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Apresentação

Chiara Albino e Jainara Oliveira

Na última década, veriﬁca-se uma literatura cada vez
mais crescente que tem explorado as maneiras complexas
como o termo neoliberalismo se relaciona com diferentes
temas. Nesse sentido, faz-se necessário ressaltar que os
debates atuais sobre neoliberalismo usam um termo que tem
uma deﬁnição em constante reformulação, e que tem sido
frequentemente contestada. O neoliberalismo tem sido
implantado desde anos de 1970 em diversos países e mesmo
assim muitos estudiosos negam a sua existência. Para nós,
por outro lado, o fato de o neoliberalismo ser um termo que
mudou ao longo das últimas décadas e que tem signiﬁcados
múltiplos e contraditórios não o torna menos adequado, pois
se trata de um termo que tem uma história e, como tal,
expressa dissensos e contradições.
Assim sendo, sugerimos que descartar ou evitar o
termo não contribui para a análise das mudanças sociais
contemporâneas. Entre essas mudanças, a subida ao poder
de forças da extrema direita, do neofascismo e do
neonazismo e a ascensão do nacionalismo branco em
diversos países têm adquirido um lugar central nos debates
sobre neoliberalismo. Essa situação histórica diﬁculta,
inclusive, como podemos nomear essas novas forças. Uma
aposta de muitos estudiosos tem sido prestar atenção na
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conﬂuência entre o neoliberalismo e o neoconservadorismo,
e não os separar analiticamente.
Neste livro, consideramos que não deveríamos
descartar o termo neoliberalismo, mas mantê-lo, o que exige,
por conseguinte, um reﬁnamento de seu uso. Nesse sentido,
os ensaios aqui reunidos demonstram que não há uma
maneira única de estudar o neoliberalismo. Neles, as autoras
e os autores apresentam um livro especíﬁco e destacam suas
principais contribuições. Ao retomarem as análises de
Wendy Brown, Melinda Cooper, Nancy Fraser, Anna Tsing,
Achille Mbembe e Verónica Gago, os ensaios assinalam
como tais análises discutem, cada uma à sua maneira, os
efeitos das políticas econômicas neoliberais na sociedade, no
Estado e nos processos de constituição dos sujeitos.
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Em Undoing the demos: neoliberalism's stealth
revolution,1 Wendy Brown assinala que o século XX teria
sido marcado por várias ironias políticas. Entre elas, haveria
uma que seria maior que as outras: o desatamento de uma
nova razão governamental, particularmente no mundo
euro-atlântico. Esse desatamento ocorreu quando a Guerra
Fria terminava e o triunfo da democracia era aclamado. Tal
razão governamental não inaugurou apenas o desatamento
da democracia, em termos conceituais, mas também a sua
estripação, em termos substantivos, o que por sua vez teria
tornado o futuro da democracia ocidental elusivo, bem
como improvável.
Trata-se assim de uma razão governamental que
promove, sobretudo, um ataque aos princípios, às práticas e
às culturas, assim como aos sujeitos e às instituições da
democracia. Mais ainda: o neoliberalismo não apenas corta a
carne da democracia liberal, como também atormenta as
expressões mais radicais, em suas diferentes formas, da
democracia. Dessa maneira, o neoliberalismo seria
destrutivo, em seu sentido mais profundo, tanto para o
caráter quanto para o futuro da democracia.
Essa aﬁrmação parte da pressuposição de que o
neoliberalismo seria mais que uma política econômica, uma
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ideologia, ou, ainda, uma reconﬁguração da relação
historicamente estabelecida entre o Estado e a economia. De
maneira diferente, como Brown aﬁrma, o neoliberalismo
seria uma “ordem normativa da razão” que tem sido
disseminada de maneira ampla e profunda ao ser convertida
em uma racionalidade governante (Ibidem, p. 9).² Mais
precisamente, trata-se de “uma forma particular de razão
que conﬁgura todos os aspectos da existência em termos
econômicos” (Ibidem, p. 17), entre eles a democracia.
Como tal, a razão neoliberal “está desfazendo
silenciosamente elementos básicos da democracia” (Ibidem)
ao converter, em termos e métricas econômicas, o caráter
político, o signiﬁcado e a operação da democracia, ou seja, o
neoliberalismo também economiza a vida política. Nesse
sentido, Brown busca assinalar como os preceitos, bem como
os princípios da democracia, são reconstruídos por essa
forma de razão governamental. Ao mesmo tempo, porém,
ela não toma a democracia liberal ocidental como uma
forma de governo garantida. Ela também questiona a ideia
comum de que os sujeitos naturalmente desejariam a
democracia. Para ela, ao contrário, o autogoverno
democrático exige valorização, cultivo e cuidado contínuos,
bem como resistência vigilante.
Ao teorizar as maneiras como a razão neoliberal
conﬁgura economicamente não apenas os elementos básicos
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que constituem a democracia, mas também as nossas formas
cotidianas de existência, Brown aﬁrma que:
o neoliberalismo transmogriﬁca todos os domínios
humanos e empreendimentos, com os próprios
humanos, de acordo com uma imagem especíﬁca do
econômico. To da conduta é uma conduta
econômica; todas as esferas da existência são
enquadradas e medidas por termos e métricas
econômicas, mesmo quando essas esferas não são
monetizadas diretamente. Na razão neoliberal e nos
domínios que governa, somos apenas e, em toda
parte, homo oeconomicus, que por si mesmo tem uma
forma historicamente especíﬁca. Longe de ser aquela
criatura de Adam Smith impulsionada pela
prop e n s ã o n atu r a l a “p e r mut ar, t ro c ar e
intercambiar”, o homo oeconomicus atual é uma parte
de capital humano intensamente construída e regida
com a tarefa de melhorar e alavancar seu
posicionamento competitivo e de aumentar seu
valor de portefólio (monetário e não monetário) em
todas suas iniciativas e lugares. Esses são também os
mandatos e, portanto, as orientações, que contornam
os projetos de estados neoliberalizados, as grandes
corporações, os pequenos negócios, as organizações
sem ﬁns lucrativos, as escolas, as consultorias, os
museus, os países, os acadêmicos, os artistas, os
órgãos públicos, os estudantes, os sites, os atletas, as
equipes esportivas, os programas de pós-graduação,
os provedores de saúde, os bancos e as instituições
jurídicas e ﬁnanceiras globais (Ibidem).
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Nesse sentido, ela ressalta que, talvez, as instituições,
as práticas e os hábitos constitutivos das democracias
liberais, bem como os sonhos democráticos considerados
mais radicais não sobrevivam a esta conversão. Ao fazer essa
consideração teórica, a autora aﬁrma que se trata de um
presente conturbado e fortemente marcado pela aridez e por
uma condição contemporânea que tem perturbado os
imaginários e os projetos democráticos. Pois, ao economizar
a vida política, bem como as outras esferas e atividades não
econômicas, o neoliberalismo desaﬁa as instituições e os
princípios que protegem a democracia, as culturas que a
alimentam, as energias que a animam e os cidadãos que a
colocam em prática, a valorizam e a cultivam. Dessa
maneira, a autora sugere que a razão neoliberal esvazia a
democracia liberal contemporânea e, em seguida, ela
questiona o porquê de os povos desejarem ou buscarem a
democracia, pois “o problema de quais tipos de povos e
culturas buscariam ou construiriam uma democracia, longe
de ser uma questão apenas pertinente ao não-Ocidente, tem
uma grande importância no Ocidente contemporâneo”
(Ibidem, p. 18), uma vez que, como ela observa, não há
desejo naturalmente dado de democracia. Sendo assim, ela
argumenta, “a democracia pode ser desfeita e esvaziada
desde dentro, e não apenas derrubada ou obstruída por
antidemocratas” (Ibidem).
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Ao teorizar essa relação entre democracia e
neoliberalismo, Brown não deixa de considerar as
ambiguidades e as múltiplas signiﬁcações contidas em
ambos os termos. Primeiro, ela assinala que “democracia”
tem sido um termo frequentemente contestado no
vocabulário político moderno; e destaca como o imaginário
popular tem o representado. Ela ainda ressalta que, na
ciência política, diferentes estudiosos têm contestado e
problematizado esse termo. Retomando Platão, Aristóteles,
Giorgio Agamben, Jacques Rancière e Etienne Balibar, a
autora também recupera as disputas e as ambiguidades
geradas pela etimologia grega da palavra “democracia” para,
por sua vez, aﬁrmar que a democracia tem um signiﬁcado
aberto e contestável em seu trabalho. Dessa maneira, o
trabalho teórico de Brown busca, mais objetivamente,
“libertar a democracia de sua contenção em qualquer forma
particular”, sem, no entanto, deixar de insistir “no seu valor
para conotar o autogoverno político do povo, seja quem for o
povo” (Ibidem, p. 20).
Nisto, a democracia não apenas se opõe à tirania e às
ditaduras, ao fascismo ou ao totalitarismo, à
aristocracia, à plutocracia ou à corporatocracia, mas
também a um fenômeno contemporâneo em que, na
ordem que produz a racionalidade neoliberal, o
governo se transmuta em governança e gestão”
(Ibidem).
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Em seguida, Brown também destaca o sentido solto e
mutável do neoliberalismo. Nesse sentido, ela sugere que, no
âmbito acadêmico, esse termo tem sido frequentemente
questionado por não ter coordenadas ﬁxas ou estabelecidas e
porque suas formulações discursivas variam temporal e
geograﬁcamente, assim como suas implicações políticas e
suas práticas materiais. No entanto, apesar de suas origens
múltiplas e diversas, o neoliberalismo, não apenas como
uma política econômica, mas também uma modalidade de
governança e uma ordem da razão, tornou-se um fenômeno
de dimensão global (Ibidem). A autora ainda aponta o
desdobramento do neoliberalismo por meio de técnicas de
governança e as mudanças temporais sofridas pela
racionalidade neoliberal. Assim sendo, essas diversas formas
assumidas pelo neoliberalismo, Brown observa, advertem
contra uma história que não leve em consideração a sua
variabilidade.
Brown sugere que a razão neoliberal constrói os
sujeitos e os Estados com base na forma-empresa. Cria-se a
partir desse modelo a expectativa de que ambos performem
comportamentos que busquem a maximização de seu atual
valor de capital, bem como o aumento de seu valor futuro.
Para tanto, os sujeitos e os Estados precisam se tornarem
empreendedores, investirem em si mesmos ou, ainda,
atraírem investidores. Os regimes que não seguem esse curso
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precisam enfrentar crises ﬁscais, rebaixamento de créditos e
falência, e os sujeitos precisam lidar com o risco de
empobrecimento e a possibilidade de perder a capacidade de
crédito; sob tais coordenadas econômicas, sujeitos e Estados
são transformados em projetos de gestão. Assim, ao mostrar
como os sujeitos e os Estados são transformados pelo
neoliberalismo, Brown coloca a seguinte questão:
O que acontece com o governo do povo e para o povo
quando a razão neoliberal conﬁgura a alma e a cidade
como empresas contemporâneas, em vez de
entidades políticas? O que acontece com os
elementos constitutivos da democracia - sua cultura,
seus sujeitos, seus princípios e suas instituições quando a racionalidade neoliberal satura a vida
política? (Ibidem, p. 27).

