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RESUMO 

Este estudo se põe o problema teórico de como pensar uma comunicação para 
uma política de transformação em e por meio de redes digitais e sugere 
possíveis caminhos para praticá-la. Para a elaboração dessa proposta, o 
trabalho se desdobra em quatro partes. Na primeira, tendo como principal 
interlocutor Bruno Latour, problematizo o conceito de redes como estruturas 
emergentes, adaptativas e auto-organizadas, dominante no pensamento 
contemporâneo, e desdobro esse questionamento na proposta de uma 
concepção dos agenciamentos digitais como fluxos constituintes, que permite 
fundamenta-los como âmbito de ação política. Na segunda parte, tendo entre 
os principais interlocutores Michael Hardt e Antonio Negri, Judith Butler, 
Vladimir Safatle, Jacques Rancière e Eduardo Viveiros de Castro, proponho um 
conceito de política de transformação como prática de modificação do modo de 
determinação das subjetividades e das relações vigente, e não apenas de 
reconfiguração de subjetividades e relações dentro dos critérios de 
possibilidade e pensabilidade do real instituídos pelo regime dado de partilha 
do sensível. Em seguida, problematizo a concepção de comunicação como 
transmissão e, com base em Muniz Sodré, proponho pensa-la como definição 
pré-semântica e pré-relacional dos princípios formais do pôr o mundo em 
comum, mas sem reduzi-la – como faz Sodré - a um vínculo totalizante que 
organiza sistemas orgânicos. Ao contrário, com base no perspectivismo 
ameríndio, levanto a possibilidade de uma comunicação como relação capaz 
de redefinir as condições de possibilidade e de pensabilidade dos termos que 
põe em interação. Na terceira parte, dialogando com Gilles Deleuze, Giorgio 
Agamben, Michael Hardt e Antonio Negri, Gabriel Tarde, Byung-Chul Han, o 
Comitê Invisível, Slavoj Žižek e Evgeny Morozov, entre outros interlocutores, 
proponho uma conceituação das redes digitais como um metadispositivo com 
lógicas transcendentalizadas que geram tendências de subjetivação e modos 
de relação (re)produtores de relações de dominação. Na quarta e última parte, 
questiono os que considero limites epistemológicos e ontológicos das 
abordagens teóricas do ciberativismo (propostas por Fábio Malini e Henrique 
Antoun, entre outros autores), da tecnopolítica (proposta por Javier Toret) e dos 
movimentos sociais em rede (proposta por Manuel Castells), mostrando que 
tanto as práticas que pretendem compreender como as concepções que 
elaboram assumem como pressupostos aproblemáticos as mesmas lógicas 
que fundamentam a geração de relações de dominação nas redes. Como 
desdobramento dessa crítica, problematizo as perspectivas dominantes sobre 
política e comunicação emancipatórias em redes digitais, que as fundamentam 
nos conceitos de reprogramação de redes (como propõe Manuel Castells) e de 
disputa de perspectivas (como defendem Fábio Malini, Marcia Tiburi e 
Leonardo Sakamoto). Por último, apresento uma proposta de comunicação 
para uma política de transformação em redes digitais como uma prática 
micropolítica fundada na produção de desidentificação e despossessão de 
subjetividades, isto é, na desconstrução da identidade e da propriedade como 
princípios apriorísticos geradores de modos de subjetivação e de relação, e na 
desprogramação de redes, ou seja, a desconstrução das lógicas 
transcendentalizadas que as produzem e reiteram como um metadispositivo. 

Palavras-chave: política; comunicação; redes digitais; poder; subjetividades. 
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ABSTRACT 

This study poses the theoretical problem of how to think a communication for a 
policy of transformation in and through digital networks and suggests possible 
ways to practice it. To elaborate this proposal, the work unfolds in four parts. In 
the first one, having as my main interlocutor Bruno Latour, I problematize the 
concept of networks as emerging, adaptive and self-organized structures, 
dominant in contemporary thinking, and unfold this questioning in the proposal 
of a conception of digital assemblages as constituent flows, to constitue them in 
a field of political action. In the second part, having as my main interlocutors 
Michael Hardt and Antonio Negri, Judith Butler, Vladimir Safatle, Jacques 
Rancière and Eduardo Viveiros de Castro, I propose a concept of policy of 
transformation as a practice of modifying the existing way of determining the 
subjectivities and relations, and not only of reconfigurating subjectivities and 
relations within the criteria of possibility and thinkability of the real instituted by 
the given regime of sharing the sensitive. Next, I problematize the conception of 
communication as transmission and, based on Muniz Sodré, I propose to think 
of it as a pre-semantic and pre-relational definition of the formal principles of 
putting the world in common, but without reducing it - as Sodré does – to a 
totalizing link that organizes organic systems. On the contrary, based on 
Amerindian perspectivism, I raise the possibility of communication as a 
relationship capable of redefining the conditions of possibility and thinkability of 
the terms it brings into interaction. In the third part, in dialogue with Gilles 
Deleuze, Giorgio Agamben, Michael Hardt and Antonio Negri, Gabriel Tarde, 
Byung-Chul Han, the Invisible Committee, Slavoj Žižek and Evgeny Morozov, 
among other interlocutors, I propose a conceptualization of digital networks as a 
metadispositive with transcendentalized logics that generate tendencies of 
subjectivation and modes of relation that (re)produce relations of domination. In 
the fourth and last part, I question those who consider the epistemological and 
ontological limits of the theoretical approaches of cyberactivism (proposed by 
Fábio Malini and Henrique Antoun, among other authors), technopolitics 
(proposed by Javier Toret) and networked social movements (proposed by 
Manuel Castells), showing that both the practices they intend to understand and 
the conceptions that they elaborate take as their underlying assumptions the 
same logic that underlies the generation of relations of domination in digital 
networks. As a result of this criticism, I problematize the dominant perspectives 
on emancipatory politics and emancipatory communication in digital networks, 
which base them on the concepts of network reprogramming (as proposed by 
Manuel Castells) and dispute over perspectives (as Fábio Malini, Marcia Tiburi 
and Leonardo Sakamoto argue). Finally, I present a proposal of communication 
for a policy of transformation in digital networks as a micropolitical practice 
based on the production of disidentification and dispossession of subjectivities, 
that is, in the deconstruction of identity and property as a priori principles that 
generate modes of subjectivation and relationship, and in the concept of 
network deprogramming, that is, the deconstruction of transcendentalized logics 
that produce and reiterate digital networks as a metadispositive. 

Keywords: politics; communication; digital networks; power; subjectivities. 
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RESUMEN 

Este estudio se pone el problema teórico de cómo pensar una comunicación 
para una política de transformación en y por medio de redes digitales y sugiere 
posibles caminos para practicarla. Para la elaboración de esa propuesta, el 
trabajo se despliega en cuatro partes. En la primera, estableciendo a Bruno 
Latour como principal interlocutor, problematizo el concepto de redes como 
estructuras emergentes, adaptativas y autoorganizadas, dominante en el 
pensamiento contemporáneo, y desdoblo ese cuestionamiento en la propuesta 
de una concepción de los agenciamientos digitales como flujos constituyentes, 
que permite fundamentarla como un ámbito de acción política. En la segunda 
parte, en la que tengo como principales interlocutores a Michael Hardt y 
Antonio Negri, Judith Butler, Vladimir Safatle, Jacques Rancière y Eduardo 
Viveiros de Castro, propongo un concepto de política de transformación como 
práctica de modificación del modo de determinación de las subjetividades e de 
las relaciones vigente, y no solamente de reconfiguración de subjetividades y 
de relaciones dentro de los criterios de posibilidad y de pensabilidad de lo real 
instituidos por el régimen dado de división de lo sensible. Acto seguido, 
problematizo la concepción de comunicación como transmisión y, basándome 
en Muniz Sodré, propongo pensarla como definición presemántica y 
prerrelacional de los principios formales de la puesta en común del mundo, 
pero sin reducirla – como hace Sodré – a un vínculo totalizador que organiza 
sistemas orgánicos. Por el contrario, basándome en el perspectivismo 
amerindio, planteo la posibilidad de una comunicación como relación capaz de 
redefinir las condiciones de posibilidad y de pensabilidad de los elementos que 
raciona. En la tercer parte, dialogando con Gilles Deleuze, Giorgio Agamben, 
Michael Hardt y Antonio Negri, Gabriel Tarde, Byung-Chul Han, el Comité 
Invisible, Slavoj Žižek y Evgeny Morozov, entre otros, propongo una 
conceptuación de las redes digitales como un metadispositivo con lógicas 
transcendentalizadas que generan tendencias de subjetivación y modos de 
relación (re)productores de relaciones de dominación. En la cuarta y última 
parte, cuestiono los que considero límites epistemológicos y ontológicos de las 
perspectivas teóricas del ciberactivismo (de Fábio Malini y Henrique Antoun, 
entre otros autores), de la tecnopolítica (de Javier Toret) y de los movimientos 
sociales en red (de Manuel Castells), mostrando que tanto las prácticas que 
pretenden comprender como las concepciones que elaboran asumen como 
presupuestos aproblemáticos a las mismas lógicas que fundamentan la 
producción de relaciones de dominación en las redes. Desdoblando esa crítica, 
problematizo las perspectivas dominantes sobre política y comunicación 
emancipadoras en redes digitales, que las fundamentan en los conceptos de 
reprogramación de redes (como propone Manuel Castells) y de la disputa de 
perspectivas (como proponen Fábio Malini, Marcia Tiburi y Leonardo 
Sakamoto). Por último, presento una propuesta de comunicación para una 
política de transformación en redes digitales como una práctica micropolítica 
fundada en la producción de desidentificación y desposesión de subjetividades, 
eso es, en la desconstrucción de la identidad y de la propiedad como principios 
apriorísticos generadores de modos de subjetivación y de relación, y en la 
desprogramación de redes, o sea, la desconstrucción de las lógicas 
transcendentalizadas que las producen y reiteran como un metadispositivo. 

