recentemente temos visto algo que há dez anos era pra-
ticamente inimaginável: amplos movimentos sociais 

em rede agregarem-se em torno a partidos políticos e dis-
cutirem abertamente a necessidade de alternativas eleito-
rais. Os ativistas do 15M espanhol se entusiasmaram, ao 
menos inicialmente, com o Podemos e com confluências 
municipalistas como Ahora Madrid e Barcelona En Comú. 
Nos Estados Unidos, muitos ativistas de Occupy Wall 
Street e Black Lives Matter engajaram-se na campanha 
para tentar fazer do senador independente Bernie Sanders 
o candidato do Partido Democrata. Até mesmo um setor do 
notoriamente combativo movimento anarquista grego ofe-
receu a um então recém-criado governo do Syriza um voto 
de confiança. Fala-se sobre a ressurgência do populismo, 
considerado há muito, em democracias do norte global, 
um atavismo restrito às periferias do mundo; e muitos se 
referem às contrarrevoluções sangrentas que se seguiram 
à Primavera Árabe como evidência de que quem ignora 
o Estado o faz por sua própria conta e risco. Se fosse 
possível voltar no tempo e dizer a algumas das pessoas 
que estão hoje à frente desse tipo de iniciativa que, em 
uma década, elas estariam se envolvendo com institui-
ções “verticais”, será que elas acreditariam? Estaríamos 
presenciando o fim da horizontalidade? 

O horizontalismo surgiu como discurso no período em 
que se consolidava uma perspectiva política mais ou me-
nos comum tanto ao movimento altermundialista da virada 
do século quanto às insurreições de 2011. Sua formação 
se deve à convergência de três elementos: o crescimento 
da consciência da interconectividade complexa produzida 
pela globalização capitalista; o potencial de organização 
e mobilização proporcionado pela internet; e a inspiração 
vinda de experiências participativas de construção de auto-
nomia no sul global, como os Zapatistas e os movimentos 
que emergiram em resposta à crise de 2001 na Argentina. 
Enquanto o primeiro dos três elementos dizia respeito ao 
solapamento da soberania nacional e do controle democrá-
tico por agências transnacionais e pelo poder corporativo, 
bem como ao modo como as organizações tradicionais de 
esquerda haviam se tornado obsoletas no processo, o úl-
timo dizia respeito à “democracia real” – muito antes que 
esta se tornasse  palavra de ordem – sendo reconstruída 
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366 cadeiras (2007)  
A Plaza de la Villa e a Plaza las Descalzas, em Madri, são praças 
vazias,“duras”, nas quais a ausência de mobiliário e árvores 
condiciona o modo frio e distante como nos movemos e nos 
relacionamos. Durante La Noche en Blanco de 2007, 366 cadeiras 
de camping foram distribuídas aleatoriamente, permitindo aos 
habitantes da cidade reconfigurarem concretamente as praças a 
cada momento e possibilitando novas dinâmicas que evidenciam 
a invenção do espaço público como inseparável do uso da cidade.

>
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Como o sufixo sugere, o horizontalismo não deve e não 
pode ser confundido com as práticas reais em que as 

pessoas se engajam; ele é uma abstração produzida a par-
tir dessas práticas. É uma hipóstase da noção de horizon-
talidade, que passa a ser entendida como uma proprie-
dade que adere necessariamente a certos procedimentos 
ou formas organizacionais e não a outros; uma realidade 
substancial que não admite graus de “mais” ou “menos”; 
um critério absoluto de julgamento político; um ideal que, 
mesmo que realizado de forma incompleta hoje, poderia 
algum dia ser plenamente realizado. Poderíamos chamá-
-lo, neste sentido, de ideologia: a ideologia segundo a qual 
a horizontalidade só pode existir dentro de um conjunto 
específico de práticas e de formas organizacionais, e para 
a qual a horizontalidade é o valor último, que pode e deve 
se tornar absoluto – vindo a substituir ideais mais antigos, 
como os de “sociedade sem classes” ou “livre associação 
de produtores”, no posto de objetivo final da ação política.

O problema do horizontalismo não é tanto que ele ne-
gue os limites e conflitos que a horizontalidade traz com 
ela, mas que, a partir da criação de expectativas exagera-
damente altas, ele aumente irrealisticamente os custos de 
se lidar com esses limites e conflitos. Pode-se até dizer que, 
mais do que uma teoria explicitamente articulada, o hori-
zontalismo existe essencialmente nos efeitos que produz: a 
consciência de um descompasso entre o ideal e as práticas 
imperfeitas que supostamente lhe dão corpo e a oscilação 
entre denegação e ansiedade que dela resulta. Denegação, 
na medida em que os limites da prática são ocultos detrás 
de uma representação acrítica e imaginária deles, ou tra-
tados como meramente contingenciais e temporários, em 
vez de necessários e constitutivos. Ansiedade, na medida 
em que o sentimento de estar sempre aquém dos próprios 
ideais nunca desaparece. 

Isso se manifesta, por exemplo, num desejo por inclu-
são ilimitada que conduz ao adiamento de toda tomada de 
decisão, já que nenhum espaço é jamais tido como sufi-
cientemente legítimo para deliberar: sempre há mais pes-
soas que deveriam estar incluídas. Mas se manifesta tam-
bém quando essa fixação com a ausência se inclina para-
doxalmente na direção oposta – um fetiche de presença, 
como pôde ser visto em algumas das grandes assembleias 
nas praças ocupadas em 2011. Quando é tomada como 
único centro legítimo de todas as atividades de tomada 
de decisão, a assembleia passa a representar o movimento 
como um todo, de forma que iniciativas vindas de qual-
quer outro lugar são vistas como abusos de procedimento 
ilegítimos ou tentativas mal-intencionadas de usurpação, 
independentemente de quão relevantes ou úteis sejam e do 
quão limitada uma assembleia (por maior que seja) ainda 
é. Tanto em um caso quanto em outro, já que as iniciativas 
tendem a ser vistas com suspeita, o resultado costuma ser 
um medo paralisante diante delas, externado na forma de 
paranoia ou internalizado como autopoliciamento.  

Abandonar o horizontalismo não significa, portanto, 
abandonar a horizontalidade, mas sim encontrar uma for-
ma diferente de lidar com seus limites; significa, na ver-
dade, tratar esses limites como constitutivos, ao invés de 
meramente acidentais. Não é verdade que a horizontalida-

de em sua completude esteja sempre presente como uma 
possibilidade constantemente traída; o que a ideia de trai-
ção faz é precisamente transformar em limites subjetivos 
aquilo que são limites objetivos, como se as coisas só des-
sem errado porque a pessoas escolhem assim. (O que não 
significa, claro, que isso não aconteça também.) Desistir 
da fantasia de alcançar o que propõe o modelo significa 
compreender a horizontalidade como algo que, para citar 
Deleuze e Guattari, “só funciona rangendo”: a falha cons-
titui uma parte essencial do seu funcionamento.

Diferenciar horizontalismo de horizontalidade nos per-
mite interpretar alguns acontecimentos  – como a re-

cente deriva eleitoral de alguns movimentos, por exemplo 
– de outra forma que não a de um mero abandono das 
redes em favor de um retorno aos partidos. É possível di-
zer, aliás, que o fim do horizontalismo envolve não o fim, 
mas um aprofundamento do paradigma de rede – tanto no 
sentido de realmente generalizá-lo como chave de com-
preensão quanto de adotar uma posição mais realista em 
relação às próprias redes, questionando o pressuposto de 
que seriam democráticas por natureza (ou, pelo menos, o 
sentido de “democráticas”).

Generalizar o paradigma de redes significa que não 
podemos mais falar como se houvesse um mundo da or-
ganização em rede – ao qual a horizontalidade pertenceria 
automaticamente – em oposição a um mundo de orga-
nizações uniformemente verticais. “Redes” não designam 
apenas uma forma organizacional específica, no mesmo 
nível de “partidos” ou “sindicatos”, mas são também a for-
ma mais geral de descrever qualquer conjunto de pessoas 
ou coisas em interação. Neste último sentido, não pode 
haver qualquer oposição entre “rede” e “organização (for-
mal)”, pelo simples fato de que partidos e sindicatos, por 
exemplo, também são redes (ainda que redes cuja topo-
logia é determinada por suas estruturas formais), e tanto 
organizações formais quanto redes informais integram um 
contexto mais amplo que é, ele mesmo, descritível como 
rede. Existir é estar em rede, ser rede, motivo pelo qual 
não faz sentido, em um nível mais profundo, opor redes 
a não redes, nem falar em ausência de organização: não 
ter organização (formal) já é estar organizado como/em 
algum tipo de rede.

Uma conclusão importante dessa generalização é que 
ela muda o foco de nosso pensamento organizacional: de 
organizações ou agentes individuais para uma ecologia de-
les. Partidos, sindicatos, federações, grupos de afinidades 
– e também indivíduos que compõem ou colaboram com 
eles, suas mídias sociais, perfis etc. – são nós em uma rede 
mais ampla. O mesmo vale para indivíduos sem nenhuma 
afiliação que participam de protestos, compartilham con-
teúdo online ou apenas acompanham os acontecimentos 
políticos nos jornais. Da mesma forma, uma assembleia 
geral, independentemente do tamanho, é apenas um topos 
entre outros em uma topologia de rede mais vasta. Aqui-
lo que totalizamos como “o movimento” é, na verdade, 
uma rede não totalizável composta de várias redes dife-
rentes, um sistema-rede que nunca é plano ou indistinto, 
mas que está constantemente se diferenciando, adquirindo 
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e perdendo nós e laços de diferentes intensidades, desen-
volvendo clusters (zonas mais densas, onde os nós estão 
mais integrados) e hubs (nós com alto número de laços e 
que conectam várias zonas diferentes da rede). Esta pró-
pria rede está situada, por sua vez, em outras redes mais 
amplas e assim sucessivamente.

Essa mudança de perspectiva transforma automatica-
mente nossa maneira de entender como os movimentos 
tomam decisões – torna-se possível matizar a ideia de que 
as redes seriam intrinsecamente democráticas. O que se faz 
ao descrever um movimento em rede como “horizontal” 
e “sem liderança” é operar por meio de uma metonímia: 
toma-se um aspecto visível (como as assembleias gerais) 
ou uma ideia apoiada por um grande número de partici-
pantes (como a horizontalidade) e faz-se deles algo que 
representa o movimento como um todo. Mas isso clara-
mente não é suficiente. Uma coisa é determinar quais são 
os espaços mais importantes para tomada de decisão e 
como esses espaços operam, ou identificar o modo como 
a maioria dos atores se autodescreve; outra é entender 
como a ação coletiva se organiza no sistema-rede que 
abriga todos esses diferentes espaços e ver até que ponto 
ela corresponde àquela autodescrição. 

Neste contexto mais amplo, em que os diferentes 
agentes e espaços não necessariamente se conhecem ou 
reconhecem uns aos outros, não existe nenhum procedi-
mento democrático globalmente aceito; todos os proce-
dimentos existentes são locais. Logo, se quisermos falar 
de como a ação coletiva é estruturada em um sistema-
-rede como um todo (o que pode incluir, por exemplo, 
partidos e sindicatos), em vez de localmente dentro dele, 
horizontalidade não é o termo mais adequado. Liderança 
distribuída é uma descrição bem melhor. 

Evidentemente, isso requer que compreendamos “li-
derança” como algo diferente de dominação, abuso de 
poder ou hierarquia formal. Requer, precisamente, que 
a compreendamos em termos de rede: como a capaci-
dade que uma iniciativa tem de introduzir mudanças de 
comportamento de maior ou menor amplitude e maior 
ou menor complexidade, que serão adotadas ou adapta-
das por outros, dentro de um sistema-rede. Liderar, em 
seu sentido mais básico, significa ser seguido, ou seja, 
orientar atenção e ação numa direção determinada. Des-
sa forma, é uma função que sempre precisará ser ocupa-
da, em maior ou menor escala: mudanças em comporta-
mentos coletivos nunca acontecem de uma vez só, mas 
propagam-se a partir de um ou mais pontos. Dizer que a 
liderança é “distribuída” significa dizer que, na ausência 
de estruturas e procedimentos explícita ou implicitamen-
te acordados entre todos os atores, essa função não está 
concentrada, em princípio, em lugar algum – e pode, por-
tanto, circular de acordo com o grau de adesão e apoio 
que diferentes iniciativas consigam atrair. Da mesma ma-
neira que o oposto de “organização formal” não é “au-
sência de organização”, mas rede, o oposto de liderança 
concentrada não é ausência de liderança, mas uma con-
dição em que a função de liderança, menos limitada por 
estruturas formais, está mais apta a circular livremente: 
uma liderança distribuída, justamente.

Isso também deixa claro que descrições como “horizon-
tal” e “sem liderança” são insuficientes em outro sentido: 
elas sustentam uma imagem idealizada das redes, perpetu-
ando a fantasia por trás do horizontalismo. Como as redes 
nunca são indiferenciadas, a capacidade que os nós têm de 
agir uns sobre os outros não se distribui de maneira equi-
librada. Pelo contrário: as ações no âmbito de uma rede 
exploram e produzem estes diferenciais de poder. Na ver-
dade, a ausência total de liderança implicaria em uma rede 
em que as ações de um nó não teriam nenhum impacto 
sobre qualquer outro – o que, é óbvio, contradiz a própria 
ideia de rede. O máximo a que redes podem aspirar não é 
um campo de ação perfeitamente nivelado, mas um certo 
equilíbrio que impeça que o poder se torne concentrado 
demais, obstruindo a circulação da função de liderança. 
Em outras palavras, o potencial democrático das redes 
não está no fato de elas serem ou poderem ser perfeita-
mente planas ou totalmente horizontais, mas em sua dis-
tribuição desigual de poder que é dinâmica e não estável. 
Ao invés de “nenhum líder”, potencialmente vários, em 
diferentes momentos e escalas, e o esforço para impedir 
que os diferenciais de poder se tornem demasiado rígi-
dos e estabilizados, o que tornaria os “líderes” poderosos 
demais para serem substituídos: uma versão contempo-
rânea e em muito mais larga escala da tese de Pierre 
Clastres sobre a “sociedade contra o Estado”.  

Ver as redes como são em vez de como gostaríamos 
que fossem nos ajuda a avançar para além da oscilação 
entre Um e Múltiplo, concentração e dispersão, que há al-
gum tempo tem impedido os debates sobre organização 
de avançar. Recapitulando: se qualquer tipo de liderança 
e concentração de poder é automaticamente visto como a 
semente da catástrofe (a unificação sob o Um totalizador), 
o único jeito de evitar a catástrofe seria optar por uma dis-
persão niveladora; mas já que esta dispersão tornaria im-
possível qualquer ação coletiva, alguns acabam rejeitando-
-a em favor do retorno ao Um (o partido). 

O problema dessa oscilação é partir de um problema 
mal posto, reconhecendo apenas dois extremos onde exis-
tem diversos graus. Entre o Um totalizador (vertical) e um 
Múltiplo indiferenciado e sem laços (horizontal), há muitos 
estados intermediários de maior ou menor unidade e dis-
persão; é, aliás, justamente nesse terreno que se move o 
distribuído. O que as redes nos ensinam é que não existem 
ecologias indiferenciadas, nas quais os nós e os laços entre 
eles seriam todos iguais e intercambiáveis. Um sistema-re-
de sempre apresenta clusters mais densos e áreas mais dis-
persas, núcleos mais influentes e uma longa cauda de nós 
menos conectados e assim por diante; está sempre conec-
tado e diferenciado internamente de várias formas. O Um 
e o Múltiplo não são as únicas opções: o Múltiplo sempre 
contém vários Um (hubs e clusters de diferentes tamanhos e 
influência) sem jamais ser realmente capaz de estar sujeito 
a ou de se tornar um único Um. 

Trata-se de admitir que a liderança (ou direção) é um 
fenômeno imprescindível, mas que precisa ser controlado 
– ativamente controlado – pela imposição de limites que 
podem ser procedimentais ou extraprocedimentais, já que 
o que define uma “liderança frágil” (para tomar outra ideia 
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clastreana) é depender da colaboração de outros (uma pes-
soa lidera apenas na medida em que é seguida). É por 
isso que a horizontalidade não pode ser compreendida 
como uma realidade originária que seria constantemente 
traída ou um ideal a ser tornado real no futuro. Ela deve 
ser definida como um esforço constante e dinâmico: seu 
próprio funcionamento a perturba e desestabiliza, cria 
possibilidades e riscos, produz efeitos com os quais será 
preciso lidar. Ela necessariamente envolve correr riscos 
de forma controlada, “no sentido”, como afirma Eduardo 
Viveiros de Castro, em que “pode-se dizer que caminhar 
é um modo controlado de cair.”

 

Uma coisa é renunciar conscientemente à fantasia, 
outra é resistir à forma de pensar que a sustenta. 

Aceitar que a horizontalidade “só funciona rangendo” 
implica deixar de pensar em termos de forma para pen-
sar em termos de forças. 

Durante muito tempo, o objeto preferencial do pen-
samento sobre organização política foi não apenas uma 
organização individual (ao invés de uma ecologia de-
las), mas a forma ideal que esta deveria ter. Toda dis-
cussão sobre o partido, especialmente após a Revolução 
de 1917, começava da premissa de que havia uma única 
organização à qual todos deveriam pertencer para, daí, 
pensar o modelo perfeito desta.

 Embora algumas formas possam evidentemente ser 
melhores que outras, um foco exclusivo na forma tende 
a transformá-la num modelo a ser emulado porque su-
postamente perfeito, não susceptível a aperfeiçoamentos, 
corrupção ou mudanças de qualquer tipo. A forma é, as-
sim, pensada em detrimento das forças que atuam sobre 
ela, como se bastasse uma boa forma para algo funcionar 
de maneira perfeita e estável por tempo indefinido. Pensar 
em termos de forças é compreender que tal estabilidade é 
impossível, indesejável, ou ambos: a ausência de forças e 
potenciais é equivalente à morte. Isso significa, primeira-
mente, que a forma deve ser sempre entendida como um 
equilíbrio temporário de forças e não como um modelo ou 
um arranjo institucional que possam ser dados de uma só 
vez. Em segundo lugar, significa que a melhor forma não é 
a mais estável, mas a que comporta o maior grau de tensão 
entre seus elementos.

Isso quer dizer que se trata de obter os equilíbrios 
mais produtivos entre forças cujo número, cuja intensi-
dade e cuja identidade não são dados de antemão. Em 
vez do impulso teleológico em direção ao objetivo final 
de uma forma perfeita, o esforço contínuo de manejar 
o máximo de compatibilidade e de ressonância interna 
entre forças heterogêneas.

Colocar as forças antes da forma desmoraliza a ques-
tão do poder, substituindo o problema de se ele é bom ou 
mau por outro, mais pragmático: “como lidar com ele?”. 
Antes de se tornar estabilizado em estruturas que dão a 
algumas pessoas o poder sobre outras, ou formalizado 
em explícitas distribuições de direitos e deveres, o poder 
nada mais é que a capacidade de moldar ou influenciar 
o campo de ações possíveis de um ou mais outros; uma 
relação de poder não é nada mais do que “uma ação so-

bre (...) ações existentes ou sobre aquelas que possam 
surgir no presente ou no futuro”, como diz Michel Fou-
cault. (Dito de outro modo, poderíamos concluir que toda 
relação de poder é, em seu fundamento, uma relação de 
potência.) Neste sentido, o poder apenas é – motivo pelo 
qual não há sentido em ficar imaginando como evitá-
-lo ou eliminá-lo. Além do mais, diferenciais de poder 
não apenas surgem a todo momento, mas são condições 
necessárias para a ação coletiva. Por exemplo, na consti-
tuição de uma assembleia geral, a decisão de instituir um 
espaço de procedimento democrático não responde, ela 
própria, a nenhum procedimento democrático, ou pelo 
menos não ao que ela mesma institui.

O risco de o poder se concentrar nunca deixa de 
existir. Contudo, o que precisa se opor a esse risco não 
é o ideal de um estado final de equilíbrio em que a reci-
procidade reinaria, nem uma suspeita paranoica diante 
de qualquer diferencial de poder emergente, mas sim 
a ideia de que evitar a concentração de poder requer 
esforço e depende de um equilíbrio entre forças cuja po-
tência é variável. Isso não significa, é claro, que alguns 
arranjos procedimentais e organizacionais não sejam 
mais favoráveis que outros à manutenção do equilíbrio 
e à limitação da concentração de poder. No entanto, é 
a questão extraprocedimental da potência de algumas 
forças relativamente a outras que é decisiva: um arranjo 
sempre pode ser desrespeitado se um agente despropor-
cionalmente mais forte não tiver interesse em mantê-lo. 

“Horizontalidade” e “verticalidade” não são, portan-
to, nem substâncias que não admitem graus de “mais” 
e “menos”, nem propriedades que naturalmente perten-
cem a certas formas organizacionais e não a outras (o 
que substancializaria as primeiras como “boas” ou “más” 
por natureza); são tendências presentes em maior ou me-
nor grau em qualquer situação ou forma organizacional. 
Como tendências, não são nem boas nem más em si, mas 
podem se tornar más ou boas conforme a situação, de-
pendendo da proporção em que se misturem e da força 
relativa dos diferentes elementos que compõem uma si-
tuação ou uma ecologia organizacional. 

Superar o horizontalismo não significa nada mais 
que compreender isto: igualdade e reciprocidade têm a 
ver mais com o equilíbrio entre forças que com uma 
forma ideal; igualdade e reciprocidade absolutas, por-
tanto, só seriam possíveis numa situação em que hou-
vesse um equilíbrio perfeito entre forças; este estado 
é impossível, de modo que a horizontalidade absoluta 
não pode ser encontrada nem na origem nem no futuro, 
porque não é (e é isso que o estudo das redes nos ensina) 
realizável enquanto tal; tudo que existe será sempre, 
portanto, um misto de verticalidade e horizontalidade 
(aquilo que chamamos, justamente, de distribuído); a 
busca da horizontalidade não é, deste modo, a busca 
por uma forma perfeita ou por um estado ideal, mas 
um esforço contínuo para impedir que o distribuído se 
torne concentrado. Um modo menos reconfortante de 
pensar, talvez, uma vez que elimina a promessa de um 
fim consumado; mas que nos deixa mais bem equipados 
para enfrentar os desafios da prática. *
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Lotocracia

>

DEMOCRACIA
SEM PARTIDO
Ilustrações de Micrópolis

Os limites da democracia representativa bissexta e dos partidos políticos 
em tempos de cidadania ampliada, ruas incendiadas e tecnologias que 
podem tornar possíveis outros modos de organização da coletividade. 

Texto de Roberto Andrés
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Democracia por sorteio>A cena se repetiu em muitas cidades. Em meio à mul-
tidão nas ruas, a faixas e cartazes dos mais variados, 

tiro, porrada e bomba da polícia, apareciam os gritos de 
“sem partido”. Ou “o povo, unido, não precisa de partido”. 
O alvo eram manifestantes com bandeiras partidárias, a 
maioria do campo das esquerdas. Várias dessas situações 
terminaram em violência física contra militantes.

Estávamos em junho de 2013. As inesperadas mani-
festações de rua abriram uma brecha no consenso, que 
parecia existir, de que o país finalmente decolava, com 
a manutenção da economia pelo consumo interno e pela 
exportação de commodities. Os protestos contra o aumen-
to da tarifa de ônibus em São Paulo foram a fagulha do 
maior conjunto de manifestações que o país já viu e expu-
nham a insatisfação com os gastos bilionários com a Copa 
do Mundo de Futebol e os desejos, mais ou menos difusos, 
por serviços públicos de qualidade. 

O ataque às bandeiras de partidos de esquerda trazia 
uma nota paradoxal. Afinal, muitos daqueles militan-
tes frequentavam manifestações havia muito – e, agora, 
a chegada da multidão os expulsava delas. Naqueles dias, 
esquerda, direita, centro e o senso comum, essa maioria in-
coerente e em formação, frequentaram-se nas ruas. A vio-
lência física expunha a intolerância de alguns, mas a indis-
posição com os partidos era algo que ecoava na sociedade. 

Consultas de opinião já apontavam que cerca de 45% 
da população brasileira aprova a ideia de uma “democra-
cia sem partidos”. Em uma pesquisa da fundação Perseu 
Abramo, feita com 2.400 entrevistados, os partidos polí-
ticos ocupam a última posição em confiabilidade, numa 
lista que inclui família, igreja, governo, forças armadas, 
polícia, sindicatos, empresários, imprensa, etc. Apenas 

5% dos entrevistados confiam totalmente nos partidos 
políticos e 61% não confiam absolutamente. Em penúlti-
mo lugar, estão deputados e senadores. 

Tudo isso já era suficiente para que se encarasse o de-
bate acerca da monopolização da política por entidades 
privadas que, no mínimo, não contam com respaldo social. 
Mas muitos intelectuais preferiram ver no antipartidarismo 
a origem de um movimento fascista e autoritário. A lem-
brança de que “Mussolini governou sem partidos” e de que 
as ditaduras brasileiras extinguiram partidos costuma criar 
um pânico imediato e eclipsar o debate. 

No entanto, as manifestações de rua e pesquisas de opi-
nião apontavam o desejo por mais participação social na 
política, por uma democracia “mais real”. E, na verdade, 
o que os regimes ditatoriais buscam é impedir que as pes-
soas se candidatem, se manifestem, se expressem, etc. Se 
os partidos são, em certos lugares e momentos históricos, 
os instrumentos institucionais para organização de grupos 
políticos, proibi-los é uma forma de exercer a tirania. Mas 
aquilo que se proíbe poderia existir sem eles. 

Há quem aponte a origem dos partidos nas cidades 
da Itália medieval, onde Gibelinos e Guelfos dispu-

tavam o controle de territórios. Os primeiros eram par-
tidários do Império Romano, os segundos, do papado. 
Embora alguns hábitos de clã lembrem partidos políti-
cos modernos, como o uso de adereços identificadores e 
a estereotipação de grupos por classes sociais, a briga, 
ali, era mais sangrenta: o método era o da guerra, a 
vitória pela morte física do outro. 

Foi na Inglaterra que surgiram os primeiros par-
tidos políticos da maneira como os conhecemos. No 
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século dezessete, Whigs e Tories já disputavam poder, 
ocupando o parlamento e confabulando contra ou a 
favor do monarca da vez. No contexto da revolução 
industrial e da expansão do sufrágio, esses agrupamen-
tos acabaram derivando para partido Liberal e partido 
Conservador. Começam como partidos da nobreza para, 
pouco a pouco, serem ocupados pela burguesia e pela 
alta classe média. 

Assim eram os partidos políticos nas repúblicas 
nascentes do século dezenove: instrumentos de ma-
nutenção do poder do Estado por oligarquias, que o 
disputavam entre elas. Como afirma o filósofo Jacques 
Rancière em O ódio à Democracia, o sistema represen-
tativo nasce não como um passo rumo ao “poder do 
povo”, mas para a manutenção de elites no controle 
do Estado. 

No Brasil, o primeiro partido político visava à pro-
clamação da República, acontecimento que abre espaço 
para o surgimento de outras legendas. Mas elas nunca 
tiveram vida longa. Golpes de Estado extinguiram par-
tidos políticos em 1930 e em 1966, fazendo com que 
o que vivenciamos como política partidário-eleitoral 
tenha menos de quarenta anos. 

Curioso que, separada das repúblicas europeias e 
da América do Norte por um oceano, uma monarquia 
longeva e duas ditaduras, a democracia representativa 
brasileira apresente, hoje, os mesmos elementos detec-
tados por Max Weber em seus estudos sobre a política 
no século dezenove. O sociólogo alemão denunciava o 
patrimonialismo dos partidos políticos (o uso de recur-
sos do Estado para alimentar a máquina partidária) na 
Inglaterra e nos Estados Unidos.

Democracia representativa

>

O modelo se estrutura em torno do político profis-
sional, que deve conquistar mandatos em parlamentos, 
prefeituras, governos. Vencido o pleito, o político en-
tra em um círculo ascendente de poder no partido: ele 
passa a ter à sua disposição diversos cargos no Estado, 
que distribui aos militantes. O responsável por essa dis-
tribuição, na Inglaterra oitocentista, se chamava whip. 
Uma personagem discreta, mas essencial, era o elec-
tion agent, geralmente um homem de negócios que ia 
atrás do dinheiro para financiar as eleições. Qualquer 
semelhança com os personagens do nosso noticiário 
político-policial de cada dia não é mera coincidência. 

O poder na ocupação e venda de cargos estatais faz 
do partido, nas palavras de Weber, “empresa política 
dotada de forte estrutura capitalista”, organizada, rígi-
da e hierárquica. Uma máquina cuja engrenagem fun-
ciona para a manutenção e ampliação do poder, tendo 
o Estado como fonte de recursos e o patrimonialismo 
como modus operandi.

A abordagem de Weber é quase elogiosa se compa-
rada às Notas sobre a extinção geral dos partidos 

políticos, de Simone Weil. O texto é de 1940, mas per-
maneceu inédito até 1950, sete anos depois da morte da 
filósofa a quem Albert Camus se referiu como “o único 
grande espírito do nosso tempo”. É no contexto da as-
censão do partido nazista alemão, portanto, que as No-
tas foram escritas. Mas suas reflexões vão muito além. 

O argumento das Notas é estruturado a partir de três 
“características essenciais” dos partidos políticos: são 
máquinas de produzir paixões coletivas; são organiza-
ções construídas para exercer pressão sobre cada um de 
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seus membros; têm como finalidade única produzir seu 
próprio crescimento. “Graças a essas três características, 
todo partido é totalitário em germe e em aspiração”, afir-
ma a autora, que cresceu próxima do partido comunista 
francês, no qual militavam vários de seus amigos. 

As três características são complementares. A obses-
são dos partidos pelo crescimento faz deles empresas com 
objetivos muito claros, de curto, médio e longo prazo. 
Se você conquista uma prefeitura, o próximo passo é a 
sua região. Se conquista o país, isso é pouco diante do 
planeta. “Nunca se conceberá que, em algum momento, 
um partido tenha um número excessivo de membros, de 
dinheiro, de votos”, aponta a filósofa. 

A finalidade máxima do crescimento coloca uma 
pressão coletiva sobre os membros associados. Se você, 
por algum motivo, acredita que um político opositor a 
seu partido tem a opinião mais justa sobre determina-
do assunto, declarar essa posição vai na contramão do 
objetivo geral da sua instituição. Você certamente não 
será recompensado. 

“É impossível examinar os problemas complexos da 
vida pública tendo que conciliar, de um lado, a atenção 
à verdade, à justiça e ao bem público, e, de outro, man-
ter a atitude que convém aos membros de um certo gru-
po”, argumenta Weil, que oferece uma metáfora curiosa 
para essa situação: é como se uma pessoa dedicada à 
matemática tivesse que solucionar problemas comple-
xos evitando os resultados de números pares, pois seu 
grupo defende números ímpares. 

Outros exemplos são mais provocativos: “Quantas ve-
zes, na Alemanha, em 1932, um comunista e um nazista, 
debatendo nas ruas, chegavam à vertigem ao perceber 

que concordavam em todos os pontos!”. A autora era 
crítica da ditadura soviética e afirmava que os burocra-
tas comunistas eram tão opressores para a classe traba-
lhadora quanto os capitalistas. Seus artigos receberam 
réplicas do próprio Leon Trotsky, que a tachava de “es-
querda radical”. 

As Notas de Weil são repletas de frases fortes e de 
efeito (“Se confiássemos ao diabo a organização da vida 
pública, ele não poderia imaginar nada mais engenho-
so”, “A extinção de todos os partidos políticos resultaria 
em bem puro”), mas não ficam por aí. Ela demonstra 
com muita clareza como a proliferação da lógica dos 
partidos na sociedade leva ao binarismo e à divisão do 
mundo em facções, como se tivéssemos de tomar parti-
do em toda e qualquer situação – em vez de analisar a 
fundo, refletir, ponderar, avaliar, duvidar. 

Quando a ocupação do pensamento pela guerra de 
clãs encontra-se com as redes sociais, esses territórios 
férteis para mal-entendidos e querelas inúteis, o resul-
tado é bem o que vemos no Brasil de hoje: polarização 
radical, debate esvaziado de conteúdo, maniqueísmos 
de toda sorte, familiares e amigos rompendo relações 
como se o mundo se restringisse à disputa entre azuis e 
vermelhos. Discussões repletas de violência e mal-estar 
que não saem do lugar, tornando cada vez mais distante 
o aprofundamento dos debates que urgem.

Eu não conhecia essas Notas – embora intuísse alguns 
de seus argumentos – quando me filiei pela primeira 

vez a um partido político. Tampouco conhecia a asserti-
va de Robert Mitchels segundo a qual “o destino de todo 
partido político é a burocratização, oligarquização e 
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hierarquização”, presente no livro Sociologia dos parti-
dos políticos, de 1911. Minha breve experiência prática, 
no entanto, confirma muitos postulados desses autores. 

Estávamos em março de 2015 e um grupo propôs 
a ocupação das eleições municipais do ano seguinte. 
O desejo, próximo ao que estava sendo gestado em ci-
dades da Espanha, era construir candidaturas cidadãs, 
abertas para a sociedade, em que as instâncias de deci-
são não seriam mais as fileiras partidárias. 

Enquanto ainda engatinhávamos, a Espanha viveu 
seu furacão eleitoral. Em maio daquele ano, diversas 
candidaturas cidadãs venceram as eleições em cidades 
como Barcelona, Madri, Valência e Zaragoza, com pes-
soas comuns passando a ocupar a prefeitura. Algo pa-
recido com o que se sonhava em Belo Horizonte – a so-
ciedade tomar o Estado de assalto – mostrou-se possível 
na península Ibérica. Um passo rumo à gestão da cidade 
por quem nela vive estava sendo experimentado. 

Um mês depois, no México, um rapaz de 26 anos se 
tornava o primeiro deputado sem partidos do estado de 
Jalisco. Com um orçamento cinco vezes menor que o 
de seus concorrentes, Pedro Kumamoto venceu partidos 
tradicionais com uma campanha surpreendente. Eleito 
deputado, ele hoje abre mão de 70% de seu salário e 
contratou seus assistentes por chamada pública. Tem 
trabalhado para baixar o valor de campanhas e aproxi-
mar as decisões políticas da sociedade. 

O dispositivo legal que tornou possíveis os feitos na 
Espanha e no México, que não existe no Brasil, é o 
da candidatura independente. A partir da coleta de um 
certo número de assinaturas, permite-se que um grupo 
de eleitores dispute pleitos. No México, essa possibili-

Democracia direta

>

dade foi conquistada a partir das revoltas de 2011, que 
resultaram em uma reforma política. Não fosse isso, a 
candidatura de Kumamoto nunca teria sido possível: ele 
teria que enfrentar a longa fila dos partidos e jogar o 
jogo que se joga para conquistar espaço.   

O mesmo ocorreu na Espanha. Para se lançar uma 
candidatura cidadã em uma cidade como Madri, bastam 
8.000 assinaturas. O lançamento de confluências como 
Ahora Madrid e Barcelona en Comú teve dezenas de 
milhares de assinaturas que as tornaram irreversíveis. 
Partidos como Podemos, Izquierda Unida e Equo acaba-
ram entrando nas coligações.

No Brasil, a exclusividade do direito à candidatura é 
dos partidos. Para criar um partido, são necessárias cer-
ca de 500.000 assinaturas em, pelo menos, nove estados 
da federação. As assinaturas têm de ser em papel, o que 
torna o processo dispendioso e oneroso. Toda essa bar-
reira de entrada aumenta o capital de quem consegue 
chegar lá, levando ao limite a organização do partido 
como empresa capitalista e patrimonialista, de uma ma-
neira que Max Weber talvez não tenha sonhado nem em 
seus piores pesadelos. 

Ao fim das contas, a lógica dos partidos vai sempre 
prevalecer, pois é assim nos monopólios. Gastamos, eu 
e outros que entraram nessa empreitada, longas horas 
em tantas reuniões, tentando todo tipo de tática para 
estabelecer algo que parecia óbvio: uma aliança ampla, 
com chances de disputar as eleições, superando peque-
nas diferenças e abrindo ao máximo, para a cidade, o 
poder de decisão sobre as candidaturas. 

O programa de governo seria construído em uma pla-
taforma na internet e em debates em praças públicas. Uma 
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grande consulta popular pela internet decidiria quem seria 
o candidato ao executivo. As principais decisões seriam 
coletivizadas. Em suma, era algo parecido com democra-
cia, ainda que representativa, que se buscava. Tudo isso foi 
inviabilizado, ou desfigurado, nos dois partidos em que se 
tentou a construção. E, aqui, estamos falando de partidos 
que parecem representar, com todas as limitações, as alter-
nativas possíveis para o país hoje, Rede e Psol. 

É comum a crítica de que o Brasil tem uma enormidade 
de partidos políticos, muitos deles servindo somente ao 
jogo fisiológico. Constatação verdadeira, mas que costuma 
saltar para a ideia de que a solução estaria na restrição. 
A meu ver, quanto mais restrita for a possibilidade de se 
candidatar, mais o patrimonialismo permeará a disputa. 
Assim como na questão das drogas, a boca do tráfico per-
de sentido se a farmácia da esquina vende maconha. Se 
qualquer aliança cidadã com um mínimo de representati-
vidade pudesse lançar candidaturas e os tempos de TV fos-
sem mais equilibrados, legendas como PHS, PMN, PROS, 
PSTC e tantas outras perderiam grande parte de seu valor 
de troca no mercadão da política. 

A política representativa partidária parece ter mes-
mo chegado a um esgotamento. Votamos a cada 

quatro anos, ou a cada dois, mas temos a sensação 
de que isso pouco interfere nos rumos do Estado e da 
coletividade. O cineasta Jean-Luc Godard dizia que as 
crianças são “prisioneiros políticos”, mas, hoje, parece 
que os adultos também são. Talvez tenha chegado o 
momento de buscar alternativas às regras do jogo, de 
rever a associação que nos parece tão natural entre 
sistema representativo e democracia. 

Muito se diz acerca da Grécia ser o berço da demo-
cracia, mas os métodos democráticos daqueles atenien-
ses nada tinham a ver com as repúblicas atuais. Tanto 
pela prática da democracia direta, nas assembleias em 
que todos podiam participar, quanto pela formação dos 
comitês e conselhos, eleitos por sorteio. Em seus es-
critos sobre política, Aristóteles referia-se ao sorteio 
como instrumento democrático e garantidor da isono-
mia, ao passo que as eleições favoreceriam os oligarcas 
em sua busca pelo poder. 

Depois da Grécia, a prática do sorteio de representantes 
foi utilizada ao longo da história na Itália medieval, nos 
cantões suíços, na Índia. E tem sido proposta por teóricos 
mundo afora como uma alternativa às eleições, com o ar-
gumento de que é um sistema menos propenso à corrup-
ção e de que gera mais cidadania, a partir do momento em 
que qualquer um pode ser representante. 

