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Introdução 

 Impulsionado pelos fóruns de discussão que se desenvolvem em larga escala nas redes, 

o debate político, nos últimos anos, foi tomado por insurgências de críticas às estruturas 

epistêmicas que caracterizam a modernidade. Identidades, sexualidades, performances e 

resistências passaram a fazer parte de uma gramática política que tem como alvo os 

pressupostos científicos da razão, da objetividade e os valores da democracia liberal que, no 

paradigma pós-positivista do neoconstitucionalimo, operaram as conquistas de direitos inscritos 

na constituição de 1988. 

 No Brasil, o ano de 2018 foi paradigmático do ponto de vista da insurgência destas 

manifestações, que arrastaram, inclusive, boa parte da produção artístico-visual. Diversas foram 

as produções que, esteticamente, elevaram sujeitos que eram tidos como excluídos dessa 

estrutura e encontraram grande reverberação no tecido social. O disco “bluesman”, do rapper 

“Baco Exu do Blues”, a título de exemplo, pode ser considerado uma dessas expressões que 

trazem incutido no lirismo a mensagem de superação da construção de um sujeito que não mais 

corresponde as subjetividades que pulsam por todos os lados.2 

 Trazendo dramatizações do homem negro aliado às próprias experiências do artista, 

dentre outras premiações, o rapper baiano venceu o Gran Prix do festival Cannes Lions, um dos 

mais importantes do mercado publicitário, com o curta-metragem homônimo do seu disco. O 

prêmio, da categoria entretenimento para música, teve como vencedor também o 

repercutido  “This is America”, do rapper Childish Gambino, que tratava da mesma temática.  

 
1 Mestrando em Teoria e Filosofia do Direito pelo programa de pós-graduação em direito da Faculdade de 
Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  
 
2 Sobre a natureza do Orixá na tradição do candomblé, Reginaldo Prandi escreveu: Exu é o portador das 

orientações e ordens, é o porta-voz dos deuses e entre os deuses. Exu faz a ponte entre este mundo e mundo 
dos orixás, especialmente nas consultas oraculares. Como os orixás interferem em tudo o que ocorre neste 
mundo, incluindo o cotidiano dos viventes e os fenômenos da própria natureza, nada acontece sem o trabalho 
de intermediário do mensageiro e transportador Exu. Nada se faz sem ele, nenhuma mudança, nem mesmo uma 
repetição. Sua presença está consignada até mesmo no primeiro ato da Criação: sem Exu, nada é possível. O 
poder de Exu, portanto, é incomensurável. 
 

https://oglobo.globo.com/cultura/musica/depois-de-estrear-com-incensado-esu-baco-exu-do-blues-lanca-bluesman-23247079
https://oglobo.globo.com/cultura/musica/critica-donald-glover-marca-uma-era-com-this-is-america-22661928


 Vejamos o poema da música que deu nome ao disco: 

Bluesman 

 

Eu sou primeiro ritmo a formar pretos ricos 

Primeiro ritmo que tornou pretos livres 

Anel no dedo em cada um dos cinco 

Vento na minha cara eu me sinto vivo 

A partir de agora considero tudo blues 

O samba é blues 

O rock é blues 

O jazz é blues 

O funk é blues 

O soul é blues 

Eu sou Exu do Blues 

Tudo que quando era preto era do demônio 

E depois virou branco foi aceito eu vou chamar de blues 

É isso entenda, Jesus é blues. Falei mermo! 

 

Eu amo o céu com a cor mais quente 

Tenho a cor do meu povo a cor da minha gente 

Jovem Basquiat, meu mundo é diferente 

Eu sou um dos poucos que não esconde o que sente 

Choro sempre que eu lembro da gente 

Lágrimas são só gotas o corpo é enchente 

Exagerado eu tenho pressa do urgente 

Eu não aceito sua prisão minha loucura me entende 

Babe, nem todo poeta é sensível 

Eu sou o maior inimigo do impossível 

Minha paixão é cativeiro, Eu me cativo 

O mundo é lento ou eu que sou hiperativo? 