Palabras clave: política; comunicación; redes digitales; poder; subjetividades. 
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Este estudo se põe o problema teórico de como pensar uma 

comunicação para uma política de transformação em e por meio de redes 

digitais e sugere possíveis caminhos para praticá-la. O que me proponho não é 

elaborar um arcabouço teórico que norteie análises de fenômenos empíricos de 

política em redes digitais e o papel da comunicação em tais processos, ainda 

que minhas reflexões possam eventualmente contribuir para esse tipo de 

investigações. Tampouco pretendo traçar possíveis pistas de compreensão de 

fenômenos digitais específicos. O que me interessa é elaborar - no sentido  

deleuze-guattariano do conceito como criação (DELEUZE e GUATTARI, 1992) 

– um modo de pensar a comunicação digital que favoreça (o que não quer 

dizer que determine) a emergência de ações, práticas, relações e sujeitos 

políticos de transformação em e por meio de redes digitais. O objetivo destas 

reflexões é, portanto, formular uma proposta teórica e política de comunicação 

para a transformação em redes digitais. Não entendo essa proposta como um 

conjunto operacional de diretrizes, mas como um modo de conceber – instituir 

ontologicamente – a comunicação em ambiente digital, do qual podem derivar 

ações e práticas diversas. 

Ao usar o termo conceituar, e não compreender, descobrir ou analisar, 

abraço a visão de Gilles Deleuze e Félix Guattari (1992) do pensamento como 

força criadora e não de recognição. A missão do pensador, nessa concepção, é 

apontar caminhos, criar possibilidades: fazer do pensamento um devir, um 

movimento de criação de conexões, de produção de novos pressupostos, ao 

invés que de representação (operação que implica na delimitação de fluxos) de 

uma realidade que o ato de “reconhecer” engessa aprisionando-a em 

estruturas fixas, em um jogo de (re)produção de regularidades que são 

instituídas pela sua própria reiteração. 

 Meu objetivo é pensar – no sentido deleuze-guattariano de estabelecer - 

possibilidades para uma comunicação que produza uma política de 

transformação das e nas redes digitais agenciando meu pensamento com o de 

autores que refletem sobre comunicação, política, subjetivação, redes, 

agências sujeitos-tecnologias, devir, poder, comum e outros conceitos 

relevantes para o meu propósito teórico. Por isso, usarei fenômenos digitais 

empíricos só de forma pontual, como meros operadores cognitivos, agentes 
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estimuladores da produção de conceitos, colocação de problemas e relações 

entre ideias e não objetos de análise, e exclusivamente a partir de reflexões 

sobre eles produzidas por outros autores, sem pesquisa própria de campo. 

Minha preocupação, de fato, não é com práticas comunicacionais e políticas 

digitais específicas, mas com o problema conceitual de conceber como gerar 

ações e práticas políticas de comunicação em ou por meio de redes digitais 

que sejam ou possam ser de transformação. 

Considero, como propõe Bruno Latour (2012), que aquilo que se 

apresenta como empírico, como fenômenos, práticas, processos, relações se 

constitua ontologicamente também pela maneira como é pensado e pensa a 

respeito de si.  Latour conceitua o social, e mais em geral todos os modos de 

existência do real, como “um movimento peculiar de reassociação e 

reagregação” (p. 25) entre elementos heterogêneos que são eles próprios 

feixes temporariamente estabilizados de conexões, ou seja, propõe pensar o 

social – assim como o cultural, o político, o psicológico, o biológico, etc. – como 

um tipo de conexão cujas propriedades sempre provisórias são definidas pelos 

próprios atores que a operam que, ao tecê-las, definem e redefinem a si 

mesmos. Assumindo que nessas associações os atores elaboram diferentes 

mundos uns para os outros, o que permite pensar a geração de real como uma 

troca constante de perspectivas que agenciam umas às outras levando-se 

reciprocamente a agir e modificando-se nessas relações, Latour considera o 

pensador e o cientista social como atores entre outros dessa construção 

permanente de mundo. Seus conceitos, teorias e análises não descrevem ou 

compreendem os processos sociais: participam de sua (re)criação. Abraçando 

essa ideia em sua radicalidade, penso que as produções intelectuais – que 

sempre são atores produtores de mundo, mesmo quando se propõem a 

apenas descreve-lo ou compreende-lo – não tenham como obrigação analisar 

fenômenos: essa é apenas uma entre suas possibilidades. Elas podem, 

também, se propor conceber possibilidades de produção de subjetividades, 

relações e práticas, criar conceitos com potencial agenciador de processos de 

transformação, que é – aliás – uma afirmação do caráter essencialmente 

político do pensamento. Dai, voltando ao meu propósito, a necessidade não de 

compreender como e quando a comunicação digital é transformadora, mas de 
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conceber uma comunicação transformadora que possa produzir subjetividades, 

práticas e relações não subjugadas por mecanismos de poder (seja os 

atualmente hegemônicos ou outros que possam ser pensados): não entender 

quando a comunicação transforma, mas introduzir no fluxo gerador de real uma 

possibilidade de comunicação transformadora que produza novas conexões. 

 Posto que, como aprofundarei, adoto uma perspectiva que pressupõe 

um caráter de devir (movimento incessante de geração de conexões criadoras, 

relação constituinte de seus elementos e diferenciações internas) da geração 

de mundo, pensar em possibilidades para uma comunicação que produza uma 

política de transformação nas redes não implica na formulação de qualquer 

“teoria geral” da comunicação digital para a transformação e da política no 

digital, que introduziria transcendência e rigidez onde há movimento e 

imanência. Também não equivale a elaborar qualquer ontologia, epistemologia, 

antropologia ou sociologia do digital que “embase” a compreensão de 

determinados modos de comunicação digital postos em ação em mobilizações 

ou práticas políticas (embora, como já pontuei, as reflexões que pretendo tecer 

possam eventualmente contribuir para análises desse tipo). Ao invés disso, se 

trata de agenciar – estabelecer relações criadoras entre – conceitos (instâncias 

problematizantes abertas) oriundos de diferentes ontologias, epistemologias, 

antropologias e sociologias com problemas postos a partir da experiência, num 

movimento imanente e não fechado que, prospectando possibilidades, abra 

caminhos para ações e práticas políticas de comunicação, em uma 

coinvestigação1 coletiva sempre inacabada. 

Esse propósito leva inevitavelmente a transitar por campos de 

problematização instituídos por diferentes disciplinas, a agenciar as ideias – 

tecer conexões criadoras – com conceitos originados em diferentes âmbitos de 

pensamento (ontológico, epistemológico, antropológico, social, político, 

psicológico, cognitivo, comunicacional). Para Deleuze e Guattari (1992), como 

lembrei, o pensamento não reflete ou recobre realidades: ele cria conceitos a 

partir de problemas que o pensador se coloca, num processo imanente à 

própria produção do real. Em termos latourianos, isso se traduz na já 

                                                           
1 Uso o termo – tradução livre de coricerca,- no sentido que lhe atribuía o pensamento 
operaísta italiano das décadas de 1960 e 1970, o de pesquisa realizada na prática política. 
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mencionada ideia de que o pensamento é um dos atores que participam da 

construção do mundo, não sua representação (LATOUR, 2012). Os conceitos, 

nessa perspectiva, são instâncias problematizadoras compostas por 

componentes heterogêneos que tecem alianças (não se trata, portanto, de 

“influência” de um pensador sobre outro, mas de composições de “moléculas” e 

“partículas” de diversas procedências) e, por sua vez, podem se constitui em 

componentes de outros conceitos. 

Nem os operadores conceituais, nem as realidades que 

problematizam/(co)instituem podem ser concebidos independentemente de 

suas associações, isolados e cristalizados, como costuma acontecer no 

pensamento disciplinar. Para o objetivo teórico-político que me proponho, 

portanto, considero a forma ensaio mais adequada que a de tratado científico, 

predominante nas ciências sociais e humanas em âmbito acadêmico. Como 

afirma Muniz Sodré (2014), o ensaio 

 

comporta a experiência de limites, tal como o acolhimento 
à indeterminação, à hibridização de formas conceituais 
heterogêneas, à contaminação do texto (...) por 
metáforas científicas. Isso pode ser considerado 
igualmente uma visão “sinóptica” do processo social, em 
que modos diferentes de olhar e de participar concorrem 
para uma focalização específica, não da exata realidade 
da ciência, mas de sua presença alusiva. (p. 308). 

 

 Isso não implica de forma alguma em um abandono do rigor conceitual. 

Pelo contrário: aumenta a responsabilidade na definição dos conceitos – que, à 

luz da perspectiva que adoto, se apresentam como problematizações 

constituintes – e na tessitura de suas conexões, dada sua força coagenciadora 

de possibilidades de existência, seu poder de instituir e reconfigurar modos de 

conceber e, portanto, de viver o mundo. Ao mesmo tempo, evita enrijecer os 

conceitos e transforma-los em grades que aprisionam e mutilam o fluxo 

produtor de mundo, favorecendo uma percepção deles como feixes de 

possibilidades e instigadores de pensamento, ao invés de representações. 
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 Para a elaboração de sua proposta, este estudo se desdobra em quatro 

partes, cada uma concebida como um ensaio que, compondo partículas 

conceituais de diversas procedências no diálogo com diversos interlocutores, 

apresenta contribuições teóricas sobre conceitos relacionados com o problema 

central da minha reflexão. Cada parte do trabalho pretende se constituir em si, 

portanto, como um aporte teórico para, respectivamente, o pensamento sobre 

redes digitais, sobre política e comunicação para a transformação, sobre 

dispositivos e sobre ação política digital. Ao mesmo tempo, as quatro partes 

estão atreladas e se interfecundam na elaboração de uma proposta de 

comunicação transformadora em e por redes digitais. 

 O primeiro capítulo começará com a explicitação das raízes existenciais 

que alimentam as reflexões deste estudo, narrando experiências de práticas 

políticas em e por meio de redes digitais que acompanhei de perto ou das 

quais participei e que me despertaram inquietações cognitivas. Em seguida, 

proporei uma concepção de redes digitais que problematiza o conceito de 

redes como estruturas emergentes, adaptativas e auto-organizadas, dominante 

no pensamento contemporâneo, e suas implicações teóricas para as interações 

digitais. No mesmo capítulo, explorarei alguns desdobramentos conceituais 

dessa proposta para pensar a ideia de comunidades virtuais, problematizar a 

de “ciberespaço” e propor uma concepção dos agenciamentos digitais que 

permita fundamenta-los como âmbito de ação política. 