Um experimento recente foi feito na Islândia, quan-
do 950 pessoas foram selecionadas por sorteio para re-
visar a constituição do país. As propostas de alteração 
da constituição que resultaram desse projeto incluíam 
transformar os recursos naturais do país em bem co-
mum, limitar reeleições, permitir que 15% da popu-
lação pudesse propor projetos de lei ao congresso. As 
propostas foram aprovadas em um referendo popular, 
mas foram barradas pelo congresso. 

Outros experimentos, ao longo da história, mostram 
que a prática pode ampliar a razoabilidade das decisões e 
reduzir as disputas de poder, visto que as pessoas sortea-
das não estão ali para construir carreira. Por mais estranho 
que possa nos parecer, é difícil sustentar que o sorteio de 
513 pessoas aleatórias para ocupar a câmara dos deputados 
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resultaria em algo pior do que o que temos hoje. E a 
economia de tempo e dinheiro com eleições não seria 
nada desprezível, assim como a economia de discussões 
infrutíferas no Facebook. 

O outro aspecto da democracia ateniense era a partici-
pação direta das pessoas, aquilo que, nos protestos de 

2011, se chamou de democracia real e que vem florescendo 
em experiências políticas que bebem daquele momento. Em 
Madri, a nova prefeitura colocou no ar uma plataforma 
para deliberar a destinação de 60 milhões de euros. Dife-
rentemente dos orçamentos participativos que conhecemos 
no Brasil, na decide.madrid, qualquer cidadão pode sub-
meter uma proposta. A participação não é uma prova de 
múltipla escolha formulada pelo Estado, mas uma página 
em branco em que a população faz as perguntas. 

Mais de cinco mil propostas foram submetidas e vota-
das por cerca de 45 mil pessoas. As mais votadas na pri-
meira fase foram selecionadas e estudadas por técnicos 
da prefeitura de modo a chegarem a uma segunda etapa 
de votação já com orçamento definido. Nessa etapa, a 
população escolhe o que fazer com o dinheiro público de 
maneira transparente e coletiva. 

Entre as propostas mais votadas, que serão executadas, 
estão a ampliação da rede de coleta seletiva, a criação de 
casas de acolhida para mulheres, o desenvolvimento de um 
plano de reflorestamento urbano, a instalação de energia 
solar nos edifícios públicos, a instalação de banheiros pú-
blicos nas ruas, estacionamentos de bicicletas em escolas, 
hortas urbanas familiares, etc. Uma agenda urbana avança-
da em termos sociais, ambientais e de lazer, viabilizada por 
um site simples e uma prefeitura aberta.

Democracia delegativa

>

Há iniciativas semelhantes, como a do Partido de 
la Red, na Argentina, mas a tomada de prefeituras de 
grandes cidades faz da Espanha hoje um laboratório 
capaz de experimentar e validar teses de democracia 
direta. Uma das críticas que surgem é de que os 45 
mil votos são muito poucos perto dos 3,2 milhões de 
habitantes de Madri. Por outro lado, não deixa de ser 
significativo diante do número de vereadores e gesto-
res públicos, aqueles que, na democracia representa-
tiva convencional, decidem a destinação dos recursos 
de todos. 

Fato é que a democracia direta pode ser exaustiva. 
Levada ao limite, significaria que todas as pessoas po-
deriam votar em todas as decisões coletivas, tornando 
a vida um interminável plebiscito. Penso em um ami-
go que participou, na década de 1970, da ocupação de 
uma vila abandonada no País Basco e viveu durante 
dez anos um processo de gestão comunitária. Dentre 
as memórias do período, muitas delas afetuosas, está a 
participação em mais de mil assembleias, o que resulta 
em uma a cada três dias. 

É diante das limitações do sistema representativo 
e das dificuldades operacionais da democracia direta 
que surge a ideia de democracia delegativa ou líquida. 
Apresentada pela primeira vez pelo político americano 
James C. Miller III, em 1969, e aprofundada em artigos 
e experimentos a partir dos anos 2000, consiste em 
combinar voto direto com delegação. 

O sistema pressupõe o uso de tecnologias da comu-
nicação e informação, pois tem uma dinâmica fluida e 
complexa. Para cada iniciativa do governo ou projeto 
de lei, todas as pessoas podem optar entre votar direta-
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mente ou escolher um representante. Isso permite que 
cada um possa votar em temas de que tem conheci-
mento, sem ser obrigado a participar de todos os temas. 

Eu poderia votar por mim mesmo em pautas de mo-
bilidade urbana, delegar a Fernanda as de educação e a 
Renata as de arte e espaços públicos. Renata, por sua vez, 
poderia delegar a Wellington pautas de espaços públicos, 
de modo que meu voto também iria para ele. Se eu não 
gostar do voto de algum dos meus delegados, posso mu-
dar instantaneamente. O recall – possibilidade de retirar 
um político eleito com atuação insatisfatória – é imediato 
e não necessariamente absoluto.

Essa democracia híbrida permitiria diferentes níveis 
de engajamento: desde se votar diretamente em todos 
os temas até poder delegar todos os seus votos a repre-
sentantes. Mesmo nesse segundo caso, há vantagens em 
relação ao sistema representativo bissexto. A primeira é 
poder eleger pessoas diferentes para temas diferentes e 
não uma única pessoa que deveria lhe representar em 
todos os temas. A segunda é poder mudar a qualquer mo-
mento, o que obriga o representante a um compromisso 
muito mais sólido com a pauta defendida. 

A proposta foi experimentada, a partir do ano de 
2010, no Partido Pirata Alemão. O software desenvolvido, 
LiquidFeedback, permite o sistema delegativo em tempo 
real e chegou a ser utilizado de maneira consultiva para 
decisões internas do partido. No ano seguinte, o sucesso 
da iniciativa fez com que uma versão fosse aplicada no 
Parlamento Alemão, de forma a colher a opinião das pes-
soas para embasar decisões dos deputados. 

No entanto, nessas iniciativas, não houve controle das 
identidades reais de usuários, de modo que o sistema não 

pôde ter aplicação deliberativa – como foi feito em Madri. 
Uma das dificuldades operacionais de implementar a de-
mocracia delegativa está em, por um lado, garantir o voto 
secreto pela internet e, por outro, permitir que se possa 
verificar e recontar votos. Andreas Nitsche, do site Liquid 
Democracy, chega a afirmar que, por isso, o sistema não 
“oferece alternativa à República”.

No Brasil, praticamos o voto eletrônico que, teorica-
mente, garante anonimato e verificabilidade. Ainda que 
pairem dúvidas sobre as possibilidades de forjar resultados 
em urnas eletrônicas com votação secreta, o desenvolvi-
mento de tecnologias em rede tende a levar a soluções 
mais confiáveis. Para isso, seria necessário um modelo 
descentralizado, “onde nenhuma pessoa, organização ou 
servidor precisaria ser 100% confiável”, aponta Bryan 
Ford, autor de um dos artigos pioneiros sobre o tema, de 
2002, e de um dos melhores compilados sobre o estado 
atual da discussão, de 2014. 

Imaginar um sistema de democracia delegativa permite 
vislumbrar outras dinâmicas, rotinas e expedientes para a 
atuação política, em que as pessoas ficam mais próximas 
das decisões, mesmo quando escolhem não votar direta-
mente em um tema; em que representantes insatisfatórios 
tendem a perder importância; em que a política profissional 
perde espaço para o engajamento cidadão; e em que os 
partidos políticos, da maneira como os conhecemos, são 
absolutamente desnecessários.

Enquanto nada disso acontece, continuo filiado a um. 
Até porque uma questão fundamental que sequer foi arra-
nhada aqui é: como alterar um sistema que, mesmo sendo 
ineficiente, gerador de privilégios e empobrecedor do de-
bate, beneficia aqueles que detêm o poder de defini-lo? * 
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Em 1972 um personagem um tanto excêntrico chamado 
Stafford Beer foi convidado pelo governo de Salvador 

Allende, no Chile, para dar início a um projeto surpreen-
dentemente ambicioso, o Cybersyn. Essa história meio des-
conhecida sugere que as verdadeiras origens históricas da 
sharing economy (economia compartilhada) e dos big data 
(megadados) não estariam no modelo das start-ups do Vale 
do Silício e no capitalismo de última geração, mas num ex-
perimento do socialismo real. Beer era inglês e morava em 
uma casa em que as fontes do jardim podiam ser ligadas 
e desligadas por controle remoto – e por isso mesmo era 
querido por figuras como Brian Eno, David Byrne e David 
Bowie. Ao desembarcar em Santiago, sugeriu a Allende 
que o Chile poderia funcionar através de um computador. 

Beer era um estudioso da cibernética, uma disciplina 
que acabava de nascer e que buscava destrinchar o papel 
da comunicação com o objetivo de controlar processos so-
ciais pela inovação tecnológica. O Projeto Cybersyn culmi-
nava numa Sala de Controle (Operations Room) montada 
em um subsolo de Santiago: um computador enorme rode-
ado de poltronas ergonômicas com botões de comando de 
design futurista. O computador estaria conectado em rede 
e controlaria uma cadeia de sensores em todo o território 
nacional, em tempo real. 

As fábricas, as minas, a logística e os postos de dis-
tribuição forneceriam informações em tempo real a um 
centro unificado de coleta de dados, que por sua vez po-
deria redistribuí-las aos diversos nós da rede. Dessa forma, 
a produção de uma mina, por exemplo, poderia se regular 
automaticamente de acordo com a necessidade das fábri-
cas, que por sua vez poderiam se orientar pela logística 

ou pela demanda do consumidor final. A ideia central era 
de que a força de trabalho do país pudesse participar do 
planejamento do processo de produção. Tudo isso seria 
complementado por um subprograma chamado Cyber-
folk, através do qual cada cidadão poderia manifestar 
seu grau de satisfação com o funcionamento da máquina 
(mais ou menos como curtir ou não curtir) através de 
controles remotos nas salas de estar, que transmitiriam a 
informação pelos cabos de TV.

Numa palestra de 1964, Beer, prenunciando o traba-
lho em rede de dispositivos interconectados (a chamada 
internet das coisas), já havia sugerido que trabalhado-
res poderiam resolver sozinhos a maior parte de seus 
problemas. Para Allende isso era bom socialismo. Para 
Beer, era boa cibernética.

Beer também já havia alertado para o perigo de um 
sistema interconectado baseado nos big data, em que 

sensores que adentravam as vidas das pessoas poderiam 
acabar sendo usados, no futuro, para fins bem diferentes 
daqueles de utilidade social para os quais foram pensados. 

Pouco tempo depois, em 1973, Pinochet tirou da toma-
da a Sala de Controle. Beer por sorte não estava no Chile 
no dia do golpe, mas os megadados e a economia compar-
tilhada, a partir daquele dia, seguiriam um outro caminho. 
Aqui, como em qualquer bom conto de ficção científica, há 
coincidências com a vida real que nos permitem continuar 
a história de forma convincente. Fernando Flores, espécie 
de ministro do Desenvolvimento de Allende que trabalha-
va em parceria com Beer no projeto Cybersyn, acabaria 
em Berkeley. Depois de algumas décadas passaria à direi-

POLÍTICA DO 
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Um conto de (quase) ficção científica sobre a economia compartilhada.
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ta conservadora e se tornaria um prestigioso consultor de 
empresas de tecnologia na Califórnia, ali onde, nos ano 80 
e 90, começariam a se formar as bases do mítico Vale do 
Silício. Já Gui Bonsiepe, o designer da escola de Ulm, na 
Alemanha, que desenhou a Sala de Controle do Cybersyn, 
acabaria inspirando Steve Jobs e Jonathan Ive no desenho 
dos primeiros computadores da Apple. 

Hoje, parece que aquilo que Beer prenunciou aconteceu 
de verdade, mas de forma muito maior e mais generalizada, 
potente, perigosa e complicada do que se poderia esperar 
no âmbito do Cybersyn. A Amazon recentemente obteve a 
patente para um projeto chamado anticipatory shipping, 
ou envio antecipado, um programa que consiste em en-
viar produtos antes mesmo que eles sejam comprados pelo 
usuário. O controle dos megadados perfila cada um de nós 
através das informações que produzimos cotidianamente 
nas redes e chegamos ao ponto de a maior corporação de 
logística do mundo poder nos enviar um livro antes de nós 
mesmos sabermos que o queremos. 

Existe sempre um algoritmo para prever um aspecto 
do comportamento humano: o possível coincide cada vez 
mais com o provável, e entender se algo é mais ou menos 
possível se tornou uma mera questão de potência de cál-
culo. O diretor da Uber, em resposta a uma pergunta sobre 
o aumento dos custos para o usuário, certa vez declarou à 
revista Wired o seguinte: “Nós não fixamos os preços. É o 
mercado que fixa o preço. Nós temos os algoritmos para 
determinar o que é o mercado”.

Mas sigamos adiante com o nosso conto de ficção cien-
tífica. Em 2009, a partir da percepção de que o mer-

cado financeiro, o sistema de produção e, de certa forma, o 

controle de nossas vidas são definidos pela atividade si-
nérgica de máquinas com base algorítmica, um grupo de 
hackers e ativistas, motivados pela cultura open source, 
quase todos anarquistas e antissistêmicos (e criados na 
região de São Francisco, na Califórnia) desenvolveram 
um protocolo chamado Bitcoin. 

O raciocínio é simples: se o capital acumula valor atra-
vés do controle de informações sobre os nossos comporta-
mentos, bastaria construir uma infraestrutura tecnológica 
em que não há um centro de acumulação (ou proprietários) 
e em que os perfis não podem ser rastreados (ou seja, em 
que opera-se no anonimato), mas em que tudo seja ga-
rantido por computadores que fazem o processamento de 
forma sinérgica. Dessa forma, qualquer um, a partir de uma 
localização anônima, pode transferir unidades de valor (Bi-
tcoins) e, ao mesmo, cooperar processando as transações 
feitas por todos os outros. 

Para salvaguardar os usuários, registrar as transações e 
garantir que a moeda usada não seja falsa, todas as ope-
rações são transcritas em um único arquivo que é proprie-
dade de todos – e que portanto não é de ninguém. Esse 
processo é chamado de blockchain. O que o Bitcoin faz, 
em resumo, é arquitetar uma infraestrutura financeira em 
escala global, que reinventa o dinheiro de forma decentra-
lizada, peer-to-peer e anônima. O sucesso é enorme: não 
é mais necessário que um banco central fixe o valor do 
nosso trabalho e daquilo que compramos ou vendemos. 

Cito aqui o Bitcoin porque ele me parece, sem sombra 
de dúvidas, a maior ruptura estrutural conseguida nos úl-
timos tempos com os mecanismos do capital. São muitos 
seus prós e seus contras, e são inúmeras as análises que po-
dem ser feitas a partir daí, mas para prosseguir com nosso 
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conto de ficção científica, eis que um pouco de maniqueís-
mo pode vir a calhar. Entre os aspectos bons: decentralizar 
um serviço através de uma rede distribuída peer-to-peer 
impede que haja concentração de poder num único mono-
pólio, assegura um funcionamento extremamente simplifi-
cado e elimina o peso burocrático. 

Entre os ruins: o Bitcoin é baseado na potência de cál-
culo, e a maneira de emitir moeda e de autenticar qualquer 
transação depende do emprego, energicamente dispendio-
so, de processadores espalhados pelo mundo. Para além de 
preocupações ecológicas, acentuo o fato de que a moeda 
fixa seu próprio valor e sua destinação na automação das 
máquinas que calculam. Nesse sentido, o Bitcoin, de evento 
de ruptura acabou por se transformar também, nos últimos 
anos, em mais um instrumento de especulação financeira, 
dependendo de como é usado.  

Se à primeira vista o blockchain parece ser apenas um 
aspecto dentre tantos outros, inerente ao funciona-

mento da criptomoeda, talvez ele seja mais inovador que 
a própria moeda, com potencialidades que vão muito 
além do campo financeiro. Não é difícil imaginar como 
esse tipo de tecnologia torna possível conectar as mais 
variadas entidades que trabalham como organizações au-
tônomas decentralizadas (as DAO, sigla para Decentralized 
Autonomous Organizations), registrando diferentes tipos 
de serviços através de contratos sociais, ou “contratos in-
teligentes”, que são autenticados e registrados pela co-
munidade distribuída entre todos os nós, mas ao mesmo 
tempo anônimos e protegidos. 

Teríamos a constituição de uma infraestrutura or-
ganizacional independente de instituições reconhecidas 
(Estados-nação, organismos nacionais e supranacio-
nais...) e, ao mesmo tempo, a possibilidade de decidir, em 
cada caso específico, as relações ou negociações a serem 
estabelecidas com as leis e normas dessas instituições 
e com órgãos tradicionais. Alguns criadores do Bitcoin 
investiram nesse caminho, e conceberam um projeto que 
busca oferecer esse tipo de serviço, o Ethereum. 

Para sermos mais concretos, basta imaginar a possibi-
lidade de se criar um produto, conectando várias pessoas 
através de contratos que vinculam seu processo produtivo. 
Eu, por exemplo, posso decidir produzir um filme, colo-
cando em relação vários sujeitos: roteiristas, atores, cenó-
grafos, figurinistas, montadores, a empresa que aluga as 
câmeras, as salas de cinema, a companhia aérea que faz 
o transporte. Todos estarão conectados através de contra-
tos registrados e autenticados em uma plataforma digital 
à qual terão aderido e à qual poderão ter acesso de forma 
totalmente transparente. A infraestrutura digital será pro-
cessada por todos os usuários que aderiram, de forma dis-
tribuída e peer-to-peer, garantindo a todos a autenticidade 
do grupo e dos acordos feitos dentro dele. 

Podemos imaginar também que para quantificar o va-
lor do meu compromisso nesse projeto (se eu tenho que ser 
pago ou se devo algo depois que fiz o que estava estipula-
do nos contratos) seja possível criar tokens que funcionam 
como uma criptomoeda que pode ser usada dentro des-

sa mesma comunidade do projeto, e que essa criptomoe-
da criada temporariamente e vinculada à sorte do projeto 
possa ser em seguida convertida em outras criptomoedas 
de outros projetos. E, finalmente, podemos imaginar que 
essa infraestrutura usada para o desenvolvimento de um 
projeto pode ser pensada para toda uma empresa. Eu po-
deria, nesse sentido, montar um negócio, estruturando 
um modelo de administração (com conselhos, órgãos, etc) 
cujas ligações contratuais e mecanismos de decisão sejam 
registrados de forma distribuída e acessível em uma pla-
taforma de blockchain. E cujos instrumentos financeiros 
sejam baseados em criptomoedas, ações e tokens criados 
dentro da própria plataforma. 

Isso é mais ou menos o que o Ethereum oferece e é 
como funciona por exemplo The DAO, a organização autô-
noma e decentralizada que em 2016 obteve, para o seu lan-
çamento, o financiamento coletivo mais polpudo da histó-
ria (aproximadamente 170 milhões de dólares!). Só resta 
lembrar, no entanto, que essa revolução infraestrutural no 
universo da organização social, legal e produtiva não é ne-
cessariamente sustentada por uma posição política. Tanto 
é que parte do dinheiro hoje investido nesses mecanismos 
vem justamente de grandes capitais financeiros. 

Nos últimos anos a economia compartilhada já revolu-
cionou a forma como acessamos serviços e penetrou 

nossas vidas cotidianas. Redes sociais como o Facebook 
ou o Twitter transformaram a partilha daquilo que sabe-
mos (cada um de nós publica milhares de posts por dia) e 
se tornaram as mídias mais influentes no campo da infor-
mação. O Airbnb, por sua vez, transformou, para o bem 
ou para o mal, a distribuição de apartamentos para mi-
lhões de usuários, tornando-se a opção mais competitiva 
no mercado hoteleiro. O Uber suplantou o tradicional ser-
viço de taxis em muitas cidades, usando carros privados 
e o trabalho de motoristas ocasionais. Pelo perfilamento 
algorítmico dos hábitos de bilhões de usuários que tran-
sitam por essas redes algumas poucas corporações podem 
controlar a produção industrial, influenciar mercados fi-
nanceiros, organizar redes de logística.

O que caracteriza a economia compartilhada e os tem-
pos atuais é que todos nós, enquanto indivíduos, estamos 
em constante produção, e o compartilhamento de aspectos 
da vida de cada um se tornou a verdadeira forma do va-
lor. Não há mais produtores, mas consumidores que pro-
duzem: os “prosumers”, para usar um termo cunhado na 
língua inglesa. É nessa revolução silenciosa que o traba-
lho, no formato em que o conhecíamos até agora, parece 
prestes a chegar ao fim. 

Mas onde e como entra nisso tudo a política? Há dois 
aspectos que me parece importante destacar aqui: o da pro-
priedade e o da (re)distribuição. E o que temos escancarado 
sob nossos olhos é o crescimento do monopólio das gran-
des corporações e o encolhimento do trabalho pago e, con-
sequentemente, da riqueza e do poder de compra da grande 
maioria. A chamada sharing economy é muito economy e 
pouco sharing se olharmos para os efeitos que ela produz. 
Parece que, cada vez mais, colocamos à disposição para 
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o compartilhamento gratuito as nossas vidas cotidianas, 
enquanto poucos monopólios ganham dinheiro e controle.

Por isso, o grande desafio político neste momento tal-
vez seja como utilizar a tecnologia que temos à disposi-
ção para criar plataformas colaborativas que funcionem 
verdadeiramente como ecossistemas, em que o poder não 
fique acumulado nas mãos de poucos, e que distribuam de 
forma equânime a riqueza produzida, em termos de renda, 
serviços e bem-estar. O que está em jogo é a possibilidade 
de conceber estruturas digitais que permitam a autogestão 
de serviços de transporte, de redes financeiras alternativas, 
do compartilhamento real dos meios de produção, das lo-
gísticas dos produtos e de sua distribuição. Tudo isso sem 
monopólios, e aportando riqueza e sustentabilidade econô-
mica para quem participa e usufrui.

O     Macao é um centro de arte e pesquisa que nasceu na 
Italia em 2012, na onda das mobilizações políticas que 

tomaram a Europa no auge da crise econômica. O centro 
surgiu de uma assembleia de trabalhadores da cultura, com 
o objetivo de criar uma instituição de baixo para cima. A 
assembleia do Macao ainda existe, e ele não é de ninguém, 
não tem dirigentes, e sua programação é produzida a par-
tir de chamadas públicas, de forma que vários grupos da 
cena emergente propõem suas iniciativas e cooperam em 
um contexto de apoio mútuo. Os valores das ofertas cul-
turais são mantidos muito baixos, os meios de produção 
são compartilhados para reduzir custos, e a cena é muito 
viva porque com os ganhos conseguimos pagar os artistas, 
financiar projetos que não têm recursos e fazer pesquisa. 

Vários projetos experimentais do Macao têm natureza 
política, concebendo a produção artística como forma de 
ação direta sobre as contradições e problemas sociais, e 
enfrentando temas como a precarização do trabalho na 
economia dos eventos, a segregação social no planeja-
mento urbano, as migrações, os conflitos que pululam nas 
fronteiras da Europa. 

Há algum tempo, o Macao vem colaborando com os 
projetos Freecoin e D-cent, desenvolvidos pelo grupo dyne.
org. Em vez de criar uma criptomoeda e esperar para ver 
quem vai usá-la, eles estão programando uma série de fer-
ramentas que permitam que redes de comunidades possam 
compor serviços, moedas ou plataformas de forma decen-
tralizada e distribuída, na medida de suas exigências. O 
Macao começou a colaborar com eles na construção de 
uma plataforma pensada para o compartilhamento de 
meios de produção e coprodução. Propusemos desenhar 
com eles uma criptomoeda (que chamamos de Common-
coin) que tivesse características específicas. A pergunta que 
nos parecia mais interessante e radical era: é possível usar 
uma tecnologia que trabalhe de forma algorítmica, decen-
tralizada e peer-to-peer, vinculando porém a sua forma de 
funcionamento a uma visão política coletiva? Ou, colo-
cado de outra forma: é possível vincular as operações de 
uma máquina não ao cálculo puro, mas a decisões políticas 
compartilhadas por uma comunidade de referência?

Hoje uma rede metropolitana de espaços sociais, peque-
nos comércios e agricultores independentes estão traba-
lhando juntos na concepção dessa infraestrutura financeira 

alternativa, baseada numa moeda digital que será adminis-
trada de maneira distribuída por carteiras digitais indivi-
duais. A ideia é garantir a segurança e a autenticidade do 
circuito com o blockchain, mas deixar as decisões sobre os 
seus princípios de funcionamento para a negociação polí-
tica e relacional dos sujeitos que vão usá-lo. Nesse sentido, 
estamos discutindo agora como a moeda vai ser emitida e 
como vai ser distribuída. De forma mais específica, esta-
mos considerando oferecer uma renda incondicional para 
todos os participantes do circuito e debatendo como damos 
valor às coisas – do trabalho que cada um desempenha 
dentro da comunidade àquilo que produzimos. 

De certa forma, o futuro que imaginamos é feito de 
infraestruturas tecnológicas decentralizadas, distribuídas e 
algorítmicas governadas por discussões e processos de de-
cisão democráticos, no âmbito de comunidades que com-
partilham determinados pressupostos e valores. Em outras 
palavras: se o futuro é feito de algoritmos que controlam 
nosso comportamento economicamente, relacionalmente e 
espacialmente, a questão é como colocá-los em discussão e 
evitar um déficit democrático. O grande desafio da sharing 
economy e da inovação tecnológica está na possibilidade 
de evitar dois extremos: por um lado, a privatização dos 
algoritmos, como no caso do Uber, da Amazon, do Airbnb, 
etc; por outro, uma autonomia absoluta dos algoritmos, 
em que o fator político se dissolve na potência de cálculo e 
num capitalismo anárquico. Trazer o fator político à cena 
significará vincular os algoritmos a processos de decisão 
democráticos, dinâmicos e compartilhados. 

Se conseguirmos influenciar a forma das novas infraes-
truturas financeiras e produtivas (que serão cada vez 

mais definidas por novas tecnologias e contratos sociais) 
evitando o acúmulo de poder nos processos de governan-
ça, os monopólios e uma distribuição deficiente do capital, 
teremos dado um passo à frente significativo na constru-
ção de novas formas de cooperação e organização social. 
Partimos portanto de um passado com ares de ficção cien-
tífica para chegarmos num presente que nos instiga a ser-
mos extremamente concretos e pragmáticos. 

É por isso que concluo abordando possibilidades táti-
cas que dizem respeito ao que fazer. Se é urgente pensar 
formas de governança para conceber as novas estruturas 
tecnológicas, há vários caminhos possíveis. A governan-
ça pode implicar na rejeição, na negociação ou na acei-
tação do que está posto. Do ponto de vista estratégico, 
muitos dos experimentos em curso promovem inovações 
dentro de sistemas fechados e pré-concebidos de gover-
nança, a saber: o estado, o setor privado, redes alternati-
vas aos dois primeiros.

É possível pensar, por exemplo, que só através de uma 
proposta política no âmbito da democracia representativa 
seja possível renegociar a possibilidade de autodeterminar 
e autogerir as infraestruturas tecnológicas e produtivas, 
bem como os serviços públicos. Pensando no âmbito local, 
sob esse aspecto, poderíamos propor a organização de um 
serviço como o Uber para a rede de mobilidade urbana, 
enquanto serviço público e não como monopólio de um 
proprietário que opera globalmente. Se for esse o caminho, 
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podemos todos continuar a praticar esse que segue 
sendo o maior esporte de todos os tempos na Itália: 
tentar criar um partido de esquerda. Só que não é di-
fícil ver os limites, aqui, em termos de relações de for-
ça. Basta olhar para as dificuldades enfrentadas pela 
Grécia ao tentar reverter sua subordinação a regras 
abstratas e algorítmicas do mercado financeiro. Para 
colocar a questão no tom pessimista de um comentário 
do pensador autonomista Franco Berardi Bifo, parece 
que estamos assistindo a um evidente fracasso da de-
mocracia frente ao cálculo financeiro.  

Uma outra opção é pensarmos que uma infraestru-
tura tecnológica que permite que organizações distri-
buídas e autônomas operem em rede de forma inde-
pendente e global poderia superar tanto a organização 
social do Estado quanto os monopólios corporativos 
privados, desenhando  comunidades políticas e coope-
rativas de várias naturezas e com potencialidades que 
ainda desconhecemos. O risco,  neste modelo decen-
tralizado, autônomo e autárquico, é de um isolamento 
excessivo, que implicaria na dificuldade de responder 

às necessidades mais cotidianas e às demandas básicas 
e concretas das pessoas. 

Um terceiro caminho é operar a partir do universo 
dos negócios e do empreendedorismo. Buscar inovar 
promovendo empresas mais equitativas e cooperativas, 
que possam ser, através das novas tecnologias e de for-
mas societárias baseadas nas start-ups, sustentáveis e 
socialmente úteis. Aqui o risco é que empresas desse tipo 
tenham ainda menos credibilidade do que redesenhos 
das operações e dos gastos públicos. Além disso, o mo-
delo parece excessivamente ingênuo no que diz respeito 
às relações de força com o mercado das grandes corpora-
ções. Quase sempre, ele acaba sendo um mero vestíbulo, 
um laboratório de ideias e experimentos para um mer-
cado feito de monopólios que, em última instância, ra-
ramente põem em discussão seus próprios mecanismos.

Parece que estamos nessa espécie de interregno, um ter-
ritório de indefinição, em que talvez seja útil abandonar 
nossas crenças em possibilidades que se fecham em ape-
nas um desses caminhos, buscando reforçar alianças novas 
para construir práticas reais de co-criação do comum. *
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OIKONOMIA

Texto de Antonio Cuesta Marín

Experimentos com moedas alternativas, distribuição de leite fresco, 
supermercados autogestionados, fábricas e redes de televisão ocupadas 
por trabalhadores na Grécia atual remontam ao período em que a 
sociedade ateniense se baseava na reciprocidade, na redistribuição e na 
administração doméstica.
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No começo do século IV a.C., Atenas se recuperava de 
uma longa guerra contra Esparta, tentando retomar 

sua pujança comercial. Suas feitorias e colônias se esten-
diam pelos mares Egeo, Bósforo e Negro. Na metrópole, 
os cidadãos eram agricultores ou fazendeiros que viviam 
do fruto de suas terras. Era o que Aristóteles considera-
va “administração doméstica” (oikonomia), diferente da-
quela realizada em busca de dinheiro ou da crematística. 
Naquela época, ser uma potência comercial e contar com 
o porto mais importante do Mediterrâneo significava 
que, até mesmo nos momentos de pleno auge, não mais 
que 400 artesãos se dedicavam à produção da famosa ce-
râmica de figuras vermelhas. Nem todos eles eram con-
siderados cidadãos e a maior parte dos mercadores que 
frequentavam o porto de Pireu eram estrangeiros. 

Os atenienses raramente participavam dos circuitos 
comerciais e os mais ricos preferiam se limitar a em-
prestar dinheiro aos comerciantes que vinham de fora, 
obtendo lucro com os juros dos empréstimos, a arriscar 
ganhar uma comissão por vendas eventuais, sempre ex-
postas ao risco ou à sorte de uma expedição. Se Atenas 
era um grande centro comercial, seu único interesse 
era assegurar a subsistência de sua própria comunida-
de. Isso explica, por exemplo, que a regulamentação do 
comércio de cereais, assim como os favores concedidos 
aos provedores estrangeiros, tivessem como objetivos o 
abastecimento da cidade e a satisfação das necessidades 
dos próprios moradores. 

Se os artesãos, por sua vez, chegaram a alcançar um 
alto grau de especialização, isso não tinha como fun-
damento o aumento da produção, mas a melhoria na 

qualidade do trabalho. A respeito das concessões de 
exploração mineral em Ática, os documentos existen-
tes revelam que muitos dos beneficiários eram cidadãos 
conhecidos por suas atividades políticas ou por terem 
colocado seus recursos financeiros a serviço da pólis, 
seja por terem equipado embarcações de combate, seja 
por terem recrutado mercenários, custeado banquetes 
públicos, organizado corais ou até mesmo patrocinado 
apresentações de teatro.  

A democracia ateniense fazia pedidos, buscava pro-
vedores e aceitava mercadorias que fossem interessantes 
para o bem comum dos cidadãos ou da cidade; produtos 
básicos e de primeira necessidade que pudessem circular 
no mercado local. Nada de tecidos finos, perfumes exó-
ticos ou artesanatos muito elaborados. Os lucros econô-
micos da pólis vinham das taxas cobradas no porto de 
Pireu. Aristóteles contrapunha a produção e a redistri-
buição no âmbito local à busca de excedentes destinados 
ao comércio exterior e à busca de lucro. Considerava que 
isso não era natural do homem e que privar de recursos a 
economia (doméstica) só poderia levar à sua destruição. 
Ele advertia sobre a separação entre um bem econômico 
isolado e as relações sociais que estão sempre por trás 
dele. Como a ateniense, todas as sociedades anteriores à 
economia de mercado desenvolvida na Europa ocidental 
estiveram organizadas pelos princípios da reciprocidade, 
da redistribuição ou da administração doméstica – ou de 
uma combinação desses três. 

Skoros é um bazar gratuito, no meio do bairro de 
Exarija, em Atenas, cuja busca por uma economia 
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inclusiva e uma forma de vida alternativa levou seus 
integrantes a experimentar uma forma diferente de “con-
sumo”: um lugar para a solidariedade e a troca, sem di-
nheiro. Ali, é possível escolher livros, discos, roupas e 
também pequenos eletrodomésticos e móveis. Para o co-
letivo que o organiza, o fato de que tudo circule sem a 
necessidade do dinheiro faz com que as pessoas adotem 
outro tipo de mentalidade diante do ato de “comprar”, 
potencializando o valor do uso e livrando-se da regra de 
que a troca de objetos deve estar sempre regida por tran-
sações monetárias. Não se trata de caridade – conforme 
explicam os promotores –, mas de um ato de economia 
social, uma proposta de resistência criativa, que busca 
fortalecer uma consciência anticonsumista. 

O bazar funciona por meio de uma assembleia da qual 
participam cerca de vinte pessoas que se encarregam de 
organizar o trabalho e buscar contribuições voluntárias 
para a manutenção do local. A mesma ideia de estimu-
lar um tipo de relação não consumista se encontra na 
Rede de Intercâmbio e Solidariedade da cidade de Volos, 
no centro do país, criada em 2008. Uma das fundadoras 
desse projeto, Marita Hupis, cita alguns de seus pilares: 
igualdade, paridade, transparência, solidariedade e par-
ticipação. “As decisões são coletivas, dando ênfase ao 
caráter social da iniciativa, e se orientam no sentido da 
formação da sociedade que queremos.” 

Marita, fortemente influenciada pelas experiências de-
senvolvidas na Argentina e no Uruguai há mais de uma 
década, acredita que a força da Rede está no fato de que, 
em nível local (Volos tem pouco mais de 100 mil habi-
tantes), é fácil ter contato direto e estabelecer vínculos 
de confiança com todos os participantes da iniciativa. A 
ideia básica partiu das múltiplas experiências de comu-
nidades de permuta, onde se trocam produtos e serviços 
sem utilizar qualquer tipo de moeda. No caso de Volos, o 
padrão foi aperfeiçoado com a criação de uma moeda de 
troca, o TEM (sigla para Unidade Alternativa Local, em 
grego), e de um avançado sistema informatizado tão fácil 
de usar quanto eficaz nos seus resultados. Quando alguém 
entra para a Rede, assume um número de conta e ganha 
300 TEM (1 TEM equivale a 1 euro, e só como referência 
simbólica na hora de se estabelecer um valor para as ven-
das), o que facilita o início de suas atividades de compra 
e venda de produtos e serviços. A maior parte das trocas 
acontece aos sábados, em um mercado de aparência tradi-
cional, mas onde não se aceita o uso de dinheiro. 

Há uma ampla oferta que inclui frutas, verduras, rou-
pas, livros, artesanato… Mas também equipamentos elé-
tricos e até mesmo materiais para encanamento. Além 
disso, o site da associação oferece uma lista completa 
tanto dos profissionais (médicos, professores, eletricis-
tas…) como dos estabelecimentos da localidade integra-
dos à Rede (como óticas, oficinas mecânicas, padarias, 
açougues…), que permitem o pagamento em TEM du-
rante toda a semana, em horário comercial. A página 
também inclui uma seção de anúncios onde cada mem-
bro oferece o que tem ou requisita o que precisa. Mais 
de duas mil pessoas compõem esse sistema econômico 
alternativo, um número que não para de crescer. 

Um dos seus criadores, o engenheiro Jristos, apai-
xonado por software livre, tem sido o responsável pelo 
desenvolvimento de um sistema virtual que é imple-
mentado graças a programas de código aberto. Melhor 
e mais rápido que qualquer banco por internet, os mo-
vimentos entre vendedores e compradores são registra-
dos em tempo real, sem comissões nem demora, e per-
mitem ainda um saldo negativo de até 1.200 TEM na 
conta do usuário. Como o TEM não existe fisicamente, 
o pagamento pode ser feito de três formas: usando um 
talão (como o de cheques dos bancos) com marca de 
segurança, por meio de transferência via internet ou 
com o envio de um simples SMS. Enviando uma men-
sagem com os números do comprador e do vendedor, 
além do valor, o sistema responde imediatamente, con-
firmando a transferência e mostrando a cada um o seu 
saldo assim que a transação é efetuada.  

De qualquer forma, “o mais importante é que as 
pessoas se conheçam e que exista uma confiança mú-
tua. A Rede é importante, mas o contato direto é fun-
damental”, explicou Jristos. Emilia, uma ceramista de 
47 anos, nos relatou que “com a ajuda inicial pude 
comprar fruta e açúcar para fazer as geleias que ven-
do aos sábados”. Alexandra, jovem de 25 anos, e seu 
pai vendem ovos frescos de galinhas que têm em seu 
galinheiro. “A princípio cada ovo nos custava mais, 
porque pagávamos o alimento das galinhas em euros, 
mas agora encontramos um provedor de ração animal 
que vende em TEM.” 

Como acontece com outras moedas sociais, o TEM 
não gera juros e nem permite especulação, já que fun-
ciona unicamente para facilitar as trocas. Mas ele pode 
ser usado como uma moeda complementar, sendo acei-
to como instrumento de pagamento parcial em diver-
sos comércios de todo tipo na cidade. 