 

Me escuta quem cê acha que é ladrão e puta 

Vai me dizer que isso não te lembra cristo 

Me escuta quem cê acha que é ladrão e prostituta 

Vai me dizer que isso não te lembra cristo 

Vai me dizer que isso não te lembra cristo 

 

Eles querem um preto com arma pra cima 

Num clipe na favela gritando cocaina 

Querem que nossa pele seja a pele do crime 

Que, Pantera Negra só seja um filme 

Eu sou a porra do Mississipi em chama 

Eles têm medo pra caralho de um próximo Obama 

Racista filadaputa aqui ninguém te ama 

Jerusalém que se foda eu tô a procura de Wakanda 

 

 A análise da letra da principal música que a mensagem que o álbum tenta transmitir não 

deixa dúvidas quanto a intenção do artista de subverter, e nesse ponto houve grande sucesso, a 

representação da imagem do negro na cultura. Desde sua reivindicação da música à 

problematização da potencialidade da representação cinematográfica, o centro de sua 



“mensagem” esta na autoafirmação enquanto representante de um povo estigmatizado pelo 

racismo que teria se apoderado, inclusive, das manifestações do sensível. “This is America” 

não é diferente. 

  O objetivo deste trabalho, portanto, é apresentar algumas reflexões de como esse 

princípio de inversão da representação se alastrou pelos campos da arte, da propaganda e da 

política. Partindo das reflexões de Foucault sobre a biopolítica e articulando os conceitos do 

sujeito empresarial, que emerge dessa literatura, nossa hipótese é que no campo da 

reivindicação política as estratégias de representatividade esbarraram em um limite substancial 

quanto as movimentações dos dispositivos neoliberais de apropriação da resistência e 

governança da subjetividade. O limite estratégico, então, esta especificamente na assimilação 

dessa arte de governo pelos próprios movimentos que se lançam à subversão epistêmica aludida, 

indo de encontro aos seus próprios princípios. 

 Faz-se necessário um breve percurso epistemológico acerca de nossas reflexões sobre o 

tratamento dispensado à concepção de neoliberalismo aqui tratada, bem como quanto as 

repercussões destas formulações no âmbito das estratégias dos movimentos críticos ao 

desenvolvimento da lógica do capital. Essas reflexões se inserem no contexto de trajetória de 

pesquisa iniciada no âmbito de iniciação científica, tendo como objetivo investigar os limites e 

possibilidades da articulação entre o princípio político do comum, desenvolvido no seio de uma 

literatura política ligada ao operaísmo italiano3, e as estratégias de resistências e produção das 

comunidades afetadas pela política de remoção do estado do Rio de Janeiro. Nosso objeto 

 
3 Acerca do Operaísmo italiano: “também conhecido por “marxismo autonomista”, se refere a uma corrente 
política e teórica do pensamento marxista que surgiu na Itália no começo dos anos 1960. Uma leitura original de 
Marx no contexto das lutas radicais dos trabalhadores, ocorridas no país durante toda a década, e que levaram 
à invenção de novos conceitos teóricos (como: composição técnica e política de classe, operário massa, recusa 
ao trabalho) e uma nova metodologia política (a copesquisa, ou investigação militante). Na Itália, o 
desenvolvimento do operaísmo influenciou profundamente uma cultura política e movimentos sociais, nos anos 
1960 e 1970. As teorias do operaísmo italiano revolucionário que, desde 1960 moldaram experiências políticas 
como o Potere operaio (“Poder operário”) e os movimentos multifacetados da Autonomia operaia, circularam 
largamente também fora da Itália (por exemplo, na Alemanha, através de revistas como Autonomie e o trabalho 
de Karl Heinz Roth, na França, através de revistas como Matériaux pour l´invervention, Camarades e o trabalho 
de Yann Moulier Boutang, e nos EUA, através de uma revista como Zerowork e o trabalho de Harry Cleaver). 
Depois das ondas repressivas que, começando em 7 de abril de 1979, levaram à prisão centenas de militantes e 
intelectuais do movimento autonomista na Itália, forçando muitos outros ao exílio (principalmente na França); o 
começo dos anos 1990 marcou uma nova temporada política e teórica, com o nascimento do que atualmente é 
referido como “pós-operaísmo”. A chave para esta nova temporada tem sido conceitos como “general intellect” 
(intelecto geral de massa), “trabalho imaterial”, “capitalismo cognitivo”, “autonomia da migração” e 
“multidão”. Império (2000), por Hardt e Negri, contribuiu vastamente à disseminação global desses conceitos 
nos movimentos sociais, nas discussões marxistas e pós-marxistas, bem como nos estudos culturais e pós-
coloniais.” (Mezzadra, 2009) 