Mas, ao apontar essas transformações
contemporâneas, Brown ressalta que o seu trabalho de teoria
política busca mostrar as maneiras como essa nova
construção neoliberal tanto dos sujeitos, quanto dos
Estados, tem promovido a evacuação dos princípios
democráticos, a erosão das instituições democráticas e a
evisceração do imaginário democrático. Trata-se, mais
precisamente, de uma crítica que se esforça para entender a
dinâmica, bem como os elementos que constituem essa
condição contemporânea. No entanto, Brown ressalta, essa
crítica não busca elaborar alternativas, ainda que tente
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identiﬁcar estratégias que possam possibilitar a resistência e
um futuro para a democracia.
O trabalho crítico de Brown mostra de que modo a
ascensão da racionalidade neoliberal acaba expondo ao
perigo o ideal, o imaginário e o projeto político constitutivos
da democracia. Esse trabalho, no entanto, não busca apelar
para que a democracia liberal seja reabilitada; antes, foca a
gramática e os termos que formam essa racionalidade e,
também, o seu poder interpelativo e os mecanismos por
meio dos quais se dissemina. Segundo a autora, o
desmantelamento da infraestrutura social, a privatização de
bens públicos, a desregulação do comércio, a destruição das
solidariedades sociais e a responsabilização dos sujeitos
constituem as políticas que concretamente apoiam essa
racionalidade, porém, o abandono ou o aumento das
políticas econômicas neoliberais não impedem que a
“economização normativa da vida política” e a “usurpação
do homo politicus pelo homo oeconomicus” enfraqueçam a
democracia (Ibidem, p. 201).
Trata-se de uma situação desesperançosa que reduz
os sujeitos à reforma e à resistência e que diﬁculta uma saída
articulada ou uma alternativa viável em termos globais.
Nesse sentido, a racionalidade neoliberal aprofunda e
naturaliza essa desesperança e nosso presente e nosso futuro
passam a ser decididos pelo mercado. Por outro lado, essa
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situação nos convida a retomar a nossa capacidade de criar e
sustentar um mundo viável e assim poderemos gestar outro
mundo possível.
Notas
1. Consideramos importante destacar que, nesse livro,
Brown (2003, 2006) também revisa seus trabalhos
anteriores sobre a relação entre as racionalidades
neoliberal e neoconservadora e a desdemocratização.
2. Todas as traduções são de nossa autoria.

Referências
BROWN, Wendy. Neo-liberalism and the End of Liberal
Democracy. eory & Event, v. 7, n. 1, 2003.
BROWN, Wendy. American Nightmare: Neoliberalism,
Neoconservatism, and De-Democratization. Political
eory, v. 3, n. 4(6), 2006, p. 690-714.
BROWN, Wendy. Undoing the demos: neoliberalism's stealth
revolution. New York: Zone Books, 2015.