Existe ao menos uma dezena de cidades por onde 
circulam moedas alternativas com relativa fluidez, per-
mitindo o acesso a uma significativa oferta de produ-
tos e serviços. No entanto, elas têm funcionado melhor 
nas cidades pequenas. No caso de Atenas, o chama-
do Banco de Tempo vem, desde 2011, estendendo seus 
núcleos de trabalho pelos bairros, mas sua difusão e 
influência social seguem sendo, ainda, marginais. Essa 
organização surgiu dos acampamentos de indignados 
em Syntagma como uma rede de troca entre as dife-
rentes assembleias de bairro, que se proliferaram no 
verão de 2011. Mais de duas mil pessoas se uniram a 
um projeto cujo objetivo é transformar o mundo por 
meio da mudança de mentalidade e transmitir todo 
tipo de conhecimento e serviços mediante uma “moe-
da”, que é o tempo. 

Embora em alguns casos os participantes se aproxi-
mem do grupo exclusivamente com o objetivo de dimi-
nuir alguma carência devido a problemas econômicos, 
a motivação maior costuma ser a de contar com um 
círculo social para colaborar na busca de um caminho 
alternativo ao do consumo compulsivo em que se en-
contrava a sociedade grega nos anos anteriores à crise, 
e que ainda persiste de certa maneira. Conforme sua 
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declaração de princípios, a proposta é “lutar contra o 
afastamento, o individualismo e a crise que está ex-
perimentando nossa sociedade, mediante a criação de 
novas formas de solidariedade”. 

A Lei 4019/2011 introduziu pela primeira vez na nor-
mativa grega o conceito de “economia social” e a 

definiu como “a soma de atividades econômicas, empre-
sariais, produtivas e sociais levadas a cabo por entidades 
ou associações jurídicas cujos objetivos legais sejam a 
concessão de benefícios coletivos e os interesses sociais 
de forma ampla”. Na Grécia, as práticas cooperativas e de 
economia social tiveram uma importância destacada no 
passado. No entanto, a acumulação de uma série de fato-
res negativos durante as últimas décadas (falta de legis-
lação, estruturas rígidas de funcionamento, intervenção 
estatal e de partidos políticos, entre outros) contribuíram 
para a ineficácia e a atrofia das cooperativas agrícolas e 
comerciais existentes. 

Apenas nos 12 meses que se seguiram à sanção da 
lei, 93 empresas sociais se registraram na Secretaria de 
Trabalho (metade delas em Atenas) como uma forma 
de autoemprego por parte de coletivos de trabalhado-
res. Uma importante diferença colhida na nova nor-
ma é que as cooperativas têm características de uma 
pequena empresa, mas sua organização e sua gestão 
são realizadas por meio da assembleia geral. Outra ca-
racterística das novas empresas de economia social é 
a aposta na criação de novas estruturas de produção e 
comercialização que ajudem a potencializar a econo-
mia local e os vínculos com as redes de solidariedade 
existentes no território em que se encontram. Entre os 
produtores agropecuários, têm surgido propostas ino-
vadoras no que se refere aos canais de distribuição. 
Com o auxílio de coletivos sociais ou conselhos, foram 
colocados em prática mercados quinzenais ou mensais 
para a venda de alimentos sem intermediários, a preços 
muito mais baixos que os dos supermercados e com um 
lucro maior para os produtores.  

A experiência se espalhou por todo o território, e o 
número de produtos oferecidos aumentou considera-
velmente. O passo seguinte foi estabelecer um meio de 
comunicação entre produtores e consumidores e, para 
isso, foram criados sites para expor as datas de encon-
tros e informações sobre preços e produtos. Os consu-
midores, por sua vez, podem fazer pedidos pela inter-
net ou nos escritórios municipais que se encarregam de 
gerenciar os mercados. A última etapa, até o momento, 
tem sido a abertura de grandes estabelecimentos onde 
os produtores (organizados em cooperativa e com um 
horário comercial convencional) ofertam uma varieda-
de suficientemente vasta de produtos frescos e embala-
dos para suprir as necessidades de uma família média.  

Uma variação dessa eclosão de novos métodos de 
comercialização é a que foi idealizada pela cooperativa 
de pecuaristas de Tesalia-Pieria, uma organização nas-
cida precisamente da Lei de 2011. Desde a sua criação, 
a cooperativa tem buscado formas mais rentáveis de 
eliminar os intermediários e servir o leite direto aos 

seus consumidores. Para alguns dos cooperados mais 
jovens, a crise forçou a redefinição das relações en-
tre o produtor e o consumidor. Finalmente, decidiram 
aplicar em Larissa, a capital da comarca, um modelo 
que já existia em alguns países europeus e que con-
siste em fornecer leite fresco, em perfeito estado de 
conservação, 24 horas por dia, por meio de máquinas 
automáticas, semelhantes às de refrigerantes. Ao final, 
o resultado rompeu todos os prognósticos. Os quatro 
pontos de venda iniciais não foram suficientes para 
dar conta da demanda e do ritmo imposto pelos clien-
tes, que formavam filas longas, e os repositores não 
conseguiam reabastecer as máquinas. Em pouco tem-
po, tiveram que ampliar o número de pontos de venda 
(chegaram a nove em maio de 2014) e melhorar o sis-
tema de abastecimento.  

O leite fresco é coletado a cada manhã e distribuído 
nas máquinas espalhadas pela cidade apenas algumas 
horas depois de pasteurizado, em instalações total-
mente certificadas e livres de contato com o ambiente 
exterior. Os consumidores podem optar por meio litro 
(50 centavos de euro) ou um litro (1 euro), preço vi-
sivelmente mais baixo que o do mercado, mas com 
uma qualidade bastante superior. A cooperativa conta 
com 102 criadores de gado que produzem cerca de 130 
toneladas de leite fresco por dia (10% de tudo o que é 
produzido em todo o país) e abastecem a maior parte 
das indústrias lácteas da Grécia.  

Outro modelo cooperativo de comercialização alter-
nativa, neste caso criado pelo lado dos consumidores, é 
o supermercado Bios Coop de Tesalônica. Seu propósi-
to é oferecer produtos de alta qualidade a preços aces-
síveis, oriundos de cooperativas agrícolas ou produto-
res independentes, mas que cumpram alguns requisitos 
ecológicos e sociais. Com o aporte de 150 euros por 
parte dos quase 500 sócios, foi possível colocar em 
funcionamento um comércio em que trabalham quatro 
pessoas e que é gerido por uma assembleia. Para levar 
a cabo os diferentes papéis, contam com oito áreas 
de trabalho, em que participam diversos voluntários 
e que compreendem desde as tarefas próprias de um 
supermercado até atividades de formação, divulgação 
e cooperação com outras associações ou empresas de 
economia social. Bios Coop seleciona alimentos livres 
de pesticidas e de organismos geneticamente modifi-
cados, com o olhar voltado para o fortalecimento em 
longo prazo da produção ecológica local a preços bai-
xos, já que não tem que passar por intermediários. 

 A garantia de preços baixos não se deve somente à 
relação direta com os produtores, mas também ao fato 
de que a cooperativa não visa o lucro. Este é calculado 
com base nos gastos de funcionamento do estabeleci-
mento e, se sobra algum dinheiro, ele é reinvestido no 
próprio projeto. Podemos encontrar muitos comércios 
de bairro com o mesmo propósito, embora operando 
em níveis mais modestos: eles priorizam tanto o inte-
resse dos consumidores, como no caso do Bios Coop; 
quanto os benefícios econômicos ou laborais dos tra-
balhadores, como ocorre em Syn Alois. 
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Essa cooperativa começou a vender café da região de 
Chiapas e outros produtos como cacau, chá e especiarias 
em 2011. Em pouco mais de dois anos, duplicou suas 
vendas de café (chegaram a 17 toneladas em 2013) e o 
número de lojas e bares parceiros estão por toda a Gré-
cia. Além disso, seu catálogo de produtos tem sido incre-
mentado com novos artigos de produtores e cooperativas 
nacionais, como detergentes ou cosméticos naturais. Syn 
Alois se inspirou no movimento zapatista para se or-
ganizar e começar a trabalhar. Não há patrões e tudo é 
decidido nas assembleias, em que são elaboradas todas 
as estratégias de funcionamento. Os seis sócios-traba-
lhadores são corresponsáveis pelo desenvolvimento eco-
nômico da cooperativa, e também fazem parte de uma 
iniciativa que oferece um espaço no centro de Atenas 
para a circulação de ideias e a troca de conhecimento. 
O amplo local é aberto a encontros e atividades, com a 
esperança confessa de contribuir para o nascimento de 
novos projetos.

No meio do caminho entre uma cooperativa autoge-
rida e um movimento político reivindicativo, está 

o Kinisi 136 (Movimento 136), uma plataforma cidadã 
contrária à privatização da Empresa de Água e Sanea-
mento Tesalônica (EYATH) e que propõe que ela seja ge-
rida pelas próprias cooperativas de cada distrito. O nome 
do movimento vem da divisão do valor cobrado pela 
empresa estatal pelo número de pessoas que utilizam o 
serviço. Se cada usuário investisse 136 euros, os cida-
dãos poderiam se tornar os próprios gestores da EYATH. 

Após longos debates nos bairros, no contexto do 
movimento dos indignados e em coordenação com os 
trabalhadores da empresa e com outras organizações da 
cidade, no verão de 2012, decidiu-se que a opção pela 
compra impediria que interesses empresariais especulas-
sem sobre a água ou colocassem em perigo a saúde pú-
blica e o meio ambiente. Embora tenha havido algumas 
discussões sobre o porquê de se pagar por algo que já 
deveria pertencer a todos, a aprovação, por parte do go-
verno, de uma lei que iniciava o processo de privatização 
serviu de impulso definitivo ao projeto. A partir desse 
momento, Kinisi 136 desenvolveu uma intensa atividade 
em duas frentes. Na sua faceta como “movimento polí-
tico”, seus membros estiveram presentes em inúmeros 
encontros internacionais contra a privatização de bens 
públicos ou sobre a gestão da água como um bem social; 
realizaram atos informativos, lúdicos e reivindicativos 
para garantir a água como um direito humano básico e 
não como uma mercadoria que se pode comercializar; e 
iniciaram campanhas de mobilização, coleta de assina-
turas e a celebração de um referendo realizado durante 
o primeiro turno das eleições municipais, em 18 de maio 
de 2014, que obteve 98% dos votos contrários à privati-
zação da empresa pública. 

Com relação ao aspecto organizacional, a atividade 
centrou-se em formar e desenvolver as cooperativas de 
bairro que serão as encarregadas de incorporar ao pro-
jeto o maior número possível de cidadãos. Nas assem-
bleias, será eleita de forma democrática e transparente 

uma comissão ampla e representativa para gerenciar a 
EYATH, que será composta por pessoas que tenham ca-
pacidade e honestidade reconhecidas e sejam obrigadas 
a prestar contas periodicamente à assembleia geral, po-
dendo ser retiradas de seus cargos se não o fizerem. As 
cooperativas não só irão garantir a participação direta 
dos membros como também a difusão e o fortalecimento 
de conhecimentos relativos ao planejamento ou à gestão 
empresarial que facilitem a tomada de decisões. As coo-
perativas são entidades sem fins lucrativos e com prin-
cípios declarados de “fornecer água às casas e empresas, 
garantindo qualidade, preços baixos, proteção ao meio 
ambiente, funcionamento democrático e justiça social”, 
de forma a tornar a EYATH uma entidade pública que 
atue como serviço social e não como uma empresa. 

A empresa de materiais de construção Viomijani-
kí Metaleftikí (Vio.Me), em Tesalônica, se tornou 

precursora das empresas em processo de falência to-
madas por operários na Grécia, recebendo uma clara 
influência de suas predecessoras argentinas desde o 
início de sua breve trajetória. 

No fim de 2010, em meio à crise da dívida grega, a 
gestão do negócio começou a desandar e, poucos me-
ses depois, em maio de 2011, a empresa deixou de pa-
gar seus funcionários. A partir desse momento os em-
pregados tentaram, de toda forma, manter seus postos 
de trabalho e voltar a receber salários. Sua proposta de 
comprar ações da empresa – deixando claro que não 
assumiriam as dívidas acumuladas pela administração 
anterior – foi rechaçada pelos proprietários.

Nesse ponto, o corpo de funcionários da empresa 
considerou que a única resposta aceitável para a tragédia 
do desemprego (que, na Grécia, já chegava a 30%) era 
que a fábrica passasse às mãos dos trabalhadores e fos-
se estabelecido um sistema de produção equitativo, sem 
hierarquia e exploração. A proposta foi recebida com in-
diferença pelo Estado e com frieza tanto pelos partidos 
de esquerda como pelos sindicatos. Somente movimen-
tos sociais e alguns intelectuais ficaram entusiasmados 
com a notícia, a ponto de desenvolver, em 2012, uma 
campanha de solidariedade dentro e fora do país.  

No dia 12 de fevereiro de 2013, Vio.Me deixou de 
fazer parte das estatísticas – era uma das mil empresas 
que fechavam as portas todas as semanas na Grécia – e 
se tornou paradigma, ao conseguir reiniciar sua produ-
ção por meio de um sistema de assembleia, autogerido 
por seus próprios empregados. A iniciativa, que não é 
nenhuma novidade fora da Grécia, foi revolucionária 
para os coletivos de trabalhadores que se encontravam 
em situações parecidas e que começaram a observar 
com detalhes a evolução do novo modelo. 

A autogestão da empresa significa que seus trabalha-
dores decidem coletivamente as normas que vão regular 
a produção, a organização dos processos de trabalho, o 
uso dos recursos excedentes e as relações com o resto do 
sistema econômico e social. O caráter emblemático de 
uma empresa recuperada, seu principal capital político e 
simbólico, é seu modo coletivo de gestão. 
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A autogestão não se limita apenas à tomada de de-
cisões ou à garantia dos direitos trabalhistas, mas tam-
bém transforma a lógica da produção e os processos de 
trabalho. Uma das maiores dificuldades dessas experi-
ências autogeridas é, sob o ponto de vista econômico, 
manter a horizontalidade e a solidariedade sem deixar 
de lado a eficácia, para conseguir manter um nível de 
qualidade de vida digno para os participantes do pro-
jeto. Para o especialista Andrés Ruggeri, que estudou 
a experiência argentina durante mais de dez anos, “os 
modos para consegui-lo sem explorar o trabalhador ou 
deixar de satisfazer as necessidades da população de 
maneira ambientalmente sustentável são, no mínimo, 
o principal desafio dessa forma de gestão”.  

Em agosto de 2011, a editora Elefterotypia deixou 
de pagar seus mais de 800 empregados, entre jornalis-
tas, técnicos, administradores e gráficos. Quatro meses 
depois, os trabalhadores entraram em greve por tempo 
indeterminado e começaram a considerar as diferentes 
possibilidades para fazer ressurgir um jornal que havia 
nascido em 1975, após a queda da Junta Militar grega, 
e que durante 30 anos foi referência para a imprensa 
progressista e a indústria de mídia. No verão de 2013, 
um pequeno grupo de jornalistas discutiu a criação 
um novo jornal cooperativo, sem donos nem corpora-
ções que os sustentassem. Em novembro, anunciaram 
a criação do Efimerida ton Syntakton. O novo jornal 
apareceu poucos dias depois, sem respaldo nem apoio 
financeiro de grupos políticos ou econômicos de qual-
quer tipo. Sua única fonte de receita são as vendas 
e as publicidades, enquanto as decisões econômicas e 
administrativas, assim como as nomeações do conse-
lho editorial, são feitas por uma assembleia de coope-
rativistas.  

Esse conselho decide sobre a linha editorial e os 
conteúdos, buscando que sejam o mais abertos pos-
sível dentro de um panorama de esquerda e centro-
-esquerda, mas mantendo sua independência de par-
tidos e grupos econômicos. Para seu diretor, Nikolas 
Vouelelis, é uma experiência coletiva produto da crise 
que, de algum modo, ajuda a superá-la colaborando 
com o surgimento de novos poderes, organizações e 
até mesmo partidos. 

Mas, sem dúvida, a iniciativa mais surpreendente, 
original e integrada nesse sentido foi a tomada 

da cadeia pública de Rádio e Televisão da Grécia (ERT) 
pelos trabalhadores após seu fechamento. No dia 11 de 
junho de 2013, o governo grego fechou, em questão 
de horas, a emissora estatal mais antiga da Europa, 
com 75 anos de existência. Sem aviso prévio e sem 
qualquer tipo de debate com as forças de oposição, o 
executivo de Antonis Samarás decidiu engavetar cinco 
canais de televisão, 29 emissoras de rádio, a orquestra 
e o coral da ERT – e colocar na rua cerca de 2.600 
trabalhadores. No mesmo dia, foi anunciado seu fecha-
mento. O governo se justificou colocando a culpa na 
má gestão da cadeia pública, na corrupção e na dívida 
acumulada pela empresa. 

A realidade é que os únicos casos de corrupção fo-
ram protagonizados por membros do próprio executi-
vo, que nomeavam amigos e familiares para cargos de 
direção. Desde o primeiro momento do fechamento, os 
trabalhadores ocuparam todas as instalações da ERT e 
começaram a informar e conceder entrevistas de for-
ma ininterrupta. Quando o governo cortou o sinal de 
transmissão, as imagens passaram a ser transmitidas via 
satélite e também em canais locais, que colocaram suas 
frequências à disposição, graças à entidade europeia de 
radiodifusão. Os centros regionais continuaram fazendo 
seus jornais informativos locais e transmitindo-os re-
gionalmente. Várias redes de rádio passaram a transmi-
tir por internet. Os estúdios centrais da rede em Atenas 
se transformaram num enxame de jornalistas, trabalha-
dores e milhares de voluntários que ocupavam o prédio 
e os jardins 24 horas por dia. 

Durante quase cinco meses, as instalações se tornaram 
a sede de uma revolução cultural em que os microfones 
e os estúdios se abriram aos movimentos sociais e aos 
debates sobre medidas de austeridade com uma liberdade 
de expressão nunca vista antes na rede. Foram realizados 
concertos, centenas de assembleias, e foram criados um 
cinema de verão e um restaurante popular. Tudo isso só 
foi possível graças a um modelo de autogestão surpre-
endente, em que trabalhadores e voluntários atendiam a 
todo tipo de necessidade e realizavam campanhas de apoio 
ao projeto. “Nesses cinco meses, nos consolidamos como 
uma alternativa frente ao bloqueio dos grandes meios de 
comunicação, que não falavam dos efeitos devastadores 
do pacto neoliberal na sociedade grega. Além disso, de-
mos os microfones da rádio aos cidadãos, para que eles 
mesmos falassem de temas de seu interesse”, explicou Ba-
bis Kokosis, um dos locutores da extinta rádio ERT. 

Em 7 de novembro, unidades policiais antidistúrbio 
ocuparam por meio da força os estúdios centrais da ERT 
e detiveram os trabalhadores que resistiam. As imagens 
relembravam as do tempo da Junta Militar, mas nem des-
sa maneira conseguiram desligar os microfones dos ex-
-trabalhadores da ERT. As emissoras de televisão, ainda 
acessíveis por internet, se transferiram para os estúdios 
da cidade de Tesalônica, enquanto 16 estações de rádio 
continuavam a emitir baseadas em diferentes centros ter-
ritoriais. Batizada de ERTOpen, a rede continuou com o 
apoio de milhares de pessoas para manter um modelo in-
formativo, livre, social e de qualidade. Em agosto de 2016, 
a ERT voltou a transmitir novamente.   

Foi necessária a abertura de uma fenda estrutural na 
base do sistema de livre mercado para que muitas al-
ternativas econômicas, e até mesmo culturais, vincula-
das ao mercado social, começassem a demandar espaço 
ante um modelo insustentável e já esgotado. O envolvi-
mento dos trabalhadores e trabalhadoras em igualdade 
de condições nos processos de construção de modelos 
cooperativos – seja para a produção, seja para a comer-
cialização de bens ou serviços – evidencia os princípios 
da democracia participativa, tão longe da democracia 
representativa no âmbito político como da tomada de 
decisões no mundo trabalhista. *
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Entre os anos de 2001 e 2002, uma empresa de transporte 
urbano entra em falência na cidade de Colônia do Sacramento, 
no Uruguai. Os seus trabalhadores resolvem fundar uma 
cooperativa, assumindo os riscos. 
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Texto e imagens de Andrea Sellanes

ABC COOP
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Acrescentam a palavra Coop ao antigo nome ABC para sinalizar a 
mudança. Os novos números que identificam os ônibus homenageiam 

acontecimentos importantes, relacionados à trajetória da cooperativa ou 
a fatos históricos revolucionários.
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Luis Rivas, secretário da ABC Coop, conta que o ônibus 10 é homenagem ao 
primeiro ônibus 0 km adquirido depois de dez anos de gestão operária; o ônibus 

17 homenageia a Revolução Bolchevique, ocorrida em outubro de 1917; o ônibus 
26 refere-se a 26 de julho de 1953, dia do Assalto ao Quartel de Moncada, Cuba; o 
número 43 sinaliza o número de estudantes desaparecidos de Ayotzinapa; o ônibus 

59 lembra o aniversário da Revolução Cubana, em 1º de janeiro de 1959, e o ônibus 
71 homenageia a Comuna de Paris, fundada em 1871.
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O significado dos números é complementado por ideias e ações divulgadas em 
programas de rádio conduzidos pelos cooperados. A relação conflituosa com 
o governo federal e com o sindicato é sintetizada na frase do herói nacional 
José Gervasio Artigas: “Não podemos esperar nada exceto de nós mesmos”, 

pintada na sede da cooperativa.
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Como se construiu uma prisão e como ela é mantida, há mais de dez anos, sem 
torres de vigilância e agentes penitenciários, com pátios arborizados, vistas 
para as montanhas, hortas comunitárias e com os próprios presos responsáveis 
pelo controle de quem entra e quem sai.
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PRISÃO
AUTOGESTIONADA

Texto de Flávio Agostini
Fotografias de Priscila Musa
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Quem foram os loucos que fizeram isso aqui? Pas-
sados 10 anos, a fatídica pergunta, feita por um 

perplexo recém-empossado Secretário de Estado na 
inauguração da Associação de Proteção e Assistência 
aos Condenados (APAC) de Santa Luzia, em Minas Ge-
rais, ainda me parece o melhor elogio que um presídio 
poderia receber. 

A perplexidade demonstrada logo na entrada (afi-
nal, prisão não deveria ter praça, prisão tem que ser 
isolada, escondida) transformava-se em assombro, e 
até em raiva, à medida que avançávamos em fila pelos 
espaços do novo edifício.

– Onde estão todas as passarelas com as guaritas de 
vigilância? 

– Elas não existem, Secretário. Nem fariam sentido, 
já que, aqui, não teremos polícia. Teremos voluntários 
da comunidade que, junto com os próprios recuperan-
dos e com a administração, farão a segurança do pré-
dio. O projeto não prevê pontos de vigilância, muito 
menos mecanismos de separação entre internos e admi-
nistração. Não há nem mesmo refeitórios separados. A 
segurança será construída a partir da cooperação mú-
tua entre todos.

– Recuperandos?
– Aqui, não falamos em presos, mas em recuperan-

dos. Temos capacidade para 200 pessoas, sendo 120 
no regime fechado e 80 no semiaberto. Todos serão 
chamados pelo nome e não por números. Suas famí-
lias vão fazer parte do cotidiano da prisão. Elas virão 
aqui. Além das visitas aos domingos, faremos reuniões, 
palestras, eventos, para que possamos entender como 
a estrutura familiar, ou melhor, a falta dela, contribuiu 
para o comportamento de cada um. É importante que 
o laço familiar não seja rompido, e, sim, intensificado. 
Eles poderão, inclusive, ligar uma vez por dia para os 
familiares. Tudo na APAC é feito para que o recupe-
rando, ao sair, encontre uma situação mais favorável 
em casa, porque, sem isso, ele tem grandes chances de 
reincidir.

– Mas aqui tem praças demais, pátios demais, não 
tem como controlar tudo! Prisão tem que ter um pátio 
só, central! 

– Mas a proposta é anti-panóptica, Secretário: criar 
um espaço que ofereça múltiplas possibilidades de ocu-
pação, onde todos possam se sentir contemplados em 
diversas atividades simultâneas. Isso não aconteceria 
se tivéssemos um grande pátio central. É mais difícil de 
controlar mesmo, por isso todos têm que assumir um 
compromisso, uma responsabilidade. 

Assim seguia o cortejo de inauguração, passando 
por salas, oficinas, auditórios, travando, a cada 

parada, diálogos ásperos, substituídos vez ou outra por 
um silêncio de reprovação. Aquela afronta à arquite-
tura prisional parecia não ter fim: em algumas pra-
ças internas, era possível descortinar a bela vista das 
montanhas do entorno. Prisão não tem que ter miran-
te. Os alojamentos eram confusos, cheios de nichos, 

cantos, prateleiras. Os banheiros, com vasos sanitários 
comuns, eram fechados até o teto. Preso não tem que 
ter privacidade. 

Ao fim, fomos embora aliviados com o encerramen-
to de um evento constrangedor. O representante do 
Estado e sua comitiva embarcaram nos carros oficiais 
certos de que tínhamos cometido um erro grosseiro. 
Aquilo não poderia dar certo – e rapidamente aquele 
hotel de malandro seria convertido em uma prisão “de 
verdade”, equipada com guaritas, passarelas, guardas, 
sistemas de proteção para a administração. Já entre as 
dezenas de pessoas envolvidas no projeto, havia a con-
vicção de que tínhamos conseguido um milagre, tra-
çando um acordo político que passou por várias insti-
tuições (Ministério da Justiça, PUC-MG, Irmãos Maris-
tas e Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, dentre 
outras) para substituir um futuro cadeião por uma uni-
dade da APAC a ser gerida sob concessão do Governo 
Estadual. Tínhamos conseguido, sobretudo, convencer 
autoridades federais de que uma nova experiência pri-
sional só seria completa se reinventássemos também 
a arquitetura. E tratamos de pensar uma arquitetura 
fraca – aberta, que não controla tão bem, que depende 
da participação, do envolvimento e da autonomia dos 
próprios presos. 

A história da APAC Santa Luzia, durante os últimos 
dez anos, resumiu-se na construção de um com-

promisso coletivo para que a hipótese do Secretário 
de Estado não prevalecesse. No início, a precariedade 
da infraestrutura fornecida pelo Estado, que não ha-
via disponibilizado para o complexo nem mesmo um 
carro, aliada a brigas entre gangues rivais, tornou a 
vida de recuperandos, administradores e voluntários 
complicada. Um limite tênue entre precariedade e des-
controle se estabeleceu. Em dado momento, faltou co-
mida, elemento fatal para uma rebelião. Os meses de 
tensão que sucederam à inauguração deixaram uma 
marca profunda e uma vítima: Renan de Oliveira, um 
recuperando recém-chegado, envolvido nos conflitos 
internos, tentou escapar e morreu ao cair do muro do 
regime fechado. 

Mas a precariedade e as enormes dificuldades tam-
bém acabaram por impor aos próprios internos a ur-
gência de um compromisso. Além de inúmeras conver-
sas, reuniões e palestras, um fato decisivo ocorreu para 
que o controle do ambiente hostil fosse alcançado: a 
chegada de presos de outras áreas da região metropo-
litana de Belo Horizonte. Ao contrário do que é dito 
por defensores do sistema prisional tradicional, presos 
mais velhos, mais experientes e com penas mais altas, 
são fundamentais nas APACs. Eles compreendem me-
lhor a oportunidade oferecida, se empenham em apa-
ziguar ânimos, principalmente entre os mais jovens, 
e encampam com mais autoridade a ideia de que os 
presos devem se ajudar. Recuperando ajudando recupe-
rando, um ponto fundamental para uma penitenciária 
sem policiais.
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Passado o trauma inicial, as funções cotidianas tam-
bém foram sendo gradualmente assumidas pelos inter-
nos. Como preconiza o método de gestão das APACs, 
criou-se um conselho para tomada de decisões, regido 
pelos próprios recuperandos: o Conselho de Sincerida-
de e Solidariedade, ou CSS. O conselho funciona como 
o braço direito da administração. Cabe a ele, tanto no 
regime fechado como no semiaberto, organizar tudo o 
que acontece na penitenciária, delegando tarefas aos 
internos e fiscalizando a sua execução: controle dos 
horários de cada atividade, controle das portarias de 
entrada do complexo, realização das revistas nos vi-
sitantes, controle da participação de todos em aulas, 
oficinas e palestras, definição das tarefas de limpeza 
e manutenção e controle das chaves de todo o prédio, 
inclusive das celas. Sim, os recuperandos se trancam 
em suas celas a partir das 22h e, do lado de fora, um 
deles, o “galeria”, mantém a posse de todas as chaves, 
zelando pelos demais.

Se fosse apenas um conselho para a gestão cole-
tiva do cotidiano, o CSS já representaria um enorme 
avanço no atual horizonte prisional do país. Mas ele 
não se limita a isso. Dentre todas as funções atribuídas 
ao CSS, talvez a mais complexa seja a de administrar 
internamente os conflitos entre recuperandos. Cabe ao 
conselho intervir em momentos de tensão e tentar re-
solver os problemas com negociações ou mesmo com 
a aplicação de restrições temporárias (separando, por 
exemplo, um indivíduo dos demais até que as coisas 
se acalmem e a conversa possa ser restabelecida). Tudo 
isso para que não existam confrontos. Os raros casos 
de agressões entre internos confirmam o saldo positivo 
alcançado: uma prisão sem policiais que não conhece 
violência, nem mesmo contra aqueles que costumam 
ser as vítimas preferenciais nas cadeias. Trata-se de um 
grande passo, sobretudo se pensarmos que muitos estão 
ali exatamente por não saberem lidar com conflitos.

Dentro dessa lógica cotidiana, cabe à administração 
acompanhar as atividades do CSS. A princípio, uma 
intervenção de cima pra baixo só ocorre em casos es-
pecíficos, na ocorrência de faltas consideradas graves 
– como o uso de celulares e a venda e o consumo de 
drogas – ou de brigas que não puderem ser resolvidas 
com a mediação do conselho. Esses casos são, no en-
tanto, raros, e não costumam passar de três a quatro 
ocorrências anuais.

O que se passa em Santa Luzia não foi inventado 
ali. A experiência das Associações para Proteção e 

Assistência aos Condenados baseia-se em um método 
desenvolvido ainda nos anos 70, em São José dos Cam-
pos, que hoje abarca mais de 50 unidades prisionais 
em todo o país, todas sob concessão e fiscalização do 
Estado. O que todas essas unidades têm em comum, 
por mais que a maioria não tenha uma configuração 
espacial experimental como a de Santa Luzia, é a de-
terminação de dar voz aos presos, incentivando-os a 
protagonizar seu cotidiano. Não se trata, necessaria-

mente, de uma escolha fácil: a autonomia implica em 
muitas responsabilidades e num estado de negociação 
permanente. 

Cabe perguntar qual pode ser o papel do espaço pri-
sional nisso tudo. Afinal, se são tantas APACs espalha-
das pelo país, e se todas funcionam, por que se inco-
modar com uma nova arquitetura? Pode-se dizer que 
as APACs existem apesar do espaço. Muitas delas sur-
giram de antigas cadeias adaptadas, algumas restritas 
a alguns pavilhões dentro de grandes penitenciárias. 
Toda a revolução de tratamento penal que elas preco-
nizaram se deu, portanto, no mesmo lugar das outras 
prisões. A questão a ser discutida então não é a viabili-
dade da experiência a partir de seus aspectos espaciais, 
mas seus limites. Nesse sentido, é razoável supor que 
outro espaço prisional possa permitir ou aprofundar 
novas abordagens e estimular dinâmicas menos rígidas 
do cotidiano. O espaço pode funcionar como um cata-
lisador de experiências e de aprendizado. 

No caso da APAC Santa Luzia, essas possibilidades 
surgem a partir de várias estratégias. Em primeiro lu-
gar, foi preciso criar opções, possibilitando a apropria-
ção dos espaços – projetando, por assim dizer, um edi-
fício incompleto. A partir dessa condição, abre-se um 
processo de tomada de decisões, de discussão, e até de 
embate, para que usos sejam destinados aos espaços. 
Esse é um processo fundamental. O grande número de 
pátios, por exemplo, permitiu não só uma rica relação 
entre interior e exterior, como também estimulou ocu-
pações diversificadas, todas viabilizadas por iniciati-
vas dos recuperandos. Alguns pátios foram tomados 
por hortas, outros foram cuidadosamente decorados 
para receber as visitas, outros, ainda, viraram exten-
são das oficinas, recebendo, para isso, um novo mo-
biliário, produzido pelos recuperandos. Algumas áreas 
foram simplesmente abandonadas, ou mesmo negadas, 
cedendo lugar a puxados ou estufas. Trata-se de solu-
ções igualmente válidas, em constante mudança, em 
processo.

É claro que um arranjo espacial mais flexível não 
resolve tudo. O caráter opressor de qualquer prisão é 
um obstáculo que dificilmente pode ser transposto em 
sua totalidade. É possível, no entanto, minimizá-lo. 
Redefinir a noção de campo visual foi mais uma das 
estratégias adotadas. Quem já teve a oportunidade de 
visitar penitenciárias e cadeias mineiras, desenvolvidas 
a partir da tipologia do pátio central, entende o quão 
perturbadora é a experiência de estar sempre envolvi-
do por paredes, sem horizonte. Trata-se do desenho, 
por excelência, do espaço disciplinar, aquele que não 
oferece tréguas e que não é apenas rígido, mas enlou-
quecedor. 

Em Santa Luzia, a implantação do prédio em diver-
sos níveis escalonados, acompanhando a declividade 
do terreno, permitiu explorar a vista das montanhas 
a partir de alguns pátios. Mais do que simples pon-
tos de contemplação, esses espaços proporcionam aos 
recuperandos uma experiência inversa àquela do em-
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paredamento. É como se estivessem voltados de costas 
para o prédio, fora dele. Ver as montanhas, perceber o 
horizonte, implica também estabelecer uma noção me-
nos artificial do tempo, tão comum nas prisões. Entre a 
sequência de atividades diárias, indo de uma sala a ou-
tra, atravessando pátios, é possível ver uma tempestade 
que se aproxima, o sol se pondo, ou outro momento 
qualquer, imprevisto, que não se enquadra em nenhum 
estatuto prisional. 

Detalhes podem fazer uma enorme diferença num 
ambiente como o prisional. A opção por criar jane-

las, desenvolvidas em Santa Luzia como grandes pai-
néis dobráveis de PVC, abriu mais um campo de intera-
ção cotidiana. Ao contrário de prisões tradicionais, em 
que as celas são mal iluminadas e mal ventiladas por 

meio de pequenos rasgos no alto das paredes, a janela 
real, generosa, manuseável, levou também a uma roti-
na de negociações entre os cinco integrantes de cada 
cela. Fechar? Abrir para o sol? Deixar o vento entrar? 
Pequenos dilemas que podem não ser tão simples num 
ambiente tão extremo.

É curioso pensar que exatamente quando a expe-
riência da APAC amadurece e se espalha, tornando-se 
uma potencial chance de mudança do cárcere no Brasil, 
passamos a conviver com uma forte pressão pela pri-
vatização do sistema. Relatos de pessoas que estiveram 
nas novas penitenciárias privadas em Minas, constru-
ídas via PPPs, falam de um universo prisional duro, 
oriundo de um sistema de tratamento penal que vem 
se construindo desde o século XIX. Ao que tudo indica, 
prevalece, agora de forma implacável, o seu lado mais 
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perverso: o do cotidiano pensado pela lógica da rebe-
lião – ou melhor, de sua contenção. 

Nada de abandono, de multidões jogadas à própria 
sorte, ou de violência, como lembrariam, por exemplo, as 
imagens que guardamos do Carandiru. O que temos é a 
concretização de um ideal de controle absoluto dos corpos 
– o ideal da segurança máxima – tomado como regra ge-
ral. Vale para todos. Presos que não têm nome. Presos que 
não podem se aproximar de ninguém – a infame “distância 
de segurança”. Presos que são algemados em filas até para 
atravessarem o pátio em direção a uma sala de aula. Presos 
que não podem fazer um café, que não podem usar uma 
escova de dente normal, que não podem deitar no chão. 
Presos que são filmados 24 horas por dia e que não podem 
sair do campo visual das câmeras. Presos que não podem 
levar para suas celas o caderno com as anotações feitas 

em sala de aula. Presos que são obrigados a viver em celas 
coletivas que não contam sequer com uma divisão para os 
banheiros, apenas um vaso sanitário próximo às camas. 

Essa parece ser a descrição de uma penitenciária nas 
horas seguintes a um motim – um momento de exceção, de 
extrema necessidade de controle. No entanto, são apenas 
cenas cotidianas de uma rotina de humilhações, de destrui-
ção das individualidades, de sepultamento do sujeito. En-
fim, uma versão atualizada do universo disciplinar descor-
tinado por Erving Goffman e Michel Foucault e que agora 
já nem se vale do falso discurso educador, mas sim de pla-
nilhas de custo, eficiência financeira, lucro indecente. 

São as novas prisões-negócio, geridas por empresas 
do mercado, ligadas, por exemplo, às privatizações de 
rodovias, com detalhados planos de negócio e um empe-
nho ímpar em cortar custos que o setor público jamais pôde 
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cortar. Essas prisões-empresa recebem do Estado até 60% a 
mais de repasses financeiros por interno do que as prisões 
do sistema tradicional. Além disso, exploram os presos, 
cuja mão de obra é 54% mais barata do que a de um traba-
lhador registrado pela CLT, utilizando-os para a produção 
de uniformes, equipamentos de segurança e diversos itens 
que deveriam ser, a princípio, comprados e instalados pela 
própria empresa gestora. Para que seu lucro seja garantido, 
devem estar sempre lotadas, com uma taxa mínima deseja-
da de ocupação de 90%.

Cada volta à APAC Santa Luzia foi, ao longo desses dez 
anos, uma confirmação de que outra prisão é possível. 

O ambiente leve, amigável, a recepção sempre calorosa, 
sem que as pessoas tenham que cumprir qualquer “distân-
cia de segurança”, escancaram a diferença já na entrada. 
Um recuperando faz questão de passar pela horta que está 
sob seus cuidados, outro abre o forno pra exibir os frangos 
que estão sendo preparados para o jantar e, aos poucos, um 
universo de gestos cotidianos se apresenta: garrafas PET 
que formam canteiros decorativos nos jardins, gavetas de 
madeira feitas para complementar as prateleiras de con-
creto das celas, pinturas de frases nas paredes, obras de 
ampliação das oficinas, fantásticos aparelhos de ginástica, 
construídos com pranchas de madeira e latas.