empírico durante os anos de 2016 à 2019 foi a comunidade do Horto, localizada no Jardim 

Botânico, zona sul da capital fluminense4. 

2 – A nova razão do mundo 

A escolha do comum como princípio político e referencial teórico que pudesse 

exprimir o processo e o contexto de resistência da comunidade do Horto se deu em função da 

sua origem e uso a partir das lutas dos movimentos antagonistas à ordem capitalista e à lógica 

do Estado empresarial. Primordialmente ligados às causas ecologistas, esses movimentos 

buscavam uma alternativa política que não os submetesse “a ampliação da apropriação privada 

a todas as esferas da sociedade, da cultura e da vida.” (DARDOT e LAVAL, 2017, p. 17). 

Nesse sentido, é na obra de Antônio Negri e Michael Hardt, (2015) que o conceito 

alcança as bases necessárias ao enfrentamento das dinâmicas do capitalismo contemporâneo, 

não mais designativo da apropriação dos espaços “comuns” “que foram destruídos pelo advento 

da propriedade privada.” (DARDOT e LAVAL, 2017, p. 199): 

 

O comum seria, sobretudo, a dimensão oculta e a condição ignorada do capitalismo 

mais moderno. Não é o que ele destrói, mas o que explora e, em certa medida, o que 

produz: “Nossas formas de nos comunicar, colaborar e cooperar não apenas se 

baseiam no comum: elas o produzem, numa espiral dinâmica e expansiva. Hoje, essa 

produção do comum tende a situar-se no centro de toda forma de produção social, por 

mais local que seja. (DARDOT e LAVAL, 2016, p. 199): 

 

A compreensão destas formulações implica na análise daquilo que Michael Foucault 

denominou de arte neoliberal de governar. Em “O Nascimento da biopolítica”, o liberalismo e 

neoliberalismo são tomados como modos de “racionalização da prática governamental no 

exercício da soberania política” (FOUCAULT, 2008, p. 4). A partir dessa percepção, essas 

formas de governar engendrariam, como correspondente histórico, uma forma de Estado 

correlata a essas práticas. 

Assim, analisando as transformações no interior do capitalismo, Foucault percebe que 

as políticas neoliberais “propunham que a economia de mercado se tornasse o “princípio 

 
4  A comunidade do Horto florestal, por estar no epicentro desse processo e por desempenhar um importante 

papel de luta pelo Direito à Cidade na rede de articulação que forma o movimento de favelas, certamente 
chamou nossa atenção na pesquisa por um fazer comum no ambiente urbano. O fato é que a mudança ocorrida 
no interior do capitalismo contemporâneo fez com que as políticas habitacionais, junto das outras políticas de 
seguridade social, servissem de fronteira da expansão da lógica capitalista de expropriação do comum produzido 
pela experiência do homem em sociedade. Nesse sentido, o Direito à Cidade encontra nos territórios do comum 
o veículo pelo qual é possível efetivar uma gestão democrática desses ambientes urbanos, emergindo uma 
subjetividade e modos de vida alternativos aos determinados pelo Estado-Mercado. 
 



organizador e regulador interno do estado” (FOUCAULT, M. 2004b, p. 120, apud MENDES, 

A. e CAVA, B. 2017, p. 86)”.  

O mercado, então, passa a ser o indexador das políticas públicas dos entes estatais. 