 No segundo capítulo, entrelaçarei moléculas conceituais de diferentes 

origens para propor um conceito de política de transformação como prática 

micropolítica capaz de produzir acontecimentos impossíveis e impensáveis na 

organização do sensível existente, com potencial de modificar o modo de 

determinação das subjetividades e das relações vigente e que instituem suas 

causalidades a posteriori. Diferenciarei conceitualmente uma política de 

transformação de políticas de reconfiguração de subjetividades e de relações 

dentro de um modo de determinação dado, concebido como a definição de 

princípios geradores de possibilidades de subjetivação e de relação convertidos 

em transcendentais, e de políticas de reorganização do sensível, que 

substituem uma ordem de determinação por outra. Após a construção dessa 

proposta, problematizarei a concepção dominante de comunicação como 
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transmissão, que a amarra ao âmbito semântico e relacional das interações, e 

proporei pensa-la como definição pré-semântica e pré-relacional dos princípios 

formais gerais do pôr o mundo em comum, sem, porém, reduzi-la a um vínculo 

totalizante que organiza sistemas orgânicos. Para evitar essa armadilha 

teórica, aventarei a superação tanto da ideia de comunicação como 

representação quanto da de comunicação como expressão, levantando – com 

base no perspectivismo ameríndio – a possibilidade de uma comunicação 

como tradução: relação capaz de redefinir as condições de possibilidade e de 

pensabilidade dos termos que põe em interação, o que lhe confere um 

potencial político transformador. 

 No terceiro capítulo, dialogarei com diferentes concepções de dispositivo 

como mecanismo de regulação, controle e captura das subjetividades e das 

relações, propondo uma conceituação da noção que não torne os dispositivos 

nem produtores de sujeitos e relações, nem meros capturadores de uma 

cooperação livres que lhes preexistiria, mas como codefinidores dos sujeitos e 

das relações que regulam. Após essa reflexão, explorarei os principais 

dispositivos geradores e reguladores de relações de poder no regime de 

determinação moderno, em sua versão capitalista e neoliberal. Em seguida, 

proporei uma conceituação dos dispositivos que permeiam as redes digitais em 

sua configuração atual, (re)produzindo e fortalecendo o modo de determinação 

vigente, e uma concepção das próprias redes digitais contemporâneas como 

um metadispositivo com lógicas transcendentalizadas que geram tendências de 

subjetivação e modos de relação (re)produtores de relações de dominação. 

 No quarto e último capítulo, questionarei aqueles que considero os 

limites epistemológicos e ontológicos das abordagens teóricas do 

ciberativismo, da tecnopolítica e dos movimentos sociais em rede, as correntes 

de pensamento dominantes sobre a relação entre política e redes digitais, 

mostrando que tanto as práticas que pretendem compreender como as 

concepções que elaboram assumem como pressupostos aproblemáticos as 

mesmas lógicas que sustentam práticas e mobilizações políticas 

conservadoras em redes digitais e, em geral, que fundamentam a geração de 

relações de dominação nas redes. Como desdobramento dessa crítica, 

problematizarei as perspectivas dominantes sobre política e comunicação 



19 
 

emancipatórias em redes digitais, que as fundamentam nos conceitos de 

reprogramação de redes e de disputa de perspectivas agenciadoras de 

subjetividades. Por último, apresentarei uma proposta de comunicação para 

uma política de transformação em redes digitais como uma prática micropolítica 

de comunicação como tradução fundada na produção de desidentificação e 

despossessão de subjetividades, isto é, na desconstrução da identidade e da 

propriedade como princípios apriorísticos geradores de modos de subjetivação 

e de relação, e na desprogramação de redes, ou seja, a desconstrução das 

lógicas transcendentalizadas que as produzem e reiteram como um 

metadispositivo. 
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Redes digitais e mobilizações políticas: uma eclosão de questionamentos  

Ainda que o pensamento não recubra objetos ou fenômenos, isso não 

significa que não se relacione com eles. Como sustentam Deleuze e Guattari 

(1992), a criação de conceitos é sempre provocada por problemas, postos pelo 

pensador na imanência de seus agenciamentos coprodutores de mundo. No 

caso deste estudo, os problemas surgem de interrogações sobre ações e 

práticas políticas em e por meio de redes digitais que tenho observado e 

acompanhado ao longo de pelos menos duas décadas ou das quais tenho 

participado; experiências que têm me instigado, apaixonado, feito refletir, em 

definitiva, me afetado. 

Me considero um ativista político e tenho participado em ações, lutas e 

práticas de conscientização, formação, mobilização e transformação social ao 

longo de aproximadamente duas décadas. Há mais de uma década, 

tecnologias digitais de comunicação e ambientes virtuais participam das 

minhas ações e práticas politicas. Desde o surgimento dos sites de redes 

sociais2 interajo todo dia com e em alguns deles produzindo, comentando e 

compartilhando mensagens políticas, participando de discussões, articulações 

e mobilizações, afetando e deixando-me afetar pelos conteúdos que difundo e 

que recebo, o que faz com que me considere e autodenomine um ativista 

digital. Ativista e não militante, pois o segundo conceito – como revela a 

etimologia do termo, que vem do latim militare: submeter-se a uma disciplina 

externa (GALLEGO e GÁNDARA, 2013) – implica na submissão voluntária a 

princípios, objetivos, modos de organização e de ação, estratégias e táticas 

predefinidas por instâncias externas às quais se adere, enquanto o de ativismo 

enfatiza a participação do sujeito na construção de princípios, objetivos, modos 

de organização e práticas políticas (podendo ou não implicar na adesão a 

movimentos ou organizações políticas, mas mantendo autonomia crítica). 

                                                           
2 Sites de redes sociais são plataformas digitais - programas informacionais dotados de 

interfaces gráficas que possibilitam a usuários interagir com eles – que têm por finalidade 
promover relações entre quem as utiliza, permitindo a construção de um sujeito digital ou 
avatar, geralmente chamado perfil, e a interação deste com outros perfis. Muitas dessas 
plataformas também permitem criar avatares coletivos ou institucionais, ou páginas. Os sites de 
redes sociais possibilitam, desse modo, a construção de redes de relações digitais. 
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Minha atuação política, assim com o minha reflexão sobre ela e seus 

pressupostos, se fundamenta nos princípios que embasam toda forma de 

pensamento e prática política de esquerda, que mesmo sendo – como aponta 

Norberto Bobbio (1995) – um conceito posicional e não ontológico, isto é, que 

se define pela relação, instável e em constante reconfiguração, com aquilo ao 

qual se opõe dentro de uma específica e temporária organização do político e 

do social, e não por uma “essência” ou conjunto de propriedades imutáveis, 

pode ainda assim ser relacionada a algumas pulsões e posições (não 

características ou atributos, meros vetores) decisivas. A mais importante é, 

sem dúvida, a que faz tender todo modo de pensar, sentir e agir de esquerda 

em direção de uma defesa intransigente da igualdade. Vladimir Safatle (2014) 

propõe entende-la como a igual participação na construção do mundo de todas 

as subjetividades que se constituem e experienciam como tais e como um 

modo de conceber a diferença que não a vincula às contemporâneas 

demandas por reconhecimento (aceitação e regulação jurídica de identidades – 

conjuntos de atributos – predefinidas), mas à negação do princípio de 

identidade como organizador do social em detrimento do de indeterminação, 

que impulsiona qualquer subjetividade a devir (agenciar-se com outras 

singularidades modificando-se nessa relação) o que quiser tornar-se. Um 

entendimento que me faz, ao mesmo tempo, apoiar todas as lutas 

emancipatórias de subjetividades historicamente inferiorizadas (mulheres, 

negros, indígenas, homossexuais, transexuais, entre outras) e concebê-las não 

nos termos dos - sem dúvida indispensáveis – autogoverno de si, valorização e 

reconhecimento jurídico de direitos, mas principalmente como lutas pela 

codefinição coletiva dos critérios de produção de subjetividades e de relações 

para além de categorias como gênero, etnia, orientação sexual e qualquer 

outra. A recusa dessas categorias – e da própria ideia de categoria como 

principio apriorístico de organização ontológica e discursiva do real - se deve 

ao fato delas predefinirem as maneiras pelas quais subjetividades e relações 

podem se constituir e relacionar, o que – como mostra Safatle – implica que 

“aqueles que não se adaptam ao nosso ‘campo de diferenças’ não são 

diferentes, mas simplesmente irrepresentáveis, objetos de perpétua exclusão” 

(Idem, p. 29, grifo do autor). 



23 
 

Embasa minha concepção da esquerda e minha atuação política 

também a tendência à defesa do que Safatle chama “soberania popular” (Idem, 

p. 41), mas que renomearia – com base em Michael Hardt e Antonio Negri 

(2010a) - como autogoverno de singularidades em cooperação: a construção 

incessante do real pelas conexões livres entre singularidades individuadas, 

uma cooperação que é fonte de toda instituição (conjunto de relações 

estabilizadas) e toda forma de poder (regulação das subjetividades e das 

relações) e à qual, em última instância, todo poder deve dar conta. O conceito 

de autogoverno das singularidades é uma derivação da visão mencionada de 

igualdade e acarreta que, quando núcleos e relações de poder impõem modos 

transcendentes ou transcendentalizados de regulação da vida que não 

expandem, promovem e favorecem a livre cooperação de singularidades, mas 

as dividem, as subjetivam de formas predeterminadas e as organizam em 

relações desiguais, a resistência e a rebeldia contra esse poder se tornam 

legítimas e necessárias. 

Como Slavoj Žižek (2012), considero que um dos principais fatores que 

definem o ser de esquerda hoje é a recusa da privatização (a gestão por 

lógicas que respondem a interesses de grupos específicos e restritos) daquilo 

que pode ser concebido e constituído como comum como água, terra, 

biodiversidade, tecnologias, infraestruturas, produtos culturais, códigos e 

protocolos de comunicação e outros. Isso implica, por um lado, em rejeitar a 

organização capitalista das relações de produção e de propriedade e a lógica 

que a fundamenta: o princípio de equivalência geral dos seres (humanos e não 

humanos, materiais e imateriais) definida pela forma mercadoria (o que pode 

ser trocado com base em seu valor que, no capitalismo cognitivo 

contemporâneo, é uma medida sem critérios estáveis de fixação, determinada 

no processo de circulação), que torna tudo apropriável e intercambiável. Por 

outro lado, implica na centralidade da ideia de comum, que Hardt e Negri 

(2010a) conceituam como as condições compartilhadas do existir e do agir 

(aprofundarei essa noção no próximo capítulo). 