Do começo confuso, passando pela retomada do coti-
diano compartilhado, chegamos a uma realidade que não 
era prevista por aqueles que participaram da criação dessa 
APAC. Hoje, os recuperandos não apenas assumem a ma-
nutenção do espaço, o controle das próprias atividades e 
de sua segurança, mas também participam das decisões fu-
turas, discutem os interesses da instituição, apontam prio-
ridades e levantam os meios para a execução de planos. 
Nova pintura do prédio, aquisição de câmeras de seguran-
ça, reforma das instalações elétricas e até ajuda financeira 
a famílias de recuperandos que passam por dificuldades 
são alguns exemplos de ações recentes desenvolvidas por 
eles. Para isso, criam comissões responsáveis por organizar 
festas de arrecadação, rifas ou qualquer outro evento que 
os ajude a cumprir seus objetivos.

Uma das conquistas mais surpreendentes talvez seja a 
realização de escoltas motorizadas sem a participação de 
agentes penitenciários do Estado. Ou seja, quando os presos 
saem da unidade para cumprir alguma obrigação externa, 
são acompanhados apenas por um membro da adminis-
tração e outro recuperando, escalado para essa função. O 
índice de fuga? Até aqui, os casos registrados vão de uma 
a duas tentativas por ano, para um número de escoltas re-
alizadas que varia entre 800 e 900.

Essas conquistas criam um ambiente favorável para que 
novas pontes se estabeleçam entre prisão e sociedade. Em 
Santa Luzia, a prisão, prédio maldito, isolado, opaco, temi-
do, já não existe. Cada vez mais, surgem parcerias com a 
comunidade, por meio de empresas, ONGs, universidades e 
pessoas interessadas em colaborar. A relação com o Estado 
se tornou mais sólida, apesar das limitações orçamentárias 
que ainda persistem, e a colaboração dos juízes para que os 
processos dos presos caminhem com eficiência se mostrou 
fundamental. Todos pagam o que devem, nem um dia a mais. 

As APACs são reconhecidas hoje como uma experiên-
cia avançada de tratamento penal no mundo, mas ainda 
são minoria no universo prisional brasileiro. Os céticos 
costumam dizer que a experiência é limitada porque os 
presos que lá estão seriam os “bonzinhos”. Parecem acre-
ditar que a maioria de nossos infratores são pessoas de al-
tíssima periculosidade, sem recuperação, que não podem 
ser vistas como vítimas de processos sociais excludentes 
ou violentos. Curiosamente, o último Levantamento Na-
cional de Informações Penitenciárias, realizado em 2015, 
aponta exatamente para a predominância desses proces-
sos. Dos 600 mil presos no Brasil, 56% são jovens entre 
18 e 29 anos, 67% são negros e 53% não completaram 
o ensino fundamental – dados que indicam claramente 
quais são as vítimas do encarceramento maciço em nos-
sa sociedade. Os mesmos céticos são ainda incapazes de 
explicar por que muitos recuperandos “bonzinhos” que 
estão nas APACs respondem também por crimes violen-
tos, com altas condenações. Muitos já viveram, inclusive, 
o inferno prisional da segurança máxima e, até chegarem 
à APAC, foram tratados com todo o rigor que merecem os 
“delinquentes irrecuperáveis”. 

Dizem também que a APAC só funciona porque seus 
presos têm medo de voltar para o inferno de nossas peni-
tenciárias comuns. Tal hipótese, cabível, apesar de extre-
mamente simplista, é falha em pelo menos dois aspectos. 
Em primeiro lugar, por assumir que a maioria de nossos 
presos não passa de uma multidão de oportunistas. Como 
se, além de uma prisão menos violenta, não procurassem 
por uma real oportunidade de romper com o mundo em 
que viviam antes. Nesse sentido, os críticos analisam a 
experiência da APAC pelo prisma exclusivo da punição, 
quando o que ela oferece de diferente é a real perspectiva 
de uma nova vida. Os depoimentos de ex-recuperandos, 
seja em palestras, seja nas redes sociais, dão conta desse 
aspecto. Não agradecem à APAC porque a prisão foi mais 
leve ou porque o espaço é mais agradável, mas porque 
foi graças a ela que conseguiram abandonar a rotina de 
crimes e violência.  

Em segundo lugar, a hipótese não explica por que 
aquele que seria o necessário contraponto à APAC, o fa-
lido sistema tradicional, ainda ocupa o protagonismo em 
nosso país. Afinal, se a segurança máxima deve existir 
para que a maioria queira manter um bom comporta-
mento nas APACs, esse recurso deveria ser aplicado ape-
nas como castigo aos desobedientes e não ser, cada vez 
mais, a regra geral. 

O horizonte da privatização prisional paira como 
uma enorme ameaça aos possíveis caminhos de um tra-
tamento penal justo e humano. Temos presos demais. 
Muitos não deveriam sequer estar encarcerados, muito 
menos expostos a uma rotina de humilhações que não 
vai ajudá-los a superar a barreira da violência. Nos-
so objetivo comum deveria ser um sistema com menos 
presos e mais APACs, um espaço prisional fraco e in-
completo, prestes a fracassar se não for administrado 
com a participação efetiva dos que lá foram colocados. 
As alternativas tradicionais estão falidas e as que se 
apresentam são obscenas. Não temos nada a perder. *
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Este texto é dedicado ao Prof. Fábio Alves dos Santos, mentor da APAC Santa Luzia. Certamente, 
era a pessoa mais indicada para responder à pergunta que nos foi feita no dia da inauguração.
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MODOS
QUILOMBOLAS

O Jucá da Volta, fotografias de Rafael Barros
Texto de Antônio Bispo dos Santos
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Canudos, Caldeirões, Pau de Colher e Palmares sofreram o escandaloso 
crime do etnocídio, mas constituíram comunidades autogeridas e detentoras 

de uma cosmovisão que sempre assustou os colonizadores.

Nasci em 1959 no vale do rio Berlengas, na comunida-
de Pequizeiro, parte do povoado Papagaio, hoje mu-

nicípio de Francinópolis, no Piauí. Nessa região, o uso da 
terra era demarcado pelas práticas e pelos cultivos. Isso 
era tão forte entre nós que, apesar dos mais velhos pos-
suírem alguns documentos de propriedade, eles só tinham 
valor para o Estado. Para nós, o que valia eram os perí-
metros que chamávamos de “extrema”, demarcados pela 
nossa capacidade de cultivar e compartilhar. Tanto é que a 
nossa roça era emendada com tantas outras que a chamá-
vamos de “roça de todo mundo”. E podíamos pescar nos 
riachos e lagos e extrair frutos nativos e cultivados sem 
precisar pedir permissão a quem os cultivava.

Ainda garoto, comecei a participar das pescarias. Um 
grupo acampava na margem do rio e escolhia o poço onde 
todos pescariam. Alguns remendavam tarrafas, outros 
cortavam palhas para tapagens, outros retiravam balsei-
ros de dentro d’água, outros distribuíam cachaça, bolos 
e tira-gosto ou faziam café. Tudo isso coordenado pelos 
mais velhos ou mais habilidosos. Nem todo mundo tinha 
material de pesca, por isso uns jogavam tarrafas, uns mer-
gulhavam para desenganchar, uns colocavam os peixes na 
enfieira, etc., de forma que todos participavam. Indepen-
dentemente da atividade desempenhada por cada um, no 
final todas as pessoas levavam peixes para casa. A medida 
era o que desse para cada família comer até a próxima 
pescaria. Seguindo a orientação das mestras e dos mestres, 
ninguém podia pescar para acumular, pois o melhor lugar 
de guardar os peixes são os rios, onde eles continuam 
crescendo e se reproduzindo.

Outra organização própria dos quilombos e povos in-
dígenas – e da qual quase todos participam – é a casa de 
farinha. Ao amanhecer, um grupo vai à roça arrancar as 
raízes da mandioca, outro vai logo atrás com os animais 
para transportar a mandioca ou a lenha. Enquanto isso, 
na casa de farinha, organiza-se a prensa, limpa-se o for-
no, preparam-se as gamelas e as redes de lavar massa. 
É o primeiro dia da farinhada. Na cozinha, é preparado 
o almoço. Ao chegarem as primeiras cargas, as mulheres 
sentam-se em círculo e começam a raspar as cascas da 
mandioca. Esse processo se desenvolve até o meio-dia, 
quando as pessoas responsáveis pela arranca das raízes e 
por puxar a roda chegam à casa de farinha para almoçar e 
iniciar a mais animada das tarefas: cevar (triturar) a man-
dioca. Após o almoço, as mulheres retomam o trabalho 
de retirada das cascas, agora desafiadas pelos puxadores 
de roda. Depois de dar água aos animais que estavam nas 
roças, os rapazotes também comparecem à casa de fa-
rinhada onde, provocados pelas cabrochas, desafiam-se 
a enfrentar o manejo da roda. Como a roda localiza-se 
estrategicamente em uma posição privilegiada, de lá se 
veem todos os movimentos do recinto e, de lá, se trocam 
olhares com mensagens de convite.

Não tem imagem mais poética que uma cabrocha 
carregando uma lata d’água na cabeça, que deixa, pro-
positalmente, entornar um pouco d’água sobre o corpo, 
sendo cortejada por um rapazinho franzino que se sente 
o importante por naquela tarde ter sido aplaudido, com 
olhares, ao mover a roda. E assim se lava a massa, se 
colhe a tapioca, se torra a farinha, se faz o beiju; e as-
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sim se namora, marca noivado e vive-se durante um lon-
go período, onde se faz muita força, mas é força que se 
transforma em festa. Na maior parte das vezes, ninguém 
ganha dinheiro nesse processo. As pessoas ou recebem 
parte da produção ou recebem ajuda em outras farinha-
das ou atividades.

O que também rima com a “roça de todo mundo”, as 
pescarias, farinhadas e outras expressões produtivas são 
as moagens de cana de rapadura. Os engenhos de madei-
ra, construídos e operados por mestras e mestres de ofí-
cio, são movidos pela energia orgânica das trações ani-
mais. Os dias começam geralmente nas madrugadas com 
os engenhos tocando e as pessoas que operam o engenho, 
a fornalha e demais implementos compondo e cantando 
suas lidas e vidas, juntos formando uma grande orques-
tra. E o movimento desenvolvido pelos que fazem parte 
dessa orquestra forma uma das mais belas coreografias.

Assim como na casa de farinha, os serviços são 
compensados com a rapadura, o mel, a garapa, etc., e/
ou através da prestação de serviços. Os que não estão 
moendo naquele período podem pegar parte dessa pro-
dução e compensar o trabalho da forma que os donos 
dessa produção acharem, por bem, necessário. Assim, 
como dissemos, a melhor maneira de guardar o peixe é 
nas águas. E a melhor maneira de guardar os produtos 
de todas as nossas expressões produtivas é distribuin-
do entre a vizinhança, ou seja, como tudo que fazemos 
é produto da energia orgânica, esse produto deve ser 
reintegrado a essa mesma energia.

Contracolonização
Assim fui formado por mestras e mestres de ofício em um 
dos territórios de luta contra a colonização. Por coloni-
zação, compreendemos todos os processos etnocêntricos 
de invasão, expropriação, etnocídio, subjugação e até de 
substituição de uma cultura pela outra, independentemen-
te do território geográfico. E chamamos contracoloniza-
ção todos os processos de resistência e luta em defesa dos 
territórios dos povos contracolonizadores, seus símbolos, 
significações e modos de vida. Tanto os povos que vieram 
da África como os originários das Américas estão assim 
sob as mesmas condições, isto é, independentemente de 
suas especificidades no processo de escravização, podem 
ser considerados contracolonizadores. Em contrapartida, 
os povos que vieram da Europa, independentemente de 
serem senhores ou colonos, são colonizadores.

É sabido que o povo da África, ao chegar ao Brasil, 
imediatamente se rebelou contra os colonizadores, deles 
escapando de várias maneiras: adentrando-se nas matas 
virgens, reconstituindo os seus modos de vida em gru-
pos comunitários e às vezes em parceria com os povos 
nativos. Para essas comunidades contracolonizadoras, a 
terra era (e continua sendo) de uso comum e o que nela 
se produzia era utilizado em benefício de todas as pesso-
as, de acordo com as necessidades de cada um, só sendo 
permitida a acumulação em prol da coletividade, para 
abastecer os períodos de escassez, guerras ou festividades. 
Tais comunidades foram denominadas pelos colonizado-
res de Mucambos, Quilombos, Retiros, etc. e considera-
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das organizações criminosas pela legislação vigente na 
época. Os quilombos permaneceram como organizações 
criminosas até a promulgação da Lei Áurea. Após esse 
período, o termo “quilombo” caiu em desuso, junta-
mente com a legislação que os criminalizava. Porém a 
criminalização e a violência contra essas comunidades 
permaneceram, tendo como alvo seus modos de vida, 
expressões culturais e territórios.

Os colonizadores passaram a denominar diversas 
organizações das comunidades contracolonizadoras de 
agrupamentos messiânicos. Os quilombos eram acu-
sados de não terem religião e as comunidades ditas 
fanáticas messiânicas, como bem se vê, de serem ex-
cessivamente religiosas. O que podemos perceber é que, 
independentemente da religião que essas comunidades 
professavam, os colonizadores sentiam-se ameaçados 
pela força e sabedoria da cosmovisão politeísta na ela-
boração dos saberes que organizam as diversas formas 
de vida e resistência dessas comunidades, expressas na 
sua relação com os elementos da natureza, que, por 
sua vez, fortalecem essas populações no embate con-
tra a colonização. Como em Canudos, Caldeirões, Pau 
de Colher ou Palmares: houve, em tais comunidades, 
o escandaloso crime de etnocídio. As pessoas foram 
executadas sem que se registrasse qualquer denúncia 
contra elas. E mesmo que tivessem sido denunciadas e 
que essas pessoas tivessem sido julgadas e condenadas, 
ainda assim, não poderiam ser executadas, porque, no 
Brasil, não existe pena de morte.

Caldeirões 
A comunidade de Caldeirões se constituiu a partir do ano 
de 1889, com a chegada de um grupo de pessoas negras 
ao Ceará, na região do município de Crato. Há quem diga 
que Caldeirões era apenas uma comunidade religiosa apa-
drinhada por Padre Cícero Romão Batista. De fato, o que 
sabemos é que Padre Cícero contribuiu para que essa co-
munidade tivesse acesso às terras de um fazendeiro por 
meio de um contrato de arrendamento por ele intermedia-
do e que impôs como condição para o seu apoio a catequi-
zação do povo de Caldeirões. Como a comunidade desen-
volveu rapidamente um processo territorial e organizativo 
que lhe garantiu a autossuficiência e a emancipação, isso 
incomodou os colonizadores, fazendo com que o fazen-
deiro rompesse o contrato de arrendamento, despejando o 
povo sem qualquer indenização. O povo, então, recorreu 
a Padre Cícero, que entendia que a comunidade deveria 
retirar-se da terra em respeito ao alheio, apresentando 
como solução a realocação da comunidade em uma área 
que, por doação, pertencia à igreja do Crato e era conhe-
cida pelo nome de Caldeirões. Novamente, a comunidade, 
em um curto espaço de tempo, atingiu a autossuficiência. 
Assim como nas demais comunidades contracolonizado-
ras, em Caldeirões o território era de uso comum e o que 
nele se produzia pertencia a todos e era redistribuído aos 
comunitários de acordo com as necessidades de cada um.

Caldeirões se desenvolveu de tal maneira que, na seca 
de 1932 (uma das maiores secas da história do Nordeste), a 
comunidade, que já tinha uma grande população, abrigou 
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mais 5 mil pessoas encaminhadas por Padre Cícero. Se-
gundo moradores ainda vivos na região, foi, à época, um 
dos poucos lugares do semiárido nordestino onde o povo 
nunca sofreu fome. Consta que, após sua morte, Padre 
Cícero deixou, em seu testamento, as terras de Caldeirões 
para a Congregação dos Salesianos que logo se aliou aos 
fazendeiros, coronéis e demais detentores do poder para 
que os chamados republicanos, munidos dos seus exér-
citos, atacassem Caldeirões. Antes de empreenderem um 
ataque propriamente militar, os colonizadores enviaram 
um soldado que se apresentou em Caldeirões como um 
industrial para investigar a vida da comunidade. Dessa 
maneira, os colonizadores descobriram que o povo de 
Caldeirões não usava armas. A partir daí, passaram a so-
frer vários ataques, sob a acusação de serem um agrupa-
mento de fanáticos religiosos. 

Vieram as ordens para que deixassem as terras e le-
vassem todos os seus pertences. Ao que a comunidade 
respondeu que não poderia levar nada, pois tudo que 
tinha ali pertencia a todos e se alguém levasse sozinho 
estaria roubando. Por não acatar essas ordens, a co-
munidade sofreu um grande saque feito pela polícia e 
milícias coordenadas pelos coronéis. Após esse saque, 
seguiram-se outros, mas a comunidade conseguiu re-
sistir aos vários ataques. Até que, em 1937, o Exército 
brasileiro, através de sua aviação, bombardeou covar-
demente a comunidade. Após o bombardeio, os coloni-
zadores ainda atearam fogo nos corpos e no que restou 
das casas, pomares, plantações e benfeitorias do terri-
tório de Caldeirões com o intuito de eliminar todos os 
símbolos e significações daquele modo de vida e, poste-
riormente, expropriar o território. 

Canudos
Estima-se que a comunidade de Canudos tenha surgido 
em 1874, no município de mesmo nome, na Bahia, ten-
do sido desmantelada em 1897. O povo de Canudos se 
relacionava com a terra como um ente gerador da força 
vital. Os frutos dessa relação não só com a terra, mas com 
a água, a mata e demais elementos da natureza, isto é, 
com o seu território, eram produtos vitais por serem ex-
traídos através de um processo de cultivos festivos reche-
ados de religiosidade. Do que os colonizadores, os ditos 
republicanos, acusavam Canudos? Ao denominá-la uma 
comunidade de fanáticos messiânicos, acusavam-na de 
ser um bando de pessoas sem disciplina social, sem senso 
da moral e dos bons costumes e portanto, uma ameaça 
à integridade moral, social, econômica e cultural da Re-
pública. Assim, Canudos foi atacada inúmeras vezes por 
frentes militares fortemente armadas. No entanto, dife-
rentemente de Caldeirões, Canudos havia se armado, mas 
suas armas eram utilizadas com o sentimento de defesa. 
Mesmo sendo estrategista e muito habilidoso no uso des-
sas armas, o povo de Canudos acabou sendo totalmente 
aniquilado. Após derrotarem Canudos, os republicanos 
também atearam fogo no que restou das casas, pomares, 
plantações e benfeitorias do território.

 Pau de colher
A comunidade de Pau de Colher surgiu no início dos anos 
1930 no município de Casa Nova, na divisa da Bahia com 
o Piauí. Foi desmantelada no início dos anos 1940, du-
rante o período ditatorial do Estado Novo. O povo de Pau 
de Colher possuía uma relação comunitária e biointerati-
va com os elementos da natureza estruturalmente idênti-
ca às práticas desenvolvidas pelo povo de Canudos e de 
Caldeirões. Assim como ocorreu com essas comunidades, 
além de fanatismo religioso, o povo de Pau de Colher 
também foi acusado de não ter disciplina social, senso 
de moral e bons costumes, constituindo, portanto, uma 
ameaça aos colonizadores. Diferentemente de Caldeirões, 
o povo de Pau de Colher, assim como o povo de Canudos, 
estava materialmente armado. Apesar de suas armas não 
terem grande poder de destruição, tinham um poder de 
defesa altamente sofisticado. O povo de Pau de Colher 
estava armado apenas com cacetes, por isso o nome de 
“Guerra dos Caceteiros”. Esses cacetes, apesar de rústicos, 
eram manejados com tanta habilidade que permitiam aos 
caceteiros desarmarem os seus opositores, desencadean-
do um pânico generalizado na região, de tal forma que 
foi necessária a união das polícias da Bahia, Pernambu-
co e Piauí para enfrentá-los. Assim como em Canudos e 
Caldeirões, os colonizadores atearam fogo no território 
de Pau de Colher com o intuito de destruir os símbolos e 
significações dos seus modos de vida e, posteriormente, 
expropriar o seu território, o que só conseguiram fazer 
parcialmente. Ainda hoje, alguns dos sobreviventes dessa 
guerra residem em Pau de Colher. Como moro na Comu-
nidade Quilombola Saco-Curtume, no município de São 
João do Piauí, região de onde saíram muitas pessoas para 
viver em Pau de Colher, não foi difícil encontrar quem 
falasse do assunto. Dona Ângela Alves do Nascimento 
participou da guerra e ainda reside em Pau de Colher:

“Nasci e me criei aqui em Pau de Colher, tenho 84 
anos e morei no acampamento. Sou sobrinha de Senhori-
nho e também conheci muito bem o Sr. Quinzeiro. Eles é 
que ajeitavam o povo. Nós vivíamos sossegados, até que 
começaram a nos atacar, dizendo que nós não podíamos 
viver aqui. Contavam muita mentira. Diziam até que o 
Sr. Quinzeiro tinha um torrado que as pessoas cheiravam 
e ficavam iludidas e, assim, o acompanhavam para onde 
ele fosse. Diziam também que se a pessoa não o acompa-
nhasse não adiantava nada, porque ele levava na marra. 
Tudo mentira. A gente acompanhava era porque a gente 
queria. Eu mesma fui porque quis e até gostava de viver 
lá. Foi quando eles chegaram nos atacando. Aí a guerra 
foi grande, porque nós resolvemos lutar também. Eles 
cercaram o acampamento e disseram que as mulheres e 
as crianças podiam correr. Eu tinha onze anos e tinha 
uma irmã pequena, de colo. Peguei minha irmã e saí cor-
rendo. De repente senti escorrendo uma coisa no meu 
corpo. Quando vi, era sangue. Olhei para minha irmã, ela 
estava morrendo nos meus braços. Larguei-a no chão e 
continuei correndo. Senti uma grande dor no meu braço, 
quando olhei foi que notei que a bala que havia mata-
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O Jucá da Volta
O Jucá é uma luta ancestral praticada na Comunidade 
Quilombola Volta do Campo Grande, no Piauí. Como 
outras lutas de origem africana, foi alvo de preconceito 
e discriminação, o que fez com que o seu conhecimento 
se passasse adiante sob a forma de brincadeira, embora 
também fosse utilizada como defesa pessoal. Jucá é o 
nome da árvore também conhecida como pau-ferro que, 
segundo Mestre Ernestino, é a madeira original de se fazer 
o pau do jucá. Na sequência de imagens extraídas do filme 
O Jucá da Volta: a arte da resistência, dirigido em 2014 por 
Nêgo Bispo e Junia Torres, Mestre Ernestino demonstra 
como manusear essa arma de defesa natural.

>
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do minha irmã também tinha atravessado o meu ombro. 
Mas eu consegui escapar mesmo assim, eu e uma turma. 
Nós corremos e ficamos escondidos no mato. Depois que 
mataram todo mundo, percebemos um grande incêndio 
queimando tudo o que a gente tinha, depois botaram 
gasolina e queimaram os corpos, porque eles mataram 
tanta gente que não tinha como enterrar e nem quem 
enterrasse. Quando acalmou, voltamos para organizar 
as nossas vidas. Ainda tentaram de tudo para tomar a 
nossa terra, mas estamos aqui. Foi muito triste. Para ter 
uma ideia, depois que tudo passou, só na roça que era 
do meu tio Senhorinho, foram achadas mais de duas mil 
cabeças de pessoas queimadas. E ainda hoje, quando a 
gente ara a terra, encontra algumas coisas, objetos pes-
soais, pedaço de osso...”

Quilombo dos Palmares
O Quilombo dos Palmares, localizado no atual município 
de União dos Palmares, Alagoas, surgiu no início da co-
lonização e foi desmantelado, segundo a historiografia 
oficial, em 1695. O povo de Palmares, assim como o de 
Canudos, Caldeirões e Pau de Colher, se relacionava com 
a terra como um ente gerador da força vital, e os frutos 
dessa relação com o território eram produtos extraídos 
através de processos festivos e religiosos. Pois esse povo 
recém-chegado da África, aliado aos povos nativos daque-
la região, tinha muito forte os seus elementos religiosos e, 
portanto, o seu jeito de pensar, viver e sentir era alimenta-
do pela cosmovisão politeísta. Palmares foi acusado de ser 

um bando de selvagens, sem religiosidade, sem civilização 
e sem cultura, que ameaçava a integridade moral, social, 
econômica e cultural dos colonizadores.

Segundo os historiadores, Palmares foi atacado por 
frentes militares que portavam armas com poder de des-
truição muitas vezes maior que o poder de defesa das ar-
mas da população palmarina. Isso significa dizer que a 
ciência que operava na construção das armas dos coloni-
zadores era tecnologicamente desenvolvida com o objeti-
vo de extinguir toda e qualquer resistência. E o saber que 
desenvolveu as armas do povo de Palmares era um saber 
vital, voltado para a construção de equipamentos de de-
fesa e de perpetuação da vida. Tanto é que o povo de Pal-
mares, quando contra-atacava, não tinha como objetivo 
aniquilar os colonizadores e sim libertar o seu povo para o 
fortalecimento e o florescimento da sua organização. As-
sim como em Canudos, Caldeirões e Pau de Colher, os co-
lonizadores não se contentaram com o aniquilamento do 
povo e o desmantelamento da organização de Palmares, 
ateando fogo em tudo.

Carta de Pero Vaz de Caminha
Hoje ainda encontramos muitas comunidades praticando 
relações de vida estruturalmente semelhantes às praticadas 
por Palmares, Canudos, Caldeirões e Pau de Colher e sendo 
igualmente atacadas nos mais diversos lugares das Améri-
cas. São acusadas de serem povos atrasados, improdutivos 
e sem cultura e portanto um empecilho ao avanço e ao de-
senvolvimento dos colonizadores. O que podemos perce-
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ber é que essas comunidades continuam sendo atacadas 
com armas de poder destrutivo ainda mais sofisticado, 
numa correlação de forças perversamente desigual. Só 
que, hoje, os colonizadores, ao invés de se denomina-
rem Império Ultramarino, denominam sua organização 
de Estado Democrático de Direito e não apenas quei-
mam, mas também inundam, implodem, trituram, so-
terram, reviram com suas máquinas de terraplanagem 
tudo aquilo que é fundamental para a existência das 
nossas comunidades, ou seja, os territórios, símbolos e 
significações dos nossos modos de vida.

O Estado do Piauí, lugar onde nasci, historicamente 
tem sido visto e tratado como um dos estados mais “atra-
sados” da federação. Isso do ponto de vista dos coloniza-
dores e da ideologia do progresso e do desenvolvimento. 
Acredito que seja exatamente por isso que o Piauí seja 
um dos estados que mais tem preservado os territórios e 
as territorialidades das populações tradicionais, porque, 
historicamente, o eixo do desenvolvimentismo e os inves-
timentos de maior vulto concentraram-se prioritariamen-
te nas regiões Sul e Sudeste do país. No entanto, o Piauí 
encontra-se, atualmente, sob grande ameaça: hidrelétricas 
no Rio Parnaíba; polo Industrial de celulose; exploração 
de minério; monocultura irrigada de cana de açúcar, soja, 
fruticulturas, etc., sendo esse processo chamado de “última 
fronteira agrícola dos cerrados”. Somado a tudo isso, tam-
bém está em construção a Ferrovia Transnordestina, ex-
clusivamente voltada para o escoamento dos produtos de 
toda essa expropriação. Essa ferrovia sequer fará o trans-

porte de passageiros e/ou dos cultivares das comunidades 
tradicionais e dos agricultores familiares do estado.

Observando os Estudos de Impacto Ambiental desses 
projetos, os chamados EIA/RIMAS, é possível compará-
-los à Carta de Pero Vaz de Caminha, pois, estando as 
comunidades no seu campo de resistência, agregaram a 
essa resistência o direito garantido na Constituição de 
1988, o que fez com que a colonização resignificasse a 
Carta. A Carta de Pero Vaz de Caminha é hoje traduzida 
para a linguagem dos EIA/RIMAS que, ao invés de ana-
lisar os reais impactos socioculturais e ambientais que 
esses projetos causarão ao meio ambiente e às popula-
ções locais, é utilizada como instrumento ideológico de 
promoção da recolonização – e é exatamente por isso 
que prefiro chamá-los de projetos de expropriação. Só 
que, hoje, ao invés de uma carta generalizada, os EIA/
RIMAS aparecem como cartas específicas, na tentativa 
de pulverizar o enfrentamento. Por outro lado, as co-
munidades contracolonizadoras, além de suas tradicio-
nais armas de defesa, aos poucos, vêm se apropriando 
das armas de ataque dos colonizadores. Apesar disso, 
infelizmente, na maior parte das vezes, as armas tecno-
lógicas são apresentadas com um poder de destruição 
muitas vezes maior que o poder de defesa e de constru-
ção da vida daquelas armas representadas pelos direitos 
legais, às quais muitas vezes as comunidades se apegam 
e, por isso, seguem resistindo. Por tudo isso, os atuais 
enfrentamentos podem trazer efeitos muito mais drásti-
cos, tanto para um lado quanto para o outro. *
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INDIGENAÇÕES 

Texto de Wellington Cançado
Los Awajún y los Wampis, desenhos de Gerardo Petsaín

A invenção andina do Estado plurinacional e intercultural, 
radicalizada com a decretação do território autonômico Wampis 
na Amazônia peruana, atualizam o debate das sociedades contra 

o Estado e apontam para a viabilidade prática de uma vida 
autogovernada e visionária para índios e outros indígenas.

muito longe de sua aldeia. Confundido com um gringo, 
foi morto de forma brutal pelos habitantes locais.

Nas comunidades Awajún e Wampis, bem mais ao nor-
te da Selva Central, nas versões da época, os “marcadores” 
surgem com mais frequência como homens brancos que, 
acompanhados de uma jovem, sua “secretária”, e com o 
propósito de vacinar ou medicar as crianças, acabam por 
marcar as vítimas com uma tatuagem permanente do nú-
mero 666 (“a marca da besta no Novo Testamento”) ou 
com um código de barras típico de produtos comerciais. O 
contato com os “marcadores” levou os Awajún e os Wam-
pis a recusarem as campanhas oficiais de vacinação e pro-
dutos com códigos de barra, especialmente o leite, os ce-
reais e os complementos para recém-nascidos distribuídos 
pelo governo peruano e pelas ONGs atuantes na região. 

Essas e outras histórias estão documentadas no ensaio 
“Vultos, marcadores e gringos voadores: percepções na-
tivas da violência capitalista na Amazônia Peruana”, de 
Fernando Santos-Granero e Frederica Barclay. Mas, como 
os próprios autores advertem, essa não é a primeira vez 
que os povos da Amazônia associam a aparição de seres 
sobrenaturais ao avanço dos interesses mercantis e extra-
tivistas sobre seus territórios e a ameaças advindas das 
forças do Estado. Referências aos pishtacos – estrangeiros 
que matam as pessoas e retiram sua pele e gordura – re-
montam ao século XVI e vêm intrigando pesquisadores 
ao longo dos tempos. E, apesar das muitas metamorfo-

Em 2008, começaram a circular entre os Awajún, os 
Wampis e os Ashaninka, na Amazônia peruana, his-

tórias de seres sobrenaturais, de pele clara, equipados 
com carapaças indestrutíveis, descidos do céu em cápsu-
las luminosas ameaçadoras. Conhecidos como “vultos”, 
“marcadores” e “gringos voadores”, esses seres atacavam 
os indígenas, roubavam suas crianças, introduziam subs-
tâncias estranhas em seus corpos e extraíam a gordura, 
os olhos e o coração para minar suas energias vitais e 
inibir suas capacidades reprodutivas. 

Gringos voadores, segundo os relatos, eram quase 
sempre homens, mas, em alguns casos, mulheres; voa-
vam graças às suas asas metálicas ou a pequenos motores 
acoplados à barriga. Surgiam à noite ou de madrugada, 
emitindo luzes multicoloridas e flashes poderosos capa-
zes de cegar as suas vítimas indefesas. Muito comumente 
levavam consigo um pequeno freezer com diversos com-
partimentos onde, meticulosamente, armazenavam os ór-
gãos retirados das pessoas. 

Certa vez, fartos dos invasores, os Ashaninka se or-
ganizaram para emboscá-los. Logrando capturar dois 
desses seres, cuidaram logo de queimá-los em uma gran-
de fogueira. Em outra ocasião, um infeliz Ashaninka,  
tendo capturado um gringo voador em circunstância 
não esclarecida, resolveu acoplar o pequeno motor à sua 
própria barriga e, sem controle, depois de voar em altís-
sima velocidade por quilômetros, acabou por aterrissar 
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ses e variações, a emergência desses seres sobrenaturais 
nas mitologias andinas invariavelmente coincide com 
um poder externo inexplicável e alienígena, que domi-
na e extrai as forças vitais indígenas. Gringos voadores, 
marcadores e vultos, os pishtacos contemporâneos, são 
expressões de uma longa tradição de infortúnios com um 
outro radical, de encontros indesejados com os brancos e 
seus métodos predatórios e violentos.

Os Awajún e os Wampis estão entre os mais numero-
sos povos nativos da Amazônia peruana, são falantes da 
mesma família linguística (Jíbaro) e há muito habitam a 
floresta do sopé andino, acumulando resistências con-
tracoloniais e histórias de autonomia política. Ao longo 
dos séculos, detiveram as invasões incas e resistiram ao 
avanço espanhol; repeliram as missões religiosas e muitas 
outras incursões indesejadas aos seus territórios. Guerrei-
ros habilidosos, na década de 1970, ficaram conhecidos 
por terem criado o Conselho Aguaruna-Huambisa (no-
mes espanhóis atribuídos aos dois povos), que significou 
a superação de sua rivalidade histórica, para juntos con-
frontarem as forças externas. Nas últimas décadas, essa 
reorganização interétnica regional transbordou para a 
prática política possibilitando que os Awajún e os Wam-
pis conseguissem estar à frente de prefeituras e órgãos 
distritais (como no caso de Gerardo Petsaín – cujos dese-
nhos ilustram este texto – que em 2002 foi eleito prefeito 
de Domingusa, no Distrito de Nieva).

Atualmente, os Awajún e os Wampis formam parte da 
Associação Interétnica para o Desenvolvimento da Selva 
Peruana (AIDESEP), a maior confederação de nativos da 
Amazônia e uma instância importante de resistência con-
tra as ameaças alienígenas perpetradas pelo Estado, pelas 
corporações, ou, de forma cada vez mais frequente, por 
ambos, como aliados.

Alienígenas, viríamos a saber recentemente, após dé-
cadas de (auto)colonização mental pelas distopias 

hollywoodianas, não estão restritos aos sistemas estela-
res distantes e não se apresentam somente na forma de 
seres bizarros ou humanoides dispostos a nos abduzir 
na primeira oportunidade. 

Aliens, inclusive, assim como no clássico filme 
homônimo, antes de cogitarem viajar anos-luz para 
ameaçar os únicos humanos (re)conhecidos da galá-
xia, viviam tranquilos em seu cosmos próprio até serem 
abruptamente perturbados por exploradores destemidos 
e mercenários brutais em busca de recursos há muito 
exauridos em sua Terra natal. 

Como descobriríamos em uma aula pública na Cine-
lândia, alienígena são o oposto de indígenas, estes sim 
“gerados dentro da terra que lhes é própria, originários 
da terra em que vivem”. 

Não parece ser um paradoxo que a simpática cria-
tura reptiliana do referido filme, molestada pelos fo-
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rasteiros enquanto hibernava confortavelmente em seu 
óvulo gosmento e translúcido, acabe por levar a pecha 
de alienígena?

Quanto aos indígenas, “pertencer à terra, em lugar de 
ser proprietário dela” é o que os define. Nada a ver com os 
desorientados descobridores rumo ao Oriente, que, acre-
ditando terem chegado à Índia, sujeitaram os milhões de 
inquilinos da Terra sem Mal à categoria de “índios” e a 
transformaram em um brasil perpétuo.

Então é isso: se o antônimo de indígena é alienígena, 
o contrário da terra própria só pode ser mesmo a pátria 
involuntária. E os seus nativos, os involuntários da pátria. 

“Os involuntários da pátria” é o título da aula pro-
ferida por Eduardo Viveiros de Castro durante o ato 
carioca da mobilização nacional Abril Indígena, de-
dicada, este ano, ao debate sobre “resistência, terra e 
autodeterminação”. E é também a origem de todas as 
aspas acima, além de ser o estopim para essa digressão 
entre ficção científica e cosmo-política, que, de repen-
te, parecem saídas de um mesmo mito de origem. Os 
involuntários da pátria, que o antropólogo conclama 
(“desertai-vos!”), são também “nós, os ‘outros índios’”, 
aqueles que não são índios, mas que “se sentem indíge-
nas”, indígenas no sentido de “gerados dentro da terra 
que lhes é própria, originários da terra em que vivem”. 

Sendo os índios os primeiros indígenas do Brasil, são 
eles também os primeiros involuntários da pátria. Mas isso 

nunca foi nenhum empecilho à deserção dos muitos outros 
e diversos indígenas que “rexistem” no Brasil e ao Brasil, 
pois a “indigeneidade” é uma relação, uma formação dis-
cursiva, e inclui não somente índios, mas todos aqueles 
que se identificam como indígenas: “o povo LGBT, o povo 
negro, o povo das mulheres”, quilombolas, ribeirinhos, etc. 
E até mesmo “nós brancos”, não representados como cida-
dãos, rebelados contra as forças unificadoras desse Estado 
e dessa nação a que convencionamos dar o nome da pri-
meira espécie que extinguimos. 

Ser contra o Estado pode até ser uma opção para 
nós-brancos-indígenas e tem sido uma condição com-
pulsória para os demais involuntários da pátria, mas a 
virtude de ser contra o Estado sempre foi mesmo dos 
índios que cá estavam, nessas terras baixas da América 
do Sul. Não somente porque instados a resistir contra 
a colônia alienígena que aportou – para ficar – por 
essas bandas há cinco séculos, mas, antes, por serem a 
não sujeição a leis exteriores ou à vontade de outrem 
aspectos constituintes de suas “sociedades primitivas”.

Já tínhamos o comunismo. Já tínhamos a língua sur-
realista. A idade de ouro… Tínhamos Política que é a 

ciência da distribuição. E um sistema social planetário”. 
Sem que lhe déssemos muita atenção, Oswald de Andra-
de havia se manifestado de forma mais poética e proféti-
ca, e quando ainda era tempo. 

“
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Mas se “antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o 
Brasil tinha descoberto a felicidade”, foi como “gentes sem 
fé, sem lei, sem rei” que os índios foram retratados por 
Pero de Magalhães Gândavo nos idos de 1576 e por tan-
tos outros viajantes e cronistas: sem Estado, sem religião, 
sem economia. Relatos que não somente perduraram pelos 
séculos como acabaram por estigmatizar os ameríndios 
como sociedades “da falta”. 