Não mais submetido às vigilâncias dos órgãos públicos com vistas a manutenção de um 

ambiente livre de intervenções que pudessem exercer algum tipo de influência na livre 

concorrência, mas fornecedor de parâmetros pautados na concorrência. 

Nesse sentido, Alexandre Mendes e Bruno Cava apontam a inauguração de um novo 

equacionamento do poder político do capital, em oposição a ideia de refundação das ideias 

liberais: 

Portanto, longe de uma economia de laissez-faire, trata-se de garantir 

vigilâncias, atividades e intervenções permanentes para regular o jogo 

da concorrência e o funcionamento do mercado. Ocorre que, para evitar 

o retorno das intervenções do tipo keynesianas, o neoliberalismo coloca 

para si o difícil problema de como agir. Foucault comenta que o 

neoliberalismo insere uma questão de “estilo” nas artes de governar. 

(MENDES, A. e CAVA, B. 2017, p. 87) 

Para o sucesso desse equacionamento, há uma alteração da relação com o sujeito 

social, engendrando uma perspectiva que capitaliza as classes sociais e desconstitui, por 

exemplo, as políticas sociais típicas do intervencionismo estatal de tipo keynesiano, que 

“propunham um mecanismo de compensação econômica com base em princípios de igualdade 

e homegeneidade.” (MENDES, A. e CAVA, B. 2017, p. 89) 

O resultado dessa mudança está em considerar cada cidadão a partir de um potencial 

econômico individual, a partir do qual os serviços do Welfare State, bem como as dimensões 

dos direitos sociais conquistados nas constituições desses estados, passam a ser geridos pela 

lógica do mercado e suas formulações de eficiência e gestão, privatizando setores que 

funcionavam através da transferência de parcela da renda. 

Assim, o crescimento econômico, que no Welfare State é responsável pela 

possibilidade de geração de emprego e ampliação desses direitos sociais, passa a ser importante 

para manter “as condições sob as quais os indivíduos passam a constituir as múltiplas formas 

de securitização da vida, a partir da generalização da propriedade privada.” (MENDES, A. e 

CAVA, B. 2017, p. 89) 

Por isso, o homo oeconomicus da arte liberal de governar é deslocado para 

outro espaço. Não mais para o ambiente econômico das trocas, das 

necessidades e da mercadoria, mas para o espaço definido por uma 

generalização da forma-empresa na direção de todos os elementos da vida dos 

indivíduos. O neoliberalismo transforma, necessariamente, todas as pessoas 

em “homens-empresa” e toda a vida em “espaço econômico produtivo”83. O 

homo oeconomicus, portanto, não é o homem das trocas, do consumo84 ou do 



espetáculo, mas o “homem de empresa e produção”, o empreendedor dele 

mesmo. (MENDES, A. e CAVA, B. 2017, p. 89). 

 

Neste ponto, a constituição da subjetividade aparece como elemento central da lógica 

de governar característica do neoliberalismo. Os elementos comuns inerentes a sociedade e da 

relação do homem com seus semelhantes passam a ser tidos como espaços de exploração 

econômica, no sentido de que a linguagem, a comunicação, os debates públicos e os atos 

inerentes a sociedade civil tornam-se ativos econômicos. 

Assim, a partir do papel que as Finanças assumem, ao tornarem-se dispositivos de 

biopoder, Foucault, em suas últimas análises sobre a produção de subjetividade, passa a 

considerar essa constituição como elemento central dos mecanismos antagonistas da atualidade 

capitalista, uma vez que “possibilitam a constituição de sujeitos a partir de uma autonomia com 

relação aos dispositivos biopolíticos e disciplinares.” (MENDES, A. e CAVA, B. 2017, p. 98) 

Mendes e Cava sintetizam o cenário desse horizonte em dois fenômenos: 

 

(a) A análise do biopoder do capital demonstra que determinadas capacidades 

comuns do homem, “a linguagem, a comunicação, as relações sociais, a vida”, 

são imediatamente subsumidas e produzidas pelo capital, que atravessa os 

elementos comuns que formavam o terreno fictício da sociedade civil liberal. 