Essas tendências permeiam e norteiam minhas concepções, ações e 

práticas políticas, o que me faz posicionar ao lado dos sujeitos e grupos que 

considero mais fracos (privados da capacidade de determinação de suas 
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existências, da participação no comum, de direitos instituídos, de voz, de 

domínio sobre os próprios corpos, etc.) e oprimidos (sufocados em sua 

capacidade de autodeterminação por relações de poder e saber que os 

inferiorizam) no âmbito das redes de relações das quais participo e me insta a 

uma atitude permanente de resistência contra modos de pensar e de agir 

geradores ou reprodutores de relações de dominação. 

Construí-me politicamente dessa forma em parte nas relações familiares 

da infância e da adolescência, pelas interação com ideias, discussões e modos 

de vida que povoaram meu cotidiano durante os anos decisivos da minha 

formação, e em parte na própria prática política, seja em movimentos 

estudantis durante o ensino médio e a graduação, seja em organizações-não-

governamentais e movimentos sociais em todos os países onde vivi: Itália, 

Espanha, Argentina e Brasil. Contribuiu para essa construção minha atuação 

jornalística em meios - independentes ou ligados a movimentos sociais - 

politicamente engajados e alternativos aos veículos de imprensa hegemônicos 

e minhas trocas político-pedagógicas em sala de aula, seja como pesquisador 

de pós graduação ou como docente em um curso de graduação em 

Comunicação Social. Ao longo de minha trajetória ativista, tenho agenciado 

com frequência meu fazer político com tecnologias e mídias digitais e há alguns 

anos, desde que não participo mais do cotidiano de organizações-não-

governamentais e movimentos sociais e me dedico essencialmente à vida 

acadêmica, à produção intelectual e à escrita literária, tenho continuado a 

exercer o ativismo político principalmente em e por meio de redes digitais de 

comunicação distribuída. 

Percorrerei de forma panorâmica algumas das experiências de 

mobilização ou prática política em ou por meio de redes digitais que mais me 

afetaram, algumas das quais as observei como espectador e outras contribuí 

para tecer como participante. Todas me fizeram levantar interrogantes e 

questionar conceitos, ativaram algumas das inquietações que movem meu 

pensamento (uma de cujas principais obsessões é a auto-eco-constituição do 

sujeito em suas teias de relações e se e como, nessa emergência, o sujeito 

participa da (re)construção ou (re)definição do mundo que o produz), me 
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incitaram a pensar sobre política e comunicação para a transformação e a 

repensar minhas próprias ações políticas e comunicacionais em mídias digitais. 

 Em 1995, coincidindo com a chegada da internet ao Brasil, um coletivo 

de defensores dos direitos humanos no Rio Grande do Norte vislumbra a 

possibilidade que a rede prospecta de abrir brechas nas formas dominantes de 

circulação de narrativas sobre direitos humanos - mídias de massa, sistema 

educativo, círculos familiares, profissionais e de relações pessoais - e começa 

a estruturar um Bulletin Board System (sistema de conexão entre 

computadores anterior à World Wide Web) que, três anos mais tarde, se 

transforma em um portal com centenas de megabytes de informações em 

vídeo, áudio, texto, fotos, desenhos e animações. A DHnet – Rede Direitos 

Humanos e Cultura (www.dhnet.org.br) possui, hoje, o mais completo acervo 

de material sobre direitos humanos em língua portuguesa e em mais de 20 

anos de existência tem servido como uma das principais fontes de pesquisa 

sobre o tema para milhares de pessoas de diversos países. Entre 2003 e 2007, 

nos primeiros anos da minha vida no Brasil, participo do coletivo que gerencia 

esse portal. Nessa época começo a refletir e a experimentar maneiras de 

mobilizar pessoas, disseminar informações, criar sentires comuns, promover e 

alimentar discussões, canalizar energias, compartilhar experiências de forma 

horizontal em e por redes digitais. Para amplificar a repercussão das ações da 

organização, multiplicar o alcance de suas discussões e, sobretudo, ajudá-la a 

articular redes de movimentos de direitos humanos idealizo e por cinco anos 

produzo um jornal online enviado semanalmente por e-mail, como newsletter, 

aos interessados. Nos cinco anos em que circula, a publicação digital chega a 

ser recebida por mais de cento e cinquenta mil endereços nos cinco 

continentes. Tendo selecionado nós de rede – pessoas e grupos conectados 

cujos modos de afetação os tornam potenciais multiplicadores, como 

organizações-não-governamentais, jornalistas, ativistas e outros atores 

envolvidos em lutas análogas à do coletivo do qual participo - primeiro no Rio 

Grande do Norte, depois em crescendo no resto do Nordeste, nas outras 

regiões do Brasil, nos demais países da América Latina, nos de língua oficial 

portuguesa e no resto do mundo, consigo em pouco tempo não só fazer 

crescer enormemente o número de leitores do jornal digital, mas promover 
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discussões nacionais e internacionais, organizar campanhas sobre temas 

norte-riograndenses que recebem apoios de diversas partes do mundo, 

organizar mobilizações, pressionar poderes públicos a tomarem medidas e 

empreender ações sobre temas que a grande mídia local não veicula, a fazer 

circular denúncias conferindo-lhes forte impacto, entre outros resultados. 

Ao longo dessa experiência, percebi que certo tipo de mensagens 

apresentavam um potencial de afetar meus interlocutores bem maior do que 

outras. Geralmente, textos longos, reflexivos ou analíticos recebiam menos 

retornos e produziam menor impacto em termos de mobilização ao redor de 

causas pontuais do que textos curtos, sobretudo quando seus tons eram de 

denúncia, limitando-se a narrar situações e expressar julgamentos, e ainda 

mais quando complementados por imagens de pessoas espancadas, 

torturadas ou assassinadas (mulheres vítimas de violências, indígenas 

assassinados, adolescentes negros torturados ou mortos por agentes do 

estado e semelhantes) ou de situações conotáveis com uma forte carga 

dramática (enfrentamentos de militantes sociais e policiais, paisagens naturais 

devastadas, etc.). Isto é, essa experiência me fez perceber que existem modos 

de afetar e de ser afetado, de ativar sentimentos e despertar emoções 

predominantes, modos de afetação que tendem a se reproduzir entre 

subjetividades configuradas de uma determinada maneira. 

 Com o surgimento dos sites de redes sociais e meu progressivo 

afastamento do dia a dia dos movimentos sociais e envolvimento com a vida 

acadêmica, meu ativismo vai se deslocando aos poucos para a produção e o 

compartilhamento de mensagens políticas em redes digitais (com fins diversos: 

denúncia, sensibilização, tematização de questões, afetação emocional de 

interlocutores para estimular ações, reflexão crítica e outros); para o diálogo em 

grupos e comunidades possibilitadas por sites de redes sociais para contribuir 

com a construção colaborativa de perspectivas e narrativas políticas, para a 

articulação de mobilizações e a participação em ações (espontâneas ou 

organizadas por núcleos definidores de pautas e objetivos, horizontais ou 

gerenciadas por movimentos estruturados) surgidas ou convocadas a partir de 

redes digitais. Na prática desse ativismo digital cotidiano tenho também 

acompanhado à distância, graças a sites de redes sociais, experiências e 
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práticas políticas inusitadas, criativas e de alto potencial disruptivo – com 

relação aos conceitos, os modos de organização, as formas de comunicação e 

as linguagens políticas dominantes, incluindo as de esquerda – afloradas em 

outros países e continentes. Uma delas me afetou mais que outras por ter sido 

deflagrada na Espanha, país onde vivi por dois anos antes de me mudar para o 

Brasil. 

 No começo de 2011 surge no país ibérico uma mobilização digital 

espontânea, não articulada por movimentos existentes, contra um projeto de lei 

conhecido como Lei Sinde que, se aprovado, instauraria um controle invasivo 

da internet por parte do estado, permitindo – entre outras medidas - o 

fechamento de páginas web sem autorização judiciária ou o corte da conexão à 

web de usuários que forneçam links para o download de vídeos e músicas sem 

pagar as licenças de propriedade. Essa mobilização dá origem ao movimento 

No les votes (Não vote neles), que incentiva os cidadãos a deixar de votar nos 

partidos políticos que apoiarem no Congresso essa lei que ameaça a liberdade 

na rede. Em fevereiro do mesmo ano grupos de pessoas sem filiações 

partidárias, articulando-se em redes digitais, começam a reunir-se e, em muitas 

cidades do país, promovem protestos nas ruas um dia por semana contra o 

bipartidarismo e por maior participação democrática. Na mesma época, emerge 

no Facebook, o site de redes sociais mais usado no mundo, um importante 

projeto colaborativo: 

 

uma plataforma de coordenação que serviria como ponto 
de enlace e comunicação entre representantes de 
diferentes coletivos com o objetivo de coordenar uma 
grande manifestação cidadã. Este grupo seria o embrião 
da plataforma ¡Democracia Real Ya! (DRY), convocadora 
de uma das maiores mobilizações cidadãs da história da 
Espanha, a de 15 de maio de 2011, e detonadora do 
Movimento 15-M. (GALLEGO e GÁNDARA, 2013, p. 46, 
tradução minha). 

 

 O protesto convocado pela plataforma tem como slogan: ¡No somos 

mercancias em manos de políticos y banqueiros! (Não somos mercadorias nas 

mãos de políticos e banqueiros!) e não conta com o apoio de nenhum partido 
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político, sindicato ou movimento social, sendo o manifesto que o conclama 

assinado apenas por coletivos formados espontaneamente ao redor de causas 

concretas específicas. A manifestação do dia 15 de maio tem uma participação 

que transborda os coletivos não partidários reunidos na plataforma 

¡Democracia Real Ya! que a convocaram. Milhares de pessoas que nunca se 

envolveram antes em qualquer experiência política se encontram na Puerta del 

Sol de Madri e nas principais praças de mais de cinquenta cidades espanholas, 

muitas delas sem conhecer ninguém, pessoas com visões de mundo, estilos de 

vida, ideias muito diferentes unidas ao redor do repúdio ao establishment 

econômico e político responsável pelo sofrimento da maior parte delas 

(hipotecas impagáveis, despejos, desemprego em massa, eliminação de 

direitos trabalhistas instituídos há décadas, desmonte dos serviços públicos, 

cortes nas aposentadorias, uso do dinheiro público para salvar da falência 

bancos privados, entre outros motivos de indignação); pessoas afetadas por 

sentimentos que os meios de comunicação de massa se apressam em 

acomunar sob o significante de indignados, rapidamente apropriado por parte 

deles como eixo estruturante de seu discurso e ações. 