O etnocentrismo evolucionista que continua a exalar 
dessa narrativa demoraria um bocado para ser abalado, 
e a “revolução copernicana” do etnólogo francês Pierre 
Clastres na década de 1960 viria a ser um passo impor-
tante. Ao se debruçar sobre a dimensão política das so-
ciedades indígenas, entre os Guayaki, os Guarani e Ya-
nomami, Clastres se propõe a reposicionar a categoria de 
“primitivo” no debate contemporâneo, formulando a tese 
do “contra-Estado”. 

O Estado, nos diz ele, “não é os ministérios, o Eliseu, a 
Casa Branca, o Kremlin…” O Palácio do Planalto, podemos 
logo acrescentar, nos incluindo na conversa. O Estado é o 
exercício do poder político como coerção, à força. Ou bem 
entendido, é o murro na mesa desferido pela ex-presidenta 
diante de ribeirinhos atônitos e prestes a terem suas vidas 
inundadas pela usina de Belo Monte. 

Clastres, um anarquista libertário atuante em Maio 
de 1968 e opositor da guerra empreendida pela França 
contra a independência argelina, no seu já clássico e 
cada vez mais incensado ensaio A sociedade contra o 
Estado, de 1974, propõe que as sociedades indígenas se 
mantêm em guerra e em constante hostilidade para criar 
“a todo o tempo o múltiplo” e preservar sua autossufi-
ciência – “quase se poderia dizer, na autogestão”. E que 
enquanto os seus chefes não detiverem nenhuma auto-
ridade, capacidade de ordenar ou de se tornarem dés-
potas, simplesmente contando com o prestígio do uso 
da palavra sem força alguma de lei, não poderá haver 
unificação totalizante, não poderá prosperar um Estado. 

A noção de “contra o Estado” funda-se, pois, tanto 
no esvaziamento de qualquer força coercitiva da chefia 
indígena, quanto na guerra como estratégia de recusa à 
concentração do poder, possibilitando que as comuni-
dades permaneçam demográfica e territorialmente res-
tritas, condição básica para sua indivisibilidade. 

As sociedades contra o Estado frequentadas por 
Clastres não se constituíam, entretanto, pela falta de 
um Estado e de tantas outras coisas que os brancos 
bem-mandados consideravam imprescindíveis ao seu 
mundo, pois não se trata de “atraso” ou mesmo de in-
capacidade de governar-se, mas, antes, de mecanismos 
sociais complexos de recusa deliberada à hierarquia, à 
obediência e ao poder centralizado. 

O critério da falta, determinante no contraste tipoló-
gico entre selvagens e civilizados, será ponto de grande 
consideração para Clastres também no que diz respeito 
à sobredeterminação das sociedades modernas no plano 
econômico. Ou, como diria o próprio, “dois axiomas, 
com efeito, parecem guiar a marcha da civilização oci-
dental, desde a sua aurora: o primeiro estabelece que a 
verdadeira sociedade se desenvolve sob a sombra prote-

tora do Estado; o segundo enuncia um imperativo cate-
górico, pois é necessário trabalhar.” 

Ao contrário de Marx e Engels, ideólogos do comunis-
mo sem classes, para os quais o Estado é uma criação dos 
poderosos para gerir os seus negócios, Clastres acreditava 
não no poder econômico, mas sim no poder político – no 
Estado – como a grande força instauradora das classes, 
pela divisão crucial entre quem comanda e quem obedece, 
já que quem comanda exerce o poder de mandar nos ou-
tros e “pode dizer-lhes: Trabalhem para mim.”

Contrariando a caricatura – repetida à exaustão desde 
a chegada dos europeus – na qual os índios são pregui-
çosos e a ideia, em termos antropológicos, de que as so-
ciedades indígenas estão baseadas em uma economia de 
subsistência, Clastres argumenta serem estas as primei-
ras sociedades da abundância. Sociedades que recusam 
o excesso inútil e o acúmulo para produzirem somente 
as “necessidades energéticas” diárias. “Nada poderia es-
timular a sociedade primitiva a desejar produzir mais, a 
alienar o seu tempo num trabalho sem finalidade, en-
quanto esse tempo é disponível para a ociosidade, o jogo, 
a guerra ou a festa”. 

A atualidade do pensamento de Pierre Clastres, para 
além da urgência atual de todo o tipo de “contras”, está no 
desmantelamento daquela fixação tipicamente europeia, 
incapaz de imaginar alternativa que não o Estado como 
o destino inexorável de toda e qualquer sociedade. Está 
na inspiração à ação política como recusa ao poder e na 
possibilidade de conjuração coletiva das forças basilares 
dos nossos Estados, mas, também, na invenção premente 
de outra “economia política da vida”. E, ainda mais, uma 
atualidade que impregna a viabilidade, cada vez mais prá-
tica do que teórica, de que aquele Estado-nação alienígena 
importado em naves transatlânticas pode ser desafiado e 
transformado por uma (filosofia) política indígena.

Em 29 de novembro de 2015, reunidos na comunidade de 
Soledad, 300 representantes de 85 comunidades Wam-

pis decretaram o autogoverno de seu território integral, Iña 
Wampisti Nunke, de 1,3 milhões de hectares de floresta e 
10.613 indivíduos.

 O território autodeclarado “integra diversos espaços 
onde os habitantes se relacionam entre si. Entsa, o espaço 
aquático, onde vivem os tsunki shuar. Nunka, o espaço da 
terra, onde estão os seres vivos com os quais nos relacio-
namos permanentemente, as pessoas humanas, os animais 
e seus donos, iwanch y tijae, as plantas da natureza e suas 
mães, especialmente Nunkui, que vive no interior da terra, 
os rios e as montanhas sagradas. Nayaim, o ar, o espaço do 
céu que não está separado da terra, onde vivem Etsa (sol), 
o guia, Yaa (estrelas) e Nantu (lua) assim como Ujumak 
e muitos outros seres e pelos quais chegam os mortos e 
ancestrais da nação. Todos estes espaços estão vivos e de-
pendem uns dos outros”.

Enquanto no sistema de governo tradicional Wampis 
a população é liderada por visionários de renomada fama 
guerreira, para efeitos da governança territorial o governo 
autônomo decidiu estabelecer eleições democráticas com 
representantes provenientes de 27 comunidades, tendo sido 



71

eleitos Wrays Pérez Ramirez como o primeiro presidente, 
pamuk, e 21 membros do parlamento, El Uun Iruntramu 
(instituído em fevereiro de 2016).

Nascida de um processo histórico na Comunidade 
Nativa de Bagazan del Morona em 1995, o anteceden-
te imediato da declaração do governo autônomo foi a 
Cúpula Wampis para o Território Integral e Governança 
Autônoma, celebrada em meados do ano passado, oca-
sião na qual foi aprovado, por 120 representantes de 
comunidades Wampis, o Estatuto Autonômico do Go-
verno Territorial da Nação Wampis.

Logo em seu preâmbulo, o Estatuto estabelece que, 
dentre outras coisas, a livre determinação compreende o 
direito à autonomia e ao autogoverno de acordo com a pró-
pria cosmovisão, mesmo que homens e mulheres da nação 
Wampis continuem a ser cidadãos peruanos, gozando de 
igualdade e de todos os direitos e deveres dos demais.

A constatação da urgência da constituição de um 
governo autônomo Wampis remonta a séculos de vio-
lência estatal e diversos pactos e acordos recentes não 
cumpridos pelo Estado peruano, em conflitos fronteiri-
ços com o Equador, na criação de áreas de preservação 
e na concessão de estradas, minas e outras atividades 
em seu território. Mas foram mesmo os confrontos dos 
Awajún e os Wampis com o governo do presidente 
Alan García, para quem a floresta peruana era um “va-
zio ocioso”, que vieram a desencadear a “Insurgência 
amazônica” e o episódio que ficaria conhecido como “o 
massacre de Bagua”.

No curto período entre maio e junho de 2008, foram 
encaminhados “excepcionalmente” pelo governo de Gar-
cía onze decretos legislativos que objetivavam efetivar o 
Tratado de Livre Comércio (TLC) entre o Peru e os Estados 
Unidos, criando condições para espoliação dos territórios 
indígenas e expropriação dos recursos naturais da selva 
por grandes corporações nacionais e multinacionais. 

Mas, já em agosto, as comunidades indígenas em-
preendem um conjunto de ações como parte da “Grande 
Mobilização Nacional dos Povos Indígenas”, e, durante a 
contraofensiva, o líder indígena e presidente da AIDESEP 
Alberto Pizango pondera ao jornal La Republica: “nós 
não somos contra o desenvolvimento como nos acusam. 
Queremos o desenvolvimento da selva, mas desde que 
seja da nossa própria perspectiva. De que nos serve ter 
água, luz, telefones se vemos nossas comunidades des-
truídas e inundadas por pragas sociais?”. 

Sem diálogo com o governo, um grupo de cerca de 
2.000 membros da etnia Machiguenga captura uma de-
zena de embarcações de transporte de combustível da 
empresa argentina Pluspetrol. No dia seguinte, cerca 
de 600 Awajún ingressam nas instalações da PetroPerú 
enquanto outro grupo toma a Central Hidroelétrica de 
Aramango. Pouco depois, comunidades do Baixo Uru-
bamba ocupam plataformas, heliportos, oleodutos e 
acampamentos de petroleiras.

Em rechaço à “pouca vontade demonstrada” para 
discutir o pacote de decretos e em resposta ao estado de 
emergência imposto pelo governo devido aos protestos, 
Pizango anuncia publicamente que, a partir de então, 

os indígenas haviam decidido colocar em vigência suas 
próprias leis e declara que os seus atos estavam ampara-
dos pelo “direito à insurgência”, previsto no artigo 46 da 
Constituição Peruana.

Um ano após os decretos legislativos e muitos en-
frentamentos entre o Estado e os indígenas, no dia 
cinco de junho de 2009, aproximadamente cinco mil 
Wampis e Awajún bloqueiam a rodovia Fernando Be-
laúnde Terry, que conecta a selva setentrional ao Pací-
fico, próximo à cidade de Bagua, em um trecho conhe-
cido como “A Curva do Diabo”. 

Entre as cinco e seis da manhã, um grupo de 369 
membros da Polícia Nacional do Peru, da Direção de 
Operações Especiais e efetivos do Exército, por ordem 
direta do presidente, avança sobre os manifestantes, 
atirando bombas de gás lacrimogêneo de helicópteros 
(algumas versões contam de disparos de metralhadora) 
enquanto, no solo, a polícia disparava de veículos blin-
dados, com fuzis de assalto contra a multidão.

Durante o confronto, a população de Bagua, indig-
nada, incendeia instituições estatais e imóveis do par-
tido oficial. Em um posto da companhia estatal Petro-
Perú, a 80 quilômetros da curva diabólica, 11 soldados 
tomados como reféns são mortos e degolados assim 
que a notícia do massacre de Bagua chega. Ao término 
do confronto, 25 soldados e 9 indígenas estavam mor-
tos, mais de 200 haviam ficado feridos e, até hoje, a 
quantidade de desaparecidos segue indeterminada.

Em diversas aparições públicas, ministros qualifica-
riam as demandas dos manifestantes como “caprichos” 
e o presidente minimizaria a morte dos indígenas, aos 
quais se referiu como “pessoas de segunda classe”, res-
ponsáveis por fazerem o país retroceder a estágios “pri-
mitivos, não civilizados e irracionais”. Campanhas publi-
citárias são velozmente lançadas na imprensa nacional 
com os slogans “12 milhões de hectares para 400 mil na-
tivos? 15 milhões de hectares como santuários naturais?”.

Alberto Pizango é responsabilizado pelas mortes e de-
nunciado pelo governo por rebelião e conspiração contra 
o Estado (podendo ser condenado à prisão perpétua em um 
processo que continua a se desenrolar até hoje).

Anos após o massacre, vazamentos do WikiLeaks 
revelaram que o Departamento de Estado norte-ame-
ricano pressionava o governo peruano, colocando em 
xeque o recém-assinado Tratado de Livre Comércio se 
os protestos não fossem contidos. 

O “Baguazo”, como os habitantes locais vieram a 
se referir ao massacre, foi um ponto de inflexão para 
os movimentos indígenas no Peru e demais povos an-
dinos, pela constatação generalizada de que a aliança 
mortífera entre a violência Estatal e o poder das corpo-
rações acabaria por exterminá-los muito brevemente.

Marisol de la Cadena, envolvida com os dilemas 
políticos da indigeneidade contemporânea e com os 
conflitos entre os grandes projetos de desenvolvimento 
nacionais e os indígenas, relata a estigmatização pro-
gressiva destes como “velhos comunistas” dedicados a 
impedir o progresso com “roupagens ambientalistas”. 
Mas, para o colombiano Arturo Escobar, mais do que 
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“estar contra” o Estado e seus sócios, as diversas for-
mas de resistência das populações selváticas esboçam 
a possibilidade de uma “biodemocracia” com ênfase no 
controle local dos recursos, na redefinição da noção de 
produtividade, na diversidade cultural e biológica e na 
autonomia territorial. 

Talvez a insurgência Wampis esboce não a recusa 
ao Estado em termos clastreanos, mas, sim, o seu rede-
senho cosmoprático, numa espécie visionária de pers-
pectivismo político. O certo é que, depois do Baguazo, 
os indígenas nunca mais fecharam estradas, porque já 
conheciam as armadilhas do Estado peruano, veio a 
dizer certa vez Alberto Pizango. “A grande lição de Ba-
gua para os indígenas foi a necessidade de passar do 
grande protesto para a grande proposta, e da grande 
proposta para a grande ação, que consiste no exercício 
pleno da livre determinação dos povos”.

Uma definição trivial de Estado é aquela que descre-
ve uma nação politicamente organizada e unificada 

através de seus sistemas – educativo, jurídico, etc. – e 
também de seus mitos fundadores e suas ficções identitá-
rias, a bandeira, o hino. Mas se sem o uso da força não há 
Estado, as nações, diferentemente, são constituídas por 
vontade própria e estão fortemente implicadas com o ter-
ritório, com a língua e com as tradições compartilhadas. 
Enquanto uma nação pode sobreviver ao enclausura-

mento arbitrário estatal – fato corriqueiro há pelo menos 
cinco séculos –, o Estado subsiste fundamentalmente de 
seu caráter mononacional e monocultural – pelo menos 
até bem recentemente – e, por isso, a intransigência mai-
úscula e singular: Estado-nação.

Mas, na última década do século passado, esse hífen 
inconveniente entre Estado e nação começa a ruir preci-
samente quando movimentos indígenas andinos, fartos 
da herança excludente, etnocida e invisibilizante à qual 
estão submetidos desde sempre, se propõem a inventar 
um outro Estado, plurinacional e intercultural, capaz de 
incorporar suas cosmologias e modos de vida. O ativismo 
conscientemente propositivo desses movimentos, espe-
cialmente no Equador e na Bolívia, vai então desencade-
ar as constituições plurinacionais e interculturais apro-
vadas em 2008 e 2009, respectivamente, dando início a 
um processo de transição do Estado-nação colonial para 
formas plurais de Estados-nações. 

Não sem que o lugar subalterno imposto aos “latino-
-ameríndios” (maiorias demográficas nos Andes) fosse rei-
terado sistematicamente para a deslegitimação jurídica e 
a descaracterização narrativa da plurinacionalidade como 
uma forma de separatismo e independentismo oportunista, 
em um viés novamente nacionalista e europeu.

Nina Pacari, ativista ligada ao movimento indíge-
na e hoje juíza da suprema corte do Equador, insiste na 
potência da plurinacionalidade para fraturar a falsa ho-
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mologia entre as nações e o Estado, mas também para 
superar o eurocentrismo dominante. Afinal, se cada na-
ção estabelece relações particulares com o território, são 
precisamente as especificidades entre o povo e a terra 
que a instauram, e legitimar tais nações perante o Estado 
significa preservar suas relações e seu modo de governo 
do território. Mas, como bem sabemos, a terraplanagem 
dos relevos sociais, políticos e econômicos foi e continua 
a ser o motor do Estado moderno. E, no nosso caso, em 
Pindorama, de uma modernidade em moto-contínuo.

“Seria possível pensar o Estado brasileiro como plu-
rinacional, e não apenas pluriétnico ou plurirracial?”, 
pergunta Sylvia Caiuby Novaes no ensaio “Nações In-
dígenas” ainda na década de 1980, três anos antes da 
Constituição de 88, ao refletir sobre a dificuldade histó-
rica das relações índios-Estado no Brasil e os obstácu-
los para se pensar os índios como nações com direitos 
soberanos sobre o seu território.

Renato Sztutman, etnólogo, professor da USP e ainda 
garoto na época da pergunta de Sylvia, nos oferece uma 
resposta interessante ao escrever sobre as metamorfoses 
da obra de Pierre Clastres recentemente. Para ele, “no Bra-
sil, a construção de uma consciência pan-indígena – de 
um indianismo político propriamente dito – seria bastante 
recente se comparada a outros países da América Latina. 
Isso não implica a impossibilidade de refundação do Es-
tado, mas sim a necessidade de um maior aprendizado da 

experiência moderna do Estado. Poderíamos objetar que a 
construção desses Estados plurinacionais na Bolívia e no 
Equador, em que a população declarada como indígena é 
imensa, teria como modelo um Estado indígena, de ma-
triz andina, capaz de garantir um certo equilíbrio entre a 
imposição de uma unificação política e ritual e a autono-
mia das comunidades agrícolas. Como evidencia Salvador 
Schavelzon, em seu estudo minucioso sobre o processo 
da Constituinte na Bolívia, uma das questões centrais ali 
discutidas foi o lugar das comunidades agrárias, estas que 
representariam um ‘contra o Estado’ dentro do Estado. Ou 
seja, o desafio seria como trazer para o Estado o sentido 
da autonomia dessas comunidades, e assim pensar ‘um 
Estado que também fosse um não-Estado’. Um desafio 
ainda maior seria o de pensar uma refundação do Estado 
no caso de certos atores indígenas das terras baixas sul-
-americanas, para quem o Estado, seja qual for sua geo-
metria, permanece uma experiência alienígena, ainda que 
não destituída de possibilidade.”

Cindindo o universalismo da figura estatal, a indi-
genização plurinacional e intercultural andina, radica-
lizada com a insurgência inaugural Wampis, engendra 
contraestados de desalienação de milhares de índios, 
mas também aponta para a viabilidade prática de uma 
vida terrena, autogovernada e visionária para todos 
aqueles que, seja lá a qual terra pertençam, voluntaria-
mente também se sintam indígenas. *
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O PODER 
LOCAL

Gambiarras, fotografias de Cao Guimarães

Nossa passividade tem sido alimentada pelo ideário da mão invisível 
do mercado que promete nos levar ao melhor dos mundos e pela visão 
estatizante que nos assegura que o planejamento central ordenará 
nossas vidas. Frente à falência dos dois modelos, a escala local aparece 
como possibilidade de autogestão social. 

Visitei um conjunto habitacional em Grenoble, na 
França, onde descobri o funcionamento de um espaço 

organizado não por uma empreiteira que maximizaria os 
lucros sobre o terreno e a construção, mas por seus pró-
prios habitantes, com o intuito de otimizar  suas condições 
de vida. Os vários prédios do conjunto são interligados em 
diversos andares, o que permite uma fácil comunicação 
interna. A escola no térreo permite que uma criança vá 
comer um sanduíche em casa entre uma aula e outra. 

Outros serviços que respondem a atividades e neces-
sidades diárias estão dispersos pelo conjunto: o merca-
dinho, a farmácia, a lavanderia e outros, compondo o 
chamado espaço “de a pé”. E como a área externa dos 
prédios é comum, há ampla possibilidade para a prá-
tica de esportes, para bancos de jardim, para o efetivo 
convívio social. 

Não tenho nenhuma pretensão de transportar para o 
Brasil um pedaço de França, ainda que alguns pedaços 
sejam bem agradáveis. O que quero sugerir aqui é que 
quando uma comunidade de famílias decide organizar 
suas condições de vida de forma humana, isso é possí-
vel. Não há nenhuma lei que defina que, para levar a 
criança para a escola, seja obrigatório correr e estacio-
nar em fila dupla ou levantar de madrugada e enfileirar 
diversos meios de transporte. A moradia é muito mais 
do que a casa ou o apartamento: é também a organiza-
ção racional do entorno. 

A realidade é que somos condicionados, desde a in-
fância, a acreditar que as formas de organização do nosso 
cotidiano pertencem naturalmente a uma misteriosa esfera 
superior, o “Estado”, ou aos poderosos interesses da espe-
culação imobiliária e das empreiteiras. 

Em todo caso, acabamos convencidos de que a única 
opção que temos é nos inserirmos da forma mais vantajo-
sa possível no mundo tal como existe, definido por outros. 
A própria forma de definir o mundo que nos cerca seria 
coisa de terceiros. E se estamos insatisfeitos e temos os 
recursos, mudamos de casa, em vez de mudar o ambiente. 

Por outro lado, aceitamos que a modernização econô-
mica e social seja feita à custa do indivíduo, como se o 

conforto de um rio limpo, de ruas arborizadas (talvez até 
com frutas) ou simplesmente transitáveis, de espaços livres 
para o convívio e para as brincadeiras das crianças fos-
se incompatível com o desenvolvimento. Pensamos nisso 
como coisas do passado, quando justamente as novas tec-
nologias tornam isso mais possível do que nunca. Somos 
mais ricos, mas esmagados pela forma absurda por meio 
da qual utilizamos essa riqueza. 

O problema central, portanto, é o da recuperação do 
controle do cidadão, em seu bairro, em sua comunida-
de, sobre as formas de seu desenvolvimento, sobre a 
criação das coisas concretas que fazem com que nossa 
vida seja agradável. Ou não. Não há nenhuma lei que 

Texto de Ladislau Dowbor 
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determine que devamos nos matar todos de trabalhar 
para criar um mundo que não queremos. Já é tempo de 
nos tornarmos exigentes. 

A nossa passividade tem sido alimentada e realimen-
tada em duas fontes. A primeira é o neoliberalismo, que 
nos ensina que devemos evitar nos intrometer na cons-
trução do mundo que nos cerca, porque existe uma “mão 
invisível”, o mercado, que assegura que chegaremos au-
tomaticamente ao “melhor dos mundos”. O que nos ex-
plicam, na impossibilidade de negar os absurdos, é que os 
outros caminhos são piores. 

A segunda é a visão “estatizante”, que nos assegura 
que o planejamento central porá ordem em nossas vidas, 
simplificação que já foi desmentida pelos fatos. Essas 
grandes simplificações ideológicas que ainda hoje tanto 
tensionam a nossa política simplesmente não são realistas 
na complexa sociedade contemporânea. 

Em resposta aos absurdos crescentes que encontra-
mos na favela, no latifúndio e na fumaça das cidades 
congestionadas, surge, com grande força, nas últimas 
décadas, a tendência das pessoas se organizarem para 
tomarem em suas mãos se não o destino da nação, pelo 
menos o destino do espaço que as cerca. O “espaço lo-
cal”, no Brasil, é o município, unidade básica de orga-
nização social, mas é também o bairro e até mesmo o 
quarteirão em que vivemos. E como o cidadão recupera 
essa dimensão da sua cidadania? 

O poder local está no centro do conjunto de transfor-
mações que envolvem a descentralização, a desburocra-
tização e a participação, bem como as chamadas novas 
“tecnologias urbanas”. O poder local não é condição sufi-
ciente para mudar o mundo, sem dúvida, mas é sim condi-
ção necessária. A democracia começa em casa. 

Estamos acostumados a que a intervenção do cidadão 
sobre a transformação social se dê através de dois ei-

xos fundamentais: o eixo político-partidário e, em menor 
escala, o eixo sindical-trabalhista. 

O primeiro tem como instrumento central a eleição 
de representantes e, como palco de luta, o parlamento 
e as estruturas executivas do governo. O segundo uti-
liza os instrumentos da negociação empresarial e da 
greve e tem como palco a empresa, visando à apropria-
ção mais equilibrada do produto social. Penetrou ainda 
muito pouco na nossa consciência a importância de um 
terceiro eixo, que tem como instrumento a organização 
comunitária ou a organização social de forma geral e, 
como espaço de ação, o bairro, o município, o chamado 
“espaço local”, o espaço de moradia. 

O cidadão que vive num bairro que não lhe agrada 
pensa em mudar de bairro ou até de cidade, mas não pensa 
muito na possibilidade e no seu direito de intervir sobre o 
seu espaço cotidiano, de participar na criação de uma me-
lhor qualidade de vida para si e para sua família. 

Na Suécia, o cidadão participa, em média, de quatro 
organizações comunitárias. Na Colômbia, generalizou-se 
a organização comunitária nas “veredas”. O Estado de Ke-
rala, na Índia, tem ótimos resultados em suas políticas em 
virtude do sistema participativo. Das cidades que conse-

guiram excelência em qualidade de vida, de Barcelona a 
Vancouver ou Amsterdã, todas geraram processos decisó-
rios com ampla autonomia local e sistemas participativos 
sofisticados. Os exemplos se encontram por toda parte, 
numa verdadeira explosão de organizações que se carac-
terizam pela gestão participativa do espaço local. 

Por aqui, começam a surgir experiências desse tipo. Na 
cidade de São Paulo, constituiu-se, em 2008, uma rede de 
cerca de 500 organizações da sociedade civil denominada 
“Nossa São Paulo”. Durante a fase preparatória, em 2007, 
foram-se agregando comunidades, e 14 comissões elabo-
raram um sistema de 130 indicadores de qualidade de vida 
da cidade. Conseguiu-se aprovar uma lei que muda a Lei 
Orgânica da cidade: o prefeito eleito terá 90 dias para se 
comprometer com resultados quantificados, as “metas”. O 
programa municipal já não será do prefeito, que diz “meu 
programa”, e sim da cidade – o programa da cidade. 

Inspirada no exemplo de “Bogotá Como Vamos”, a 
experiência consiste na reapropriação das políticas pela 
comunidade. Ao gerar transparência na política local 
(democratização das informações) e ao democratizar os 
processos decisórios (participação da sociedade civil, des-
centralização em nível de subprefeituras), o movimento 
introduz uma outra forma de gestão. Várias cidades estão 
seguindo esse mesmo caminho no Brasil. 

Piraí, por exemplo, é uma cidade pequena do Estado 
do Rio de Janeiro. O prefeito mobilizou um pesquisador do 
desenvolvimento local, Franklin Coelho, para desenvolver 
um processo de inclusão digital na cidade. Um sistema 
público municipal de acesso generalizado à internet ban-
da-larga tornou as pequenas empresas locais muito mais 
produtivas ao liberá-las dos tradicionais atravessadores. 
Qualquer empório compra pela internet, buscando melho-
res preços, e passa a ter mais clientes. É uma desinter-
mediação do ciclo econômico. Os pequenos produtores de 
tilápia hoje vendem a pele para o Japão, aproveitando a 
conectividade da internet. Uma pessoa que tem um proble-
ma para resolver comunica-o via internet em vez de tirar o 
carro da garagem. São os bits que viajam, não as pessoas. 

O ceticismo quanto à importância estratégica dos me-
canismos participativos no nível local, no entanto, ainda 
é grande. É comum a visão de que a organização comu-
nitária que luta por uma casa de saúde ou pela desca-
nalização de um córrego, por exemplo, necessariamente 
desaparece assim que obtém a sua reivindicação. Essa 
visão está evoluindo gradualmente para a compreensão 
de que as comunidades estão simplesmente aprendendo 
a participar da organização de seu espaço de vida e de 
que o processo está mudando profundamente a forma 
como nos organizamos como sociedade, na medida em 
que assegura a transição de uma democracia representa-
tiva, exercida a cada quatro anos na boca da urna, para 
uma democracia participativa e permanente. 

A participação comunitária é claramente o mecanismo 
mais racional de regulação das principais atividades 

da área social, da urbanização, da pequena e média 
produção, além de constituir um “lastro” indispensável 
para o equilíbrio do conjunto das atividades no nível 
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macroeconômico. Nos países em desenvolvimento, esse 
mecanismo ainda é relativamente frágil.

Os países desenvolvidos, particularmente os países 
escandinavos, têm muito a nos ensinar sobre o peso da 
organização comunitária e, em particular, das organiza-
ções da sociedade civil como formas de assegurar que as 
atividades econômicas e sociais respondam, em última 
instância, às nossas necessidades. Afinal, para que traba-
lhamos? Basta olharmos para os países com o melhor IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano) do planeta: aí en-
contramos os países escandinavos, o Canadá e outros que 
se caracterizam por sistemas de democracia intensamente 
participativa. 

É preciso rever, sob essa perspectiva, não só a orga-
nização dos sistemas participativos da população, para 
que o cidadão possa efetivamente exercer a sua cidada-
nia, mas também as atividades da pequena empresa e do 
setor informal, que desempenham um papel fundamen-
tal como contrapeso das atividades das grandes corpo-
rações. É preciso mirar na criação de uma nova cultura 
urbana que permita à população viver e não apenas se 
proteger e sobreviver. 

A participação da comunidade implica uma transfor-
mação da cultura administrativa, o que é um processo sis-
temático e trabalhoso. Em outros termos, a capacidade de 
descentralização se desenvolve lenta e progressivamente. O 
poder local, como sistema organizado, requer alterações na 
organização da informação, reforço da capacidade admi-
nistrativa e amplo trabalho de formação, tanto na comu-
nidade como na própria máquina administrativa. Trata-se, 
portanto, de um esforço do município sobre si mesmo. 

É falso o profundo dilema que muitos se colocam se-
gundo o qual o apoio das administrações locais aos mo-
vimentos comunitários constitui uma forma de cooptá-
-los. Nesse plano, não funcionam nem a espontaneidade 
total, nem o autoritarismo. É preciso simplesmente que se 
jogue com as cartas na mesa – a administração expondo 
suas propostas como poder constituído, a comunidade 
negociando os seus interesses com clareza. E não há fór-
mula predeterminada. 

Mas voltemos ao ponto chave: por trás das formas or-
ganizativas, delineia-se o objetivo de reinserir de forma 
digna, no desenvolvimento econômico e político, a popu-
lação esmagada pelos modelos econômicos elitistas. Não 
há modernização possível sem esse objetivo – e não pode-
mos nos esquecer de que estamos falando, grosso modo, de 
sólida metade da nossa população e não de “bolsões” de 
pobreza, como têm sido caracterizados.

Durante anos, os mesmos interesses que criaram os 
nossos desequilíbrios organizaram a centralização das de-
cisões, reforçaram a concentração de renda e, hoje, pre-
gam a privatização como se a participação ou não do Esta-
do fosse o aspecto essencial do problema e não as próprias 
deformações que as elites nele introduziram. O aspecto es-
sencial do problema é a democratização das decisões, para 
que possam corresponder às necessidades da população, e 
isso implica uma profunda descentralização. 

O planejamento descentralizado é um instrumento 
chave da participação. Propostas ordenadas pela comu-

nidade e a ela submetidas significam a possibilidade dos 
indivíduos se pronunciarem antes das decisões serem to-
madas, em vez de se limitarem a protestar diante de fatos 
já consumados. Isso, sim, significa respeito à liberdade 
individual – e não a livre decisão, por parte de uma em-
presa, de instalar uma fábrica de celulose nos subúrbios 
de Porto Alegre, ou de monopolizar as terras de um mu-
nicípio e transformá-lo em plantação ou em reserva de 
terras ociosas, ou ainda de desmatar a Amazônia. 

Os que defendem a centralização não são apenas os 
representantes dos interesses privados. São também os 
membros da tecnocracia pública, que se apoiam no argu-
mento de que a administração local não tem as “capaci-
dades técnicas” para gerir os seus interesses. Mas o que 
tem impacto social tem de ter controle social. Atividades 
que transformam as condições de vida da comunidade 
têm de ser consideradas de maneira ampla, recolocando-
-se a economia no seu devido lugar – atividade meio – e 
restituindo-se a prioridade à qualidade de vida, que é o 
nosso objetivo real.

Um avanço significativo da participação pode se dar 
através dos meios científicos e educacionais. De forma 

geral, poderíamos pensar em centros de estudos munici-
pais ou equivalentes, que permitissem mobilizar as capa-
cidades científicas locais em torno da resolução dos pro-
blemas básicos enfrentados pelo município e pela região. 
As faculdades locais ou regionais poderiam perfeitamente 
ser mobilizadas para tarefas mais amplas do que o ensino. 

Isso permitiria desenvolver importantes pesquisas de 
fundo: estudos demográficos, estudos de posse e uso do 
solo, estudos da própria história do município, criando, 
gradualmente, núcleos capazes de conhecer o município 
e seus problemas mais significativos, transmitindo esses 
conhecimentos às forças políticas locais. 

Esse trabalho poderia ser capitalizado através de di-
versas iniciativas. Poderíamos dar assistência às escolas 
primárias e secundárias, por exemplo, de forma que os 
alunos pudessem trabalhar e realizar pesquisas sobre a 
realidade concreta do próprio município. É perfeitamente 
viável introduzir no segundo grau uma matéria específica 
sobre o desenvolvimento do município, para que os fu-
turos cidadãos adquiram uma outra visão que não a dos 
discursos oficiais. Os próprios centros de estudos munici-
pais poderiam, entre outras atividades, elaborar material 
didático sobre o município. O Estado de Santa Catarina, 
com o programa Minha Escola - Meu Lugar, é um bom 
exemplo nesse sentido, bem como o município de Pinta-
das, na Bahia, que, situado no semiárido, tem um ensino 
contextualizado às realidades locais. 

Outra possibilidade seria promover uma reorientação 
parcial dos currículos universitários, incluindo, de forma 
ampla, pesquisas sobre a realidade local. Isso permitiria 
formar gente interessada na realidade do próprio municí-
pio – reduzindo, inclusive, a tendência para a emigração 
de quadros dinâmicos, na medida em que faria aparecer 
oportunidades de intervenção e transformação, rompen-
do o clima de imobilismo que frequentemente prevalece 
em cidades do interior.
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Trata-se, é claro, de investimentos de longo prazo, mas 
que não devem ser subestimados. A formação de uma ge-
ração de jovens conhecedores do potencial da própria re-
gião e do município pode vir a ser uma alavanca poderosa 
para a transformação local. 

Outra ferramenta igualmente importante, cujo efeito 
seria definitivamente expressivo, é a integração da in-
formação produzida pelas autarquias do Estado. O IBGE 
local, as empresas de telefone e de energia, as delegações 
ministeriais como a de agricultura, entre tantas outras, 
produzem informações significativas sobre a região e o 
município. Essas informações, geralmente utilizadas para 
preparar publicações e estudos de âmbito nacional, não 
estão sendo suficientemente utilizadas para promover a 
compreensão dos problemas locais de desenvolvimento 
pela própria comunidade. 

É          preciso ordenar o espaço municipal de acordo com 
sua lógica demográfica, suas condições de vida, seus 

elos comunitários. Neste sentido, seria necessário repensar 
a divisão por bairros e por zonas rurais, de forma a organi-
zar a participação segundo o sentimento real de identidade 
local da população. Bairros específicos têm problemas es-
pecíficos: há os que não têm asfalto, os que são carentes 
de água e assim por diante. 

Também seria importante criar instrumentos de repre-
sentação por bairro e assegurar um espaço de reunião e 
debate que permita discutir a atribuição de verbas, definir 
as prioridades, debater as próprias formas de participação 
nas decisões. A consulta à comunidade – sob a forma, in-
clusive, de pequenos plebiscitos – é utilizada em muitos 
países como maneira de assegurar decisões mais racionais 
e também de provocar a discussão e a conscientização da 
população. Particular cuidado deve ser dedicado à repre-
sentação das áreas rurais, já que há uma tendência geral 
para exagerar o peso do setor urbano.

Uma das dificuldades encontradas junto aos comitês 
de bairro é a exagerada localização das reivindicações: 
busca-se a praça, o asfalto, o esgoto, a iluminação sem 
visão dos investimentos mais amplos e das necessidades 
de mais longo prazo do município. Trata-se, sem dúvida, 
de um problema de maturidade política: somos um país de 
incipiente cultura participativa, e a transformação do nível 
de consciência sempre leva tempo. 

Os diversos organismos de participação municipal po-
deriam ser coordenados através de um tipo de conselho de 
desenvolvimento municipal, que reuniria os grupos orga-
nizados representativos. O corpo de vereadores, por sua 
excessiva vinculação político-corporativa, dificilmente 
consegue preencher essa função de um organismo amplo 
destinado a buscar consensos sobre as orientações de mé-
dio e longo prazo do município.

A tendência em tais organismos é, naturalmente, um 
grupo político buscar hegemonia. É difícil evitar a ten-
dência, mas é fundamental buscar sempre uma represen-
tação ampla, que permita o cruzamento de interesses e dê 
aos participantes a dimensão social dos problemas que o 
município tem de enfrentar. As iniciativas do Fórum de 
Desenvolvimento do Grande ABC, as Agências Regionais 

de Desenvolvimento do Paraná, os Conselhos Regionais 
de Santa Catarina – são numerosas as inciativas neste 
sentido. A RTS – Rede de Tecnologias Sociais repre-
senta um bom instrumento de navegação entre várias 
dessas experiências. 

A tradição do cacique ou do coronel, hoje vestindo gra-
vata e dotado de poderosos apoios de grupos finan-

ceiros, está aí. A ideia de manter a economia centralizada 
para evitar o reforço do caciquismo, entretanto, ignora, 
em geral, um dado básico: as forças econômicas locais são 
justamente as que têm poderosas ramificações em direção 
aos centros econômicos do país e do exterior. 

Em consequência, a atribuição de maiores recursos ao 
município e a organização da participação da comunidade 
nas decisões acerca das formas de sua utilização consti-
tuem a melhor política para limitar o poder centralizador 
dos grandes grupos econômicos e para adequar o desen-
volvimento às necessidades da população, gerando pro-
cessos locais mais democráticos. 

Há inúmeras possibilidades de organização de uma 
participação sistemática: os centros de estudos municipais, 
os comitês de bairro, as associações de áreas profissionais, 
a possibilidade da formação de um conselho de desenvol-
vimento municipal, o próprio aproveitamento mais racio-
nal dos diversos conselhos municipais setoriais (como o de 
educação, por exemplo). A organização da participação, 
entretanto, num país que não tem tradições de política 
participativa, exige muita flexibilidade e o aproveitamento 
de todas as oportunidades de mobilização.

Em outros termos, há uma gama de instrumentos que 
podem ser utilizados, visando à formação de uma cultura 
de planejamento e de participação, para assegurarmos a 
utilidade social dos recursos e a autoridade do cidadão 
sobre a atividade econômica, que, afinal de contas, é o re-
sultado do esforço de todos. O processo negociado é mais 
lento, sem dúvida, mas quando se chega a uma decisão é 
uma decisão que envolve efetivamente quem decide na 
área, coisa que não acontece com “planos” de origem téc-
nica, que dormem na paz nas gavetas.