Essa operação é garantida pelo papel crescente e atual das finanças como 

dispositivo central da arte de governar neoliberal, em especial na formação de 

uma “esfera pública” para aonde se desloca a multidão de empreendedores de 

si no processo de “agregação dos processos de individualização” (Cf. 

MARAZZI, C); 

 

(b) No interior da nova sociedade civil do capital, assiste-se à veloz formação 

do homo debitor – o homem endividado – que assume o locus antes ocupado 

pela sociedade civil, constituindo, ao mesmo tempo, uma possibilidade de 

exploração extrema da subjetividade (o momento em que a economia política 

revela sua máxima aproximação com a subjetividade) e uma fagulha que 

denuncia a profunda crise da arte de governar neoliberal (Cf. LAZZARATO, 

M.). (MENDES, A. e CAVA, B. 2017, p. 89) 

   

Sob essas bases, faz -se necessário uma breve incursão sobre os processos históricos 

que levaram ao que Pierre Dardot e Christian Laval, pontuando a imprecisão em conceber a 

nova dinâmica como meras alterações internas do sistema capitalista ou como aplicação de uma 

teoria econômica, conceberam como a “conexão de um projeto político a uma dinâmica 

endógena, a um só tempo tecnológica, comercial e produtiva”. (DARDOT e LAVAL, 2017, p. 

194)  

 

 

 



3 – Gestão empresarial do Estado  

No campo da dimensão política, o programa de Margaret Thatcher e Ronald Reagan 

apresentou-se como o conjunto de medidas aptas a dar uma resposta à uma situação que não 

era considerada administrável pelos governantes dos países capitalistas. Dardot e Laval (2016), 

apresentam que no relatório do grupo denominado Comissão Trilateral, membros selecionados 

da elite política da tríade Estados Unidos, Europa e Japão, com o objetivo de desenvolver 

propostas práticas para uma ação conjunta, o “excesso” de participação política dos cidadãos 

nas democracias capitalistas levou a um estado de ingovernabilidade geral. 

  A constatação da impossibilidade de ampliação da participação dos governados 

na vida política, surgida a partir da década de 60, onde as reivindicações igualitárias ganharam 

mais força, revelava o início da crise do sistema fordista, paradigma produtivo até então, 

responsável pelo “pacto” entre capital e trabalho, característico do compromisso social-

democrata, criando as condições para a articulação da valorização do capital e o aumento dos 

salários reais: 

 

As características da demanda (fraca diferenciação dos produtos, alta 

elasticidade da demanda em relação ao preço, progressão da renda) 

correspondiam à satisfação progressiva das necessidades das famílias em 

termos de bens de consumo e equipamento. Assim, esse crescimento 

sustentado da renda, assegurado pelo aumento dos ganhos de produtividade, 

permitia escoar a produção de massa e mercados essencialmente domésticos. 

Setores industriais pouco expostos à concorrência internacional tiveram um 

papel de motor do crescimento. A organização da atividade produtiva 

repousava sobre uma divisão do trabalho bastante aprofundada, uma 

automatização incrementada, porém rígida, um ciclo de produção/consumo 

longo, que possibilitava a obtenção de economias de escala sobre bases 

nacionais ou mesmo internacionais, já ligadas à deslocalização maciça de 

segmentos de montagem em países asiáticos. (DARDOT e LAVAL, 2016, p. 