 Klaudia Álvarez, uma jovem sem experiências políticas anteriores que 

participou da articulação – feita em redes digitais e reuniões presenciais - que 

preparou e convocou a manifestação de Barcelona, conta: 

 

As mobilizações do 15-M superaram todas as nossas 
expectativas, incluindo as mais otimistas. Pela 
participação em massa, pela atitude de entrega das 
pessoas e pela revolução que de desatou nessa mesma 
noite. Para além de ideologias, de nacionalismos ou de 
idade, gente de todo tipo fez suas as reivindicações, 
porque vinham deles próprios. Levantamos nossa voz 
sem necessidade de sermos representados por ninguém 
e tomamos consciência do papel ativo que podemos 
exercer na política. (ÁLVAREZ, 2011, p. 7-8, tradução 
minha). 

 

 Na noite de 15 de maio, após a manifestação, um grupo de pessoas 

acampa na Puerta del Sol em Madri e decide permanecer no local por tempo 

indeterminado, até que cheguem a um consenso sobre o que significa para 
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eles “democracia real”. Estão inspiradas pelas experiências daquele mesmo 

ano do Cairo e de Túnis, onde milhares de pessoas acamparam durante 

semana nas praças Tahrir e da Kasba enfrentando a repressão dos regimes 

egípcio e tunisiano, comunicando-se com o resto do mundo em redes digitais, 

às quais acessavam via aparelhos móveis, e experimentando formas inéditas 

de vida comunitária e democracia assemblear, até que conseguiram derrubar 

os ditadores de seus países. Os acampados de Madri criam a conta 

@acampadasol no Twitter, site de redes sociais que permite a interação entre 

usuários por mensagens curtas, através da qual pedem apoio. São despejados 

pela polícia, mas no dia seguinte – após a divulgação do despejo em redes 

digitais e a convocatória para formar um novo acampamento - muito mais gente 

aflui à Puerta del Sol. O mesmo ocorre na praça Catalunya em Barcelona e, em 

pouco tempo, mais de cem cidades seguem o exemplo. Centenas de pessoas 

começam a frequentar os acampamentos, algumas indo apenas durante o dia 

e outras dormindo nas tendas armadas nas praças. Se formam assembleias 

improvisadas onde são discutidos temas de interesse das pessoas não 

debatidos pelos candidatos às eleições municipais que iriam ocorrer alguns 

dias depois. Nas assembleias não existem líderes nem palavras de ordem, 

apenas coordenadores improvisados, e todos os participantes têm o mesmo 

direito de palavra e o mesmo peso na deliberação. Se experimentam formas de 

expressão de consenso ou dissenso em assembleias multitudinárias por meio 

de uma linguagem manual criada especificamente para esse fim e do uso do 

Twitter. 

 As semanas de acampamento do autodenominado Movimento 15-M – 

do dia da manifestação a partir da qual começou – são de intensos fluxos 

comunicacionais digitais que conectam os diversos acampamentos e estes 

com o resto dos espanhóis e com pessoas do mundo inteiro. Hashtags3 como 

#spanishrevolution, #tomalaplaza, #nonosvamos, #democraciarealya, entre 

outras, são reproduzidas milhões de vezes, gerando narrativas plurais 

coletivas. Javier Toret, psicólogo e pesquisador do uso político de tecnologias 

                                                           
3 Hashtags são palavras-chave associadas a determinados conteúdos que circulam na internet, 
antecedidas pelo símbolo jogo da velha (#), que se tornam hiperlinks – textos que permitem 
acessar a outros textos - indexáveis por mecanismos de busca, permitindo o acesso a todas as 
mensagens produzidas sobre um determinado assunto e compondo narrativas coletivas. 
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de comunicação, participa do movimento e relata em uma entrevista a Castells 

(2013): 

 

Era algo que tinha a ver com todo o mundo. Pessoas 
criaram vídeos e todos os tipos de signos com esses 
slogans. Os primeiros deles tiveram ampla circulação por 
serem anônimos e razoáveis. (...) Isso fez com que cada 
um fosse sua própria mídia. Também fez com que 
milhares de pessoas fossem seus próprios distribuidores 
de mídia. (...) Criaram-se muitos espaços que 
funcionaram como órgãos de mídia; havia, por exemplo, 
uma série de blogs pessoais que faziam uma boa 
cobertura do movimento. Tornamo-nos um coletivo com a 
capacidade de falar cada um por si, sem os filtros da 
mídia. (p. 98-99). 

 

 Pesquisas de opinião divulgadas durante as semanas em que duram os 

acampamentos sugerem que a maioria dos espanhóis simpatiza com o 

movimento. Em 12 de junho, após 28 dias, o acampamento da Puerta del Sol é 

desfeito espontaneamente sob o slogan No nos vamos, nos expandimos (Não 

vamos embora, nos expandimos) e, em pouco tempo, os das demais cidades 

também terminam. O movimento não deixa resultados políticos imediatos, mas 

todos aqueles que o vivenciaram e boa parte da sociedade espanhola 

percebem que a experiência do 15-M abriu brechas significativas nos 

processos hegemônicos de (re)produção de subjetividades: “Provocamos uma 

agitação na mentalidade coletiva da população que começou a modificar a 

percepção simbólica da realidade e a alterar o curso dos acontecimentos” 

(GALLEGO e GÁNDARA, 2013, p. 51). 

As pessoas saem das ruas, mas nas redes digitais suas trocas 

continuam fervilhando. O movimento põe em circulação afetos, mais pessoas 

se sentem motivadas a dedicar parte de seu tempo, seus recursos e energias 

para a mobilização social: nos anos seguintes, a Espanha inteira se transforma 

em um caldeirão de iniciativas auto-organizadas de pessoas que se reúnem 

para promover lutas e produzir experiências nas mais diversas áreas 

(habitação, proteção ambiental, trocas econômicas, etc.). Na política, emergem 

tentativas de repensar a forma partido – a mais clássica instituição 
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representativa da democracia liberal – formulando uma sua reconfiguração não 

hierárquica, que substitui a definição centralizada de objetivos e estratégias por 

uma organização interna feita de redes de comités e assembleias locais, o que 

origina novas forças políticas que obtêm resultados expressivos nas eleições 

municipais e nas eleições europeias seguintes e que, no final de 2015, 

conseguem abalar nas eleições gerais o bipartidarismo tradicional. Segundo 

Castells (2013), ao desarmarem os acampamentos: 

 

um sereno sentimento de paciência invadiu muitos 
ativistas. Vamos reconstruir a nós mesmos, diziam eles, 
de dentro para fora, sem esperar que o mundo mude 
para encontrarmos a alegria de viver em nossa prática 
cotidiana. Agora é inverno, e a primavera virá. Ela é a 
estação da vida e da revolução. Estaremos aqui. (p. 119). 

 

 Voltando ao Brasil, em 11 de outubro de 2012 começa a circular em 

sites de redes sociais como Facebook e Twitter, sendo amplamente 

compartilhada e comentada, uma carta assinada coletivamente por 

comunidades Guarani-Kaiowá de Mato Grosso do Sul. Dirigida ao Governo 

Federal do Brasil, a carta denuncia a ameaça de extermínio enfrentadas por 

essas populações devido à grilagem de suas terras e à perseguição que 

sofrem por fazendeiros. Erroneamnente interpretada como uma ameaça de 

suicídio coletivo, devido a um senso comum surgido e alimentado pelas redes 

segundo o qual determinados povos indígenas valorizariam o suicídio, a carta 

tem um efeito performativo inusitado. Em solidariedade à população Guarani-

Kaiowá ameaçada, com cuja existência e cuja realidade a maioria entra em 

contato pela primeira vez, milhares de internautas do Brasil inteiro começam a 

interagir diretamente com lideranças indígenas em redes digitais, promovem 

uma campanha com a hashtag #SomosTodosGuaraniKaiowá – compartilhada 

tantas vezes que o Governo Federal, o Congresso e o Poder Judiciário se 

sentem pressionados e acabam pondo a questão em pauta, embora sem 

nenhuma medida efetiva em defesa das populações ameaçadas – e, o que 

mais surpreende, realizam um ato coletivo de linguagem inédito, incorporando 

a expressão-conceito Guarani-Kaiowá aos nomes de seus avatares pessoais 
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nas redes. Participo desse movimento desde os primeiros dias e, após 

incorporar Guarani-Kaiowá ao nome do meu perfil no Facebook, passaria os 

dois anos seguintes interagindo nessa rede com esse conceito incorporado à 

apresentação do meu avatar. Um ato que a filósofa Marcia Tiburi, relacionando-

o com o perspectivismo antropológico proposto por Eduardo Viveiros de Castro 

(2002; 2015), interpreta como diferente tanto do reconhecimento como da 

subsunção da alteridade em uma identidade reconfigurada: 

 

muito além do reconhecimento como categoria do 
sistema eurocêntrico, o que parece ter sido realizado 
pelos grupos de indivíduos solidários foi uma espécie de 
“predação ontológica” como na expressão de Viveiros de 
Castro. Mas no sentido de que algo que estava fora foi 
incorporado, sem no entanto ter sido “subjugado” por um 
mero princípio de identidade. Não que o outro tenha 
vindo fazer parte do mesmo, mas as partes foram 
confundidas no gesto da nomeação como um gesto de 
troca, de partilha. De assumir sem subsumir. A partilha de 
algo “comum” orientou para uma experiência do “in-
comum”, para uma prática em que o “reconhecimento” 
confundiu horizontes dados, paradigmas 
preestabelecidos. A identidade parece não importar mais 
como figura de dominação. (TIBURI, 2015, p. 179). 