Não há dúvida de que o clima político do país está 
mudando. Há cada vez menos pessoas dispostas a aceitar 
as barbaridades que se praticam em nome da liberdade 
da corporação ou de caciques políticos. A atenção está se 
voltando para a busca de instrumentos concretos para o 
controle social, diversificado e flexível, sobre o desenvol-
vimento caótico que temos vivido.

Que o mercado já não constitui um mecanismo sufi-
ciente para pôr ordem na nossa economia é uma evidên-
cia. A intervenção do Estado, seja através do planejamento 
ou de diversos mecanismos de financiamento, é necessá-
ria, mas não responde à necessidade de implantação de 
milhares de iniciativas e demandas dispersas nos 5.570 
municípios do país. 

Neste sentido, o poder local, com os seus instrumentos 
básicos – participação comunitária e planejamento des-
centralizado –, é um mecanismo de ordenamento político 
e econômico que já deu suas provas. Trata-se, sem dúvida,  
do grande recurso subutilizado no país. *
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VOTEM 
PROVO 
PARA TER 
TEMPO BOM

Fotografias de Cor Jaring

A história do PROVO, grupo da contracultura holandesa atuante nos 
anos de 1960, coincide com as origens das bicicletas compartilhadas. O 
Plano das Bicicletas Brancas escrito por Luud Schimmelpennink acabou 
perdendo a radicalidade da autogestão mas ainda povoa imaginários e 
iniciativas recentes.

Texto de Renata Marquez
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Luud Schimmelpennink é diretor do Centro Ytech 
de Inovação da Prefeitura de Amsterdã desde 2007. 

Desenhista industrial de formação e político atuante, 
Schimmelpennink completou 81 anos no final de maio 
passado e é, portanto, a memória viva da história das 
bicicletas compartilhadas. Sim, elas têm uma história. 
Trata-se, na verdade, de uma contra-história do pro-
gresso inspirada, no seu início, nos preceitos do anar-
quismo, na prática do autogoverno, no repúdio aos 
carros e na aposta em uma cidade mais livre, coletiva, 
feliz, desperta.

Tudo começou no ano de 1965 em Amsterdã, quando 
Schimmelpennink era um dos jovens atuantes nas ações 
urbanas que vieram a ser reconhecidas como de autoria 
do grupo PROVO. Um grupo bastante curioso, por um 
lado, pela heterogeneidade e fluidez dos participantes 
(“o provotariado é uma multidão anônima de elementos 
subversivos”) e pela ironia dos seus manifestos, e, por 
outro, por algumas táticas urbanas tão certeiras que nos 
provocam a trazer o PROVO das profundezas da contra-
cultura holandesa para as discussões mais avançadas de 
políticas públicas atuais.

Se, naquele início em Amsterdã, as bicicletas com-
partilhadas eram brancas, hoje sabemos que elas podem 
ser vermelhas, laranjas, verdes, azuis, prateadas, etc. O 
branco foi a cor estratégica para sinalizar as primeiras 
bicicletas comunitárias holandesas, porque as ações em 
prol delas – assim como em prol de outras pautas ur-
banas – eram sobretudo noturnas e, sendo brancas, elas 
tinham maior visibilidade. Mas não foi apenas a cor das 
bicicletas que mudou no decurso de cinco décadas. As 
bicicletas brancas de 1965 foram, dentre todas as mul-
ticoloridas, as únicas radicalmente autogeridas – ainda 
que durante algumas poucas horas.

O caráter de autogestão foi dado justamente por 
Schimmelpennink que, em meio aos happenings e ou-
tras provocações do PROVO, fez cálculos e planejou a 
viabilidade das bicicletas brancas para a prefeitura. A 
mistura explosiva entre conhecimento técnico, filosofia 
anarquista e manifestação artística gerou uma série de 
eventos urbanos que atraíam multidões e surpreendiam 
a polícia. As bicicletas brancas eram deixadas nas ruas 
de Amsterdã para pertencerem “a todos e a ninguém”, 
mas eram irremediavelmente apreendidas por uma tru-
culenta polícia que se apressava em desfazer aquela dis-
creta sinalização de autogestão urbana. 

As bicicletas brancas constituem, portanto, a primei-
ra geração de bicicletas comunitárias. Depois, vieram as 
bicicletas geridas por comunidades locais ou ONGs, as 
bicicletas com moedas e, finalmente, a partir de meados 
de 2000, a terceira geração de bicicletas comunitárias 
que são as conhecidas bicicletas inteligentes, com tec-
nologia de informação e patrocinadores. Hoje são cerca 
de 806.000 bicicletas em 50 países, em 712 cidades. Em-
bora o uso ainda seja livre em algumas cidades como, 
por exemplo, Aarhus, na Dinamarca, as bicicletas com-
partilhadas de hoje perderam, em sua grande maioria, a 
radicalidade da autogestão branca para abraçar o pro-
tocolo da mercadoria e estampar a logomarca de seus 

diversos e grandes investidores, fenômeno de política 
apaziguadora e amistosa via parceria público-privado 
nas maiores cidades do mundo.

Em paralelo a outros movimentos contraculturais 
da mesma época, PROVO, abreviatura de provocador, 
apresentava uma peculiaridade: seus integrantes não 
queriam, como escreveu Matteo Guarnaccia em seu li-
vro sobre o grupo, “cair fora”. Pelo contrário, desejavam 
permanecer dentro da cidade, confrontando o poder, re-
desenhando os limites da atuação territorial desse poder 
e experimentando as possibilidades de uma vida urbana 
mais acolhedora. “PROVO tem consciência de que no 
final perderá, mas não pode deixar escapar a ocasião de 
cumprir ao menos uma quinquagésima e sincera tenta-
tiva de provocar a sociedade”, anunciaram.

Sua arena eram os espaços públicos de Amsterdã, 
sobretudo a pracinha Spui, onde havia uma peque-
na estátua de bronze de um Lieverdje – um popular 
moleque de rua – financiada pela empresa de cigarros 
Crescent. Guarnaccia aponta que tudo começou com 
Robert Jasper Grootveld que, revoltado com a milio-
nária e liberada indústria do fumo, se transforma no 
mago antifumo resolvendo, em vez de parar de fumar, 
fumar todos os cigarros das pessoas que encontra pelo 
caminho: “ao me expor, coloco vocês em frente ao pro-
blema, eu sou o problema!”. 

Em seguida, Roel Van Duijin, ideólogo anarquista 
em busca de possíveis revolucionários na classe ociosa 
(em vez de procurá-los na classe trabalhadora), percebe 
que, na Spui, reuniam-se, periodicamente, massas com 
potencial anarquista, os rebeldes seguidores de Groo-
tveld. E é justamente ali que começa a distribuir, junto 
com Rob Stolk, os seus panfletos. “Provocar as autori-
dades, o Estado, a propriedade privada, os grandes mag-
natas cheios de poder, o militarismo e a bomba. Neste 
particular período histórico, os anarquistas têm de se 
tornar PROVOS. Não podem mais ter esperança numa 
revolução: a única arma que lhes restou é provocar as 
autoridades”, relatou Van Duijin.

Em julho de 1965, sai o primeiro número da revista 
PROVO, com apenas 500 cópias mimeografadas. Uma 
das estratégias mais exitosas de distribuição das pu-
blicações foi escondê-las entre as páginas dos jornais 
matutinos. Assim que notavam a invasão, esses jornais 
logo faziam uma campanha feroz contra o PROVO, o 
que acabava, entretanto, ajudando enormemente na di-
vulgação e circulação das ideias do grupo.

Às performances de Grootveld seguiu-se uma sé-
rie de happenings, jogos, invasões, incêndios, antipre-
sentes (para a monarquia) e antifestas (de novo para 
a monarquia), protestos e contrapublicidades produzi-
dos, muitas vezes, com fundos beneficentes concedidos 
por apoiadores do grupo. O happening ou a “nova arte 
concreta”, como a definia o seu criador Allan Kaprow 
ainda no final da década de 1950, propunha trazer a 
total concretude da vida cotidiana à arte por meio da 
não separação entre público e espetáculo e pela ação 
de pessoas comuns como atores de um teatro sem texto 
nem representação no qual a improvisação, o acaso e 
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a espontaneidade guiavam a cena em espaços comuns 
variados. Os PROVOS não pestanejaram: “Nós organi-
zamos happenings. O happening é nossa contribuição 
para o desenvolvimento fora do qual as autoridades 
querem nos manter”.

A novidade é o happening como contribuição para 
o desenvolvimento. Num dia especialmente nervoso, a 
polícia anuncia que o happening havia sido proibido. 
Esse anúncio testemunha o surpreendente comparti-
lhamento de repertório e a eficácia da tática artística 
que, baseada na imprevisibilidade e na “participação do 
público”, invariavelmente desnorteava a polícia, apavo-
rada com os happenings. No happening PROVO, estava 
criada a aproximação entre arte e política nos termos da 
invenção de novos mundos compartilháveis pela expe-
riência vivida nas ruas. 

No número 9 da revista PROVO, foi publicado o Plano 
das Galinhas Brancas: “A polícia, abalada em seus 

alicerces por novas formas de expressão artística, mais 
de uma vez demonstrou ser totalmente inapropriada para 
suas tarefas”. Eles sugeriam que a polícia (vulgo galinha 
branca) não ficasse mais sob a jurisdição da prefeitura, 
mas, sim, da Câmara dos Vereadores da cidade. Confor-
me as prescrições do Plano, essa espécie de “trabalhador 
social do futuro”, os policiais, deveria se locomover em 
bicicletas brancas e cuidar da manutenção de todas as 
outras bicicletas brancas espalhadas pela cidade. Além 
disso, a polícia também “ficará encarregada da distribui-
ção de curativos, ataduras e medicamentos nas situações 
de emergência. Sempre estará guarnecida de fósforos e 
preservativos e também de laranjas e coxas de galinha 
para o provotariado esfomeado”.

A construção da nova imagem da polícia como tra-
balhador social do futuro – incrementada, é certo, com a 
intrusão lúdico-performática de laranjas e coxas de gali-
nha – era exatamente oposta à atuação da polícia diante 
das manifestações PROVO. Ela vinha em peso reprimindo 
os happenings. O fotógrafo Cor Jaring, que ficou inter-
nacionalmente conhecido com a imagem em que regis-
trou John Lennon e Yoko Ono em seu protesto Bed-in 
no quarto 702 do Hotel Hilton de Amsterdã em 1969, 
registrou muitas das ações do grupo nas ruas da cidade 
naqueles anos e, a respeito de um dos confrontos entre 
a polícia e o PROVO, relatou: “Nunca tinha visto rostos 
tão cruéis, corruptos, repugnantes como aqueles que eu 
via naquele momento. Lá estavam eles, com as carrancas 
contraídas, sovando aquela massa humana”.

Em poucos meses, graças à propaganda advinda da 
violenta repressão policial às ações do grupo e da apre-
ensão das publicações, as 500 cópias iniciais passarão a 
20 mil cópias do décimo quinto e último número, lançado 

em março de 1967. O dinheiro das vendas da publicação 
somado ao valor em dinheiro que cobravam para con-
ceder qualquer entrevista à mídia permitiu a compra de 
uma máquina de impressão offset, e a revista deixou de 
ser mimeografada. As explosões brancas acabaram sendo 
patrocinadas e divulgadas involuntariamente pela mídia. 

No final de julho de 1965, PROVO apresentava, diante 
do Lieverdje, o primeiro Plano Branco da série dos oito 
planos elaborados para “tornar a cidade mais acolhedo-
ra”. Idealizado por Schimmelpennink, o Plano das Bici-
cletas Brancas conclamava:

“Povo de Amsterdã! Basta com o terror asfáltico da 
burguesia motorizada! Todo dia, as massas oferecem 
novas vítimas como sacrifício ao último patrão a quem 
se dobraram: a autoautoridade. O sufocante monóxi-
do de carbono é seu incenso. A visão de milhares de 
automóveis infecta ruas e canais. O Plano Provo das 
Bicicletas nos libertará desse monstro. Provo lança a 
bicicleta branca de propriedade comum. A primeira bi-
cicleta será apresentada ao público quarta-feira, 28 de 
julho, às três da tarde, no Lieverdje, o monumento ao 
consumismo que nos torna escravos. A bicicleta branca 
nunca terá cadeados. A bicicleta branca é o primeiro 
meio de transporte coletivo gratuito. A bicicleta branca 
é uma provocação contra a propriedade privada, por-
que a bicicleta branca é anarquista! A bicicleta branca 
está à disposição de quem quer que dela necessite. Uma 
vez utilizada, nós a deixamos para o usuário seguin-
te. As bicicletas brancas aumentarão em número até 
que haja bicicletas para todos, e o transporte branco 
fará desaparecer a ameaça automobilística. A bicicleta 
branca simboliza a simplicidade e higiene diante da ca-
fonice e da sujeira do automóvel. Uma bicicleta é algo, 
mas quase nada!”

Um mês depois, Schimmelpennink encaminhava uma 
proposta com teor mais técnico à prefeitura da cidade. 
“Propomos que a Prefeitura adquira 20 mil bicicletas 
brancas ao ano (custo: um milhão de florins) como in-
tegração do transporte público. Tais bicicletas brancas 
pertencerão a todos e a ninguém.” E convidava os in-
teressados em colaborar com a meta a pintarem as suas 
bicicletas num encontro coletivo à meia-noite na Spui, 
em frente ao Lieverdje.

O K de kanker (câncer) que havia aparecido primei-
ramente como intervenção antifumo de Grootveld nos 
cartazes de propaganda de cigarro migrou, com o PRO-
VO, para as publicidades de automóveis, evidenciando 
o caráter político que as ideias de muitos somaram ao 
esoterismo inicial do mago Grootveld. A ameaça da oni-
presente fumaça dos carros é o tema da revista número 6, 
enquanto o número 13 foi dedicado aos acidentes auto-
mobilísticos, lançando o Plano do Cadáver Branco.
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A campanha antiautomóvel tem muito sucesso. Pes-
soas começam a perseguir os carros mais poluidores e 
os motoristas mais indisciplinados, arrancando escapa-
mentos e limpadores de para-brisas. Grupos caminham 
nervosos por cima dos carros que impedem a passagem 
de pedestres. “Os táxis e os meios de transporte de utili-
dade pública terão que funcionar com motores elétricos 
e alcançarão uma velocidade máxima de 40 quilômetros 
por hora. […] Os automóveis são meios de transporte peri-
gosos e totalmente inapropriados para a cidade. Existem 
meios melhores e tecnicamente mais sofisticados para 
nos deslocarmos de uma cidade para outra. O automóvel 
representa uma solução ultrapassada para esse tipo de 
utilização”, sentenciaram.

Aos planos já mencionados juntam-se o Plano das 
Mulheres Brancas, o Plano das Chaminés Brancas – tam-
bém escrito por Schimmelpennink, o plano sugeria o 
monitoramento de substâncias tóxicas eliminadas no ar 
pelas chaminés, aplicando multas e conferindo responsa-
bilidade por infraestrutura, vazamentos, tipo e quantida-
de de resíduo –, o Plano da Moradia Branca, o Plano das 
Crianças Brancas e o Plano do Carro Branco.

Schimmelpennink dizia que o Plano das Bicicletas 
Brancas foi apenas algo simbólico que se tornara sério 
mesmo quando ele entrou na Câmara dos Vereadores, 
dois anos depois, já em 1967. Do simbólico ao execu-
tivo; da margem à institucionalidade. Em 1º de junho 
de 1966, houve eleições para a Câmara dos Vereado-
res de Amsterdã. PROVO, não sem controvérsias, decide 
candidatar-se. A chapa de número 12 inspirava: “Votem 
PROVO para ter tempo bom”.

Os panfletos e cartazes da campanha eleitoral foram 
impressos naquela máquina de impressão offset compra-
da com o auxílio acidental da polícia. As peças gráficas 
eram impressas e tinham que ser continuamente substi-
tuídas, porque eram roubadas instantaneamente por ad-
miradores dos artistas do PROVO tão logo eram afixadas 
nos muros. PROVO apresentou 13 candidaturas, dentre 
elas a de Luud Schimmelpennink, e decidiu que, em caso 
de vitória, a cadeira seria ocupada por cinco pessoas di-
ferentes durante o mandato de cinco anos, uma ao ano, 
em rodízio. Ao final das eleições, a chapa 12 consegue 13 
mil votos e conquista uma cadeira na Câmara. Bernhard 
De Vries assume, mas resolve deixar o cargo. Schimmel-
pennink, então, entra em seu lugar.

“Minha ideia era que o município de Amsterdã iria 
distribuir 10.000 bicicletas brancas na cidade, para que 
todos pudessem usar”, explicou Schimmelpennink. Um 
sistema poderoso de transporte público individual. “Eu fiz 
cálculos sérios que resultaram no dado de que uma bici-
cleta branca – por pessoa, por quilômetro – custaria, para 
o município, apenas 10% do que gastava com transporte 

público por pessoa e por quilômetro.” Mas a prefeitura 
não aprovou a proposta, considerando a bicicleta algo 
ultrapassado e apostando no carro como o investimento 
do futuro. Schimmelpennink não se intimidou e resolveu 
desenvolver um sistema de carros elétricos compartilha-
dos conhecidos como Witkarren.

Os Witkarren apareceram nas ruas de Amsterdã em 
1974, com apenas uma estação e quatro carros elétricos, e 
circularam durante dez anos. Entretanto, nunca chegaram 
a compor uma rede tal qual prevista por seu idealizador. 
Na opinião de Schimmelpennink, para chegar à sua eficá-
cia, o sistema precisaria de no mínimo 25 estações. 

Confiante, sobretudo, nas bicicletas, Schimmelpennink 
foi chamado a Copenhague em meados da década de 1990 
para pensar o que viria a ser o primeiro sistema de bici-
cletas compartilhadas instalado, que funcionava com uma 
moeda. “Um momento decisivo na história das bicicletas 
compartilhadas”, aponta. A partir de então, Schimmelpen-
nink foi acionado por um investidor francês para implan-
tar sistemas de bicicletas compartilhadas em Viena, Lyon e 
Paris, no período de 2002 a 2007. Hoje, o sistema de Paris 
conta com mais de 20 mil bicicletas e, em toda a França, 
há cerca de 43 mil bicicletas em 38 cidades.

“Sempre tive uma paixão pelo progresso”, disse 
Schimmelpennink. Mas se trata de uma noção de pro-
gresso que, ainda que contra-hegemônica, hoje se faz 
urgente. Uma noção de progresso que não separa, como 
forças dicotômicas, o desenvolvimento tecnológico de 
um lado e as formas de conhecimento que privilegiam 
a busca do bem comume da felicidade ou a continuida-
de entre sujeito e objeto, entre natureza e cultura, entre 
homens e mulheres e entre seres humanos e não huma-
nos de outro. Schimmelpennink tenta aproximar e fazer 
coincidir essas duas forças desiguais.

E Amsterdã? Bem, em 1999, foi lançada uma nova 
versão das Bicicletas Brancas desenhada por Schimmel-
pennink. Entretanto, elas não eram mais gratuitas e sim 
gerenciadas pelo banco holandês Postbank. O projeto co-
meçou com 250 bicicletas e cinco estações, mas o banco 
logo percebeu que o negócio não era rentável e retirou-se 
da iniciativa, o que levou ao fim do projeto. Quase 40% 
dos deslocamentos em Amsterdã são feitos de bicicleta, o 
que demonstra quão amistosa ao ciclismo a cidade é, mas 
fato é que Amsterdã nunca teve instalado outro Plano de 
Bicicletas Brancas.

Em 2012, a estátua do Lieverdje foi novamente ataca-
da, mas, dessa vez, não foi um happening. Ironicamente, 
o moleque que testemunhou silenciosamente toda a série 
de investidas do PROVO foi danificado por um veículo 
motorizado – o autoautoritário inimigo do PROVO –, um 
caminhão que engatava uma infeliz marcha à ré, e pre-
cisou ser retirado para restauração. *
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MADRI 
DO COMUM
Uma deriva por iniciativas cidadãs de Madri que conformam 
redes potentes de vizinhança capazes da criação, gestão e 
transformação dos espaços públicos.

Difícil escolher uma lembrança pessoal de Madri. Pas-
seando pelas ruas da cidade, percebo que a maio-

ria das minhas postais-lembranças são coletivas: aulas 
públicas nos parques, espaços autogestionados, assem-
bleias nas praças, “ocupas”, protestos, marchas, festas 
no espaço público. Talvez o peso dos últimos sete anos 
seja exagerado na minha memória. Apesar de ter estado 
ausente em muitos momentos dos últimos tempos, essa 
Madri coletiva, mestiça, irreverente e aberta às vezes pa-
rece ocupar minha memória toda. 

Como era Madri antes do grande espaço cultural au-
togestionado La Tabacalera, antes da explosão do 15M, 
antes do processo municipalista que colocou o Ahora 
Madrid, essa frente popular sui generis, no governo da 
cidade? Voltar para Madri depois de alguns anos no Bra-
sil provoca ainda mais perguntas. Qual é o espírito da 
cidade? Quais os novos códigos, lógicas, subjetividades?

Perambulo pelas ruas madrilenas perdendo rumos, 
chegando atrasado aos encontros, tentando reconhecer 
cantos do passado, debruçado sobre as novas perguntas 
que o regresso formula. Como passará para a história 
essa Madri coletiva, subterrânea por muitos anos e ins-
titucionalmente quase incontrolável? Quais os imaginá-
rios compartilhados? Talvez, por não ter respostas, tento 
olhar para o futuro. 

Imagino a Madri do ano 2040: um cartão-postal da 
Madri de 2016, após anos de esquecimento e poeira, 
chega ao endereço de uma casa editora vintage da ci-
dade, que ainda publica livros de papel. O cartão postal 
tem uma foto do Campo de Cebada e uma frase: “Feliz 
año desde la comuna de Madrid”. O editor do futuro, 
descendente dos indignados que ocuparam as praças 
da cidade em 2011, entenderá perfeitamente o cartão-
-postal. E o colocará no quadro-negro da parede, onde 

Los Madriles, FRAVM, Zuloark + Lys Villalba, [VIC], Paisaje Transversal e Todo por la Praxis.
Texto de Bernardo Gutiérrez



El Campo de Cebada é uma 
iniciativa de um grupo de 
moradores e moradoras do 
distrito do Centro que busca 
fomentar o uso temporário do 
terreno onde se localizava o já 
demolido ginásio de esportes 
de La Latina enquanto as obras 
previstas para conferir novo 
uso ao local não têm início. 
elcampodecebada.org

Associações de bairro, coleti-
vos que deram vida ao Centro 
Social La Traba e moradores 
e moradoras individualmente 
fazem parte de EVA, um es-
paço que estimula atividades 
sociais, educativas e culturais 
geridas de maneira coletiva e 
democrática para promover a 
participação cidadã. 
evarganzuela.org

Liga cooperativa e autogestio-
nada que trabalha para criar 
uma alternativa de lazer sau-
dável e gratuito nos bairros de 
Hortaleza e Chamartín e para 
protestar contra o aumento 
progressivo e abusivo dos va-
lores cobrados para participar 
das competições desportivas 
do Ayuntamiento de Madrid. 
ligacooperativafutbolsala.
wordpress.com

Associação de estudantes 
de arquitetura cujo objetivo 
principal é experimentar a 
escala 1:1 na construção, 
reinterpretando o significado 
e promovendo o uso de mate-
riais existentes e reciclados, 
em um ambiente aberto à 
participação, ao debate e à 
ação coletiva.
madstck.wordpress.com

Espaço autogestionado, de 
acesso livre, que tem transita-
do por vários locais no bairro 
de Malasaña. Ali, é possível 
encontrar uma oficina de bici-
cletas, exposições, concertos, 
aulas, projeções de filmes... 
Além disso, é um centro de 
reuniões de associações, 
coletivos e plataformas. 
patiomaravillas.net

Moradores do Pasillo Verde 
recuperaram um terreno da 
Pza. de Peñuelas e o transfor-
maram em uma horta urbana 
comunitária na qual é possível 
cultivar verduras orgânicas, 
colaborar na conservação do 
entorno, participar de oficinas 
e, sobretudo, conhecer a 
própria vizinhança. 
solarpasilloverde.wordpress.com

Um espaço que deseja intervir 
na esfera pública gerando 
obras e conhecimento em 
diálogo com os artistas e com 
a sociedade de nosso tempo. 
Não se concebe o Teatro 
Pradillo sem a Comunidad 
Pradillo, grupo aberto de 
pensamento e ação para 
um teatro que tem vocação 
para ser plural e permeável. 
teatropradillo.com

Horta urbana comunitária 
promovida pela AV Manza-
nares Casa de Campo. Ali, 
pode-se aprender a cultivar 
verduras, conhecer as épocas 
de semeadura, os segredos 
de uma irrigação eficiente. 
Trata-se de um espaço de 
encontro dos moradores e 
vizinhos, fonte de troca para 
um ambiente mais habitável. 
avmanzanares.org

Um grupo de moradores e 
moradoras recuperou este 
lote público abandonado do 
Centro, convertendo-o em 
um jardim comunitário e em 
um espaço de encontro e 
convivência aberto ao desen-
volvimento de atividades que 
fomentam a ecologia, a reu-
tilização e o decrescimento. 
estaesunaplaza.blogspot.com.es

O Banco de Intercambio de 
Semillas é uma iniciativa vol-
tada para a descentralização 
do controle de sementes e, ao 
mesmo tempo, uma maneira 
de questionar os modelos de 
gestão que geramos ou dos 
quais fazemos parte na cul-
tura e na vida contemporânea. 
ecosecha.blogspot.com.es

Rádio livre e comunitária 
do bairro de la Ventilla que, 
desde 1991, dá voz às asso-
ciações, aos coletivos e às 
iniciativas que não possuem 
espaço nos meios de comu-
nicação de massa. Também 
desenvolvem oficinas de 
participação em rádio, pro-
gramação musical, atividades 
culturais e jornalismo social.
radioalmenara.net

O movimento promoveu a 
paralisação da construção de 
uma rodovia que atravessaria 
a Dehesa de la Villa, um dos 
espaços naturais de maior 
valor ambiental da capital. 
A apresentação de mais de 
20.000 assinaturas explicitou 
a participação dos moradores 
na luta contra o projeto, o 
qual foi finalmente abandona-
do pelo Ayuntamiento.

Espaço gerido pela FRAVM no 
bairro de Lavapiés que serve 
de ponto de encontro para vá-
rios coletivos e organizações 
sociais: Marea Blanca, PAH 
Madrid, Asociación de Afecta-
dos por la Venta de Viviendas 
del IVIMA, Plataforma contra 
la Privatización del Canal de 
Isabel II, entre outros. 
aavvmadrid.org

Espaço dedicado à produção 
digital no qual se oferecem 
modernas ferramentas para 
a criação de protótipos e o 
desenvolvimento de projetos 
criativos e tecnológicos. A 
iniciativa, gerida por uma 
associação sem fins lucra-
tivos, pratica a produção 
colaborativa, o intercâmbio 
de saberes e a criatividade. 
makespacemadrid.org

Espaço okupado auto-
gestionado de Tetuán que 
acolhe diferentes atividades 
desenvolvidas pela vizinhança 
(ioga, oficina de bicicletas, 
contadores de histórias...) 
e coletivos. Ali, encontra-se 
gente diferente fazendo coisas 
diferentes, “deixando-se 
envolver e envolvendo”. 
laenredaderadetetuan.
blogspot.com

Coletivo de Aravaca e Pozuelo 
formado por moradoras e 
moradores desses bairros. 
Realiza uma multiplicidade de 
atividades culturais, políticas 
e de lazer, tais como videofó-
runs, conferências, as festas 
de primavera do coletivo e as 
festas da comunidade Rosa 
Luxemburgo. 
nodo50.org/colectivo1984

Centro social autogestionado 
que ocupa uma antiga Fábrica 
de Tabacos. Ali, desenvolvem-
-se iniciativas que se guiam 
pelos critérios da cultura livre, 
cooperação, horizontalidade, 
do uso solidário e responsável 
dos recursos. Teatro, música, 
dança, pintura, oficinas, confe-
rências e muito mais! 
latabacalera.net

O antigo cinema Candilejas é 
o novo “lar” do Centro Social 
La Traba, que tem como 
foco a exibição de filmes, 
organização de apresentações 
teatrais e a construção de 
uma pista de skate, além de 
ser um lugar de encontro e 
para iniciativas que enfoquem 
a vizinhança e os coletivos do 
entorno. 
csolatraba.nuevaradio.org

Nesta horta comunitária, 
uma das primeiras de 
Madri, construíram-se várias 
estruturas, como uma “estufa 
ocular”, que recolhe e es-
quenta água de chuva, e uma 
pequena cúpula. Também se 
implementou um sistema de 
autoabastecimento de água 
e irrigação por gotejamento.
aavvmadrid.org/minisitios/
huertos-urbanos

Plataforma cidadã que 
trabalha para defender os ter-
renos do bairro Campamento 
da especulação imobiliária. 
A plataforma reivindica a 
construção de equipamentos 
públicos e a criação de um 
corredor verde entre a zona 
do rio Manzanares e o parque 
de Guadarrama.
facebook.com/campamentosi

Centro social que nasce em 
1996 seguindo os princípios 
de autonomia, feminismo 
e autogestão. Promove a 
participação cidadã das 
mulheres e aborda temas 
como a precariedade da vida 
e do trabalho, o direito à 
cidadania dos migrantes e os 
direitos LGTBQ. 
eskalerakarakola.org

Nascido em 1991 com a oku-
pação do Colegio Juventud, o 
centro social autoadministra, 
após anos de luta por seu 
realojamento, uma parte do 
Centro Cultural Municipal 
Luis Peidró. Nesse espaço, 
pode-se participar de dezenas 
de atividades culturais, reivin-
dicativas e formativas. 
es-seco.org

No contexto do projeto de 
Mejora de Paisaje Urbano de 
Tetuán, o uso de um terreno 
municipal foi cedido para 
desenvolvimento de uma 
intervenção nos muros, um 
protótipo de cercamento e 
uma horta urbana que depois 
passaria para as mãos dos 
moradores.
facebook.com/lahuertade-
tetuan

A Casa La Caba é um centro 
social impulsionado por 
moradores e moradoras 
de Aluche desde 2010. 
Abriga grupos de cooperativas 
agroecológicas, um grupo de 
mães, pais e crianças peque-
nas, uma escola popular, uma 
biblioteca popular, sessões 
de jogos de tabuleiro, entre 
outros.
lacaba.net

É muito mais que um 
mercado, é “um lugar de 
encontro para consolidar 
relações de vizinhança” onde 
se pode comprar vegetais 
orgânicos, livros ao peso e 
cervejas artesanais, dançar 
swing, participar de oficinais 
e desfrutar de concertos, 
apresentações teatrais, etc. 
mercadodesanfernando.es

Pessoas afetadas pela fraude 
da hipoteca e em risco de se-
rem despejadas coordenam-
-se neste espaço de luta e de 
ajuda mútua para trabalhar, 
de forma coletiva, em defesa 
do direito de uma moradia 
digna, um direito humano 
fundamental sistematicamen-
te lesado. 
afectadosporlahipotecama-
drid.net

“Ganando metros para la 
ciudad” objetiva proporcionar 
à cidade mais espaço útil e 
agradável, protegido da rua 
e do barulho. Trata-se de um 
novo equipamento, construído 
em madeira, com dois muros 
verdes verticais e um pequeno 
espaço para sentar-se e ali 
ficar com tranquilidade.
facebook.com/Ganandome-
trosTetuan

Grupo de pessoas do bairro 
de Lucero que tem como 
principal objetivo conseguir 
um emprego autônomo ou 
assalariado para seus mem-
bros a partir de pressupostos 
de apoio mútuo. O grupo 
confere importância central 
à melhoria da formação, que 
busca por meio do compar-
tilhamento de seus saberes.
avvlucero.org



Projeto de produção e 
comunicação política que visa 
contribuir com conteúdos e 
debates sobre a ação cole-
tiva transformadora. Desde 
1995, criaram uma livraria 
associativa, uma editora, uma 
distribuidora, uma oficina de 
desenho e o espaço de dis-
cussão Nociones Comunes. 
traficantes.net

Rádio livre, autogestionada 
e local para assembleias 
nascida no calor do 15M na 
Acampada Sol para dar voz ao 
movimento dos indignados. 
É possível escutar seus 
programas em plataformas 
móveis por meio do aplicativo 
gratuito Tuneln e na televisão 
no Canal 33 Directos. 
agorasolradio.blogspot.com.es

O processo de remodelação 
dos bairros inicia-se como 
resposta ao planejamento 
oficial, que expulsava a 
população residente. Essa 
contestação articulou-se em 
torno do direito a uma mora-
dia de qualidade no lugar em 
que sempre se habitou. La 
Ventilla foi um dos vinte e oito 
bairros remodelados.

Seus horticultores a definem 
como um espaço recuperado 
em que se constroem laços 
intergeracionais; espaço no 
qual os mais velhos compar-
tilham seus conhecimentos 
de horticultura.Um espaço de 
convivência para aprender e 
retomar o contato cotidiano 
com a natureza.
elhuertodebatan.blogspot.com.es/

Iniciativa cujos ganhos 
destinam-se à geração de 
tecido social e a campanhas de 
sensibilização sobre a transi-
ção para um modelo energético 
baseado no racionamento, 
na eficiência e em energias 
renováveis. O local é um espaço 
de coworking com eventos 
formativos e informativos. 
ecooo.es

Movimento de “ballers” que 
praticam o streetball, um 
tipo de basquete que se joga 
em parques e ruas, rela-
cionado à cultura musical e 
audiovisual, criando laços de 
solidariedade entre coletivos 
e favorecendo a coesão social, 
o respeito e o cuidado do 
ambiente, começando pelas 
próprias quadras. 
bball4real.com

Plataforma cidadã que 
trabalha para obter a 
reabilitação e a conservação 
de El frontón Beti Jai, uma 
instalação desportiva em que 
se praticava a “pelota vasca” 
no século XIX. O espaço, 
abandonado há anos, é uma 
mistura de diferentes estilos 
arquitetônicos. 
frontonbetijaimadrid.org

Todo primeiro sábado do mês, 
La Cámara Agraria de Madrid 
organiza um mercado do qual 
participam produtores locais. 
O mercado acontece em um 
espaço aberto com grande 
movimento de moradores 
e representa um ambiente 
oportuno para conhecer dire-
tamente os produtores.
camaraagraria.org

Biblioteca digital colaborativa 
que relaciona recursos de 
cultura livre. Trata-se também 
de uma ferramenta, uma co-
munidade, um dispositivo com 
um objetivo comum, aberto a 
repensar o mundo, e de um es-
paço de investigação acerca da 
edição digital livre e do arquivo 
aberto colaborativo. 
bookcamping.cc

Centro de Informação e 
Educação Ambiental que 
desenvolve um programa cen-
trado na agricultura orgânica, 
no conhecimento dos valores 
naturais, sociais e culturais 
dos Jardines del Buen Retiro, 
além de promover condutas 
mais responsáveis para com o 
meio ambiente. 
actividadesambientalesre-
tiro.com

Centro social ocupado, 
autogestionado, onde se 
desenvolvem diferentes 
atividades como oficinas de 
arte, circo, aulas de espanhol, 
swing, biblioteca e outras que 
a vizinhança venha a propor. 
É também espaço de reunião 
da Oficina de Vivienda, entre 
outros coletivos. 
csoalamorada.wordpress.com

Grupo que reúne pessoas com 
o objetivo de viver sob outro 
modelo de convivência no 
qual sejam incorporadas suas 
preocupações com o meio 
ambiente. É uma cooperativa 
de habitação ligada à cessão 
de uso e responde à busca por 
uma uma sustentabilidade 
social, econômica e ambiental. 
entrepatios.org

Processo de reabilitação de 
8.659 moradias e 947 comér-
cios. Os moradores reivindica-
vam uma intervenção pública 
profunda, uma reabilitação 
integrada que limitaria e conte-
ria a deterioração urbana, além 
de recuperar o antigo centro, 
esteio da memória histórica e 
cultural da cidade. 
lacorrala@aavvmadrid.org

Parque urbano conquistado 
pelos moradores e moradoras 
de Adelfas que, durante mais 
de 20 anos, plantaram árvores 
na beira da M-30 e delas cui-
daram.  A campanha se deu 
tendo como lema uma das 
máximas de M. Luther King: 
“Mesmo que soubesse que o 
mundo acabaria amanhã, eu 
ainda plantaria uma árvore”. 
todoporlapraxis.es

Espaço autogestionado para 
compartilhar recursos, sabe-
res e ação política. No centro, 
localizam-se o coletivo Barrio 
del Pilar en lucha, a AV La Flor, 
a Oficina de Vivienda, Amnistía 
Internacional de Fuencarral 
- El Pardo, coletivos de consu-
mo alternativo e responsável, 
entre outros grupos. 
lapiluka.org

A Escuela Popular de Oporto 
é uma organização de base 
que busca promover educação 
de adultos, aprendizagem co-
letiva e transformação social. 
É uma organização baseada 
no voluntariado para atender 
às necessidades culturais e 
sociais da comunidade. 
escuelapopulardeoporto.org

O plano consistia na construção 
de uma nova artéria para 
Madri que passaria na região 
histórica. Os moradores se 
opuseram à derrubada de suas 
casas e denunciaram que o 
plano pretendia converter uma 
região operária em uma área 
de classe média e alta, forçan-
do as classes trabalhadoras a 
deslocarem-se para a periferia.