22

O Prometeu Moderno
da racionalidade neoliberal

Alana Aragão Ávila

25

Alana Aragão Ávila

No famoso romance de Mary Shelley (2015[1823]),
Frankenstein, or the Modern Prometheus, Victor
Frankenstein, um brilhante cientista de origem aristocrática,
desapontado com a condição humana e disposto a provar a
possibilidade de imortalidade, cria o Monstro Frankenstein
a partir de pedaços de corpos humanos. O produto da
empreitada é descrito com repulsa pelo criador diante da
atrocidade de seu experimento. A repulsa do cientista à sua
obra se assemelha ao que Wendy Brown supõe que os
idealizadores do neoliberalismo sentiriam ao se depararem
com o produto de seguidas experiências neoliberais
combinadas com elementos de caráter nacionalistas,
conservadores e ligados à cristandade, que atualmente se
espalham em movimentos políticos pelo globo. É dissecando
a racionalidade neoliberal, em seus efeitos e omissões ao
longo dos últimos 40 anos, que Brown conduz seu mais novo
trabalho “Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da
política antidemocrática no ocidente”, lançado no Brasil em
2019 pela Editora Filosóﬁca Politéia, com tradução de Mario
A. Marino e Eduardo Altheman C. Santos.
O tema do neoliberalismo não é novo na obra da
norte-americana Wendy Brown. Doutora em ﬁlosoﬁa
política pela Universidade de Princeton e professora do
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Departamento de Ciência Política da Universidade da
C a l i f ó r n i a , B r o w n p r o p õ e e m “ Na s r u í n a s d o
neoliberalismo” uma abordagem neomarxista e foucaultiana
sobre o tema, revisitando os próprios trabalhos, como de seu
livro Undoing Demos (2015) e do texto Defending Society
(2017). É desta forma que a autora agora explora a aparente
incongruência entre forças antidemocráticas e regimes
políticos neoliberais, tornando claro que a análise precisa
unir tanto a faceta econômica, como a da produção de
subjetividades. Fugindo de universalismos, ao longo dos
cinco capítulo de seu novo livro Brown esmiúça desde o
pensamento dos idealizadores do neoliberalismo, como
Frederick Hayek e Milton Friedman, da Sociedade Mont
Pèlerin e da própria Escola de Chicago, até eventos pontuais
relacionados à suprema corte norte-americana para
demonstrar as mutações e efeitos produtivos da
racionalidade neoliberal e como esta produziu o terreno
necessário para o avanço de populismos de direita com
aspirações totalitárias.
A obra de Brown surge em meio ao avanço de
movimentos como o trumpismo nos EUA e bolsonarismo
no Brasil, onde até então coadjuvantes políticos (ou mesmo
completos outsiders como Trump) chegam a altos cargos de
poder sob a insígnia do combate a chamada velha política e
do resgate de uma moralidade tradicional e nacionalista que
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alega-se estar sob ameaça. Esta temática tem levado a
produção de diversos trabalhos que debruçam-se sobre estes
movimentos em busca de explicações para o aparente aceite
democrático a regimes totalitários e de políticas de exclusão
baseadas em racismo, xenofobia, antifeminismo,
homofobia, transfobia, entre tantos outros elementos, que
unidos buscam o retorno a um período utópico de liberdade
aliada a morais de família, tradição, masculinidade branca e
propriedade privada. Entre as produções sobre o tema, junto
a obra de Wendy Brown destacam-se os recentes trabalhos
Family Values: Between Neoliberalism and the New Social
Conservatism (COOPER, 2017) e O velho está morrendo e o
novo não pode nascer (FRAZER, 2020) com abordagens em
torno da moralidade na comunhão neoliberal com a
extrema-direita. Todavia, não é uma explicação total para
discutir estes novos regimes que Wendy Brown propõe ao
aliar neomarxismo e o pensamento foucaultiano, mas um
instrumento possível para dissecar o Prometeu Moderno do
neoliberalismo.
Dentro dos princípios do neoliberalismo a ideia de
separar o político do econômico promoveria a proteção à
economia, já que esta estaria alheia a questões do social. A
experiência dos últimos quarenta anos demonstra porém
que o compromisso com uma liberdade de mercado dentro
desta racionalidade produziu, entre seus muitos efeitos, a
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desregulamentação dos mercados e a perda de direitos e
proteções sociais, gerando instabilidades e crises que, de
acordo com Brown, formaram o terreno para a ascensão de
populismos de direita e nacionalismos que demarcam seu
lugar político ao negar a própria política. Focando no que
atualmente apresenta-se sob o manto do neoliberalismo (ou
as ruínas deste) Wendy Brown aponta ainda a transformação
da ideia de nação a partir da lógica da propriedade privada e
familiar fruto de um nacionalismo que vai de encontro às
próprias bases do ideal liberal. Desta forma, vemos a
promoção de chefes de Estado a ﬁguras paternalistas,
tornando a esfera da moral familiar expansiva até a ideia de
nação. Aí estaria a face já conhecida popularmente como
'liberal na economia, conservador nos costumes', que já se
apresenta como um dos clássicos da nova política brasileira.
O texto de Wendy Brown consegue demonstrar
como o objetivo da política antidemocrática de inspiração
neoliberal não é simplesmente o desmonte do Estado a partir
de aberturas econômicas para a ascensão do livre mercado,
ignorando os custos sociais desse movimento. Trata-se do
fortalecimento de um Estado que se alia a moralidades
excludentes e de decisões político-econômicas que buscam
ativamente desmontar qualquer vestígio de sociedade. De
acordo com a autora, epistemologicamente a negação da
sociedade e, politicamente, a privatização do Estado social
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são algumas das formas de desmantelar a sociedade,
destruindo assim os pressupostos de justiça social a partir de
uma ideia de autoridade natural dos valores tradicionais.
Estes valores estariam ligados tanto a propriedade privada
qu anto a va lores morais ligados a cr ist and ade,
masculinidade e família. Desta forma “se não existe tal coisa
como a sociedade, mas apenas indivíduos e famílias
orientados pelo mercado e pela moral, então não existe tal
coisa como um poder social” (BROWN, 2019, p. 53). É pela
ausência desse poder social, baseado na própria inexistência
de sociedade, que a subjetividade a partir de marcadores
como classe, raça ou gênero é negada.
É a partir das obras de Hayek que Wendy Brown
torna visível que na relação entre mercado e moral dentro do
projeto do neoliberalismo estas são igualmente importantes.
Nesse sentido, a dimensão da liberdade estaria aliada a uma
forte noção de moralidade necessária para o sucesso de uma
civilização. A moralidade, para Hayek, seria independente
de posições políticas, mas aceitas horizontalmente entre os
membros do grupo. Essa moral seria amparada em uma
pretensa tradição anterior e estaria centrada nas ideias de
família e propriedade. “Hayek visa aﬁrmar a liberdade contra
o mandado político, os indivíduos contra o coletivo e o
desenvolvimento espontâneo contra o projeto social
racional” (BROWN, 2019, p. 126).
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É ao mesmo tempo na distorção e na tradição
hayekiana que, resgatando a ﬁlosoﬁa de Nietzsche, Wendy
Brown encerra sua obra jogando luz sobre o que nomeia
como “dessublimação da vontade de potência” (BROWN,
2019, p. 201). Ou seja, o empobrecimento da consciência
frente ao niilismo da moralidade e a transformação do
sujeito em capital humano. A consciência niilista torna-se
indiferente tanto a conduta do eu, quanto aos males sociais.
A lógica da liberdade neoliberal, aliada ao niilismo, produz o
desejo de retorno a uma moralidade tradicional
individualista e repressiva a tudo que ultrapasse o que é
entendido pelos homens brancos enquanto seus direitos
essenciais, como o acesso a mulheres e a propriedade. Os
efeitos deste processo poderiam então ser vistos, por
exemplo, no apoio a personalidades e políticos que
deturpam o que é socialmente aceito, mas correspondem ao
permitido dentro da moralidade. Brown dá o exemplo do
presidente norte-americano Donald Trump que mesmo sob
inúmeras acusações de assédio sexual e falas de cunho
misógino manteve em sua base de apoiadores uma grande
massa de cristãos. No Brasil, em 2020 as falas do presidente
Jair Bolsonaro em relação ao uso da máscara de proteção
contra a Covid-19 como sendo 'coisa de viado' caíram entre
seus apoiadores no mesmo limbo de consciência coletiva. De
acordo com a antropóloga Débora Diniz 1 , a fala do
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presidente demonstraria um elemento da masculinidade
tóxica. Todavia, essa masculinidade, dentro do niilismo dos
homens brancos, é não só aceita, como por vezes exaltada.
No limite, longe de separar-se da política, a moralidade e a
economia unem-se a política para a produção de regimes
comprometidos com o que poderia ser visto, a partir do
trabalho de Naomi Klein (2008), como capitalismo de
desastre. Um dos desastres que vemos com a ascensão destes
regimes é a abolição de todo o aparelhamento estatal
destinado ao bem-estar social, a proteção da democracia e o
reconhecimento dos efeitos dos marcadores sociais da
diferença.
É praticamente impossível passar pelas páginas da
obra de Wendy Brown sem reportar-se a movimentos que
hoje atuam contra os regimes antidemocráticos. Em 2020,
em meio a uma pandemia que já matou mais de 1 milhão de
pessoas, as ruas têm sido preenchidas por manifestações da
luta antirracista e antifascista. Nos EUA estas manifestações
atuam como parte de uma resposta direta à violência policial
e a movimentos trumpistas que, com o aval do então
presidente, extrapolam em suas práticas a moral
individualista e conservadora fruto da racionalidade
neoliberal em sua deturpação contemporânea. Movimentos
como Black Lives Matter, iniciado nos EUA, ao mesmo
tempo que clamam pelo ﬁm do racismo e da violência
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policial, demarcam o componente social da luta política.
Como este, movimentos debatem a imigração e seus efeitos
no Norte global que agora, após séculos de exploração do
Sul, aderem a posicionamentos nacionalistas para impedir o
refúgio de imigrantes em seus territórios. Estas mobilizações
demonstram que a sociedade, mesmo diante do ataque, não
consegue ser de todo desmantelada.
Ao contrário do ﬁnal do livro de Mary Shelley, o
monstro, aqui fruto da racionalidade neoliberal combinada
ao capitalismo e conservadorismo antidemocrático, não
ruma para o abismo buscando a própria destruição. Ele
espalha-se quase que onipresente pelo Norte e Sul global
através da ascensão de regimes que permanecem sem nome
próprio diante de sua complexidade e mutação constante.
Nas ruínas do neoliberalismo não é a obra ﬁnal para entender
a ascensão de regimes antidemocráticos, mas é instrumento
essencial para dialogar com a responsabilidade do
pensamento neoliberal diante do surgimento destes.
Notas
1. No dia 8 de julho de 2020 Débora Diniz, em resposta as
inúmeras notícias que davam conta da fala do presidente
brasileiro, postou através de seu perﬁl no Twitter “A
máscara afeta a masculinidade. É assumir em corpo frágil.
É reconhecer-se vulnerável. As tensões de Bolsonaro com
a máscara são como o buraco da fechadura sobre a
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m a s c u l i n i d a d e t ó x i c a .” Ve r e m :
https://twitter.com/Debora_D_Diniz/status/1280824121
828560896.
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Em Family values: between neoliberalism and the new
social conservatism, Melinda Cooper assinala que a história
da família seria constituída por uma crise perpétua cuja
apresentação se daria de maneira distinta e contraditória.
Para os conservadores sociais, tanto de direita quanto de
esquerda, que estavam ligados ao neoconservadorismo nos
anos de 1970, essa crise da família, no sentido dos seus
contornos, não teria sofrido grandes mudanças; e a família
americana, em particular, ainda sofreria de uma epidemia de
“pais ausentes”. Nos anos de 1990, teóricos sociais
anunciaram que a classe média branca passava por uma crise
semelhante àquela da família afro-americana: isto é, as
mulheres jovens estavam abandonando a estabilidade do
casamento para se dedicarem às suas carreiras proﬁssionais.
Trata-se assim de um discurso que tem suas variações e
reﬁnamentos, mas que sofreu poucas mudanças desde os
anos de 1970. Esse discurso inspirou a reforma do bem-estar
social punitivo ao longo de quatro décadas, porém, seus
defensores ainda culpam o Estado de bem-estar social pelo
declínio da família americana.
Cooper ressalta a complexa relação nutrida pelos
neoliberais com esse discurso da crise da família. Nos anos
de 1970, os neoliberais americanos atuavam politicamente
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inspirados pelo fato de que as estruturas familiares estavam