 

Um ano depois, enquanto também a Turquia é chacoalhada por 

experiências políticas inéditas como as que tinham deflagrado nos anos 

anteriores em países do Magrebe, na Espanha, na Grécia, nos Estados Unidos 

e outros lugares, o sismo atravessa subterraneamente oceanos e é sentido 

com virulência no Brasil. Desde maio, coletivos não hierárquicos auto-

organizados por meio de assembleias abertas e sem lideranças fixas, 

compostos essencialmente por estudantes universitários, protestam nas ruas 

em Natal e em Goiânia contra o aumento das tarifas dos transportes urbanos, 

com pouco apoio da opinião pública e sofrendo a dura repressão da polícia. Em 

6 de junho, o Movimento Passe Livre de São Paulo (MPL-SP) organiza uma 

manifestação contra o aumento de 20 centavos na tarifa pretendido pela 

Prefeitura e pelas empresas de transporte coletivo. Como o aumento já estava 

previsto, o ato é convocado com um mês de antecedência pelo Facebook. 

Como o movimento de Natal, conhecido como Revolta do Busão, o MPL 
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paulista não possui lideranças estáveis, se organiza por consenso e se articula 

em sites de redes sociais. Evita a identificação do movimento com indivíduos 

ou grupos e se percebe como um conjunto de singularidades não pessoais em 

cooperação ao redor de um objetivo estabelecido como comum: “O movimento 

dá a menor atenção possível a um único militante e sua história pessoal”, conta 

o jornalista Piero Locatelli (2013, ebook, posição 164). Realiza intensas 

atividades de informação, conscientização e discussão no território (visita 

escolas nas periferias, organiza debates comunitários, entre outras ações) e 

nas redes digitais. 

A conduta tá toda curiosa / Outro dia era “um bando de sem causa / 

Causando caos por alguns centavos de réis”, reza a primeira estrofe da canção 

O sol e a peneira d’O Teatro Mágico4, sobre a onda de lutas dessa época. O 

ato do dia 6 reúne alguns milhares de pessoas em frente ao Teatro Municipal e 

é violentamente reprimido pela polícia militar do Estado de São Paulo, que usa 

bombas de gás e atiras balas de borracha contra manifestantes e pessoas 

comuns. Outros protestos são conclamados entre os dias 6 e 13 e contam com 

cada vez maior participação, tendo ampla repercussão na internet. Nesses 

dias, os telejornais nacionais e os grandes diários paulistas criminalizam as 

manifestações e pedem uma reação firme do estado. Os protestos não 

arrefecem e, no dia 13, a polícia reprime com extrema violência as milhares de 

pessoas que afluem às ruas, detendo arbitrariamente muitas delas, uma 

truculência que é gravada e transmitida ao vivo por manifestantes em canais de 

streaming5 e repercutida por milhares de internautas em sites de redes sociais 

como Facebook e Twitter. Fotógrafos e jornalistas de meios de comunicação 

conhecidos são atingidos por balas de borracha, que os mutilam, e detidos 

arbitrariamente, o que gera uma forte e negativo impacto midiático. 

                                                           
4 Fundada em 2003 em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, pelo cantor e 
compositor Fernando Anitelli, a banda O Teatro Mágico (oteatromagico.mus.br) tem uma 
proposta estético-política que funde música com elementos do circo, o teatro, a literatura e o 
cancioneiro popular. O grupo, que defende publicamente a lógica do compartilhamento de 
produtos artísticos em redes digitais, construiu toda sua carreira incentivando a livre troca de 
suas músicas e vídeos na internet. 
5 A expressão streaming se refere a uma tecnologia que permite o envio de informação 
multimídia - isto é, que mistura textos, imagens fixas e em movimento e sons - por meios 
digitais. A tecnologia permite que eventos sejam transmitidos ao vivo. 
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Invertendo os papéis! / A repressão levou pra rua / Nosso tom, nossa 

amargura. / E a Justiça? / Onde vai? / D’onde vem? / Quem a escreve? / É a 

favor de quem?, continua a letra d’O Teatro Mágico. A brutalidade da polícia na 

manifestação paulista do dia 13, repetida contra o protesto em frente ao 

Estádio Nacional em Brasília no dia 15, em ocasião da inauguração da Copa 

das Confederações, circula de forma viral nas redes digitais e desperta afetos 

inéditos entre milhares de jovens. Uma pesquisa do Ibope citada por Maria da 

Glória Gohn (2014), realizada em novembro de 2013, aponta que 62% dos 

entrevistados se informaram sobre os protestos ocorridos nos meses anteriores 

pelo Facebook e outros 29% por outros meios digitais, e que 75% dos 

manifestantes mobilizou outros participantes pelas redes digitais. A indignação 

contra a repressão de governos estaduais e do federal leva centenas de 

milhares de pessoas às ruas no dia 17, nas maiores manifestações até então, e 

a onda de protestos de espalha por centenas de cidades em todo o Brasil. As 

marchas transbordam os movimentos que as convocaram: dezenas de 

milhares de pessoas, a maioria delas sem nenhuma experiência política e de 

mobilização social anterior, inundam as ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Vitória e centenas de 

outros lugares. A pesquisa do Ibope citada por Gohn (2014) mostra que a 

maioria dos que participam das manifestações têm entre os 14 e os 29 anos, 

vários deles estudantes universitários. São jovens ascendidos socialmente na 

década anterior graças a políticas de redistribuição de renda, investimentos 

sociais e expansão do acesso ao ensino superior, mas que em suas interações 

em redes digitais nos dias, semanas, meses e anos anteriores foram 

despertando, aos poucos, desejos não satisfeitos e, no decorrer do 

acontecimento dos protestos, se descobrem inconformados com sua realidade. 

As pautas das manifestações, assim, extravasam o tema inicial das tarifas do 

transporte público, multiplicando as reivindicações. As mobilizações se 

articulam agora ao redor de ambiências afetivas surgidas em interações digitais 

e no encontro dos corpos nas ruas; pessoas e grupos coordenam 

espontaneamente suas ações sem dar-se nem receber ordens. Emergem 

feixes de sentido e de ação múltiplos, não orgânicos e extremamente 

heterogêneos: “cada um ou pequeno grupo constituía uma manifestação em 

si”, relata o sociólogo Rudá Ricci (2014, p. 22) o que faz com que a rua se 
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constitua em uma “escola política em movimento, dinâmica, sem dono” (Idem, 

p. 22). 

A cocaína, o craque, a copa / A coca, a desocupação da oca / D’Aldeia 

Maracanã!, continua a letra de O sol e a peneira. Temas como a falta de 

qualidade dos serviços públicos (transporte, saúde, educação básica, etc.); a 

precarização das relações de emprego; o machismo, a homo e a transfobia que 

começam nestes anos a ganhar representação institucional (O preconceito 

eleito / A culpa é moral / Violência descabida / Orientação sexual / Falta de 

respeito / No púlpito, no pleito / Homofobia, quem diria / Amplificada pela má-

fé!, prossegue a letra da canção d’O Teatro Mágico); o racismo e seu regime 

de práticas de inferiorização, segregação e exploração da população 

considerada não branca; a violência policial e a militarização das favelas como 

forma de controle social e regulação da vida dos pobres; a criminalização da 

pobreza e dos protestos sociais; os megaeventos e suas sequelas de 

remoções forçadas de populações, corrupção e desvio de dinheiro público, 

maciços esquema de segurança para poucos, etc.; a demanda de uma 

Constituinte exclusiva para uma reforma do sistema político que acabe com 

fenômenos como os financiamentos privados de campanhas políticas e 

garantam maior participação democrática na tomada de decisões coletivas; 

questões pontuais como a remoção da Aldeia Maracanã, comunidade indígena 

urbana instalada no prédio do antigo Museu do Índio, para as obras de reforma 

do estádio Maracanã no Rio de Janeiro; demandas locais das populações de 

estados e municípios, entre vários outros assuntos, ganham relevância nas 

ruas e praças em efervescência. 

A heterogeneidade de demandas, a ausência de lideranças, a auto-

organização horizontal das pessoas nas ruas, características comuns às lutas 

que ocorrem na mesma época na Turquia – com cujos coletivos os 

manifestantes brasileiros mantém intensas trocas no Facebook e o Twitter – e 

das que ocorreram nos anos anteriores no Magrebe, na Espanha, nos Estados 

Unidos e outros lugares, favorece um fenômeno que no Brasil vai ganhar um 

peso enorme nos anos seguintes: o crescimento em visibilidade e força política 

de uma nova direita cujas imagens, slogans e temas começam a circular 
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amplamente nas redes digitais e a despontarem nas marés multiformes das 

ruas. Relembra o jornalista Leonardo Sakamoto: 

 

Grupos conservadores se organizaram na internet para 
pegar carona nos atos. Lá chegando, colocaram as 
mangas de fora com suas pautas paralelas. (...) Estavam 
aos milhares na Paulista e arredores, sendo uma ruidosa, 
chata e violenta minoria. Com um discurso superficial, 
que cola fácil, fez adeptos instantâneos. (...) 

Esse grupo sentiu-se à vontade para agir em público 
exatamente da mesma forma que já fazia nas áreas de 
comentários de blogs e nas redes sociais, mas sob o 
anonimato. Alguns até atacaram – de forma verbal e 
física – militantes de partidos e sindicalistas presentes no 
ato. (2013, p. 97). 

 

Um discurso anticomunista violento; o clamor por uma intervenção 

militar; a reabilitação da ditadura; uma ênfase seletiva na denúncia da 

corrupção que, em sua estratégia discursiva, a apresenta como prerrogativa 

exclusiva e definidora dos governos de centro-esquerda da última década; a 

desqualificação das lutas e reivindicações feministas, antirracistas, pelos 

direitos de homossexuais e transexuais e as de outros sujeitos historicamente 

inferiorizados; a demanda de políticas de segurança focadas na repressão 

(redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, leis penais mais rígidas, 

menor regulação estatal do comércio de armas de fogo, etc.); a depreciação de 

políticas de redistribuição de renda e de políticas afirmativas dentro de um 

discurso pautado na ideia de “meritocracia”, entre outros temas, conquistam 

espaço nas redes digitais e em parcelas minoritárias, mas expressivas das 

manifestações de rua. A emergência desse vetor nas manifestações é 

facilitado, lembra ainda Sakamoto, pelo fato de que muitos jovens desaguam 

de improviso nas manifestações movidos pelos afetos postos em circulação 

nas redes digitais, carregados de raiva e indignação e desejosos de 

participação, mas sem nenhuma formação política e tendo sido preparados ao 

longo do tempo “pela família, pela escola, pela Igreja e pela mídia para 

tratarem o mundo de forma conservadora” (Idem, p. 98). 