Associação sem fins lucrativos 
formada por profissionais apo-
sentados ou ativos que dese-
jam oferecer sua experiência 
e seus conhecimentos em 
gestão empresarial àqueles 
que necessitam. Assessoram 
de forma confidencial, 
oferecendo seu diagnóstico e 
propondo ações.
secot.org

Horta urbana comunitária – fo-
mentada pela AV Montecarme-
lo – na qual, além do cultivo de 
verduras e plantas aromáticas, 
organizam-se oficinas infantis, 
visitas escolares, oficinas de 
construção de viveiros para 
adultos e, sobretudo, semeia-
-se consciência ecológica. 
av-montecarmelo.blogspot.
com.es

Coletivo autogestionado e 
independente que se baseia 
na horizontalidade e na 
assembleia como método de 
organização. Deseja criar um 
espaço aberto para produção 
de cultura coletiva no bairro 
de Carabanchel, organizando 
atividades diversas para todos 
os moradores.
casadelbarriocarabanchel.es

Os moradores interromperam 
a intervenção urbanística do 
Minivaticano, iniciada há mais 
de uma década, que outorgava 
à Igreja 19.000 m², somados 
aos 6.000 m² obtidos no man-
dato de José Maria Álvarez; um 
total de 25.000 m² como possi-
bilidade de nova área edificável 
para o Arcebispado. 
cipreses.net

Massa crítica de ciclistas 
que ganha forma uma vez a 
cada mês, às 20h, na Plaza 
de Cibeles. Os percursos, de 
10 a 15 km, são acessíveis a 
todo tipo de ciclista. O coletivo 
reivindica espaços e normas 
de circulação que possibilitem 
que a bicicleta seja um meio 
de transporte seguro na 
cidade grande. 
madrid.bicicritica.com

El Palomar localiza-se em um 
espaço cedido pelo Ayunta-
miento de Madrid. Ali, além 
do trabalho pela melhoria das 
condições de vida do bairro, 
pode-se assistir a concertos, 
participar de aulas de hip 
hop ou de funk, conferências 
e bate-papos informativos, 
feiras de troca, etc.
avlastablas.org

Os usuários das quadras 
de ecuavoley administram 
o uso destas instalações 
desportivas municipais para 
assegurar seu uso correto 
e compartilhado e evitar 
práticas não cidadãs. Na Calle 
Tercio 7, localiza-se a Asocia-
ción Vecinal que administra 
as quadras. 
praderatercioterol.wordpress.com

Iniciativa cultural para criar 
um projeto pluridisciplinar, 
destinado a questionar de 
forma radical a política, a so-
ciedade, a economia e a arte. 
Sem fins lucrativos. Sem pro-
priedade. Assembleia. Ágora. 
Inteligência coletiva. Radical. 
El Teatro é uma cooperativa de 
consumo cultural. 
teatrodelbarrio.com

A Escuela Popular de 
Prosperidad é um projeto 
pedagógico e social que surge 
por meio de iniciativa popular 
em 1973, no bairro madrileno 
Prosperidad. Um projeto de 
educação iniciado, assim, por 
pessoas do próprio bairro, 
com gente do bairro e para as 
pessoas deste e de qualquer 
outro bairro. 
prosperesiste.nodo50.org

VdB é um projeto inclusivo 
fomentado pelos moradores 
do bairro Virgen de Begoña 
com a colaboração de Paisaje 
Transversal para realizar a 
regeneração integral parti-
cipativa do bairro e, assim, 
melhorar a qualidade de vida 
de todos os seus habitantes. 
O projeto teve início em 2011. 
vdebegona.wordpress.com

É uma plataforma formada 
por pessoas daqui e de lá; 
um espaço a partir do qual se 
busca promover e estimular 
outras investigações, radi-
calmente assimétricas com 
relação ao saber acadêmico, 
a partir das quais, por sua 
vez, seja possível formular 
hipóteses de vitória.
carabancheleando.wordpress.com
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os séculos XX e XXI estarão divididos em décadas. No 
espaço reservado a cada década, um cartão-postal de 
uma cidade e um parágrafo. 

No espaço dos anos 1920, haverá o cartão de um ca-
baret burlesque da Berlim dadaísta. No dos anos 1930, 
haverá uma imagem de migrantes do mundo todo dan-
çando tango em Buenos Aires. Os 1980 serão represen-
tados por uma foto de punks londrinos. Os anos 10 – de 
2010 a 2020 – por um postal da “Comuna de Madri”. Me-
lhor ainda: um cartão-postal da “Madri do comum”, uma 
cidade viva, transversal, oblíqua, intensamente social, 
com espaços públicos politizados, tecnologias livres, es-
paços autônomos e resilientes, reinvenções institucionais 
e novas pontes entre o “dentro” e o “fora”. Como será 
que os historiadores se lembrarão da Madri do comum, a 
cidade do cartão-postal que chegou ao futuro? 

El Campo de Cebada, o poliesportivo público cuja cons-
trução nunca foi levada a cabo por causa da crise, se 

tornou uma das caras de Madri. O lugar, no histórico 
bairro da Latina, tem som de fundo: skate, basquete, bur-
burinho de conversas. Vejo uma horta coletiva, espaços 
autoconstruídos, mobiliário feito com material reciclado. 
Num canto, um palco. Não conheço ninguém: os arqui-
tetos, ativistas e membros das assembleias do 15M quase 
não vêm mais. Vejo cidadãos: adolescentes, aposentados, 
vizinhos, um ou outro turista. São eles que habitam o 
espaço. El Campo de Cebada não tem mais cara de espaço 
militante: é um espaço de todos e todas, aberto, difícil de 
controlar. O novo devir do Campo me parece um sucesso. 

Nunca imaginei que esse poliesportivo em ruínas que 
fica a 200 metros da minha antiga casa fosse virar um es-
paço do comum que a prefeitura do conservador Partido 
Popular teve que ceder aos movimentos sociais. Há anos 
que Madri tem espaços coletivos cedidos pela prefeitu-
ra, quase sempre depois de tensões e ocupações. Esto es 
una Plaza, um jardim comunitário do bairro de Lavapiés 
que foi pioneiro no uso de ferramentas digitais para a 
autogestão, é um dos mais históricos. Mas El Campo de 
Cebada tem algo que outros espaços não têm: trata-se de 
um espaço aberto em que é difícil controlar o que acon-
tece. É um espaço no qual os coletivos e articuladores 
iniciais praticaram o Do It For Others (DIFO): fazer, cons-
truir para que outros desfrutem do espaço. Nem sempre 
esses outros contribuem para o bem comum: há pessoas 
que deixam lixo no chão e grupos que querem apenas 
filmar um videoclipe patrocinado pela Red Bull porque 
El Campo de Cebada agora é chic. Ainda assim, o espaço 
sobrevive. Virou referência para outros espaços. Conti-
nua aberto. Mudando. 

Já houve, por aqui, chuvas de assembleias, eventos 
culturais, aulas públicas, festivais. Coletivos de urbanistas 
articularam o processo de autoconstrução: bancos, hor-
tas, a infraestrutura poliesportiva. No entanto, conversan-
do em bares e encontros com algumas das pessoas mais 
envolvidas na gestão do Campo de Cebada, sinto que o 
momento é outro. Sinto cansaço. “Os que tornamos possí-
vel o Campo de Cebada não queremos mais tomar conta, 
participar”, comenta um dos envolvidos desde o início.  

A época dos grandes ícones da autogestão madrilena 
parece chegar ao fim. La Tabacalera, por exemplo, 

continua viva, cheia de eventos e festivais. Mas os ar-
ticuladores confessam que a autogestão dessa antiga 
fábrica de tabaco é desgastante e que não souberam re-
solver alguns problemas (o tráfico de drogas, por exem-
plo). A era acaba mas, ao mesmo tempo, esses grandes 
ícones do comum que são La Tabacalera, El Campo de 
Cebada ou a “ocupa” El Pátio Maravillas abriram ho-
rizontes: seu espírito espalhou-se pelos bairros. Madri 
tem hoje centenas de espaços autogestionados, ocupa-
dos, coletivos, do comum.

O projeto Los Madriles – Atlas de Iniciativas Veci-
nales, ainda em fase inicial, já mapeou 112 espaços da 
cidade que operam a partir da autogestão. Essa nova 
cartografia do comum de Madri inclui hortas urbanas, 
cooperativas culturais, “ocupas” (na Espanha, conhe-
cidos como “Centros Sociales”), espaços voltados para 
a sustentabilidade, bancos de tempo (dentre os quais 
tem especial importância o Intercambiadero), espaços 
públicos articulados coletivamente, espaços de ensino e 
aprendizado (como o Instituto Do It YourSelf), cinemas 
comunitários, mídia livre autônoma... E o mapa inicial 
de Los Madriles é só a ponta do iceberg. 

Diego, do Todo por la Praxis, um dos coletivos en-
volvidos no mapa, confessa que a lista é bem maior: “O 
mapeamento deve incluir mais de 500 iniciativas. Ti-
rando alguns projetos de bairro um pouco tradicionais, 
podemos falar de uns 300 projetos voltados para a au-
togestão”. Isso sem falar do crescente Mercado Social de 
Madri, que envolve centenas de cooperativas e empresas 
orientadas para o bem comum e para a sustentabilidade. 
Como foi possível a explosão social e coletiva da Cidade 
do Comum? Que cores, sabores, cheiros há no cartão-
-postal que chegará ao futuro?

Bebo vinho na banca La Siempre Llena, no Merca-
do de San Fernando, em Lavapiés. Arancha, velha 

conhecida no ecossistema social de Madri, me explica 
o “milagre” de um mercado tradicional que, no ano de 
2010, estava à beira do abandono. Quando as bancas tra-
dicionais de frutas, verduras, peixe, carne, começaram 
a fechar por causa da crise, os coletivos e vizinhos do 
bairro, talvez o mais ativista da Espanha, começaram a 
intervir, alugando bancas. “A maioria são cooperativas, 
grupos de amigos fazendo coisas juntos”, explica Aran-
cha. O mercado não só renasceu, como também evitou o 
“raio gourmetizador” que transforma mercados de bair-
ro em “mercados-caros-pra-turista-ver”. Em La Siempre 
Llena, encontro por acaso Enrique Flores, que relatou em 
quadrinhos a vida social dos últimos cinco anos de Ma-
dri. Imagino como seriam as ilustrações de Enrique do 
Mercado de San Fernando, com balões-conversas: livros 
ao peso em balanças de frutas em La Casqueria, sushi 
com quadrinhos mangá no restaurante japa, cooperativas 
ecológicas de fruta, bares históricos, bancas de queijos 
artesanais que tocam vinil no fim do dia, um estúdio 
de arquitetura sem muros, hackers que instalam software 
livre, danças coletivas de swing... O Mercado de San Fer-
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nando já faz parte da constelação de espaços madrilenos 
que poderíamos considerar Incubadoras do Comum, es-
paços transversais e conectores, oblíquos e transfrontei-
riços, assimétricos e multiplicadores. 

A energia da cidade bebe de muitos lugares. Mas há 
três espaços sem os quais Madri não seria a Cidade do 
Comum: Traficantes de Sueños, MediaLab Prado e Inter-
mediae. A explosão do 15M, das praças ocupadas, não 
teria sido possível sem muitos dos encontros e articu-
lações desse trio. Sem que tenham conexão direta com 
tudo o que está acontecendo na cidade, destacar a impor-
tância dos três é um ato de justiça poética. 

Rascunho então três micro-cartões-postais, micro-
-lembranças dos últimos tempos. No MediaLab Prado, 
um grupo de senhoras de certa idade tricota logo abaixo 
de um cartaz em que se lê Objetos Comunes, bem ao lado 
do fablab em que makers africanos trabalham com im-
pressoras 3D. Marcos, por muitos anos uma das cabeças 
mais visíveis do MediaLab Prado, sorri quando fala: “Já 
não temos nada a mostrar, o Lab tem vida própria, co-
munidades com rotinas, eventos que nem controlamos”. 

Na porta da nova sede da Traficantes de Sueños, 
cooperativa mítica, livraria, editora, espaço cultural, 
centro de aprendizado, Blas fuma um cigarro. Fala com 
orgulho do sucesso dos cursos Nociones Comunes. Um 
comentário chave sobre a nova sede da “Trafis”, numa 
rua comercial, perto de Tirso de Molina: “Agora che-
gamos a mais pessoas, temos que seduzir cidadãos que 
não estão nos circuitos militantes”.

Azuzena, que dirigiu o Intermediae por muito tem-
po, está mediando uma mesa sobre práticas urbanas. 
Jon, do coletivo Paisaje Transversal, um dos convida-
dos, fala sobre a importância das metodologias para 
criar espaços colaborativos. Alguém da Tabacalera, na 
plateia, comenta dificuldades do processo. A fronteira 
entre a moderadora, os convidados e o público presente 
parece inexistente. 

Lembro-me de algumas sessões de La Mesa Ciudada-
na, no Intermediae, entre especialistas, amadores, 

arquitetos, artistas, vizinhos e técnicos da prefeitura 
anterior. Lembro-me também de muitos coletivos que 
foram vitais na reinvenção de Madri, quando a maioria 
das instituições era hostil e só havia algumas brechas 
(como o MediaLab ou o Intermediae) nas quais eram 
possíveis a vida comum, a cidade, os encontros. Lem-
bro-me deles: Vivero de Iniciativas Ciudadanas [VIC], 
Paisaje Transversal, Todo por la Praxis, Basurama, Zu-
loark, ChiquiTetos, Esto es una Plaza.  

E penso, sorrindo, no novo paradigma cultural base-
ado na troca, no relacional, no transversal, que virou o 
DNA de Madri nos últimos anos. Um paradigma e algu-
mas práticas que configuraram um imaginário que aca-
bou conquistando a prefeitura com uma frente cidadã, 
Ahora Madrid, embebida do espírito do 15M e com um 
formato que vai bem além dos partidos clássicos. Como 
está funcionando o diálogo entre o Ahora Madrid e os 
movimentos? Como é a nova troca entre dentro e fora? 
Como é a relação entre o novo governo e o comum?

A rua Almendro 3, no bairro da Latina, é uma au-
têntica República das Crianças: tem assembleias 

mirins, que incluem até megafones. A criançada man-
da lançando ideias para transformar o espaço. Os pais 
mandam obedecendo. Alberto Nanclares, membro do 
coletivo Basurama, um dos envolvidos na gestão desse 
novo espaço do comum, reflete sobre os jogos, as ruí-
nas, a crise, as crianças: “Adoro ver crianças brincando 
e sonhando sobre as ruínas, como nos filmes italianos 
do pós-guerra. A emoção e a energia que temos neste 
espaço parecem dos anos 1970, da era dos playgrounds 
do norte da Europa”. Ao explicar o “espaço em obras” 
da Almendro 3, Basurama divulga na internet um texto 
de Walter Benjamin, do qual cito um trecho: “As crian-
ças constroem elas mesmas seu próprio mundo objetu-
al, um mundo pequeno dentro do grande. A criançada 
manda, desobedece, desajusta as lógicas do lazer do-
mesticado criado pelo poder público”. 

A principal novidade do espaço na Almendro 3 é 
que ele é cedido pela prefeitura de Madri. A cessão faz 
parte de um pacote de três espaços cedidos a coletivos 
e vizinhos do bairro da Latina, para compensar a fal-
ta de espaços verdes e infantis do bairro. São espaços 
público-comuns. A prefeitura coloca alguns recursos e 
cede aos cidadãos a gestão desses espaços. 

Uma das principais expectativas dos movimentos de 
Madri é que a nova prefeitura encontre outras formas 
de relação entre a “autonomia cidadã” e o “poder pú-
blico”. O desejo: uma fórmula para parcerias público-
-comuns que vá além da cessão. Os limites da auto-
gestão estão presentes em muitas conversas. A falta 
de recursos nesse tipo de cessão de espaços preocupa. 
Também preocupa que a existência de recursos acabe 
gerando processos de cooptação política e acabe ma-
tando os movimentos. 

A grande esperança para achar um novo caminho 
é o “Marco Común: Espacios de Gestión Ciudadana de 
Madrid”, no qual trabalharam os membros da Red de 
Espacios Ciudadanos (REC). O marco seria o primeiro 
protocolo para cessão de espaços e prédios públicos 
a movimentos. Mas ainda não foi aprovado. A má-
quina da prefeitura é lenta. Algumas cessões já estão 
em andamento, como a do antigo Mercado de Frutas 
e Verduras de Legazpi, onde diferentes movimentos já 
empreendem o codesign do espaço. 

Outras cessões esperadas há algum tempo não acon-
teceram. Os membros do Pátio Maravillas, que esperam 
obter um espaço há meses, continuam esperando. An-
tonio, um dos participantes do Pátio Maravillas, me 
conta que, neste momento, El Pátio e La Morada (outro 
Centro Social do qual, recentemente, os ocupantes fo-
ram despejados) vão ocupar de novo para pressionar a 
prefeitura. O comum tem vida própria, ritmos alheios 
às instituições. 

Por isso, o editor vintage de 2040 entenderá muito 
bem o espírito do cartão-postal da “Comuna de Madri”. 
E saberá que foram os cidadãos e os movimentos – e 
não a prefeitura e as instituições – os grandes protago-
nistas da cidade do comum. *
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Albergue da juventude 
gerido por uma entidade de 
desenvolvimento comunitário 
sem fins lucrativos. Temas 
como a formação, o emprego, 
o gênero, a educação, a 
interculturalidade, o acesso 
às Tecnologias da Informação 
ou o trabalho comunitário e a 
participação são os eixos de 
seu trabalho.
san-fermin.org

Projeto comunitário vinculado 
à Asociación Vecinal Alto 
del Arenal e a coletivos de 
jovens do bairro, que recu-
perou um lote abandonado, 
transformando-o em um 
espaço de encontro no qual 
se desenvolvem diversas 
atividades como cinema de 
verão, oficinas, etc. 
aavvaltodelarenal.wordpress.com

Horta urbana comunitária e 
ecológica criada pela Asam-
blea Popular del Barrio de la 
Concepción em um terreno 
recuperado para a participa-
ção cidadã. O acesso é livre e 
a manutenção, a infraestrutu-
ra, as plantas, as ferramentas 
e o planejamentosão fruto da 
ação coletiva. 
huertodelalegria.blogspot.
com.es

Coletivo que organiza o 
abastecimento comunitário de 
alimentos e para fazer frente 
à situação de emergência 
social dos moradores e 
moradoras mais atingidos 
pela crise. Trata-se de um 
instrumento de resistência e 
solidariedade, sem estabele-
cimento de diferenças entre 
quem doa e quem recebe. 
reddesolidaridadpopular.org

Nasce de Paisaje Sur, um 
projeto coletivo para melhorar 
a paisagem urbana de Usera 
e Villaverde. Trata-se de uma 
infraestrutura cultural aberta 
ao bairro, um novo ponto de 
encontro e de participação no 
qual é possível desenvolver 
iniciativas entre moradores e 
vizinhos, projetos audiovisu-
ais, cinema, entre outros. 
facebook.com/CinemaUsera

Espaço que trabalha o 
acolhimento incondicional 
como traço de identidade 
comunitária. Neste lugar, há 
mais de 25 anos, um grupo 
de pessoas acolhe e integra 
jovens em dificuldades, 
vítimas das drogas, suas 
famílias, presos, imigrantes e 
aqueles que nossa sociedade, 
em geral, exclui.
sancarlosborromeo.org

Espaço de criação multidis-
ciplinar onde cada um pode 
explorar suas possibilidades 
criativas. Desenvolvem-
-se eventos e oficinas, 
contando-se com recursos e 
ferramentas (bricolagem e 
construção, impressão, vídeo 
e fotografia, impressão 3D, 
etc.) para produzir e dar asas 
à imaginação. 
facebook: la nave grupo taller

Coletivo com mais de 20 
anos de história formado por 
cidadãos comuns decididos a 
transformar a monotonia pro-
movendo a cultura popular. 
Organiza concertos, mercados 
de troca, festivais de rua e 
também colabora com outras 
entidades na organização de 
“kontrafestas” do Pueblo de 
Vallekas. 
kontracorriente.org

A partir do pensamento 
acerca de uma cultura hori-
zontal, a Asociación Vecinal 
de Orcasitas criou, em 2013, o 
Certamen de Cortos de Orca-
sitas (Cencor) com o objetivo 
de promover a cultura nos 
bairros e reivindicar que as 
instituições ofereçam ativi-
dades culturais de qualidade 
nos bairros de Madri. 
cencor.orcasitas.net

Meio cidadão, independente 
de qualquer organização 
política ou religiosa. Seus 
objetivos são promover liber-
dade de expressão efetiva, 
contribuir para um maior 
pluralismo informativo, dando 
voz às minorias excluídas 
dos meios de comunicação, 
e facilitar a participação dos 
cidadãos nos meios. 
tele-k.org

Jornal produzido pelos 
moradores de Hortaleza, 
com o objetivo de fomentar 
a participação e a reunião 
em associações, estimular 
o movimento de vizinhos e 
a participação democrática, 
contribuir com a pluralidade 
e a convivência e fomentar 
a comunicação e o acesso à 
informação mais próxima.
periodicohortaleza.org

Despensa solidária de 
alimentos promovida pela 
Asociación Vecinal de Valde-
bernardo (AFUVE- VA) na qual 
as famílias desfavorecidas 
do bairro se auto-organizam 
para proverem-se de alimen-
tos. No distrito de Vicálvaro, 
mais de 1.500 famílias neces-
sitam da atenção dos serviços 
sociais do distrito. 
afuveva.es

Centro social autogestiona-
do pela Asociación Vecinal 
Cornisa de Orcasitas. Abriga 
uma escola para adultos, 
a Universidad Popular de 
Usera, uma “pequeteca”... 
O centro conta com espaços 
que podem ser cedidos ou 
alugados para entidades 
sociais nos quais se realizam 
diversas atividades. 
cornisa.org

O Instituto Do it Yourself é 
uma iniciativa do coletivo Todo 
por la Praxis. Um espaço de 
aprendizagem colaborativa 
em Madri, desenvolvido sob a 
máxima “aprender fazendo”. 
Para isso, propõe um local de 
trabalho compartilhado onde 
seja possível investigar, cons-
truir, experimentar, planejar 
e apostar. 
institutodoityourself.org

Não pode pagar a hipoteca e 
teme perder sua casa? Tem 
necessidade de okupar? Crê 
que a empresa onde trabalha 
está cometendo algum abu-
so? A AV Manoteras acolhe 
este espaço que trabalha 
na construção de uma rede 
de moradores e vizinhos, 
baseada no apoio mútuo que 
faça frente às injustiças.
ofiam.wordpress.com

Horta urbana em que se 
pratica a agricultura orgânica. 
Trata-se de um espaço auto-
gestionado de encontro inter-
geracional e de aprendizagem 
mútua no qual os moradores 
recuperam a capacidade 
de produzir seus próprios 
alimentos e cultivam boas 
relações com seus vizinhos. 
facebook: huerto urbano 
comunitario vicálvaro

Central térmica autogestio-
nada pela Mancomunidad de 
Propietarios de Orcasitas. 
Desde 1980, como parte da 
remodelação dos bairros, 
a central abastece mais de 
2.000 famílias do bairro com 
calefação econômica, além de 
vender o excedente de energia 
para continuar autofinancian-
do a instalação.
orcasitas.org

Cooperativa sem fins lucrati-
vos promovida pelos Grupos 
Autogestionados de Consumo 
para o fomento de uma ali-
mentação responsável, agro-
ecológica, autogestionada, 
popular e de responsabilidade 
compartilhada entre campo-
-cidade. Abastece dezenas 
de grupos de consumo que 
funcionam em Madri. 
lagarbancitaecologica.org

Horta urbana comunitária 
criada pela AV Villa Rosa 
em um terreno municipal 
abandonado. A vizinhança 
transformou a horta em um 
espaço de encontro interge-
racional. A manutenção, a 
construção de infraestruturas 
e o planejamento são fruto 
de decisão e ação coletivas. 
av-villarosa.org

Evento esportivo múltiplo 
que reúne as modalidades 
basquete, futebol e vôlei para 
lutar contra o racismo e a xe-
nofobia a partir da convivência 
entre vizinhos e da participa-
ção cidadã. Trata-se do evento 
com maior participação de 
jovens do distrito. 
mundialitovicalvaro.word-
press.com

O Clube administra este cen-
tro de idosos que financiam 
os comerciantes chineses 
de Usera. Nesse espaço de 
acesso livre, pode-se praticar 
tai chi, kung fu, pingue-
-pongue... O centro colabora 
com entidades do distrito na 
organização de festas popu-
lares, do Ano Novo Chinês, 
torneios esportivos...

Plataforma web e oficina 
criativa, gerida de maneira 
associativa como espaço 
cooperativo/colaborativo 
possuidor de ferramentas 
profissionais para elaborar 
projetos. O benefício gerado é 
utilizado na própria melhoria 
do espaço, dos recursos e da 
oferta formativa. 
taller.omnivoros.net

Em 1975, um bairro de 
casas baixas foi convertido 
em um museu de arte 
contemporânea, atendendo a 
reivindicações locais. Obteve-
-se sucesso na paralisação 
do Plan de Ciudad Lineal, que 
planejava cruzar o bairro com 
duas rodovias e expulsar seus 
habitantes. Organizou-se, ali, 
a primeira oficina escola de 
artes plásticas.

Da colaboração entre a AV Al 
Shorok e os Arquitectos sin 
Fronteras nasceu La Casita, 
um espaço comunitário de 
encontro autoconstruído pelos 
moradores do setor V da 
Cañada Real e a partir do qual 
eles buscam melhorar suas 
condições de vida e defender 
seus direitos. 
lacasitadelpueblocanada.
tumblr.com

Proposta de uma plataforma 
de madeira construída cole-
tivamente por meio de várias 
oficinas na horta de San Juan 
de Ávila. A partir das 11h, nos 
sábados, o grupo se reúne 
para continuar os trabalhos 
de criação e dinamização 
deste espaço do bairro. 
huertosja.blogspot.com.es

É uma iniciativa da vizinhança 
que propõe uma volta pelo 
bairro de bicicleta, patins, 
etc., defendendo a utilização 
de um transporte cujo 
combustível seja nosso 
próprio corpo. Toda primeira 
quinta-feira do mês, às 20h, 
na rua Payaso Fofó, esquina 
com Arroyo del Olivar. Anime-
-se a passear pelo seu bairro! 
facebook: rollerkleta VK

Rádio comunitária que traba-
lha desde 1990 para facilitar o 
acesso dos cidadãos ao meio 
radiofônico, estimular a par-
ticipação cidadã e contribuir 
com o desenvolvimento cultu-
ral do entorno. Radio Enlace 
é muito mais que uma rádio. 
É, além de tudo, um agente 
social e promotor cultural.
radioenlace.org

Jovens e associações de mo-
radores da área conseguiram 
recuperar um edifício público 
de Madrid Salud, que se 
encontrava fechado há anos, 
para uso dos cidadãos. Hoje, 
o lugar é um centro social 
aberto e participativo no qual 
se desenvolvem atividades 
propostas e geridas pela 
própria vizinhança. 
evmontamarta.org



103

Espaço de intercâmbio de 
recursos entre coletivos e 
iniciativas cidadãs criado pelo 
Hacenderas, um espaço de co-
ordenação do qual participam 
o Espacio Vecinal Montamarta, 
El Campo de Cebada, a Red de 
Huertos Urbanos, o Espacio 
Vecinal Arganzuela, Interme-
diae, entre outros. 
intercambiadero.org

Trabalha para atender as 
necessidades das famílias 
da classe trabalhadora do 
distrito de Moratalaz por 
meio da implementação de 
uma rede de solidariedade e 
apoio mútuos. É um coletivo 
horizontal e autogestionado 
localizado na sede da Asocia-
ción Vecinal Avance. 
facebook: red de solidaridad 
de moratalaz

É um espaço de encontro, 
auto-organização, ajuda mú-
tua e reivindicação de pessoas 
desempregadas, afetadas 
por contratos de trabalho 
precários ou preocupadas 
em conseguir um emprego 
digno e também em exigir a 
melhoria generalizada dos 
direitos trabalhistas. 
paradosdevillaverde.word-
press.com

Plataforma de trabalhadores 
empregados e desemprega-
dos do distrito. Pagadores de 
impostos diretos e indiretos 
que contribuíram com um 
sistema que agora lhes 
toma recursos e não lhes 
protege. Lutam para defender 
seus direitos fundamentais. 
facebook: plataforma de 
trabajadores en paro san 
blas-canillejas

Primeiro parque democrático 
da cidade, foi construído sobre 
um terreno repleto de entulhos 
por meio de um desenho 
participativo executado de 
acordo com as necessidades 
daqueles moradores, que, por 
sua vez, desfrutariam da área. 
Foi inaugurado pelo prefeito 
Enrique Tierno Galván em 1983 
e trata-se do quarto parque de 
superfície de Madri.

Criado em 2011 por iniciativa 
de um grupo de padres e 
professores, trata-se de uma 
horta escolar na qual se 
estimula a participação de fa-
miliares e de outras pessoas 
interessadas, mesmo que não 
possuam vínculo direto com o 
colégio. O projeto localiza-se 
em dois lotes. 
huertosigloxxi.wordpress.com

Entidade com finalidade 
sociocultural e natureza 
associativa, democrática e 
participativa cuja atividade 
é fazer rádio. Promove a 
convivência e a participação e 
aproveita o meio radiofônico 
para divulgar valores de 
integração, igualdade, inter-
culturalidade e para defender 
os direitos humanos. 
omcradio.org

Escola esportiva do bairro 
de Simancas, em San Blas, 
nascida em 1990. Desde 
então, centenas de meninas e 
meninos aprenderam a jogar 
futebol nessa escola de bairro. 
O principal objetivo social do 
grupo é a promoção e a prática 
de atividades fisicodesportivas 
e culturais. 
@SimancasADAE

Paisaje Sur é um projeto 
coletivo para a melhoria da 
paisagem urbana de Usera e 
Villaverde por meio de uma 
gestão mista composta pela 
Administração Pública e mais 
de 15 agentes cidadãos. Uma 
das formas de intervenção 
se dá pela recuperação de 
fachadas e muros. 
facebook.com/paisajesur

Centro Político Koletivizado 
de uso livre para qualquer 
coletivo político, com o 
objetivo de estabelecer um 
local de união para todos os 
movimentos sociais do bairro 
de Moratalaz. Busca reforçar 
os laços estabelecidos entre 
as forças que lutam pela 
transformação social. 
labankarrota.noblogs.org

Horta vicinal comunitária e 
ecológica de Villaverde Alto. 
Autogestionada pelos cole-
tivos e moradores do bairro, 
pretende ser um recurso 
para educação, divulgação e 
consciência ambiental e um 
instrumento para restauração 
e aproveitamento de espaços 
degradados locais. 
huertoladis.wordpress.com

É uma propriedade com 
jardins, hortas, córregos, 
pontes e um palácio que a 
proprietária cedeu ao Ayun-
tamiento de Madrid para que 
fosse destinada ao uso público. 
A plataforma trabalha para 
que o Ayuntamiento conserve 
o patrimônio e garanta seu uso 
integralmente público. 
facebook: torre arias 
plataforma

La Villana é um centro social 
autogestionado de Vallekas 
no qual observamos quatro 
iniciativas cruciais: a PAH 
Vallekas, o Grupo de Apoyo de 
la Red “Yo sí Sanidad Univer-
sal”, a despensa solidária e a 
Asamblea Popular de Puente 
de Vallekas. Também ensinam 
castelhano para adultos, árabe 
para crianças, etc. 
lavillana.org

Associação sem fins lucrati-
vos que trabalha, desde 1988, 
para melhorar as condições 
de vida das famílias em des-
vantagem social, promovendo 
seu protagonismo por meio 
da perspectiva comunitária e 
da participação social. Pro-
move projetos e programas de 
emprego, lazer infantil, apoio 
escolar, etc. 
asociacioncaminar.org

Iniciativa promovida pelos tra-
balhadores da oficina Renfe 
de Villaverde Bajo para ajudar 
as famílias desfavorecidas do 
bairro. Trata-se de um espaço 
vinculado à Asociación Vecinal 
para apoiar a auto-organi-
zação na defesa do direito a 
uma vida digna sem geração 
de dependência. 
launidadvillaverde.word-
press.com

Trata-se de uma rádio de Ca-
nillejas que retoma a experiên-
cia da antiga Radio Carmona, 
a última rádio livre de Madri, 
que deixou suas atividades por 
pressões da Dir. General de 
Telecomunicaciones. É possível 
escutá-la na frequência 98.4FM 
em Canillejas e por meio do 
aplicativo Itunien Radio no 
resto do mundo. 
avvcanillejas.org/radio.htm

Centro social okupado que pre-
tende ser uma ferramenta útil 
para transformar a sociedade 
por meio de uma perspectiva 
jovem, compreendendo que 
a juventude necessita de 
espaços próprios nos quais 
seja possível se empoderarem, 
amadurecerem e tomarem 
suas próprias decisões diante 
de seus problemas. csojata-
laya.wordpress.com

Massa crítica de ciclistas que 
circula toda terceira quinta-
-feira do mês (às 20h na Pza. 
del Encuentro de Moratalaz) 
para dar visibilidade à bicicle-
ta como meio de transporte 
sustentável e exigir melhorias 
nas infraestruturas viárias e 
na legislação de circulação e 
de segurança. 
Facebook: bicicrítica 
moratalaz

Por meio do projeto Autobar-
rios San Cristóbal, iniciou-se 
um processo coletivo de 
reativação de um local 
abandonado, reinventando-
-se, assim, seu uso mediante 
a construção coletiva de um 
espaço urbano sugerido pelos 
jovens e moradores do bairro.
basurama.org/tag/autobar-
rios-san-cristobal

Milhares de famílias tiveram 
acesso de maneira irregular a 
uma moradia pública vendida 
por pessoas que não eram 
seus proprietários. O Governo 
regional viu-se diante de 
duas opções: despejar essas 
famílias ou regularizar sua 
situação. A Plataforma Vecinal 
San Blas Simancas trabalhou 
até a legalização da situação de 
todas elas.

A Assembleia de pessoas 
desempregadas, desprovidas 
e afetadas pela crise estimula 
novos espaços de participação 
abertos, plurais e radicalmente 
democráticos nos quais pesso-
as de diferentes ideias possam 
compartilhar seus problemas e 
defender seus direitos sociais 
diante da crise. 
asambleaparadosfontarron.
blogspot.com.es

Espaço no qual convivem 
vários grupos para defender, 
reivindicar e colocar em 
prática o direito a um trabalho 
e a uma moradia dignos, a 
uma alimentação satisfatória 
e também para exigir o 
cumprimento dos direitos que 
devem ser atribuídos a todos 
os migrantes. 
apoyomutuocl.wordpress.com

No dia 10 de junho de 1997, 
10.000 moradores fizeram 
uma manifestação pedindo 
soluções urgentes para os 
bairros do sul da capital, 
afetados pelo processo de 
desindustrialização. O destino 
de 18.000 milhões de pesetas 
foi decidido pelas associações 
de bairro, inspirando os 
primeiros orçamentos partici-
pativos de Madri.

Horta orgânica que nasce com 
o espírito de quebrar a rotina 
que uma cidade como Madri 
impõe. Seu objetivo é criar um 
espaço para escapar do ritmo 
apressado da vida, aprender o 
ofício do horticultor, estimular 
a apreciação de alimentos 
naturais e a busca de lugares 
similares em outras cidades. 
alegriadelahuertablog.word-
press.com

Festa em que se realizam 
diversas atividades e “batalhas 
de água” pelas ruas de 
Vallekas sob a utópica reivin-
dicação “Vallecas Puerto de 
Mar”. Essas e outras atividades 
são preparadas na Cofradía 
Marinera, que se encarrega 
de manter vivo esse traço 
identitário de Vallekas. 
nodo50.org/ofradiamarineravk

O edifício de habitações dos 
trabalhadores do cemitério 
La Almudena, abandonado 
há anos, foi okupado em 2008 
por jovens do bairro. Hoje é 
um espaço livre que abriga 
uma oficina de bicicletas, 
uma biblioteca, um mercado 
gratuito, salas de ensaio, um 
estúdio de gravação... 
nodo50.org/eldragondelaelipa

Horta escolar comunitária 
promovida pela AV PAU de 
Vallecas e pelo AMPA do 
Colegio Juan Gris com o 
objetivo de recuperar uma 
zona degradada e oferecer 
uma atividade relacionada 
com o cuidado da natureza, 
o consumo sustentável e a 
gestão coletiva.
elhuertodelavilla.wordpress.com

“A solidariedade é a ternura 
dos povos”. Sob a égide desse 
lema, a plataforma, integrada 
por entidades cidadãs e 
moradores individualmente, 
recolhe e distribui alimentos 
para mais de 200 famílias 
desfavorecidas do distrito. Sua 
sede é um espaço cedido pelo 
I.E.S. Alameda de Osuna. 
facebook: plataforma de 
alimentos distrito 21
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PARLAMENTO 
CIDADÃO
Cuadernos del Sol, ilustrações de Enrique Flores
Texto de Zuloark
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O Campo de Cebada se tornou uma das principais referências em 
autogestão e construção coletiva de espaços públicos, em estreita 

relação com as acampadas espanholas de 2011. Neste artigo, o 
coletivo de arquitetura Zuloark reflete sobre os princípios que 

foram importantes para que o experimento funcionasse. 
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“Aqui, antes, havia uma piscina pública. Em 2009, a 
prefeitura demoliu as instalações com a promessa 

de construir um novo centro poliesportivo. A chegada 
da crise impediu o novo empreendimento, e restou um 
buraco de quase 2.500 metros quadrados. Nós, um grupo 
de vizinhas do bairro, nos recusamos a esquecer a pisci-
na pública e também a conviver com esse enorme espaço 
abandonado, cercado e fechado.

Reunimo-nos com associações locais e conversamos 
com a prefeitura. Conseguimos que, enquanto não se 
iniciassem as obras das novas instalações, o espaço fosse 
designado à gestão das vizinhas, em corresponsabilida-
de com a prefeitura. Assim nasceu o Campo de Cebada: 
praça pública cogerida por vizinhas, usuários e amigos. 
Um espaço que não se esquece do centro poliesportivo 
imaginado para o bairro.

É uma associação sem fins lucrativos, aberta à parti-
cipação daquelas que queiram construir espaços urbanos 
públicos diferentes, desenhados por e para os usuários. 
Este espaço é de todas e pedimos que cuidem e respei-
tem, utilizem as lixeiras, colaborem com a limpeza e 
ajudem-nos a conservá-lo, lembrando que estamos sob 
perigo de extinção!

Se quiser participar, informar-se, opinar, fazer um 
mural, cantar, plantar, dançar, etc. venha, nos reunimos 
todas as segundas-feiras às 19:30, em qualquer canto 
que nos acolha. O Campo de Cebada se abre quando che-
gamos e se fecha quando vamos embora (geralmente por 
volta das 22:30, um pouco mais cedo aos domingos).

Sejam bem vindas!”
O texto acima, escrito a mão e fixado em um pequeno 

poste informativo, pode ser lido, em primeiro plano, à 
esquerda da única porta de acesso ao Campo de Cebada. 
Embora não fique claro o que é o Campo de Cebada – 
uma praça, um espaço público, um jardim, uma quadra 
esportiva, um auditório ao ar livre, um armazém ou mui-
tas outras coisas –, nota-se que esse lugar, situado no 
bairro de La Latina, com certeza é um lugar especial no 
centro de Madri.

O Campo de Cebada é um projeto cidadão, um espaço 
compartilhado entre uma comunidade indeterminada de 
agentes. Não é um espaço público qualquer, mas também 
não é um espaço privado. É um lugar com chave, no qual 
se programa o que será feito, mas qualquer pessoa pode 
ter acesso à chave, e a programação é feita de forma 
colaborativa. O Campo de Cebada é um espaço aberto.