mudando. Para o economista neoliberal Gary Becker (1981),
por exemplo, o colapso do salário familiar fordista poderia
ser entendido como um evento crítico. Pois, o salário
familiar fordista normalizou as relações de gênero e sexuais e
contribuiu para organizar as relações raciais, de classe e de
trabalho. A essa crise da família fordista, o neoliberalismo
ofereceu uma resposta adaptativa e acomodacionista: os
economistas neoliberais se interessam pela incorporação de
formas de libertação social em um mercado de serviços ou
de créditos considerado de alto risco. Apesar de evitarem o
moralismo dos conservadores sociais, os neoliberais
também investiram no valor da família. Para Becker,
deveríamos nos preocupar com as mudanças pelas quais a
estabilidade e a composição das famílias têm passado, já que
a família seria a base da sociedade. O colapso da família
fordista produziu muitos custos sociais que não são
atribuídos à família privada, mas ao governo e ao
contribuinte; e são esses custos que preocupam, de maneira
particular, os neoliberais. Nesse sentido, eles se interessam
pelo restabelecimento da família privada não apenas como
uma forma de segurança econômica, mas também como
uma alternativa ao Estado de bem-estar social. Cooper nota
que, neste ponto, há uma relevante colaboração entre
neoliberais e conservadores sociais, pois foi devido a essa
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colaboração que, ao longo das últimas décadas, a reforma
americana do bem-estar social se concentrou na promoção
do casamento, assim como na formação familiar
responsável.
A autora também nota que, para um tipo particular
de crítica da esquerda, o capitalismo neoliberal destrói a vida
familiar. Para muitos teóricos sociais de esquerda, sobretudo
aqueles interessados particularmente nos efeitos do
modernismo tardio sobre a vida íntima, a reforma neoliberal
introduziu relações de trabalho ﬂexíveis que desabilitaram as
obrigações do amor e da paternidade-maternidade. De
maneiras particulares, esses teóricos apontaram a
fugacidade do amor em um tempo marcado pelos contratos
de curto prazo, assim como pelos empregos negociáveis.
Entre esses teóricos, Cooper destaca o economista
político Wolfgang Streeck (2011), que tem chamado atenção
para “o desmantelamento da relação de trabalho padrão do
pós-guerra e seu correlato, a chamada família fordista”
(COOPER, 2017, p. 10).1 Como a autora nota, Streeck coloca
que a segurança econômica produzida durante a era do pósguerra teve como base uma divisão sexual do trabalho “que
relegou as mulheres a formas de emprego precárias e de baixa
remuneração e indexou o salário do trabalhador fordista aos
custos de manutenção de esposa e ﬁlhos em casa” (Ibidem).2
Streeck assinala que, nos anos de 1970, veriﬁca-se um
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desmoronamento dessa segurança econômica, e que seu
declínio não teria provocado tanta oposição daqueles que se
beneﬁciaram com isso. Para ele, a família e o emprego
fordistas foram substituídos, respectivamente, pela família e
pelo emprego ﬂexíveis. Com isso, as mudanças no direito da
família e nas relações íntimas, nos anos de 1960, teriam
eliminado gradualmente o salário familiar fordista. Por ﬁm,
Cooper busca evidenciar o antifeminismo de Streeck. Pois,
como ela observa, as formas legais e institucionais da família
fordista foram primeiro desaﬁadas pelo feminismo, que
encorajou as mulheres a buscarem um salário independente
e a igualdade salarial, e transformou as relações contratuais
do casamento.
Cooper também destaca o trabalho New Spirit of
Capitalism de Luc Boltanski e Eve Chiapello (2007), que
mesmo não caindo no antifeminismo de Streeck leva a
conclusões iguais. Boltanski e Chiapello oferecem uma
crítica, em termos conceituais, da esquerda contracultural, e
apontam uma fratura entre a esquerda produtiva e a
esquerda artística. Eles também distinguem entre uma boa
política trabalhista e uma má política sexual, e assim
assinalam que o declínio da família seria um sinal da
insegurança social própria do neoliberalismo. Dessa
maneira, para Boltanski e Chiapello, as bases que sustentam
o ataque neoliberal sofrido pela segurança econômica e
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social foram preparadas pela esquerda artística. Por ﬁm, esse
argumento sugere que a família fordista seja restaurada (e ou
revisada) como parte de um processo necessário de
renovação da esquerda.
Em seguida, Cooper ressalta que podemos encontrar
tais reﬂexões no trabalho de Nancy Fraser (1995),
particularmente quando ela distingue conceitualmente
entre reconhecimento cultural e redistribuição econômica. É
neste ponto, observa Cooper, que, ao tratar especiﬁcamente
da política sexual do capital, as reﬂexões de Fraser se ligam
aos argumentos de Boltanski e Chiapello. Para Fraser (2013),
o feminismo de segunda onda não teria impedido o
neoliberalismo de destruir o salário familiar. Como
alternativa, Fraser oferece uma política de segurança
econômica que permitiria às mulheres sustentarem as
famílias dilaceradas pela ﬂexibilidade imposta pelas relações
constitutivas do mercado de trabalho neoliberal. Cooper
ressalta que Fraser, no entanto, não defende o retorno ao
fordismo sugerido por Streeck, pois ela imagina um salário
familiar que proporcione reconhecimento e valorização do
trabalho reprodutivo das mulheres, e que quebre a divisão de
gênero do trabalho. Fraser, porém, não deixa de identiﬁcar a
destruição do salário familiar fordista como um sinal visível
do avanço do neoliberalismo. Para Cooper, ainda que
progressista e igualitária, essa análise leva à conclusão de que
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a família precisaria ser restaurada para que a resistência
possa existir.
Esses teóricos, observa Cooper, estão em dívida com
o trabalho sociológico e histórico de Karl Polanyi (1944
[2001]), sobretudo com sua obra e Great Transformation,
que tem sido bem difundida entre um certo tipo de esquerda
contemporânea. Cooper ressalta que, no entanto, a teoria de
Polanyi possui aﬁnidades potenciais com os conservadores
sociais da direita. Partindo de uma leitura própria do
pensamento de Karl Marx sobre o capital, Cooper sugere,
por outro lado, que podemos entender melhor o “duplo
movimento” da teoria de Polanyi ao pressupô-lo “como
totalmente interno à dinâmica do capital” (Ibidem, p. 15).3
Ao fazê-lo, a autora “considera o neoliberalismo e o novo
conservadorismo social como a expressão contemporânea
do duplo movimento do capital” (Ibidem, p. 18).4
Seguindo o argumento de Wendy Brown (2006),
Cooper sublinha que o neoliberalismo e o
n e o c ons e r v a d or i s m o n ã o d e ve m s e r s e p ar a d o s
analiticamente. Nesse sentido, oferece uma deﬁnição
s o ciológ ic a e histór ic a do que el a entende p or
“neoliberalismo” e “novo conservadorismo social”. Para
tanto, concentra sua análise nas mudanças sociais e
econômicas e nos movimentos conservadores que
constituíram o novo liberalismo econômico e o novo
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conservadorismo social americanos nas décadas de 1960 e
1970. Dessa maneira, ela assinala que se deve avaliar a
história das formações econômicas em conjunto com as
relações raciais, sexuais e de gênero. Ao revisitar
criticamente relatos históricos da década de 1970, ela mostra
a centralidade da questão da família para a história da
racionalidade política contemporânea.
Nesse livro, Cooper demonstra como, nos anos de
1970, a reforma do bem-estar social norte-americano
federalizou a obrigação da responsabilidade familiar privada
pelo bem-estar social dos parentes pobres, que reviveu e
reinventou a antiga da lei dos pobres (poor law). Nesse
contexto, neoconservadores e neoliberais eram contrários à
expansão do Estado de bem-estar social e se preocupavam
com a ruptura da família. Resulta desse contexto o
ressurgimento da responsabilidade familiar que, nas últimas
décadas, tornou-se cada vez mais ligado à questão do
i nve st i me nto e m “c apit a l hu mano” e d a d ív i d a
intergeracional. Dessa maneira, trata-se de um livro
profundamente relevante para analisarmos
sociologicamente as raízes históricas das disputas morais e
econômicas entre neoliberais e novos conservadores sociais
em torno dos valores familiares.
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Notas
1. No original: “the dismantling of the standard postwar
employment relationship and its correlate, the so- called
Fordist Family”.
2. No original: “that relegated women to lower- paid,
precarious forms of employment and indexed the wage of
the Fordist worker to the costs of maintaining a wife and
children at home”.
3. No original: “as fully internal to the dynamic of capital.”
4. No original: “takes neoliberalism and the new social
conservatism as the contemporary expression of capital's
double movement.
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O pequeno - mas potente - livro de Nancy Fraser, “O
velho está morrendo e o novo não pode nascer”, toca de
forma bastante direta e esclarecedora alguns dos temas mais
espinhosos da contemporaneidade: a crise política global
generalizada e o avanço da extrema direita conservadora.
Originalmente publicado em 2019, nos Estados Unidos, a
obra chega rapidamente ao Brasil em março de 2020.
Dividida em três partes, a edição brasileira de apenas 92
páginas conta com: um excelente prefácio de Victor
Marques; o capítulo cujo título dá nome ao livro; e,
ﬁnalmente, uma entrevista concedida por Fraser ao
fundador da revista Jacobin, Bhaskar Sunkara.
Segundo a ﬁlósofa, “são tempos emocionantes para
se estar viva”. Especialmente depois de as gerações nascidas
entre o ﬁnal dos anos 1980 e início dos anos 1990 verem as
“estruturas burocráticas aparentemente sólidas se
desmancharem no ar”. Pelo visto, não chegamos ao ﬁm da
história. Porém, sem dúvida alguma, precisamos expandir os
limites do esgotamento de imaginação política no qual nos
encontramos. Nesse sentido, a obra de Fraser nos ajuda a
observar as janelas de oportunidades possíveis para a
construção de algo novo entre os movimentos hegemônicos
e contra-hegemônicos da contemporaneidade.
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O conceito chave tratado no livro é o do
neoliberalismo progressista. Fraser logo esclarece que por
mas que soe como um oximoro, o fato é que o neoliberalismo
progressista se trata de um alinhamento político perverso
entre certas políticas de reconhecimento e de distribuição
econômica. Para a autora, toda hegemonia capitalista é
forjada pela combinação de dois aspectos diferentes de
direito e justiça. Sendo estes: distribuição (estrutura
econômica e divisões de classe) e reconhecimento (marcas
morais de pertencimento).
A hegemonia do neoliberalismo progressista é,
portanto, a soma das correntes liberais dos novos
movimentos sociais (feminista, ecológico, LGBTQ+, entre
outros) aos grandes setores ﬁnanceiros do mercado
(Hollywood, Wall Street e Vale do Silício). Estranhamente, o
que mantém tais blocos unidos é justamente uma nova visão
de distribuição e reconhecimento. E é justamente isso o que a
autora intenta esclarecer em sua obra.
As ideias de Fraser a respeito de um possível
neoliberalismo progressista já vinham circulando desde
2016 por meio de artigos tais como Progressive Neoliberalism
versus Reactionary Populism: A Choice that Feminists Should
Refuse (2016); From Progressive Neoliberalism to
Trump—and Beyond (2017), e End of Progressive
Neoliberalism (2017). Por mais que a proposta de um
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conceito como este seja recente, a autora também já vinha
apontando para a necessidade de se conjugar - de modo
menos conﬂituoso - as políticas de distribuição e de
reconhecimento desde o ﬁnal dos anos 1990. Sua obra mais
recente, portanto, é de fato fruto de um longo processo de
elaboração teórica junto ao campo da Teoria Crítica.
Para construir o argumento de seu recente livro,
Fraser recupera os conceitos de hegemonia e contrahegemonia de Antônio Gramsci. Resumidamente, para o
ﬁlósofo, hegemonia é o processo pelo qual a classe
dominante naturaliza sua visão de mundo fazendo desta o
senso comum da sociedade como um todo. Já a contrahegemonia, ou formação de bloco hegemônico, se dá
quando as forças díspares da sociedade se unem para fazer
frente ao pensamento dominante e tomar a liderança social.
A este pensamento, Fraser acrescenta que todo bloco
hegemônico traz consigo ideias do que é certo e justo em
relação às políticas de distribuição econômica e de
reconhecimento social. Com isso, ela sustenta que juntas,
tais políticas constituem os componentes essenciais de cada
bloco hegemônico existente. Um dos problemas centrais de
que trata “O velho está morrendo e o novo não pode nascer”
é também a problemática de conceituar reconhecimento e
igualdade socioeconômica de maneira justa, sem que sejam
colocados em conﬂito.