37 
 

Em meio aos acontecimentos, os veículos da mídia comercial mudam o 

enfoque de suas coberturas e suas opiniões sobre os protestos. Abandonando 

a criminalização das manifestações dos primeiros editoriais impressos e 

comentários televisivos, os veículos de informação dos grandes conglomerados 

começam a exaltar o “espírito cívico” dos protestos e lançam mão de uma 

operação discursiva que visa pautar as manifestações. Sua estratégia consiste, 

por um lado, em dar ênfase e visibilidade a alguns dos temas já presentes nas 

marchas (especialmente, uma indignação genérica contra a corrupção, 

facilmente direcionável contra o governo federal ao qual os oligopólios da mídia 

se opõem), em silenciar a grande maioria das outras reivindicações e em 

propor pautas específicas para que determinados assuntos se tornem 

hegemônicos no seio dos protestos. Por outro lado, o discurso midiático tenta 

efetuar uma “purificação” da multidão cindindo seu caráter aberto, plural e 

fluido pelo estabelecimento de uma divisão binária entre “manifestantes 

pacíficos”, que estariam exercendo a cidadania, e “manifestantes violentos” – 

heteronominados “vândalos”, significante que passa a agenciar toda expressão 

de dissenso não enquadrada no regime de verdade da mídia oligopolista – que 

podem ser legitimamente reprimidos pela polícia, estruturando uma narrativa 

segundo a qual estes últimos seriam “infiltrados” (sem especificar de quem e 

por quais motivos) e “minorias” que não representariam as manifestações (o 

que pressupõe a ideia, rejeitada pela própria multidão nas ruas, de que grupos 

ou indivíduos específicos poderiam “representar” os protestos). Frente a essa 

operação dos grandes meios de comunicação e à disputa das instituições, das 

forças políticas tradicionais e dos movimentos para determinar quais 

reivindicações entre as que emergem das ruas representariam legitimamente 

as manifestações, as redes digitais – pelas quais, como vimos, a maioria dos 

manifestantes se informa sobre os protestos e os constrói – opõem uma 

multiplicidade de desejos irredutível a qualquer uniformização. 

No dia 18 de junho a Presidenta da República, Dilma Rousseff, faz um 

pronunciamento público declarando a abertura do governo federal para ouvir as 

vozes que emergem das ruas e, como resposta política ao clima geral de 

agitação social, anuncia uma série de medidas em diversas áreas (saúde, 

educação, reforma política, etc.), algumas a serem tomadas de imediato e 
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outras a serem discutidas com o Congresso. No dia seguinte, os prefeitos de 

São Paulo e do Rio de Janeiro anunciam o recuo do aumento das passagens, 

o que representa uma vitória dos protestos dessas cidades com relação ao seu 

objetivo inicial. Mas os desejos dos participantes nos protestos já 

transbordaram objetivos específicos: a vontade dos corpos de se juntar nas 

ruas, deixar-se afetar, compartilhar – muitos pelas primeira vez em suas vidas 

– experiências de participação democrática se espalha de forma viral e atinge 

seu ponto máximo no dia 20, quando são realizadas as maiores mobilizações 

de 2013 em muitas cidades, destacando-se as de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Vitória e Manaus que reúnem centenas de milhares de pessoas cada uma. 

Após 20 de junho, considerando seu objetivo principal obtido e 

preocupado com a forte visibilidade midiática das pautas de direita (minoritárias 

nas ruas, mas amplificadas pelos grandes meios de informação), o MPL 

anuncia sua não adesão aos atos marcados para os dias seguintes. A afluência 

nas ruas também decresce e, no final de junho, enquanto na maioria das 

cidades os protestos vão minguando até pararem, uma chacina no complexo 

de favelas da Maré no Rio de Janeiro, onde entre os dias 23 e 24 o Batalhão 

de Operações Especiais da polícia militar assassina nove pessoas, 

desencadeia uma nova onda de lutas na cidade, com um deslocamento nos 

cenários, em parte dos atores e nas formas de ação. Morre a juventude à luz 

do dia / Já não dorme a periferia / A perícia constata / É a polícia que mata 

também à revelia!: este trecho da letra de O sol e a peneira condensa o novo 

momento dos protestos no Rio, que veem uma mais intensa participação de 

jovens das regiões urbanas configuradas como “periferias” e estas últimas 

também são agitadas por mobilizações, deslocando o eixo espacial dos 

protestos que até então se concentraram apenas em lugares tidos como 

“centrais”. A ocupação militar das favelas, as atrocidades da polícia 

“pacificadora”, o extermínio da juventude periférica, a exigência de 

transparência e investigações das contas das empresas de transporte coletivo, 

as remoções pelos megaeventos se tornam temas fundamentais nesta onda de 

protestos, para os quais afluem menos pessoas que nos atos de junho, mas 

ainda assim contam com ampla participação e que pela sua duração (se 

estendem até outubro, com ações quase todas as semanas) e pela intensidade 
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da mobilização nas redes e nas ruas se tornam um momento marcante da 

história política da capital fluminense. O desaparecimento de Amarildo Dias de 

Souza, morador da favela da Rocinha, durante uma operação da “polícia 

pacificadora” no dia 14 de julho produz uma campanha em redes digitais que 

faz a hashtag #CadêAmarildo repercutir no mundo inteiro (fato inédito, dada a 

ocorrência cotidiana de esse tipo de episódios nas periferias brasileiras), o que 

obriga veículos de informação comerciais a colocar o tema nas pautas de seus 

noticiários e as autoridades a tomar providências para apurar o caso e 

responsabilizar os policiais envolvidos. Em outras cidades também brotam 

novas mobilizações: em 12 de julho, inicia em Fortaleza um acampamento no 

Parque do Cocó, área de preservação ambiental ameaçada pelo projeto de 

construção de um viaduto. Como em Istambul, muitos insurgentes brasileiros 

agenciam uma relação com o território que transforma em comuns urbanos 

lugares que o modelo dominante de planejamento urbanístico pretende 

reconfigurar em nome de uma concepção de cidade baseada na centralidade 

do transporte privado.  

Em toda sua heterogeneidade e complexidade, com todas suas 

ambiguidades, a explosão inesperada – e, para as forças políticas e as 

análises sociológicas tradicionais, incompreensível - de 2013 deixa legados 

duradouros. Entre os principais, a emergência de novos sujeitos políticos. Por 

um lado, uma juventude essencialmente libertária que não se identifica com as 

formas tradicionais de organização e ação política e cujos desejos, afetos, 

linguagens, lógicas de constituição da experiência e conceitos-mestres não 

podem ser subsumidos pelos objetivos e a gramática política das forças de 

esquerda históricas. Por outro lado, uma nova direita social e política que não 

tem mais receio de colocar no debate público temas de forte conotação 

machista (entendendo o machismo como um regime de práticas, conceitos e 

discurso que assume a polaridade masculino-feminino como categoria 

apriorística, essencialista e biologizada de compreensão do gênero e 

hierarquiza as relações entre esses polos, inferiorizando o feminino e 

submetendo-o à dominação e o controle do masculino), racista (entendendo o 

racismo, como já ressaltei, como um sistema de práticas e discursos de 

inferiorização e submissão dos sujeitos sociais considerados não brancos), 
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homo e transfóbica (negação de legitimidade às orientações sexuais e às 

identificações de gênero que fogem à heterossexualidade e à dicotomia 

biologizada masculino-feminino, assumidas como normativas), xenófoba 

(baseadas no ódio ao que é percebido como estrangeiro, que no caso brasileiro 

se direciona especificamente a imigrantes de países pobres), anti-igualitária, 

autoritarista, que difunde ódio às políticas sociais e afirmativas, que utiliza um 

discurso moralizante e seletivo sobre a corrupção e que começa a se articular 

com intensidade nas redes digitais. Outro legado decisivo dos movimentos 

brasileiros de 2013 é que novos temas e novos significantes passam a animar 

o debate e estruturar a ação política transformadora, como o direito à cidade 

(expressão que abraça a questão da definição dos comuns urbanos, da 

mobilidade, do modelo de organização urbanística, entre várias outras), e 

temas históricos de movimentos de emancipação ganham nova ênfase: o 

direito e poder das mulheres de dispor do próprio corpo, o direito à diversidade 

de gênero e de orientação sexual, o combate ao racismo, o direito à 

participação na vida coletiva, entre outros. 

 Acompanhei de longe, mas com forte envolvimento, o processo do 15-M 

na Espanha e os protestos de 2013 no Brasil me despertaram entusiasmo e 

inquietações. Participei dos que ocorreram em Natal aderindo às pautas pelo 

direito à cidade e contra as políticas das administrações municipal e estadual, 

participei das discussões, as disputas de narrativas, a construção coletiva de 

perspectivas, a articulação de atos e mobilizações que se produziram naquele 

momento nas redes digitais das quais participo. Refleti, levantei dúvidas, me 

questionei e questionei conceitos, discursos e práticas. O 15-M me desafiou e 

refletir sobre quais condições subjetivas, comunicativas e relacionais podem ter 

participado e sustentado práticas políticas e modos de relação tão disruptivos 

com relação às formas de organização, os conceitos e discursos políticos, os 

modos de interação e de comunicação (interpessoal e coletiva) consolidados. 

Aquela experiência produziu novas subjetividades e novas práticas 

subjetivantes, mas ela também alterou os modos gerais de produção de 

subjetividade previstos/possíveis/pensáveis em uma sociedade de capitalismo 

neoliberal urbana globalizada, ou ao menos apresentou potenciais de ruptura 

desses modos, tensionando-os? O que os protestos brasileiros também me 
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incitaram a tematizar é se e como as mobilizações de 2013 e as práticas 

políticas e comunicacionais digitais que as geraram contribuíram para a 

instituição de novos modos de produção de subjetividades e de relações ou 

reconfiguraram subjetividades e relações existentes sem atingir de maneira 

significativa suas condições de possibilidade. Outro questionamento que me 

inquieta é se as práticas produzidas por essas mobilizações que acompanhei 

ou das quais participei estão fundamentadas nos mesmos modos de afetação e 

lógicas relacionais dominantes (construção de comunidades temporárias por 

afinidade de sentir e de interesses, subsunção das diferenças por objetivos 

unificadores, entre outros), mudando apenas os afetos mobilizados e os 

objetivos, ou se alteraram – ou pelo menos tensionaram – os modos de 

afetação e os critérios de produção de relações existentes. 