195) 
 

Esse modelo virtuoso encontrou limites nos seus ganhos de produtividade pela 

desaceleração de seu crescimento, pelo tensionamento das forças que se insurgiram a partir de 

1960 e do setor sindical, bem como pelos efeitos que as duas crises do petróleo, 1973 e 1979, 

geraram no sistema econômico mundial, como a alta da inflação: 

 

A desregulação do sistema internacional instaurada após a Segunda Guerra 

Mundial constituirá um fator suplementar de crise. A flutuação geral das 

moedas a partir de 1973 abre caminho para uma maior influência dos mercados 

sobre as políticas econômicas e, num contexto novo, a abertura crescente das 

economias mina as bases do circuito autocentrado de “produção-renda-

demanda”. (DARDOT e LAVAL, 2016, p. 196) 

 



A mudança, orientada por uma progressão no sentido de maior liberdade dos agentes 

privados, que, ao não se submeterem às regras da regulação pública, prestariam de maneira 

mais eficaz os serviços que as empresas públicas não davam conta, fez com que surgisse uma 

onda de privatizações e desregulamentação da economia, constituindo a concorrência como 

regra estruturante de governo.  

A difusão desse sistema encontra veículo privilegiado na globalização tecnológica e 

na liberalização da economia. Assim, com o aumento das transações financeiras e a 

autonomização do mercado financeiro em relação ao setor produtivo, “a maioria dos países viu-

se na impossibilidade de tomar medidas que iriam de encontro aos detentores do capital.” 

(DARDOT e LAVAL, 2016, p. 195) 

Assim, duas consequências desse sistema devem ser ressaltadas para compreensão do 

contexto no qual o mercado imobiliário brasileiro está inserido. A primeira diz respeito a 

“homogeneização dos critérios contábeis, uniformização das exigências de rentabilidade, 

mimetismo das estratégias dos oligopólios e de ondas de recompras, fusões e restruturações de 

atividades.” (DARDOT e LAVAL, 2016, p. 198)  

Quanto a segunda, esta pode ser compreendida no sonho de Margareth Thatcher de 

que cada sujeito do mundo ocidental correspondesse a um pequeno capitalista, comportando-

se como um capital que deveria ser valorizado. As dimensões da vida, como saúde, educação e 

moradia, antes pertencentes à lógica da solidariedade, passaram a ser tomados como ativos 

dependentes do desempenho individual, que arcaria também com os prejuízos. 

Neste ponto, deve-se ressaltar a adesão de parcela significativa da esquerda moderna 

às ideias neoliberais. O aparato ideológico, que construiu a prestação coletiva, característica do 

estado de bem estar, como fonte da ineficácia da desses serviços, fez emergir um pragmatismo 

indiferente às influências partidárias.  

Entretanto, doutrinariamente também ocorre uma mutação dos princípios de justiça 

social, revelando uma prática de governo em que:  

 

Nos campos em que as forças do mercado são exercidas livremente, poderíamos dizer 

que o indivíduo se comporta como cidadão-consumidor. As normas derivam principal 

e diretamente da concorrência. Um televisor de má qualidade, oferecido pelo mesmo 

preço dos outros, não terá uma presença muito longa no mercado. O papel do Estado e 

das outras autoridades públicas limita-se a fiscalizar o quadro geral, impedindo a 

formação de monopólios e oferecendo meios de garantir os contratos. Nas esferas não 

mercantis – o Estado e a sociedade civil - , o consumidor deveria ter escolha. Mesmo 

que os princípios reguladores do mercado tenham nisso apenas um papel menor. No 

setor público, por exemplo, o indivíduo deveria poder escolher entre vários clínicos, 

escolas ou serviços sociais. Entretanto, as normas não podem ser garantidas pela 

concorrência como ocorre na esfera do mercado. Elas devem ser fiscalizadas 

diretamente por profissionais e autoridades públicas. Digamos que, nessas esferas, o 



indivíduo seja um consumidor-cidadão – ele tem o direito de esperar que as normas 

sejam rigorosamente aplicadas por uma autoridade externa. (GIDDENS, A. 2007, p. 