52

Neoliberalismo progressista: o perverso capitalismo carismático

Eis uma das promessas do neoliberalismo
progressista que não se cumpriu, uma vez que no
neoliberalismo progressista não há abolição das hierarquias,
mas “diversiﬁcação” por meio do “acolhimento” de
indivíduos de grupos sub-representados - como mulheres
“empoderadas”, pessoas negras e LGBTQ+. Em um projeto
neoliberal à la Milton Friedman, reembalado de progressista
através do ethos do reconhecimento, a igualdade social é
transformada em meritocracia. Assim, o problema
permanece. Pois num sistema como esse só podem se
beneﬁciar os indivíduos dos grupos sub-representados que
possuírem o capital social, cultural e econômico necessários
para ascenderem socialmente. Todos os demais seguem,
infelizmente, presos à sua situação de classe uma vez que a
política de distribuição econômica não foi tocada.
Certamente, o “equilíbrio” de um sistema como esse
não poderia perdurar por muito tempo. A crise ﬁnanceira de
2008 dos EUA teria sido uma das primeiras ﬁssuras da
hegemonia neoliberal progressista, aos olhos de Fraser.
Entretanto, mesmo depois do movimento Occupy Wall
Street de 2011, o então governo de Barack Obama não fez
nada para mudar a estrutura do consenso neoliberal vigente,
ou aplacar o descontentamento das classes mais baixas que
vinham sofrendo perdas sistemáticas de direitos trabalhistas
desde os anos 1990.

53

Virgínia Squizani Rodrigues

É durante a entrevista com Sunkara que a autora se
coloca a pergunta: Quando as pessoas atingem o ponto de
ruptura? Quando as perdas sistemáticas de direitos tornamse insustentáveis? Ao longo das últimas décadas, os governos
vêm barganhando, realizando concessões e reformas, mas
sem nunca chegar a um ponto de ruptura de fato com as
estruturas neoliberais.
Por essa via, podemos interpretar que tanto a eleição
de Donald Trump em 2016, quanto a de Jair Bolsonaro em
2018, tenderiam a sinalizar um ponto de ruptura de
populações insatisfeitas com o declínio de suas condições de
vida. Fato é que ambos constituíram suas campanhas desde
um discurso de quem vinha “de fora” do sistema. Foi assim
que “de repente”, em 2016, o mundo assistiu a um candidato
de pele laranja e aparência duvidosa derrotar seus rivais ao
propor um bloco “proto-hegemônico” - a que Fraser chama
de populismo reacionário. Ambos os presidentes souberam
ler o desejo de ruptura de uma parcela da população de seus
respectivos países. A problemática, porém, foi que suas
políticas de ruptura nunca chegaram ao plano de
distribuição econômica, restringindo-se em manter apenas
uma política conservadora no que tange às políticas de
reconhecimento.
Para a ﬁlósofa, a eleição de Donald Trump em 2016
marcou o ﬁm da hegemonia neoliberal progressista que