O modelo aberto e a gestão em assembleias cotidia-
nas gerou uma infraestrutura cidadã que, além de abrir-
-se para o desfrute rotineiro, permitiu a incorporação 
de um conteúdo social e cultural, graças a projetos tais 
como hortas urbanas, campos esportivos, peças de tea-
tro, cinemas de verão e universidades populares.

O Campo de Cebada busca, desde a sua origem, há 
mais de cinco anos, novas formas de vida na cidade. 
Não se baseia em uma postura de oposições. Em vez 
disso, parte do convite pedagógico e da vontade de 
desencadear processos de aprendizagem. Não é exa-
tamente um lugar que ensina. É, antes, uma zona de 
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desenvolvimento em proximidade, sob a consciência de 
que se não sabemos fazer algo podemos aprender com 
a ajuda dos outros.

Portanto, o Campo sempre foi um convite dirigido a 
diferentes pessoas – administração pública, associações 
de bairro, moradores singulares, artistas e agentes cultu-
rais – para usarem o espaço como processo de aprendi-
zagem conjunta. Se a cidade não sabe cuidar de si pró-
pria, e os cidadãos e a prefeitura tampouco, pensamos 
que justamente em contextos híbridos é que podemos 
aprender a fazer as coisas de forma diferente, removendo 
a hierarquia habitual e construindo aulas abertas basea-
das na experimentação e nos protótipos.

A nossa intenção é amplificar a possibilidade de 
réplica do projeto para que, depois de construído o 
centro poliesportivo e depois da sua conversão num 
espaço arrojado, o projeto possa continuar também em 
outros espaços. Por isso, resumimos neste ensaio dez 
pontos aprendidos no Campo de Cebada, dez passos 
fáceis para converter qualquer vazio num autêntico es-
paço de desafio.

Espaço Cidadão gerido por governanças abertas
O Campo de Cebada pensa os seus modelos de gestão 
para que os vizinhos sejam capazes de tomar as decisões 
relativas ao seu entorno próximo. Entende-se como um 
espaço público complexo, no qual o público dá passo ao 
coletivo, e o que antes era propriedade do Estado ou da 
prefeitura passa a ser propriedade de todos.

Para gerir um lugar assim, desenhamos processos 
abertos de regulamentação e códigos baseados no senti-
do comum, recuperando aspectos domésticos para a vida 
cotidiana do bairro. Uma prática de desenho colaborati-
vo na qual a noção de autoria se desintegra e o autor do 
Campo de Cebada é o próprio Campo de Cebada.

Sua gestão é produzida de maneira aberta, intensa e 
participativa. Na medida em que cresce o projeto, bus-
camos ampliar a capacidade de uso de qualquer um. Do 
usuário passivo, tentamos chegar ao cidadão zelador do 
espaço. São os vizinhos que cuidam, limpam, regam e 
gerem o Campo. O desafio é desenvolver modelos de go-
vernança suficientemente inclusivos, para além das as-
sembleias periódicas, nas quais frequentemente um certo 
tipo de vizinho acaba por ter a voz. Hoje, nos pergun-
tamos como experimentar também outros formatos de 
tomada de decisões que afetam o espaço de todos.

Habitar o conflito como caminho para a inovação
Com muita frequência, quando um grupo de vizinhos 
protesta em frente a uma prefeitura porque nos bancos 
de uma praça se reúnem mendigos ou dormem pessoas 
suspeitas, a única solução encontrada é a retirada dos 
bancos. O conflito é logo eliminado, mas também se 
elimina a possibilidade de que qualquer outra pessoa 
se sente ali.

O Campo de Cebada nasce com a convicção de ha-
bitar os conflitos como indicadores da inovação urbana. 
É justamente nesses lugares nos quais os choques são 
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produzidos que acontecem os intercâmbios. Nossa ex-
periência nos ensina que uma das únicas possibilidades 
de não enrijecer e estancar os modelos é precisamente a 
intenção de gerir essas situações com caráter criativo e 
mediador, buscando soluções mais ousadas e corajosas. 
Em vez de eliminar os conflitos, propomos habitá-los. 
De fato, o próprio nascimento do Campo de Cebada é 
produto do habitar uma controvérsia, do apostar numa 
forma de lidar com um autêntico conflito urbano, forma 
assumida pelos vizinhos do bairro.

Mind the gap
O Campo de Cebada busca construir mecanismos de 
gestão que permitam incluir, na tomada de decisões, 
o maior número possível de agentes. Queremos ser um 
modelo mestiço e híbrido, sob a bandeira das diferen-
ças daqueles que habitam o contexto. Os espaços nunca 
poderão aprender nada se contarem apenas com perfis 
radicalmente parecidos. Isso implica uma transforma-
ção da estética urbana, no intuito de tornar os espaços 
mais abertos, acolhedores e acessíveis.

Sabemos o quão importante é aprender com a di-
versidade, por isso o maior número de perfis possíveis 
precisa ter voz: os mais motivados e os mais passivos e 
eventuais; aqueles que apenas olham e os que usam o 
espaço de forma intensiva; a administração pública, o 
setor privado, os coletivos; inclusive a fauna e a flora 
urbanas, os serviços de coleta de lixo ou a paisagem 
sonora. Dessa maneira, tentamos lançar pontes entre 

as milhões de ilhas isoladas que convivem numa cidade 
como Madri.

Praça equipada e infraestruturas abertas
O Campo de Cebada é entendido como uma infraestrutura 
cidadã aberta. Oferece água e luz, mas também espaço de 
armazenamento, ferramentas e instalações. A participação 
se faz com a total autonomia e liberdade dos vizinhos para 
que cada um a utilize como quiser.

Enquanto as práticas habituais da participação são pro-
duzidas mediante perguntas lançadas de cima para baixo 
aos cidadãos, a mudança de paradigma que defendemos 
aqui passa por implementar infraestrutura nos espaços para 
que nós, os cidadãos, tenhamos a capacidade de realizar as 
perguntas que nos interessam.

Não programamos atividades culturais, mas possibilita-
mos que sejam os vizinhos quem as organizem; não ofe-
recemos hortas urbanas organizadas; em vez disso conse-
guimos água e terra para que a cidadania desenhe seus 
próprios espaços verdes. Esse modelo de participação exige 
um cuidadoso desenho baseado em abrir e democratizar as 
infraestruturas urbanas, que se convertem em indispensá-
veis ferramentas cidadãs.

Cidade híbrida
O século XXI nos obriga a pensar uma cidade transmidiáti-
ca e multiforme. O contexto digital permite também cons-
truir espaços públicos que favoreçam comunicação, parti-
cipação, gestão e financiamento. A parte digital do Campo 
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de Cebada propicia a comunicação de seus processos, a in-
formação em tempo real e a apropriação de vantagens que 
se encontram unicamente em contextos digitais. O Campo 
é uma praça com identidade em redes sociais e que utiliza o 
mundo digital como um espaço a mais para se desenvolver.

Além disso, nos esforçamos por aprender com esse 
contexto. Nos últimos anos, os espaços públicos digitais 
transformaram enormemente a forma de nos relacionar-
mos uns com os outros em comparação com os espaços 
públicos analógicos. Os modos de compartilhar, comu-
nicar ou interagir no Campo de Cebada têm muito a ver 
com transportar diretamente as lógicas desses espaços 
digitais à esfera do físico.

Urbanismo eventual
A burocracia está matando a cidade moderna. Suas as-
fixiantes regulamentações expulsaram o mundo cultu-
ral espontâneo do cotidiano urbano. Quase nunca os 
cidadãos se sentem no direito de ocupar a rua e or-
ganizar uma peça de teatro, um concerto ou um ciclo 
de conferências. Em geral, os processos e requisitos a 
serem cumpridos são tão complexos e difíceis que só 
tomamos a rua para celebrar ou protestar.

O Campo de Cebada desenha-se como zona franca 
de cultura urbana. Um lugar onde qualquer um pode 
organizar uma atividade cultural ao ar livre, com a 
única restrição de não incomodar os vizinhos. Qual-
quer um pode converter-se em curador de arte, progra-
mador ou gestor cultural.

Por um lado, o Campo de Cebada converteu-se num 
lugar bastante solicitado por coletivos de artistas, gru-
pos musicais ou ONGs que não têm espaço para divul-
gar as suas criações. Peças de teatro multitudinárias, 
concertos, assembleias cidadãs, mercados e mostras 
ecológicas, atos solidários e um sem-fim de atividades 
desenvolveram-se nesse ponto de La Latina. Por outro 
lado, pessoas que nunca haviam feito nada em grupo 
têm se reunido ali, e isso lhes abriu a possibilidade de 
construir algo em conjunto.

As vizinhas e vizinhos se deram conta de que, se o 
espaço estivesse bem desenhado, seria muito mais fácil 
organizar atividades. Surgiram novos coletivos e cola-
borações muito diversas, desde Universidades Populares 
a ciclos de cinema, desde cenários de canção aberta até 
sessões de circo. Assim, o Campo de Cebada desenhou 
um urbanismo diferente, utilizando como ferramenta a 
organização de eventos gratuitos e isso tem desencade-
ado várias reações.

O Campo de Cebada nunca foi inaugurado
Na realidade, com frequência há algo a ser inaugurado 
diariamente no Campo de Cebada. Entendemos o de-
senho urbano como permanentemente em obras, mas 
obras abertas, nas quais todos têm a capacidade de in-
teragir, desenhar e fazer proposições. Chamamos isso 
de urbanismo hand made: a construção do espaço atra-
vés de processos diretos e entornos pedagógicos para 
desenhar a cidade.
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Quando um vizinho desenha e constrói um banco, 
participa do desenvolvimento da instalação elétrica, pin-
ta e conserta uma pista de basquete ou executa um can-
teiro de cultivo, a sua forma de contemplar a cidade se 
transforma radicalmente. A partir desse momento, algo 
tão acessível como as suas mãos converte-se numa ferra-
menta capaz de modificar e melhorar a cidade que habi-
ta. Voltamos a nos sentir relevantes e capazes de mudar 
nosso entorno e, nesse momento, a cidade volta a ser 
nossa. Não das administrações que concedem e retiram 
autorizações, mas dos vizinhos.

A praça é convertida em um espaço crítico de parti-
cipação, capaz de evoluir constantemente e adaptar-se às 
necessidades reais de cada momento. Na Cebada, todos os 
dias, os móveis são mudados de lugar para se adaptarem 
a necessidades pontuais. Todo dia um muro novo aparece 
pintado por um artista diferente. Todo dia a Cebada é di-
ferente do dia anterior.

Cidade Open Source
Dentre as situações aprendidas com o contexto digital es-
tão os novos formatos de distribuição do conhecimento. 
A Cebada tenta ser um espaço replicável, por isso todas as 
suas construções e documentações estão sob licença Crea-
tive Commons, permitindo apropriação e cópia. Buscamos 
uma praça com instruções de montagem e com código 
aberto, que favoreça a evolução do modelo em outros lu-
gares. Alguns desenhos de bancos feitos na Cebada foram 
replicados e transformados em praças em Huesca, Istam-

bul e na Áustria. Mas não basta abrir o código; muitas 
vezes é necessário um trabalho de explicação para torná-
-lo compreensível em distintos contextos.

Tentamos fazer com que os processos do Campo de 
Cebada sejam transparentes, desde o convênio de cessão, 
passando por horários e atas das assembleias, até a sua 
agenda de eventos. A condição de transparência permite 
não só abrir os seus códigos mas também abrir o espaço 
em si mesmo, facilitando a apropriação e a utilização, 
sem a necessidade de perguntar se algo é ou não é permi-
tido, e convertendo os usuários em desenhistas daquele 
espaço. A transparência possibilita que a gestão se mul-
tiplique dentro de cada um. O desafio atual consiste em 
comunicar melhor o espaço, para que todos saibam de 
que tipo de praça se trata, para que a sua gestão multipli-
cada se faça consciente e responsável.

Otimização dos recursos
A velocidade na qual se constrói a Cebada, aparentemente 
muito mais lenta do que qualquer outro lugar de Madri, é 
uma contradição em si mesma. Ela é construída devagar, 
mas poucos lugares se modificaram tanto no período de 
cinco anos. Essa lentidão permite que a Cebada organize 
seu desenho otimizando ao máximo os recursos que uti-
liza através de políticas de segunda vida dos materiais.

A reutilização de materiais descartados não só se faz 
explícita na Cebada como se converte numa necessida-
de. Quando não se tem nada, há que ser engenhoso e 
utilizar aquilo que se encontra, seja o que for. Primeiro 
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aprendemos a encontrar o que nos pode ser útil; depois, 
aprendemos as lógicas da reparação e a reinvenção da 
obsolescência programada. A Cebada se converte num 
grande espaço de inovação na otimização material, con-
tribuindo para desenhar protocolos com a administração 
pública para salvar alguns materiais que normalmente 
acabariam no lixão da cidade.

Por último, é preciso dizer que a Cebada não está 
sozinha nesse esforço. Em rede com outros espaços, tem 
praticado o desenho de processos, em escala urbana, 
com o intuito de intercambiar e ceder materiais dentro 
dessa rede solidária.

Parlamento cidadão
O Campo de Cebada constrói um espaço político mas não 
ideologizado. Um espaço para a escuta, o debate, o en-
contro, as discussões, o conflito de opiniões. Um espaço 
desenhado para favorecer as trocas cotidianas e a política 
do dia a dia, no qual os cidadãos se sentem capazes de 
tomar decisões para transformar o seu entorno imediato. 
Esse novo modelo de praça-parlamento é o último dos 
dez pontos propostos por este ensaio e talvez o mais im-
portante. Desenhar uma praça que recupera a confiança 
na política cotidiana, aquela que qualquer cidadão pode 
desenvolver em seu bairro, é o que nos garante uma cida-
de exigente e crítica, acostumada a ceder e pactuar, mas 
também a dialogar, convencer e propor.

Hoje no Campo de Cebada ainda lidamos com uma 
infinidade de conflitos não resolvidos. Quando alguém 

pergunta, admirado, como uma praça assim pode de fato 
funcionar, um dos vizinhos, Pedro, sempre diz que o es-
sencial da Cebada é que ela não funciona. Essa consciên-
cia parece ser uma das garantias de sua inovação.

Futuro
Os vizinhos foram convidados a falar e expor o modelo 
em inúmeros fóruns nacionais e internacionais em Paris, 
Berlim, Helsinki, México, Sevilha e Turim. O projeto foi 
ganhador do Golden Nica na categoria de Comunidades 
Digitais, convidado a participar da Bienal de Istambul e 
premiado na Bienal Espanhola de Arquitetura e Urbanis-
mo. A constante atividade, o modelo aberto de urbanismo 
e os prêmios contribuem para a uma visão de prestígio 
para Madri, baseada na capacidade ativa de seus cidadãos.

O dia 10 de maio já terá passado quando este texto 
for publicado. Nesse dia, às 18 horas, se não chover, 
haverá na Cebada uma reunião de vizinhos e vizinhas 
do bairro e membros da prefeitura de Madri. Parece que 
finalmente o esperado poliesportivo do bairro volta à 
agenda da prefeitura. Fomos convocados para que tudo 
o que temos aprendido ali possa contagiar o projeto do 
futuro espaço esportivo.

Para nós está claro: se alguém quiser aprender com 
o Campo de Cebada, é só seguir os dez passos apresen-
tados aqui. Se a prefeitura de Madri assim o fizer, o 
futuro do bairro de La Latina terá ousadia e emoção e 
proporá novos modelos para os investimentos públicos 
no resto da cidade. *
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PLANTE 
VOCÊ MESMO
Fotografias de Inga Kerber 

Em tempos de comercialização cada vez mais flagrantes 
do espaço público, “o desejo de plantar batatas justa-

mente num local público – e sem restrição de entrada 
– não é nada mais nada menos que revolucionário”, 
escreve Sabine Rohlf. De fato, podemos observar o re-
torno de jardins à cidade por toda parte e enxergar isso 
como um sinal de mudança na relação entre o público 
e o privado. E não é somente essa distinção, dominante 
na sociedade moderna, que está se tornando mais sutil; 
as diferenças existentes entre natureza e sociedade, as-
sim como aquelas entre cidade e campo, também estão 
desvanecendo – pelo menos da perspectiva dos agricul-
tores comunitários urbanos.

Nos anos 60, com o crescimento da economia, pessoas 
na Alemanha Ocidental desistiram de suas hortas urbanas 
por razões de status social; muitas delas queriam mostrar, 
por exemplo, que podiam comprar comida, não precisando 
mais plantá-la ou  conservá-la. Hoje, de forma contrastan-
te, uma “Geração Jardim” vem criando raízes no meio de 
modernos bairros urbanos, e as pessoas não sentem nenhu-
ma vergonha de mostrar suas unhas – pretas por causa da 
jardinagem – em público.

O que observamos aqui é uma mudança no simbolis-
mo e status dos valores e estilos de vida pós-materialistas. 
“Faça-você-mesmo” e “plante-você-mesmo” sugerem um 
desejo de encontrar singularidade nos produtos do próprio 
trabalho. Isso significa distanciar-se de uma vida de con-
sumo de objetos produzidos industrialmente. Procurar en-
contrar sua expressão individual é também uma busca por 
novas formas e novos espaços de comunidade.

Nos últimos anos, pessoas dos mais variados meios 
têm unido forças e plantado hortas orgânicas nas prin-
cipais cidades europeias. Criam abelhas, cultivam se-
mentes, fazem cosméticos naturais, usam plantas para 
tingir tecidos, organizam refeições ao ar livre, ocupam e 
administram parques públicos. Com o apoio participati-
vo da vizinhança, ativistas da jardinagem urbana estão 

plantando flores nos pés das árvores e transformando 
terrenos abandonados e estacionamentos entulhados de 
lixo em locais nos quais as pessoas podem se encontrar 
e se envolver em atividades comuns.

O novo movimento de jardinagem é jovem, colorido e 
socialmente heterogêneo. Em Berlim, habitantes “nativos” 
da cidade trabalham lado a lado com residentes turcos 
de longa data para cultivar vegetais em hortas e jardins 
de bairros e comunidades. Hortas no estilo “colha você 
mesmo” (onde é o cliente que colhe os produtos que vai 
comprar) e de pequenos agricultores estão formando re-
des. O movimento de jardinagem intercultural continua a 
expandir-se de maneira surpreendente, como se observa na 
plataforma Mundraub.org, que utiliza tecnologia Web 2.0 
para marcar a localização de árvores frutíferas cujos frutos 
podem ser colhidos gratuitamente. Essa mistura de digital 
com analógico está criando novos mundos intermediários, 
que combinam práticas de livre acesso com atividades di-
recionadas à subsistência da vida cotidiana.

Conhecimento comum
Um princípio do código aberto fundamenta todos os jar-
dins e hortas comunitários; a participação e o envolvimen-
to da vizinhança são princípios essenciais. Hortas e jardins 
são utilizados e administrados como bens comuns, mesmo 
que os jardineiros e horticultores não sejam proprietários 
da terra. Ao incentivarem as pessoas a participar, hortas 
e jardins urbanos reúnem e combinam uma grande quan-
tidade de conhecimento de maneira produtiva. Como em 
geral não há, entre os horticultores, profissionais agrícolas, 
todos dependem de todo e qualquer conhecimento disponí-
vel – e todos estão abertos ao aprendizado. Os agricultores 
urbanos seguem a máxima de que todos se beneficiam do 
compartilhamento de conhecimento: eles podem aprender 
uns com os outros, reaprender habilidades que haviam per-
dido e contribuir para criar algo novo. Práticas de jardi-
nagem comunitária confrontam as limitações de recursos 

Texto de Christa Müller 



Como a jardinagem urbana está transformando terrenos 
entulhados de lixo em espaços comunitários onde diferentes 

línguas, etnias e inclinações políticas se encontram.
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dos agricultores urbanos – seja com relação ao solo, seja 
aos materiais, ferramentas ou acesso ao conhecimento – e 
transformam-nas num sistema de abundância por meio da 
inventividade, dedicação e reciprocidade coletivas.

Nos jardins e hortas urbanos, tanto oportunidades como 
a necessidade de trocas surgem frequentemente. Uma at-
mosfera vibrante emerge ali onde os mais variados talentos 
se encontram. Em workshops, por exemplo, as pessoas po-
dem aprender a construir suas próprias bicicletas de carga, 
jardins verticais ou telhados ecológicos (também chamados 
de telhados verdes); podem aprender a cultivar plantas em 
sacadas e a utilizar garrafas de plástico para irrigação cons-
tante do solo. Há sempre uma premência por inventividade 
e produtividade, que costumam surgir somente quando o 
conhecimento é passado adiante, o que, como resultado, 
produz mais conhecimento.

É assim que surge, ao longo do tempo, uma ver-
dadeira comunidade em torno de um jardim. Um dos 
ingredientes mais importantes para o sucesso é o fato 
de o espaço não ser pré-definido ou restringido demais 
por regras. Pelo contrário, uma atmosfera de desordem 
e abertura torna evidente que cooperação e ideias cria-
tivas são desejadas e necessárias.

Uma nova política para o espaço (público)
Quando pessoas do bairro de Berlin-Neukölln organiza-
ram seus jardins no terreno do antigo aeroporto Berlin-
-Tempelhof, em recipientes para plantas que eles próprios 
haviam fabricado, reunindo pessoas de muitos contextos e 
gerações diferentes e apoiados pela Allmende-Kontor, uma 
organização de jardinagem comunitária, isso foi, em pri-
meiro lugar, um inusitado uso do espaço público. O jardim 
consiste em canteiros suspensos nos mais variados estilos 
em 5.000 m². As plantas crescem em estruturas de canteiro 
descartadas, carrinhos de bebê, tubos de zinco velhos e em 
recipientes de madeira reunidos pelos próprios jardineiros.

No entanto, mais do que um espaço público atípico, 
os jardins de Allmende-Kontor ressaltam uma dimensão 
política importante da jardinagem urbana. As práticas 
orientadas para o comum possibilitam uma perspectiva 
diferente da cidade. Elas requerem comunidades e, ao 
mesmo tempo, criam comunidades. As pessoas se reú-
nem, mas não sob a bandeira de grandes eventos, da pu-
blicidade ou pela obrigação de consumir. Pelo contrário, 
suas práticas auto-organizadas e descentralizadas na es-
fera pública expressam, implicitamente, uma aspiração 
compartilhada por uma cidade verde para todos. Ainda 
que nenhuma grande nova utopia – “a sociedade do futu-
ro” – esteja sendo promovida. Em vez disso, o que se tem 
são interações sociais simples, que, lentamente, transfor-
mam um espaço concreto no aqui e agora. 

A preferência por iniciativas em pequena escala como 
uma forma de redescoberta do entorno próximo de cada 
um não é, em hipótese alguma, baseada em uma perspec-
tiva limitada. Ao contrário: o foco reside precisamente no 
uso excessivo, na colonização e destruição dos bens co-
muns globais (os recursos naturais compartilhados da terra, 
tais como as águas profundas dos oceanos, a atmosfera, o 
espaço sideral). Os bens comuns locais são geridos por meio 

de espaços em que se pode desenvolver um novo conceito 
de coisa pública, enquanto apontam, simultaneamente, que 
existem alternativas – o uso comum no lugar da proprieda-
de privada; a qualidade de vida local em vez do consumo 
controlado remotamente; e a cooperação no lugar do iso-
lamento individual.

Os “bens comuns internos”
O foco no comunitário conferido pela jardinagem urbana 
não é somente uma defesa política do espaço público e do 
seu uso voltado para o bem comum. É também, ao mesmo 
tempo, uma reivindicação da consciência interna das pes-
soas e uma rejeição das atribuições do homo economicus, 
uma imagem da humanidade que nos reduz a indivídu-
os direcionados à competição, cuja atenção está voltada 
exclusivamente para o proveito próprio. Esse modelo sim-
plista tem sido criticado já há algum tempo, mesmo no 
próprio campo da economia. Até as neurociências sociais 
confirmaram que a vontade das pessoas de cooperar e sua 
necessidade de ligação com outras pessoas são elementos 
centrais da natureza humana. 

Para quem é da área de humanas, isso certamente não 
é nenhuma novidade. Ainda assim, é bom saber que há 
evidências científicas substanciais que demonstram que a 
existência de uma divisão entre mente e corpo – divisão 
essa comumente utilizada para justificar a dominação he-
gemônica – é artificial e que as inter-relações entre corpo e 
mente são altamente complexas. Sabemos, hoje, por exem-
plo, que experiências sociais e psicológicas deixam marcas 
físicas – até mesmo em nossos genes, como demonstrado 
pela epigenética. O biologista molecular Joachim Bauer 
considera essa descoberta como o avanço decisivo no que 
diz respeito a nossos conceitos de humanidade.

Isso traz duas consequências para o assunto em ques-
tão. Por um lado, uma prática de acesso comum, tal qual a 
jardinagem comunitária, possibilita ao jardineiro descobrir 
seu próprio corpo e despertar-se para a experiência de ter 
duas mãos e ser capaz de criar coisas e objetos com elas. 
Essas experiências sensoriais estão diretamente conecta-
das com a compreensão de mundo das pessoas. Por outro 
lado, o jardim ou horta é o local ideal para o aprendizado 
da cooperação. Ao se projetar um sistema de captação de 
água da chuva para os canteiros, por exemplo, revela-se 
um aspecto de ser humano – a conectividade – que é tão 
importante quanto a experiência da autonomia.

Nesse sentido, o acesso comum é uma prática de vida 
que permite mesmo aos sujeitos altamente individualiza-
dos do século XXI voltarem sua atenção para o outro e, de 
forma não menos significativa, diminuírem o ritmo de suas 
vidas. Afinal, o tempo também é um recurso a ser pensa-
do dentro da comunidade. Experienciar o tempo significa 
poder realizar uma atividade como bem se entende, des-
frutando do momento ou passando esse tempo com outras 
pessoas. Por meio da aceleração do tempo a um nível ex-
tremo, o capitalismo digital submeteu praticamente todos 
a um regime de eficiência cujo resultado é uma percepção 
do tempo determinada pela escassez e pela estressante ne-
cessidade de preencher o tempo com o máximo possível de 
utilidades. O tempo é “poupado”, horas de lazer são vistas 
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com desconfiança e as fronteiras entre o trabalho e o tempo 
livre estão se tornando cada vez mais indistintas.

A horta é um antídoto que pode ser usado como um 
refúgio para o “eu exausto”, como descrito pelo soció-
logo francês Alain Ehrenberg. A jardinagem diminui o 
ritmo das coisas e possibilita experiências com ciclos 
temporais de uma época diferente da história humana – 
a da sociedade agrária. A agricultura em pequena escala, 
que está sendo redescoberta em muitos jardins urbanos, é 
cíclica. Todos os anos, o ciclo começa novamente com a 
preparação do solo e o plantio das sementes. As pessoas 
que participam da lavoura estão expostas à natureza, às 
condições climáticas, às estações e aos ciclos do dia e da 
noite. Para os habitantes da cidade, cujas vidas virtuais 
ensinam que tudo sempre é possível ao mesmo tempo e, 
principalmente, que tudo pode ser controlado em qual-
quer momento, essas outras dimensões do tempo podem 
ser muito fascinantes. A jardinagem permite perceber 
que nós também estamos integrados em ciclos de vida e 
que “entregar-se” pode ter um efeito apaziguador.

E, pode-se acrescentar, trata-se de um avanço inesti-
mável na construção da possibilidade de transformação de 
uma sociedade industrial baseada na exploração de petró-
leo e outros recursos em uma sociedade guiada pelas pre-
missas da participação democrática, que não mais “vive” da 
exteriorização dos custos, mas, antes de qualquer coisa e na 
medida do possível, evita criá-los.

Produção de subsistência na cidade
Produção de subsistência na cidade – à primeira vista, essa 
combinação de conceitos parece contraditória. As grandes 
cidades, caracterizadas pelo sociólogo Georg Simmel por 
abrigarem relações entre “estranhos que se encontram de 
maneira distante e indiferente no espaço público”, são con-
sideradas o exato oposto das regiões rurais, onde as pessoas 
se conhecem e são próximas, quiçá economicamente de-
pendentes umas das outras. Na clara distinção dicotômica 
entre a “era moderna” e a “tradição”, quaisquer zonas tran-
sitórias entre esses dois polos de organização da sociedade 
são consideradas como partes do passado. Em suma, a pro-
dução de subsistência pertence ao campo e não tem espaço 
nas metrópoles modernas. 

No entanto, será que essa posição teórica de moderni-
zação reflete a realidade? Hoje, as humanidades estão, cada 
vez mais, reivindicando que a era moderna seja entendida 
como uma espécie de período cumulativo, um período no 
qual épocas precedentes não estão, em hipótese alguma, 
superadas, mas ainda vivem firmes e fortes. Hartmut Böh-
me resume essa posição da seguinte forma: “Embora a era 
moderna veja a si mesma como o oposto de toda a história 
(caso contrário, não seria moderna), mais que qualquer ou-
tra época, a modernidade incorpora o presente de todos os 
tempos (caso contrário, não existiria)”.

Recentemente, sociólogos urbanistas até começaram a 
afirmar que a história da urbanização está chegando ao 
fim – agora, veem apenas cidades em todos os lugares do 
mundo. Fala-se, por exemplo, sobre a “transnacionalização 
da vida urbana”. Apesar da inquietação que a noção de uma 
urbanização total desperta, um entendimento mais apro-

fundado dos processos de urbanização pode identificar, no 
espectro das tendências sociais, fenômenos aparentemente 
opostos. Nesse espectro mais amplo estaria a produção de 
subsistência urbana, por exemplo. A realidade social tam-
bém mostra que a frequente e desdenhosa destituição das 
atividades econômicas de subsistência como uma negação 
do passado parece agora, ela mesma, uma coisa do passado. 
Atividades de subsistência tais como a microagricultura – 
inclusive nas cidades – estão se tornando uma questão de 
estilo de vida para um grupo jovem e urbano para o qual a 
autonomia não é somente um princípio político, mas algo 
que deve ser vivenciado materialmente. 

Outro aspecto da produção de subsistência urbana é 
sua função como recurso de abastecimento baseado na 
autoajuda e no empoderamento. Em muitas cidades do 
mundo, a produção de subsistência urbana precisa assu-
mir funções de abastecimento que o Estado em falência 
e o mercado – muitas vezes também em falência – não 
conseguem realizar. Isso é demonstrado por milhares de 
huertas comunitárias que surgiram em uma Buenos Aires 
arrasada pela crise e por centenas de jardins comunitá-
rios plantados em Nova Iorque ou Toronto. Para os desfa-
vorecidos urbanos – nas metrópoles do Sul e também do 
Norte –, a jardinagem localizada próximo de casa tam-
bém oferece uma oportunidade de obter comida de ótima 
qualidade. Em grandes cidades do Sul, como Nairobi ou 
Havana, uma porção considerável dos alimentos essen-
ciais é cultivada na área urbana – para consumo domés-
tico e especificamente para abastecer mercados locais.

As novas tendências
Agropolis é o título do projeto de planejamento de um 
grupo de arquitetos de Munique, que ganhou o concurso 
Open Scale com uma “estratégia de alimentos metropo-
litana” em 2009. O conceito de um “bairro urbano de 
colheita” coloca o cultivo do próprio alimento, a valo-
rização dos recursos regionais e a gestão sustentável de 
terras no centro do planejamento urbano. Colheitas estão 
se tornando uma parte notória da vida urbana cotidiana. 
Se a cidade implementar o modelo, os frutos dos terre-
nos comuns e das instituições comunitárias que trocam, 
armazenam e processam a colheita podem criar a base 
de uma produção colaborativa desenvolvida pelos 20.000 
habitantes do novo bairro.

O Jardim de Cidadãos Laskerwiese é um parque públi-
co gerido pelos próprios cidadãos. No distrito de Friedri-
chshain-Kreuzberg, em Berlim, um grupo de 35 morado-
res locais transformou o que outrora era um depósito de 
lixo e terrenos abandonados em um parque. Eles assina-
ram um contrato com as autoridades do distrito acordan-
do que a associação de cidadãos ficaria responsável por 
alguns serviços, como cuidar das árvores e dos gramados 
no local. Em contrapartida, a associação pode usar gra-
tuitamente porções de terra e canteiros para o cultivo de 
vegetais. Esses novos modelos, que ajudam municipali-
dades com baixos orçamentos, arcam com parte de seus 
encargos financeiros e aumentam as oportunidades para 
que as pessoas organizem espaços públicos, requerem 
tempo e esforço de comunicação por parte dos dois lados.
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O Allmende-Kontor (em tradução livre, algo como 
Escritório dos Terrenos Comuns) é uma iniciativa do 
movimento de jardinagem urbana de Berlim que tem 
cuidado, juntamente com moradores locais, de hortas 
e jardins comunitários no espaço do antigo aeroporto 
Berlin-Tempelhof desde 2011. Vários tipos de canteiros 
suspensos estão sendo desenvolvidos em uma área de 
5.000 m². O Allmende-Kontor considera-se como um 
jardim para todos – e, ao mesmo tempo, como um es-
paço para reunir conhecimento, para aprender e para 
aconselhar-se e fazer contatos. A criação de um reser-
vatório de ferramentas de jardinagem e a implementa-
ção de um banco de sementes disponíveis para acesso 
irrestrito também estão sendo planejadas.

Ademais, na Alemanha, os chamados jardins e hortas 
interculturais têm causado furor desde meados dos anos 
1990. Esses espaços sociais, novidade no projeto paisa-
gístico alemão, não servem apenas a propósitos de lazer 
urbano e de abastecimento de frutas e vegetais orgâni-
cos, mas também buscam, deliberadamente, um outro 
objetivo: comunicação intercultural e integração basea-
das numa abordagem direcionada aos recursos.

Em 1995, refugiados bósnios encontravam-se presos 
em Göttingen, esperando pelo fim da guerra em seu país 
de origem. Entre eles, mulheres que não estavam habi-
tuadas ao ócio e sentiam falta de seus grandes jardins 
e hortas. Juntamente com o engenheiro agrário etíope 
Shimeles, e mesmo estando no exílio, essas pessoas par-
tiram em busca de terras adequadas ao cultivo. Esse foi o 
começo de uma história de sucesso. A Rede Intercultural 
de Jardins, coordenada pela Stiftung Interkultur (Funda-
ção Intercultural), atualmente reúne mais de 60 projetos 
de jardins como esse na Alemanha e aproximadamente 
o mesmo número está em processo de desenvolvimento.

Jardins e hortas interculturais congregam alemães 
e imigrantes – muitos destes últimos, antigos refugia-
dos – de todos os estratos sociais para cultivar frutos e 
vegetais, trocar sementes e receitas, construir pequenas 
casas comunitárias de madeira e fornos de barro, cozi-
nhar, organizar churrascos e celebrar. As mulheres são 
mais presentes do que os homens nos jardins e hortas 
interculturais. Como a jardinagem é uma atividade pre-
dominantemente feminina em muitas partes do mundo, é 
mais comum que as mulheres assumam a responsabilida-
de pelo trabalho e pela socialização. Muitas mulheres po-
dem, assim, desenvolver sua autoconfiança. Além disso, 
a jardinagem as ajuda, frequentemente, a passar de ma-
neira mais fortalecida por situações de conflitos familia-
res e a lidar com o rápido desenvolvimento da sociedade, 
que a maioria enfrenta de forma intensa no consumo dos 
meios de comunicação por parte de seus filhos.

Em muitos projetos, as crianças têm seus próprios 
canteiros de vegetais e flores. Elas aprendem a negociar e 
a compartilhar a terra, a compreender as interações com-
plexas entre os animais, as plantas e os seres humanos, e 
também observam os processos da natureza e participam 
de excursões à floresta, a fazendas e a instalações am-
bientais. Nos jardins e hortas interculturais, as atividades 
infantis, assim como aquelas dos adultos, são baseadas 

na iniciativa pessoal e na integração entre o conheci-
mento das crianças e os novos campos de experiência. 

Ainda bem pequenas, as crianças aprendem a diferença 
entre artigos caseiros e comprados, entre vegetais orgâni-
cos de alta qualidade e produtos de supermercado impor-
tados de lugares longínquos. Elas vivenciam o significado 
do preparo de refeições em um espaço público, escutam 
histórias sobre abobrinhas e beldroegas, grãos-de-bico e 
hortelãs, bem como contos sobre a infância e canções vin-
das dos países de origem de muitos ali, países que florescem 
novamente por um breve momento nos jardins e hortas. 

Relação com os outros 
A precariedade crescente dos empregos formais na Euro-
pa vem acompanhada por uma tendência aparentemente 
oposta: até agora pouco notados, os universos da vida e 
do trabalho informais – que sempre existiram juntamente 
com os mercados formais de trabalho e produtos – estão se 
tornando cada vez mais importantes para a formação da 
identidade e para processos de inclusão social. Tais proces-
sos tendem a afetar gradativamente não apenas imigran-
tes, mas uma porção crescente da população que, embora 
“nativa”, encontra-se, constantemente, à beira da exclusão.

No caso dos jardins e hortas, é primeiramente o solo 
que precisa ser aerado, remexido e semeado. Mas a co-
munidade social heterogênea que se reúne no terreno e 
também a comunidade do bairro no qual o jardim ou a 
horta estão inseridos precisam ganhar corpo e vitalidade. 
Esse desenvolvimento centrífugo no tempo e no espaço 
promove a integração no sentido literal do termo. Os par-
ticipantes negociam sua realidade uns com os outros e 
apropriam-se das novas situações que surgem no proces-
so. Recursos em forma de conhecimento tácito, compe-
tência social e vontade de aprender ganham um novo lu-
gar e são modificados no momento em que se conectam 
a novas circunstâncias. Isso significa que aprender com 
o passado, com o que foi deixado para trás, é condição 
para a diferenciação social por meio da integração.

Trata-se de encontrar novos caminhos para a forma-
ção da identidade e de negociá-la com os outros em um 
processo sutil de comunicação. Talvez seja exatamente 
por essa razão que modelos como os dos jardins e hortas 
interculturais são interessantes não somente para pesso-
as com experiência agrícola. Pelo contrário, eles atraem 
ambos: antigos agricultores e intelectuais urbanos. Esses 
jardins e hortas são lugares nos quais diferentes línguas, 
classes e inclinações políticas se encontram. A diversi-
dade não pode ser reduzida a diferenças étnicas, e os 
conflitos são inevitáveis. A tarefa mais difícil com a qual 
se deparam projetos desse tipo é descobrir compartilha-
mentos e espaços comuns. Por essa razão, nenhum jar-
dim ou horta acontece de “maneira espontânea”. Pessoas 
“colocadas juntas” de forma artificial não convivem bem 
facilmente. No entanto, a estrutura facilita um plano am-
bicioso: dar forma a um pedaço de terra conjuntamente, 
observar algo próprio crescer e comparar com os outros, 
trocar opiniões sobre o crescimento das plantas e sobre 
sucessos e fracassos – essas são as grandes e pequenas 
oportunidades que um jardim oferece. *
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