147, apud DARDOT e LAVAL, 2017, p. 240) 

 

As consequência dessa alteração da economia mundial começou a ser sentida 

pincipalmente pelos movimentos ambientalistas, que viam na privatização de serviços 

essências, como o fornecimento de água, bem como na expansão do mercado sob a diretriz das 

políticas públicas ligadas ao bem estar da população o perigo de uma sujeição total as 

corporações e as negociações feitas na bolsa de valores. Emergiu, assim, a necessidade de uma 

mudança de estratégia sob novos princípios políticos. 

 

4 – Considerações finais: Governo da subjetividade 

  

 No campo da esquerda, a chamada quarta onda do feminismo se caracterizou como uma 

luta por representação política e estética, no mercado e na arena político-institucional, daquelas 

que não encontravam ressonância de suas reivindicações nos lugares até então ocupados pelo 

sujeito político dessa modernidade que se desejava superar (O Homem hetero, cis, brancos e 

cristão). No brasil, essas reivindicações resultaram na institucionalização de políticas que 

previam estratégias de promoção da ampliação da presença feminina. 5 

 Nessa mesma linha, direcionada ao mercado de consumo, Ana Beatriz R. P. da Silva, 

analisando as complexas relações do Feminismo com o Capitalismo, argumenta que “o 

feminismo contemporâneo percebeu que os dispositivos de poder sobre o corpo tinham se 

reorganizado pós-1968 sob a forma da moral da indústria da beleza e que do ponto de vista de 

gênero essa moral é particularmente atuante sobre mulheres” (SILVA, 2018). 

 Essa atuação sobre o corpo feminino, continua Ana Beatriz, é baseada na estimulação 

da insatisfação, através da criação de uma “vida psíquica”, conceito desenvolvido por Vladimir 

Safatle em “Ascensão e ascensão da plasticidade mercantil do corpo”, em O circuito dos afetos: 

 
5 A título de exemplo, a chamada cota de gênero está prevista no artigo 10, parágrafo 3º, da Lei nº 9.504/1997 
(Lei das Eleições). Cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para 
candidaturas de cada sexo, nas eleições para Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, assembleias legislativas 
e câmaras municipais. Na esteira das mesmas reivindicações, em maio de 2018 o Plenário do TSE confirmou o 
que havia sido decidido na oportunidade de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 
5.617/2018, pelo Supremo Tribunal Federal (STF),  que os partidos políticos deveriam reservar pelo menos 30% 
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral, para o 
financiamento de  campanhas de mulheres, bem como que o mesmo deveria ser considerado em relação ao 
tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.  



“não há poder que não crie uma ‘vida psíquica’ através das marcas que deixa nos corpos” 

(SAFATLE, 2016). 

 Entretanto, a superação, articulada externa e internamente ao movimento, dessa 

clivagem moral, está intrinsecamente ligada a as formas de reorganização do poder. O 

“controle-estimulação”, a partir dos estudos de Foucault sobre o paradigma da repressão e da 

disciplina, entraria em cena na busca da satisfação da representação:  

Safatle defende que a expropriação capitalista opera através da absorção da 

dinâmica pulsional pela lógica econômica, o que significa que o mercado 

absorveu uma forma de socialização das pulsões que não passa mais, em termos 

hegemônicos, pelas clivagens do recalque — em termos foucaultianos, a 

passagem do controle-repressão para o controle-estimulação. A estrutura 

psíquica que combina essa dinâmica pulsional e essa lógica econômica, segundo 

o autor, não seria mais baseada em supereu repressivo, mas em um supereu que 

“eleva o gozo à condição de imperativo transcendente”. Por isso, uma estratégia 

de liberação normativa ancorada na busca de satisfação pessoal e na segurança 

da representação, como argumentado no tópico anterior, é facilmente adaptada 

ao discurso neoliberal, rearranjado nesses novos termos de estimulação. 

(SILVA, 2018) 

 Assim, “se o poder só tivesse a função de reprimir, se agisse apenas por meio da censura, 

da exclusão, do impedimento, do recalcamento, à maneira de um grande super-ego, se apenas 

se exercesse de um modo negativo, ele seria muito frágil” (FOUCAULT, 1982, p.149). 