54

Neoliberalismo progressista: o perverso capitalismo carismático

vinha se constituindo desde a década de 1980. Primeiro
através do governo de Ronald Reagan para, em seguida, se
consolidar durante o governo de Bill Clinton - quando, a
partir de 1992, as políticas de desregulamentação bancária,
ﬁnanceirização capitalista, desindustrialização e
dessindicalização tiveram início. Bem como as consequentes
ampliação da precarização do trabalho e diminuição salarial
da classe trabalhadora.
O problema é que neste interregno em que vivemos, a
eleição de Trump não passou de um sintoma mórbido, uma
vez que seu governo é/foi completamente incapaz de
apresentar uma resolução para a crise atual. A dúvida que
paira é se a esquerda não corre o risco de ser incapaz de
realizar as mudanças estruturais necessárias, assim como a
extrema direita não foi, para obtermos melhores políticas de
distribuição. Por mais que a esquerda saiba apontar para os
problemas e dizer o que está errado, ainda não se sabe se é
uma nova forma de capitalismo que deve ser buscada ou uma
sociedade pós-capitalista. A preocupação de Fraser é ver
uma esquerda focada somente em movimentos sociais que
não pense em formas de organizar a classe trabalhadora.
“Nos falta uma visão programática e uma perspectiva
organizacional”, alega a autora.
No lugar do neoliberalismo progressista, vimos
ascender nos últimos anos um bloco contra-hegemônico
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nos moldes de um populismo reacionário. Inicialmente, essa
política parecia combinar uma política reacionária de
reconhecimento com uma política populista de distribuição.
Política de distribuição essa que foi muito rapidamente
abandonada após as eleições e transformada em um
neoliberalismo hiper-reacionário.
O neoliberalismo reacionário se trata de um outro
nexo de distribuição (fortalecimento das ﬁnanças, antiglobalista) e reconhecimento (racista, patriarcal,
etnonacionalista, pró-cristã, homofóbica). Entretanto, nas
grandes questões de economia política, o neoliberalismo
reacionário e o neoliberalismo progressista se assemelham
através de políticas de: baixos impostos para grandes
cor p oraçõ es; re duç ão dos direitos t rab a l hist as;
desregulamentação ﬁnanceira e tudo o que mais que já
conhecemos. Ou seja, a lógica concorrencial neoliberal
fundadora ainda permanece entre nós, pronta para dar as
mãos à meritocracia - seja ela progressista ou reacionária.
Fraser considera esse neoliberalismo hiperreacionário instável e caótico por não entregar à parcela da
classe trabalhadora da base de Trump nada muito além de
um (des)reconhecimento. Entretanto, as últimas eleições
norte-americanas deixam ver que, por mais que Trump
tenha caído, o trumpismo ainda não acabou e parece estar
longe de seu ﬁm. Nota disso foram seus 70 milhões de votos
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nas eleições de novembro de 2020.
Enquanto isso, a esquerda tenta se reorganizar.
Porém, “a oposição está fraturada” com alguns defendendo a
classe em contraposição à raça e vice-versa, resultando num
jogo de soma zero. Quando, na verdade, ambos os eixos
precisam ser atacados em conjunto. Com isso tudo em
mente, ﬁca claro que nem um neoliberalismo progressista,
nem um neoliberalismo reacionário são a resposta para os
problemas da atualidade. Diante da crise política que
vivemos, o que fazer? É daí que emerge a frase de Gramsci
que dá nome ao livro: “o velho está morrendo e o novo não
pode nascer; neste interregno, uma grande variedade de
sintomas mórbidos aparece”.
Uma das ideias centrais de Mark Fisher na obra
Realismo Capitalista é a de que é mais fácil imaginar o ﬁm do
mundo do que o ﬁm do capitalismo. Não é à toa, portanto,
que Marques o invoca em seu prefácio para introduzir a obra
de Fraser. Levando em consideração que, por mais diferentes
que sejam suas políticas de reconhecimento, as políticas de
distribuição do neoliberalismo progressista e do
neoliberalismo reacionário se assemelham, ﬁca claro que
para além de uma crise hegemônica, enfrentamos também
uma crise de imaginação política. Especialmente porque, nas
últimas duas décadas, até mesmo os possíveis blocos contrahegemônicos de esquerda não conseguiram enxergar muito
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além do sistema capitalista, contentando-se em “reformá-lo”
por meio de políticas de reconhecimento.
Fraser se pergunta se a resposta estaria em alguma
outra forma de populismo, um populismo mais progressista
por assim dizer, que fosse capaz de formar um novo bloco
contra-hegemônico. É preciso ﬁcar claro, porém, que para
que um novo bloco contra-hegemônico seja vitorioso, este
terá de unir toda a classe trabalhadora. Desde apoiadores de
Trump, até apoiadores de Bernie Sanders, como sugere a
autora. Aﬁnal de contas, ambos são vítimas de uma
“economia fraudulenta”. Entretanto, neste interregno as
divisões, e até mesmo o ódio, se aprofundam, tornando
momentaneamente impossível qualquer interlocução.
Apesar das diﬁculdades apresentadas, a autora não
nos deixa sem um caminho. Ela ﬁnaliza seu texto sugerindo
“uma estratégia de separação” que consiste em: primeiro,
separar mulheres, imigrantes e negros menos privilegiados
de feministas liberais, movimentos antirracistas e LGBTQ+
meritocráticos. Ou seja, separar os progressistas que
romperam com a classe trabalhadora por essa ser “rude
demais”, daqueles que verdadeiramente lutam a seu lado; e,
segundo, separar trumpistas de racistas “de carteirinha”. É
preciso olhar para a classe trabalhadora de forma
interseccional e reimaginar novas formas de organização
que a separa das políticas neoliberais.
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De qualquer modo, o que Fraser está sugerindo, de
fato, é que o debate saia do campo da moralização
progressista-neoliberal - completamente incapaz de dar
conta das problemáticas estruturais da sociedade capitalista
contemporânea - e se volte para as questões estruturaisinstitucionais de classe e raça que sustentam o capitalismo
ﬁnanceirizado da atualidade. As mazelas das mulheres, dos
negros, dos imigrantes, das pessoas LGBTQ+ devem ser
integradas às mazelas experimentadas pela classe
trabalhadora e não moralmente sobrepostas. É preciso ter
em mente que todos são igualmente traídos pela forma atual
de capitalismo - globalizante, neoliberal, ﬁnanceirizado sempre propenso a crises.
E n qu ant o p e r p e tu ar m o s o atu a l s i s t e m a ,
perpetuaremos o interregno de crises. Ou seja, seguiremos
condenando a todos os trabalhadores de todas as cores,
gêneros e sexualidades à insegurança social, ao aumento da
carga de trabalho, ao declínio da saúde. Para evitar o
aumento dos surtos de violência e repressão, assim como o
declínio dos laços de solidariedade, a autora sustenta que é
preciso romper com a economia liberal, assim como com as
políticas de reconhecimento que ajudaram a perpetuá-la.
Para além disso, ﬁca também evidente que a luta precisa
passar pelo combate ao individualismo liberal-meritocrático
antes que possamos - ﬁnalmente - caminhar em outras
direções.
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Quando tive os primeiros contatos com os escritos da
antropóloga Anna Lowenhaupt Tsing, na disciplina
“Sociedade e Meio Ambiente” ministrada pelos professores
Rafael Victorino Devos e Gabriel Coutinho Barbosa em
2017, durante o primeiro semestre do doutorado, os textos
da autora me pareciam um tanto confusos e embaraçosos,
daqueles textos capazes de fazer você repensar a escolha da
disciplina. Mas não foi isso que eu ﬁz e hoje eles ocupam um
lugar de destaque na pesquisa que tenho desenvolvido em
torno do Rio São Francisco e suas transformações
paisagísticas, históricas e relacionais entre humanos e não
humanos.
Por isso mesmo, não só os textos de Anna Tsing, mas
também os de Tim Ingold, Eduardo Khon, Marilyn
Strathern, Bruno Latour e Annemarie Mol, entre outros
lidos e debatidos na disciplina, obrigavam-me, entre outras
coisas, a realização de uma leitura profunda dessas
abordagens que se apresentavam como “novas” para mim, ao
mesmo tempo fazendo um enorme esforço de tradução de
textos que ainda eram publicados em inglês. Ao passo que
também ia construindo um raciocínio capaz de me fazer
desprender dos modelos explicativos e teóricos dos clássicos.
O convite então, que nos fazia estes autores e estas
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autoras, em especial Anna Tsing, era (e continua sendo) para
a compreensão dos modos distintos de se fazer mundos e
vivenciá-los, observá-los, se estivermos conectados e
conectadas com os rastros, assembleias, com as pegadas e
malhas relacionais, que agindo, produzem e são também
partes de paisagens, ruínas, diversidade, violências e
racismos, poluição, sobretudo modos compartilhados de
resistência, assembleias, tradições, memórias, histórias,
surgimento de vidas e extinções.
Empenhado em se aprofundar ainda mais sobre os
escritos e proposições elaboradas pela antropóloga, o
Coletivo de Estudos em Ambientes, Percepções e Práticas
(CANOA/UFSC), em reuniões e encontros quinzenais,
coordenadas pelos professores, com a participação de alunos
e alunas de doutorado, mestrado, graduação, em sua
maioria, da antropologia, e professores de outros cursos da
UFSC, como biologia (micologia e ecologia), começa então
em um esforço coletivo e diverso, de ler, debater e traduzir os
textos que fazem parte desta coletânea, que em 2019 acaba
sendo lançado pela própria Anna Tsing, durante a VII
ReACT (Reunião de Antropologia da Ciência e Tecnologia)
que foi também uma organização do CANOA e do PPGAS
da UFSC.
No mesmo ano, o corpo discente do PPGAS, que veio
a organizar as Jornadas Antropológicas, contaminado pelas
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leituras de “Viver em ruínas: paisagens multiespécies no
Antropoceno” (TSING, 2019), resolve ter como título geral do
evento: “Antropologia, Vidas em Ebulição e Mundos em
Ruínas”, estabelecendo pontes e modos de percepções
analíticas capazes de produzir reﬂexões acerca da conjuntura
social, política, ambiental e econômica no Brasil, reﬂetindo
diretamente no campo do fazer cientiﬁco e as ruínas de
mundos habitados pelo fascismo, racismo e destruição das
formas de habitar do planeta. Nos encorajando sobretudo a
repensar nossas próprias práticas e pesquisas, nosso
compromisso ético, engajado e político com o lugar onde
habitamos e com as pessoas com as quais trabalhamos, e em
muitos casos, vivemos.
A coletânea de textos reunidos no livro, neste
sentido, imprime, na antropologia produzida no Brasil, um
olhar mais abrangente sobre questões que vem sendo
estudadas pelas ciências humanas desde muito tempo,
produzindo enfoques que façam emergir olhares mais
atentos sobre o comportamento não humano ao longo dos
processos de construção do país enquanto nação e de como
estes produziram entre outras coisas, modos objetivos de
domesticação de corpos indígenas, negros, mulheres, de
ocupação de territórios tradicionais e as expropriações de