 Tem-se então um cenário, primeiramente ocupado pelas reivindicações feministas, em 

que a representação aparece como horizonte de desorganização das estruturas de poder que 

colocaram e prática as exclusões da qual mulheres, mas também negros e a comunidade LGBTI 

sofreram durante a sedimentação da própria modernidade. Assim uma estratégia de luta comum 

envolve essas agendas, em que um fundamento único, ainda que interseccional, aparece 

corporificado, possibilitando a identificação, na outra ponta, daquele sujeito legítimo a 

personificar a voz revolucionária. 

 A construção dessas identidades, então, é alçada a condição a priori que configura as 

concepções e percepções políticas decorrentes desse eixo a partir de um “fundamento único 

para a dominação a fim de assegurar a voz revolucionária, que assim, então, pode ser 

devidamente representada.” (Rangel, 2018). O engajamento político, então, passa a mobilizar 

estas construções identitárias com a finalidade de se encontrar as legítimas subjetividades 

insurgentes capazes de enfrentar o outro, a identidade que representa o inimigo a ser derrotado, 

não só no jogo político-democrático, mas em toda vida social.  



 Nessa dramatização da realidade, entram em cena símbolos da cultura popular capazes 

de veicular legitimamente as ideias e representações daqueles que se dizem legítimos 

representantes do povo. Uma ética da coletividade se apresenta para organizar essas vozes 

selvagens que inundam todas as discussões políticas na arte, na esfera institucional e na relação 

dos sujeitos consigo. Assim, o carnaval, o samba, o futebol e o negro, numa espécie de mosaico 

representativo, são tomados por narrativas que condiciona a maneira como essas subjetividades 

serão construídas. 

 No campo político da direita não é diferente. Em oposição às identidades insurgentes, 

volta a cena as identidades conservadoras. Assim, a defesa da família tradicional burguesa, dos 

dogmas cristãos e da repressão sexual são reatualizados com as novas dinâmicas da sociedade 

do sec. XXI. Nesse rearranjo, a pauta da segurança pública passa a fornecer ela mesma uma 

identidade capaz de arregimentar o “cidadão de bem”. Assim, a identidade policial, na 

intersecção desse conservadorismo, passa a fornecer o rosto político capaz de alinhar todas 

essas demandas. 

 Toma-se, então, uma disputa de ícones. Nessa batalha, o retorno dos mitos, dos dogmas, 

das imagens e dos símbolos são levados como estratégias reais de disputa, ao ponto de toda 

manifestação subjetiva se constituir como propaganda da narrativa que se intenta impor, 

passando por cima de qualquer manifestação subjetiva que fure o bloqueio polarizado que o 

“nós” e “eles” instituíram em todas as esferas da vida social. Assim, a despeito da necessidade 

de ampliação de conquistas de direitos pautadas no agenciamento da representação, é arriscado 

“torná-la uma condição de consenso e conciliação, como se, representadas, até mesmo nos 

termos do mercado, estivéssemos, a priori, desorganizado as estruturas de poder que nos 

excluíram em primeira instância.” (Rangel, 2018) 

 Assim, manter a base aquecida, estratégia política recorrentemente atribuída ao 

bolsonarismo, passa então a ser a regra de todo ambiente social, onde tudo é político, sujeito a 

disputas e intervenções políticas, condicionado às grandes narrativas que à esquerda ou à direita 

se levantem. A despeito desse cenário de guerra-cultural já ser bem conhecido e identificado 

em boa parte da literatura política, principalmente aquela oriunda dos estados unidos pós década 

de 1990, tendo sido inclusive o próprio termo elemento dessa disputa, as consequências reais e 

concretas desse fenômeno na sociedade brasileira merecem reflexões ainda mais profundas, 

mas que articulem os novos fenômenos de subjetividade e identidade. 
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