sentidos, rituais e práticas, dadas pelos povos originais aos
seus lugares sagrados.
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Na leitura que faço do livro, consigo identiﬁcar, ao
menos, caminhos metodológicos importantes capazes de
prender a nossa atenção, tornando as narrativas e as
descrições, malhas relacionais que se complementam,
transbordam e escapam dos olhares menos atentos. O
primeiro método é o conhecimento cinético (TSING, 2019, p.
27), que em linhas gerais, se baseia na compreensão de como
se mover, de como se locomover, seja pela ﬂoresta,
navegando, nadando, percebendo e sendo captado por sons,
cheiros, cujo corpo seria o instrumento intrínseco a essas
interações e ações, através de travessias que são cada vez mais
i mp or t ante s nas c ompre e ns õ e s d o s mu nd o s . O
conhecimento cinético, construído pela antropóloga,
encontra eco e sustentação teórica também nos escritos de
Tim Ingold (2015).
O segundo deles é o uso recorrente da memória, que
como método, é vitalizado através dos movimentos que os
corpos fazem enquanto se deslocam, através da
habitabilidade, da habilidade, inspirando conhecimento
histórico, conhecimento situado e diverso, enquanto vidas
emergem. Pensando nós mesmos e mesmas, pesquisadores,
pesquisadoras, como trajetórias interativas, que podem e
devem ser tomados por devaneios apreendidos enquanto se
move, dialoga, escuta, observa e participa das experiências
elaboradas pelos interlocutores.
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Ao mesmo tempo, o uso da memória é uma
ferramenta importante nas elaborações cientiﬁcas moldadas
por pesquisadores e pesquisadoras que se encontram dentro
dos seus próprios objetos de pesquisa e que dentro da
coletividade das quais estão engajados também contribuem
para a modiﬁcação, ampliação destes.
O terceiro é tomar a história como método – “mise
em scéne através do qual práticas discrepantes são reunidas.
Não é o ﬂuxo da história que interessa aqui” (TSING, 2019, p.
82). Mas antes, a justaposição entre o velho e o novo, unidos
através de suas errâncias, contrastes, intervalos, rupturas,
diversidade e inconsistências. Em que os componentes e
formas de vidas mais que humanas devem ter e são
fundamentais para a compreensão das ocupações nos mais
diversos lugares, territórios, em suas temporalidades
especíﬁcas, recheadas por rastros e coordenações criadas por
eles, se diferenciando dos processos históricos que nos
contam a história das civilizações através das lentes do
homem branco, eurocêntrico, de forma homogênea, sem
curvas e sem desvios.
Juntos, esses três mecanismos analíticos fornecem,
para a autora, o que ela vai chamar de descrição crítica,
profundamente demarcado no capítulo 3, cuja fonte de
inspiração e aﬁnidade conceitual estão entrelaçadas na teoria
feminista de Marilyn Strathern. A descrição crítica tem,
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então, como fundamento, se aprofundar através da
percepção e de práticas colaborativas, como se constituem os
entrelaçamentos de modos de se relacionar entre os
humanos e não humanos, em suas escalas múltiplas,
histórias não aninhadas e cruzadas que colaboram para a
criação de mundo, através, muitas das vezes, na forma de
analogias, como é o caso do “esporo falante”, no capítulo 3.
“Critica, porque ela faz perguntas urgentes; e descrição
porque amplia e disciplina a curiosidade sobre a vida”
(TSING, 2019, p. 120). Pois tudo o quanto for vivo, precisa
ser inserido nas nossas análises antropológicas.
Assim, alguns conceitos são fundamentais para o
entendimento do pensamento de Anna Tsing (2019), e sua
importante contribuição tanto para as ciências humanas,
bem como para as ciências naturais, ecologia, e acima de
tudo nos dão pistas valiosas de como descrever e narrar
nossas vidas sendo projetadas e experienciadas nas ruínas do
neoliberalismo, do conservadorismo, até mesmo durante a
pandemia do Covid-19, que pode ser entendido como sendo
fruto das novas ecologias ferais (TSING, 2019, p. 14),
nascidas e ampliadas pelas transformações das paisagens
forjadas através das interferências do imperialismo e suas
infraestruturas.
São conceitos que não podem e não devem ser
compreendidos em separados, tento em vista que eles estão
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imbricados, relacionados, dispersos e capazes de pôr a prova
os sistemas classiﬁcatórios usuais, expandidos diante das
analogias, dos cruzamentos sociais e mais que humanos. Eles
estão justapostos, porque há um esforço profundo da autora
em romper com os dualismos, com as oposições tão
fortemente regimentando na antropologia desde a sua
concepção enquanto disciplina.
Entre eles podemos citar: o Antropoceno, que é o
conceito chave para o desencadeamento das narrativas que
estão sendo feitas em cada artigo e sobre o qual, os outros
conceitos vão sendo introduzidos, à medida que vão
emergindo os encontros, as provocações, o avançar de suas
andanças na busca pelos cogumelos, fungos. O conceito
aparece pela primeira vez no texto, logo no interlúdio
(TSING, 2019, p. 27). O Antropoceno então seria a hera da
perturbação acelerada, em que os homens seriam o seu
principal agente impulsionador, mas não o único, fazendo
emergir ferozmente uma diversidade contaminada (outro
conceito), que extrapola os limites das reconﬁgurações
ambientais, fazendo eclodir conﬂitos sociais, étnicos,
biológicos em todo o mundo, evocando sempre a tradição
como elemento cambiante e interessante de se perceber a
diversidade contaminada agindo.
Contaminação não está somente atrelado ao seu lado
mais negativo (poluição), mas é também visto pela autora
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como um ponto positivo e que faz brotar novas formas de
vida, de entrelaçamentos e ampliação de paisagens,
perturbadas em todos os poros, pelo humano, que
apaixonadamente busca através das linhas da vida, enxergar
o componente não humano, como sujeitos participes e
fundamentais para a habitabilidade, para a criação e
valorização das paisagens nas quais estão inseridas, sejam
ﬂorestas, rios, territórios tradicionais e até mesmo, nos
c ent ros de p es qu is a , c r i ando p er tu r b aç õ es que
proporcionem o estado de bem viver e “projetos de ciência
democrática e bem-estar publicamente inclusivos” (TSING,
2019, p. 60).
Por isso que os efeitos do Antropoceno devem ser
entendidos no âmbito do global, embora seus feitos,
realizações são no espectro local e fragmentado. Podemos
tomar como exemplos das garras do antropoceno, os
sistemas de plantation, simpliﬁcações ecológicas, e as
alienações, as grandes navegações e as pragas do Antropoceno,
bactérias, fungos e espécies invasoras. Encontro esses efeitos,
no caso da minha pesquisa (SILVA, 2019), na região do Baixo
rio São Francisco, na forma de, boi, cavalo, ovelhas, arroz,
cana-de-açúcar, que juntos e dispersos pelas margens,
provocaram violentos processos de ocupação dos territórios
indígenas, produziram domesticação, ao mesmo tempo que
forjavam o desenvolvimento e modiﬁcações das paisagens,
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através do aprisionamento de povos africanos escravizados,
ocupando paisagens sobre as quais não tinham qualquer
noção de pertencimento.
Paisagens só são modiﬁcadas se estiverem sendo
formadas por assembleias multiespécies (mais dois
conceitos), pois elas são pontos de encontro, onde as
divergências e as agências se moldam e se agrupam, as vezes
forçando e mudando drasticamente a conﬁguração
paisagística, reconﬁgurando suas rotas, seus sistemas de
representação social e política. Por isso que no segundo
interlúdio, Anna Tsing (2019, p. 87) nos convida a ocupar a
ruínas, como uma forma de compartilhar e viver as nossas
indeterminações, fazendo ressurgir histórias, memórias,
recuperar o sentido de viver na lentidão, na busca por
mecanismos de conscientização e narrativas criativas sobre
nossas relações.
Outro conceito chave então é o de simbiose, apontado
como sendo de duplo caráter, tanto na forma e em conteúdo.
Simbiose enquanto projeto de colaboração interdisciplinar,
capaz de fazer emergir algo mais, novas e criativas
possibilidades de argumentação, de exploração do real. Ao
passo que seu caráter biológico, permite, quando acontece
em conjunturas que se unem, o estabelecimento de
paisagens habitáveis e recheadas por relações multiespécies,
cujo homem não pode nem pensar em viver sem.
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Apesar de o Antropoceno nos empurrar cada vez
mais para “novas ecologias de proliferação da morte”
(TSING, 2019, p. 112), pela sua capacidade de quebrar
coordenações, pelas contaminações químicas, pelas
mudanças climáticas, pela proliferação de organismos
violentos e fonte de esgotamento da saúde coletiva, a autora
nos encoraja também a pensar como mais um projeto de
fuga, o conceito de socialidade, uma socialidade mais que
humana, com a injeção de componentes e espécies outras,
como fundamentais nos processos de aprendizagens e
formas de se relacionar, que fogem a nossa imaginação
cartesiana.
Pois são espécies que estão habitando paisagens
perturbadas que podem nos mostrar “formas de
sobrevivência colaborativa – as relações sociais
transformadoras – que tornam a vida possível” (TSING,
2019, p. 199). Só assim, em uma conjunção de esforços, entre
cientistas, povos das ﬂorestas, ribeirinhos, povos
tradicionais, organismos e espécies companheiras, serão
possíveis a reposição e a ressurgência de mundos habitáveis,
de paisagens sustentáveis. Como conceito, ressurgência nos
inspira a olhar para as diferenças e enxergar nelas a presença
da coexistência de uma variedade de mundos possíveis, sem
que o homem possa querer assumir o controle com sua
supremacia racial, sexual, de gênero e cultural.
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O nosso tempo é o tempo do Antropoceno, e “Viver
nas ruínas: paisagens multiespécies no Antropoceno” nos
inspira e nos chama para travar diálogos importantes na
busca pela nossa própria sobrevivência no planeta, sem que
para isso deixemos de lado teorias e conceitos, mas antes de
tudo, é possível, como bem demonstrou Anna Tsing, fazer
emergir discussões analíticas enquanto se procura por
assembleias multiespécies de cogumelos com outras espécies
companheiras. “Teorias e conceitos emergem melhor da
atenção para o mundo. Além disso, não é preciso se afastar de
casa: a vida nas ruínas está em toda parte à nossa volta”
(TSING, 2019, p. 18). Vamos olhar para as ruínas do
neoliberalismo e do neoconservadorismo que estão
emergindo à nossa volta? Do nosso lado, nas nossas relações,
nas nossas paisagens em ebulição? É um chamado que
precisamos responder urgentemente.
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Se, ontem, o drama do sujeito era ser explorado pelo
capital, hoje, a tragédia da multidão é já não poder ser
explorada de todo, é ser objeto de humilhação, numa
humanidade supérﬂua, entregue ao abandono, que já
nem é útil ao funcionamento do capital.
Achille Mbembe (2018, p.16)

Achille Mbembe nasceu em Otélé, na República dos
Camarões, em 1957. Atualmente é professor de História e de
Ciências Políticas no Instituto Witwatersrand, em
Joanesburgo, África do Sul. Como a maior parte dos
intelectuais de África, Mbembe fez seu Doutorado fora do
seu país, precisamente na Universidade de Sorbonne, em
História, no ano de 1989. Também formou-se em Ciência
Política e é docente convidado nas Universidades de
Columbia, Duke, Yale, entre outras.
No seu livro Crítica da Razão Negra (2018),
originalmente publicado em francês, Critique de la raison
nègre (2013) o já mundialmente conhecido e conceituado
ﬁlósofo camaronês Achille Mbembe, apresenta-nos uma
obra seminal, uma reﬂexão profundamente crítica em
relação as consequências, aos perigos e as possibilidades
daquilo que ele deﬁne como “o grande acontecimento ou [...]
a experiência fundamental da nossa época”, que consiste no
“descentramento da Europa”, ou seja, “a Europa deixou de ser
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o centro de gravidade do mundo” (MBEMBE, 2018, p. 11). O
livro resenhado é uma consequência desse processo de
“descentramento euro-americano”, uma vez que, questiona
as consequências desse mesmo movimento. Pela sua
relevância e contribuição inovadora, o livro ganhou o
Prêmio Geschwister-Scholl-Preis1 em 2015.
No Brasil, Achille Mbembe tornou-se conhecido
pela tradução e circulação recente de suas obras: o ensaio
sobre Necropolítica (2018), Crítica da Razão Negra (2018), e
Sair da Grande Noite - Ensaio sobre a África descolonizada
(2019). A chegada das suas obras ao país, a par das produções
de outros/as colegas seus/suas africanos/as, não só permite
um maior e melhor conhecimento dos intelectuais africanos
e das suas reﬂexões, como do próprio continente, diga-se,
ainda muito pouco conhecido, apesar da história do Brasil
estar intimamente interlaçada com a história de África! Um
dos aspectos fundamentais que a obra de Mbembe aqui
resenhada oferece é uma fervorosa e crescente crítica ao
pensamento Ocidental dominante, ao mesmo tempo em
que, busca valorizar os saberes outros e renovar o
pensamento com novas questões e reﬂexões
epistemológicas.
A posição que Mbembe ocupa hoje no pensamento
social contemporâneo mundial, permite estabelecer pontes
entre intelectuais do Norte (particularmente engajados com
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a crítica ao capitalismo e neoliberalismo) e do Sul Global,
mas sobretudo, entre estes últimos. O seu protagonismo na
elaboração de um pensamento pós-colonial (no sentido de
uma crítica contudente ao colonialismo e à colonialidade),
permitiram a circulação e visibilidade de novas teorias
produzidas a partir de um locus de enunciação particular,
baseado na África para pensar a invenção da raça, a
colonialidade, a globalização e sua porosidade, bem como, a
resiliência e resistência dos subalternizados ao longo de
séculos.
Ainda que seja atribuído a Mbembe o rótulo de ser
uma referência acadêmica no campo dos estudos póscoloniais, ele recusa e busca escapar de enquadramentos
teóricos estanques, encapsuladores e empobrecedores das
reﬂexões que desenvolve. Trata-se, portanto, de um
pensador que dialoga, tanto com os cânones clássicos,
quanto com os seus homôlogos contemporâneos do
pensamento africanos, latino-américanos, asiáticos, e
europeus. Mbembe é um autor que pensa glocalmente
(SANTOS, 2002), a partir de sua trajetória, dos estudos e
experiências de vida em diferentes contextos socioculturais.
Das referências de que o autor se vale para as suas reﬂexões
destacamos algumas, como é o caso de Frantz Fanon, Michel
Foucault, Aimé Césaire, Gilles Deleuze entre outros que o
inﬂuenciaram no pensamento sobre as grandes questões
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históricas, antropo-ﬁlosóﬁcas, sociopolíticas e econômicas
do mundo contemporâneo, tendo sempre como base as
questões africanas e sua relação com os processos de
globalização, com o capitalismo e neoliberalismo.
O livro Crítica da Razão Negra (2018) está
organizado da seguinte maneira: Introdução, seis capítulos e
um Epílogo. Baseado em uma perspectiva interdisciplinar,
que interrelaciona conhecimentos do campo da Filosoﬁa, da
Antropologia, da História, da Ciência Política, da
Economia, da Sociologia, etc., Mbembe faz uma análise
profunda e crítica da realidade contemporânea a partir da
herança das lutas anticoloniais, lutas pelas independências,
dos períodos pós-independências nas Áfricas e de outros
contextos sociais, cuja experiência é baseada na violência, na
subalternização, na desclassiﬁcação e precarização da vida.
De acordo com Mbembe (2018), os europeus com
suas pretensões de verdade, classiﬁcam e determinam o
“certo” e o “errado” em relação a “invenção da raça”, a
invenção da mulher e o lugar desses corpos-territórios
considerados inferiores e anormais, o que justiﬁca(va) a
subjugação e a concessão de privilégios jurídicos e
econômicos aos brancos. Nesse contexto, a violência e o
autoritarismo, aparecem como elementos fundamentais de
controle e de aﬁrmação do racismo, assim como a crença da
inferioridade alheia permitiu a exploração brutal como
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empreendimento civilizatório, atingindo em especial as
mulheres (MCCLINTOCK, 2010; GASPARETTO, 2019).
Na introdução, intitulada “devir-negro do mundo”,
Mbembe apresenta a sua principal tese e os fundamentos que
sustentam o seu livro. Em nosso entender, a principal ideia
que ele defende é de que: “Pela primeira vez na história
humana, o nome Negro deixa de remeter unicamente para a
condição atribuída aos genes de origem africana durante o
primeiro capitalismo (predações de toda a espécie,
desapossamento de autodeterminação e, sobretudo das duas
matrizes do possível, que são o futuro e o tempo)”. O autor,
aponta para uma mudança na signiﬁcação do conceito de
Negro. Segundo ele, “a este novo carácter descartável e
solúvel, à sua institucionalização enquanto padrão de vida e
sua generalização ao mundo inteiro, chamamos o devirnegro do mundo” (MBEMBE, 2018, p. 20). O devir-negro do
mundo é, portanto, a generalização planetária das formas de
vida que, durante muito tempo, caracterizaram os negros
africanos: a violência, a subalternização, o desprezo ou
desqualiﬁcação do seu estatuto humano, etc. para os outros
quadrantes do mundo.
Mbembe argumenta que a raça e o Negro têm
historicamente o mesmo signiﬁcado no imaginário das
sociedades europeias e que, ambas constituem o “núcleo
complexo a partir do qual o projeto moderno de
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conhecimento – mas também de governação – se difundiu”
(2018, p.12). Uma das conclusões a que o livro chega ou
demonstra é que, “o nascimento da questão da raça – e,
portanto, do negro – está ligada à história do capitalismo”
(idem, p. 309), pois, segundo Mbembe “o capitalismo
precisou sempre de subsídios raciais para explorar recursos
do planeta. Assim o foi e assim o é, ontem e hoje, ainda que
atualmente esteja a colonizar o seu próprio centro, e que as
perspectivas de um devir-negro do mundo nunca tenham
sido tão evidentes” (ibidem).
Podemos, a partir da exposição até aqui feita, nos
perguntar: por que o autor nomeou o seu livro com o título
Crítica da Razão Negra e não outro qualquer? O que ele
compreende como crítica e como razão negra? A resposta a
estas perguntas já está, de alguma maneira, exposta acima.
Por crítica, ﬁca para nós evidente que se trata de um esforço
compreensivo que o autor empreende em relação a um
determinado assunto, que neste caso é o que ele denominada
de razão negra. Esta última tem que ver com os fundamentos
que sustentam ou que estão na base da questão racial e/ou do
ser negro ao longo da história moderna, uma vez que a raça e
o racismo está presente no pensamento e na prática das
políticas do Ocidente, exercendo a dominação e
desumanizando os povos estrangeiros (MBEMBE, 2018).
Portanto, à semelhança do seu livro intitulado
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Necropolítica, na Crítica da Razão Negra, o autor mostra,
entre outras coisas, a articulação existente entre a política da
raça e a política da morte. A raça ou o racismo aparecem
como uma tecnologia para o exercício do biopoder, pois, “na
economia do biopoder a função do racismo é regular a
distribuição da morte e tornar possíveis as funções
assassinas do Estado” (ibidem). A compreensão da raça
como tecnologia biopolítica ﬁca evidente, por exemplo,
quando o autor explica o que ele chama das duas ﬁguras do
delírio produzidas pela modernidade, que inclui a própria
raça e o Negro. O delírio, para Mbembe “deve-se ao fato de o
Negro ser aquele (ou ainda aquele) que vemos quando nada
se vê, quando nada compreendemos e, sobretudo, quando
nada queremos compreender” (2018, p. 13). Entretanto, por
outro lado, deve-se também “deve-se ao fato de que ninguém
– nem aqueles que o inventaram, nem os que foram
englobados neste nome – desejaria ser um negro, ou na
prática ser tratado como tal” (2018, p. 13). Assim, o autor
argumenta, baseado em Deleuze que, a raça, entre outras
coisas, é “aquilo que faz fermentar o delírio”, é ela que “tem
estado no decorrer dos séculos precedentes, na origem de
inúmeras catástrofes, e terá sido a cauda de devastações
físicas inauditas e de incalculáveis crimes e carniﬁcinas”
(ibidem).
Para Mbembe (2018, p. 13-15), são três os momentos
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que marcaram a trajetória biográﬁca do “vertiginoso
conjunto” raça e negro: O primeiro refere-se à espoliação
organizada e o tráﬁco atlântico (séculos XV e XIX) - em que
mulheres e homens foram transformados em objetos,
mercadoria e moeda, por via disso, deixaram de ter nome e
língua própria. O segundo diz respeito ao acesso a escrita
(século XVIII) - quando os negros pelos traços próprios
c on s e g u i r a m a r t i c u l a r u m a l i n g u a g e m própr i a
reivindicando seu estatuto de sujeitos históricos no mundo.
Por ﬁm, o terceiro trata da globalização dos mercados,
privatização do mundo sob a égide do neoliberalismo
(situação em que tudo pode ter valor no mercado) e
crescimento da economia ﬁnanceira, do complexo militar
pós-imperial e das tecnologias eletrônicas e digitais (século
XXI).
Infelizmente, ainda são poucos os autores/as
africanos (e mesmo afro-brasileiros) que como Mbembe se
fazem presentes, com intensidade, no âmbito de produção
das Ciências Sociais no Brasil. As políticas editoriais
brasileiras, ainda privilegiam a tradução e a circulação de
obras de autores/as que estão em voga, lidos e recomendados
por terem um lugar de destaque epistêmico no pensamento
canônico do Norte Global. Por essa razão, nosso objetivo
com esta resenha é ajudar na visibilização da produção
intelectual de um dos pensadores do Sul Global,
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proeminente a nível mundial, incentivando a leitura da sua
obra pelas novas gerações de acadêmicos/as que o
des con he cem e que pretendem aventurar-s e na
compreensão do seu pensamento.
Trata-se, pois de um pensamento que, em nosso
entender situa-se fora do “conhecimento ocidental”, sem
contudo, deixar de dialogar com essa tradição, mas que ao
mesmo tempo aspira a produção de conhecimento
considerado universalmente válido. Nesse sentido, Mbembe
ajuda a abrir os caminhos para que venham produções
outras, novas perspectivas e olhares para renovar e fortalecer
os saberes do e no Sul global com implicações e
deslocamentos na geopolítica do conhecimento.
Notas
1. Prêmio literário alemão, concedido desde 1980 em
reconhecimento a pessoas com independência
intelectual, coragem estética e liberdade de expressão e a
resistência ao nazismo.
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O livro La razón neoliberal: economías barrocas y
pragmática popular publicado originalmente na Argentina,
em 2014, pela editora Tinta Limón, e publicado em
português pela editora Elefante, em 2018, com o título A
razão neoliberal: economias barrocas e pragmática popular,
de Verónica Gago, busca debater sobre o neoliberalismo, os
seus modos de enraizamento nas subjetividades populares,
assim como as formas mediante as quais ele persiste mesmo
depois das revoltas antineoliberais na América Latina.
A autora abre esse debate quando o neoliberalismo
era associado ao passado, precisamente aos anos de 1990.
Esse movimento não discute apenas a noção de
neoliberalismo, como também o modo de historicizá-lo,
sobretudo na América Latina. Ao mesmo tempo, tal
movimento aprofunda os debates teóricos e realiza
genealogias considerando as lutas sociais. Dessa maneira,
Gago confronta a ideia comum entre muitos estudiosos de
que o neoliberalismo seria o mesmo que mercado e que a
interversão do estado poderia ser tomada como o seu
oposto. Pois, para ela, essa fórmula estado contra mercado
simpliﬁca o papel que o estado tem no neoliberalismo e a
noção de mercado. Além disso, tal fórmula sugere que se
pense o neoliberalismo apenas “de cima para baixo”, isto é, a
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partir dos governos, das corporações e dos organismos
internacionais, por exemplo.
G a g o, p o r o u t r o l a d o, a r g u m e n t a q u e o
neoliberalismo persiste porque expropria tramas vitais que
produzem valor, inventam recursos, repõem infraestrutura
popular e criam modos de vida que não se limitam às
fronteiras estabelecidas pelo capital (Ibidem, p. 8). Nesse
sentido, para ela, a astúcia do neoliberalismo está na sua
metamorfose. Surge daí a sua proposta conceitual de um
“neoliberalismo desde baixo”, e tal sugestão está baseada no
seu trabalho sobre as economias populares. Trata-se, mais
precisamente, de “economias barrocas” que não reduzem o
neoliberalismo às privatizações, à desregulação e à
mercantilização, por exemplo, mas obrigam a pluralização
dele. Para ela, esse “neoliberalismo desde baixo” seria um
campo tanto de ambivalência, quanto de batalha, que não
aceita sua hegemonia por completo. Nesse sentido, a autora
propõe uma perspectiva que busca olhar para “baixo”, de
modo a encontrar os antagonismos, as ruínas, as frustrações
e as confrontações em relação à pretendida hegemonia do
neoliberalismo, porém, tal olhar implica considerar também
as lutas “contra” à expropriação do capital que não têm um
programa “anticapitalista”.
O interesse acentuado de Gago está precisamente
nessa zona do “entre”. Para ela, trata-se de um debate de
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maior relevância, visto que fundamentava aquele momento
caracterizado como “pós-neoliberal” nos países da América
Latina, ligado aos “governos progressistas”. Nesse livro, o
interesse da autora foca as maneiras como governo
progressista, revolta plebeia e ﬁnanceirização da vida
popular se articulam. Para, assim, destrinchar como essa
articulação foi capaz de formar uma paisagem em que a
mediação ﬁnanceira está na base da realização da produção
de direitos e da inclusão social. Trata-se, nesse sentido, de
processos fundamentais para entendermos o
neodesenvolvimento e o neoextrativismo, bem como a
“virada à direita”.
Gago argumenta que, ao menos desde os anos de
1970, a América Latina tem experimentado medidas que
privatizam, reduzem as proteções sociais, ﬂexibilizam o
trabalho, etc. Essas medidas têm sido impulsionadas por
organismos ﬁnanceiros internacionais, bem como por
corporações e governos, isto, é, “de cima para baixo”. No
entanto, retomando a discussão de Michel Foucault sobre o
termo governamentalidade, a autora pensa o neoliberalismo
“de baixo para cima”: isto é, “o neoliberalismo é a
proliferação de modos de vida que reorganizam as noções de
liberdade, cálculo e obediência, projetando uma nova
racionalidade e afetividade coletiva” (Ibidem, p. 17). Mas,
como ela ressalta, apesar das revoltas na Argentina, na
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Bolívia e no Equador e das mobilizações no Chile e no Brasil,
o neoliberalismo sobrevive tanto por cima, quanto por baixo.
A crise do neoliberalismo, na América Latina, abriu
uma linha de debate que estava mais interessada em discutir
o conceito de “pós-neoliberalismo”, o qual, para a autora, ao
invés de indicar transição e superação, assinala uma crise de
legitimidade. Gago, no que lhe concerne, prefere pensar a
atualidade do neoliberalismo a partir da sua mutação, isto é,
ela privilegia as variações permanentes, as variações de
sentido, os ritmos repetitivos e não lineares nem teleológicos
do tempo e da história e, assim, também dá centralidade as
lutas sociais.
A autora volta-se para o que ela chama de
“pragmática vitalista”. Essa pragmática abre a possibilidade
de pensarmos o tecido de potência cujo surgimento se dá “de
baixo para cima”, e que tem a capacidade de pôr em
movimento uma forma própria de conatus – termo
spinozista usado pela autora. Segundo a autora, a explicação
do neoliberalismo “de baixo para cima” se dá pelo devir
histórico de relações de força que foram cristalizadas em
determinadas condições, e as estratégias empregadas por um
conatus, por conseguinte, apropriam-se dessas condições.
Nesses termos, essa “dimensão estratégica do conatus”,
escreve a autora, “se refere a um tipo de composição que não
é estritamente indiv idual – não se trata de um
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individualismo metodológico; calcula-se para aﬁrmar”
(Ibidem, p. 21).
Ao falar de neoliberalismo “de baixo para cima”,
Gago busca ampliar temática e conceitualmente a noção de
neoliberalismo, já que, para ela, ao invés de declararmos o
“ﬁm do neoliberalismo”, deveríamos considerar os modos
pelos quais ele se enraíza nos territórios e se fortalece nas
subjetividades populares. Para tal, precisamos desconstruir
as ideias de que apenas um conjunto de macropolíticas
adotadas por grandes corporações caracteriza o
neoliberalismo; que a racionalidade neoliberal seria restrita
a atores políticos e econômicos de grande porte; e, por ﬁm,
qu e, a o s e r c onc e bi d o e m te r mo s e st r it ame nte
macropolíticos, a “superação” do neoliberalismo depende de
políticas macroestatais. Gago, por sua vez, propõe que
pensemos a expansão, as mutações, as degenerações e as
combinações enfrentadas pela racionalidade neoliberal.
Em sua perspectiva, se considerarmos com seriedade
os modos pelos quais neoliberalismo e subjetividades
neoliberais se articulam, precisaremos também recriar
conceitos para, por conseguinte, melhor entendermos as
múltiplas determinações do real. Nesses termos, a autora usa
Foucault de uma maneira precisa, isto é, para pensar a
governamentalidade, no sentido de liberdades ampliadas, e o
tipo de ensamblagem que envolve o neoliberalismo atual. No
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entanto, desde a América Latina, a autora completa Foucault
com base nas revoltas do início do século XXI. Lendo
Foucault com base em Marx, Gago supõe que as
subjetividades se relacionam com práticas, com estruturas e
com discursos, bem como não reduz a produção do valor a
um sentido economicista, e assim não separa o trabalho da
vida social.
Partindo dessa leitura, a autora chama a atenção para
a necessidade de encontrarmos um vocabulário político que
não mitigue as contradições e as ambivalências da produção
da existência. A autora interessa-se, particularmente, pela
pragmática vitalista. Nesse sentido, “[o] neoliberalismo “de
baixo” implica formas comunitárias de maneira não linear”
(Ibidem, p. 25). Nesse ponto, torna-se importante ressaltar,
como faz a autora, a compatibilidade entre neoliberalismo e
formas comunitárias, uma exigência dos tempos atuais cuja
tendência tem sido a redução da cooperação a formas
empresariais consideradas inovadoras, bem como a
promoção da assistência social em termos de uma
contrapartida da espoliação.
Considerando as ensamblagens heterogêneas, Gago
propõe que, ao não reduzirmos o neoliberalismo a uma
doutrina econômica, poderemos focar a sua
operacionalização em múltiplos níveis, os seus mecanismos
e saberes variados, assim como os seus modos desiguais de
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combinação e articulação tanto com outros saberes, quanto
com outras formas de fazer. O foco nessa pluralidade não
i mp l i c a , n o e nt a nt o, a d e s p r o b l e m at i z a ç ã o d o
neoliberalismo como tecnologia de governo, mas que
prestemos atenção aos modos como o neoliberalismo tem
sido pluralizado pelas práticas que vêm “de baixo”. Dessa
maneira, poderemos ver como ele se articula com formas
comunitárias, com táticas populares de produção material
da vida, com empreendimentos ligados a redes informais e
com formas particulares de renegociação de direitos, dado
que tal pluralização revela resistências ao governo
neoliberal.
A pesquisa de Gago foi realizada na Argentina e
situa-se em uma ensamblagem na qual a feira La Salada, em
Buenos Aires, a oﬁcina têxtil clandestina, a villa e a festa estão
ligadas. Na proposta de Gago, essas ensamblagens são
pensadas como economias barrocas. Tal proposta busca
conceituar um modo de articular economias que misturam,
de maneira particular, lógicas e racionalidades consideradas
incompatíveis tanto pelas teorias econômicas, como pelas
teorias políticas.
Um dos pontos altos do livro consiste, a meu ver, na
exposição que a autora faz dessas economias populares.
Nessa altura, ela usa a palavra “entre” como uma forma
bastante produtiva de ressaltar o ponto de ambivalência da
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sua discussão e, assim, ela marca a relação da pragmática
vitalista com os espaços contingentes e conﬂitivos. Mais
fundamentalmente, a autora apresenta uma perspectiva que
não vitimiza os setores populares. Como um dos efeitos
dessa vitimização tem sido a moralização dos pobres e das
economias populares, Gago, por outro lado, parte de um
ponto de vista “extramoral” das estratégias vitais.
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