 Nos anos seguintes aos protestos no Brasil, principalmente após as 

eleições presidenciais de 2014 que reelegem Dilma Rousseff, movimentos de 

direita com forte presença em sites de redes sociais que compreenderam quais 

conceitos, discursos e práticas comunicacionais são capazes de afetar as 

subjetividades conservadoras, em que a experiência de 2013 incutiu desejo de 

participação política, se revelam hábeis em mobilizar milhares de pessoas em 

manifestações e atos políticos que são usados pela oposição parlamentar de 

direita para promover e tentar legitimar o impeachment da presidenta eleita, 

que conseguem realizar em 2016 após a traição do principal partido da base de 

governo. As narrativas da esquerda, da maioria dos movimentos organizados e 

de amplos setores da sociedade configuram esse impeachment como um golpe 

de estado parlamentar, seja pelo escasso embasamento jurídico da alegação 

de que a presidenta deposta teria cometido um crime de responsabilidade 

como, sobretudo, pelo fato de que o governo formado após sua saída 

implementa uma agenda política neoliberal diferente da do governo eleito e não 

legitimada pelo voto, o único modo de legitimação de governantes nos regimes 

institucionais de democracia liberal representativa.  

Os vetores que com mais força despontam no espaço fluido das 

interações digitais nestes anos são discursos e significantes - que dão forma a 

sentires latentes em amplos setores da sociedade - fundados na rejeição à 

emancipação de atores historicamente inferiorizados (pobres, mulheres, 
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negros, indígenas, homossexuais, transexuais e outros), na defesa de saídas 

repressivas às demandas postas por esses sujeitos políticos, no pressuposto 

de uma relação proporcional entre esforço/merecimento individual e acesso a 

tudo aquilo que foi instituído como direitos e, não raro, na assunção de uma 

suposta superioridade inata de determinadas subjetividades com relação a 

outras.  Junto a esses discursos e conceitos, se produz a emergência de uma 

ambiência afetiva fundada no cultivo e a circulação do ódio (à diferença, seja 

de perspectiva política como de modo de vida). A emergência desses discursos 

e significantes escancaram, como aponta Tiburi (2015), o caráter autoritário do 

cotidiano brasileiro. Um autoritarismo que não se reduz a postura de sujeitos 

individuados: é “um regime de pensamento. Uma operação mental que, em 

sentido amplo, se torna paradigmática agindo sobre a ciência, a cultura e o 

senso comum” (Idem, p. 25). Um regime de pensamento e de práticas que 

estrutura e organiza há séculos os modos de subjetivação e de relação 

dominantes, mas que no nível discursivo permanecia subterrâneo e que nos 

últimos anos, com a sensível contribuição das interações em redes digitais, 

emergiu na forma de discursos e conceitos produtores de subjetivações 

políticas: discursos e conceitos – a maioria conservadores - permeados pela 

“perda da dimensão do diálogo” (Idem, p. 23), a impossibilidade de pensar e 

aceitar a diferença (o que produz sua rejeição violenta, a negação de seu 

direito a existir), a conexão com o afeto do ódio e um sentimento de 

superioridade do modo de ser e pensar que se afirma. Sakamoto (2013) 

descreve alguns desses sentires e modos de ver/constituir o mundo que, 

embora participem há muito tempo dos eixos de subjetivação dominantes no 

Brasil, afloraram nos últimos anos como discursos públicos, sobretudo pelas 

interações tecidas em redes digitais. Eles estavam presentes, de forma 

minoritária, nos fluxos de sentimentos, percepções e discursos que 

atravessaram os protestos de 2013 e, nos anos seguintes, produziram a 

emergência de sujeitos políticos e se tornaram agenciadores de mobilizações: 

 

o Brasil é bem conservador – da “elite branca” paulistana 
à chamada “nova classe média” que ascendeu 
socialmente, tendo como referências símbolos de 
consumo (e a ausência deles como depressão). Trata-se 
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de uma população com 93% a favor da redução da 
maioridade penal. Que acha que a mulher não é dona de 
seu corpo. Que é contra o casamento gay. Que tem nojo 
dos imigrantes pobres da América do Sul. Que apoia o 
genocídio de jovens negros e pobres nas periferias das 
grandes cidades. (SAKAMOTO, 2013, p. 97). 

 

 Nos mesmos anos em que discursos conservadores e autoritários se 

legitimam, em que o ódio se torna um dos principais afetos circulantes e em 

que comunidades virtuais de direita mobilizam pessoas para derrubar um 

governo eleito, ações e práticas políticas emancipatórias não usuais no Brasil 

florescem nas redes digitais ou a partir delas. As que me despertaram maior 

interesse foram umas campanhas digitais feministas construídas por meio de 

hashtags no Facebook e no Twitter. Essas campanhas se constituíram ao 

mesmo tempo como narrativas coletivas instauradoras de perspectivas, 

sujeitos políticos (abertos e potencialmente não identitários), modos de 

subjetivação política e formas de ação reconfiguradora, com potencial 

transformador. Aprofundarei o que entendo com esses conceitos nos próximos 

capítulos. As mobilizações que atraíram meu interesse são as campanhas 

#MeuPrimeiroAssédio, #MeuAmigoSecreto e #BelaRecatadaEDoLar que 

surgiram a poucos meses de distância uma da outra, entre o final de 2015 e o 

início de 2016. A primeira é motivada por uma onda de comentários de assédio 

sexual em redes digitais contra uma participante de 12 anos de um programa 

televisivo de gastronomia: em reação a esses discursos, um coletivo que 

discute questões feministas presente no Facebook e no Twitter, Think Olga, 

cria uma hasgtag que viraliza em pouco tempo, compartilhada por milhares de 

mulheres que contam publicamente o primeiro assédio sexual que sofreram. A 

segunda, cujo pontapé inicial é dado por outro coletivo feminista presente em 

redes digitais, Não Me Kahlo, não surge como ação planejada, mas em pouco 

tempo se transforma em uma construção coletiva de ampla disseminação nas 

redes. Inspiradas no tweet (post de até 140 caracteres no Twitter) de uma 

seguidora do coletivo, que reclama que o amigo secreto que tirou em sorteio 

não a agrada, as integrantes do Não Me Kahlo lançam em novembro de 2015 

uma série de tweets com uma perspectiva feminista sobre a situação descrita 

no post inicial. Logo após a publicação desses tweets, seguidoras da página do 
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coletivo no Facebook começam a enviar seus próprios relatos, que o Não Me 

Kahlo divulga. Em pouco tempo, milhares de mulheres se apropriam 

espontaneamente da hashtag e, interagindo umas com as outras, a 

transformam em uma narrativa plural e colaborativa sobre as formas como o 

machismo pratica violências cotidianas e se reproduz em práticas e discursos. 

A terceira campanha surge como reação espontânea de milhares de mulheres 

à publicação de uma matéria da revista Veja em abril de 2016. Parte de uma 

estratégia de construção e disseminação de perspectivas que sustentem e 

legitimem o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a matéria 

apresenta como “boa mulher” a esposa do então vice-presidente, que vai 

assumir o cargo após a queda da presenta eleita, reproduzindo um tradicional 

discurso conservador de que o papel da mulher seria o de agradar o homem 

esteticamente (respondendo a um modelo de beleza instituído como 

hegemônico que associa a afetação estética à pele branca e à magreza, entre 

outras características), ser submissa às suas vontades e cuidar da casa e da 

prole, ideias resumidas no emblemático título da reportagem: “Bela, recatada e 

‘do lar’ “. Ressignificando esse título como síntese discursiva de um sistema de 

opressão, milhares de mulheres o transformam em uma hashtag que viraliza 

imediatamente, disseminando mensagens críticas ao modelo de feminilidade e 

de relações de gênero que pressupõe e reforça. 

Essas campanhas permitiram que muitas mulheres, interagindo com as 

narrativas coletivas produzidas pelas hashtags ou participando de sua 

construção, fossem afetadas a ponto de modificar as percepções que tinham 

de sua relação com os homens, de enxergar certos pressupostos 

aproblemáticos que permeiam discursos e práticas cotidianas, de refletir sobre 

a maneira como pensam e vivem seu corpo e seu desejo, de compreender 

conceitos e agendas feministas, entre outras questões. Mas também foram 

terreno de disputas discursivas – com o uso das hashtags para disseminar 

mensagens antagônicas aos vetores de significação que elas tinham 

desencadeado (sobretudo por parte de homens, que associaram as hashtags a 

postagens machistas) - e, parcialmente, foram capturadas, esvaziadas de seu 

potencial disruptivo e ressignificadas por mecanismos de subjetivação e lógicas 

discursivas dominantes. Foi o caso, especialmente, da #BelaRecatadaEDoLar: 
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a hashtag foi apropriada por homens e mulheres sem adesão à causa, por 

celebridades midiáticas e até por marcas comerciais que, atrelando-a a 

mensagens não relacionadas com os feixes de significação instituídos pela 

narrativa colaborativa original, a transformaram em um slogan “na moda”, um 

meme6 “divertido” e despolitizado. Esses fenômenos me instigaram a refletir 

sobre diversos aspectos que envolvem a política e a comunicação 

transformadoras em redes digitais. Quando atos linguísticos, a produção e 

disseminação de mensagens multimodais (construídas no entrecruzamento de 

elementos provenientes de diversas linguagens e diferentes registros de uma 

mesma linguagem) e multiplataforma (cujos percursos de produção de 

significados se desdobram em diferentes meios), narrativas coletivas e 

conversações em redes digitais provocam transformações nos modos de 

produção/definição dos sujeitos que deles participam e quando apenas 

reconfiguram possibilidades já inscritas nesses critérios de determinação?  

Além de ter observado ou participação das experiências que mencionei, 

reflito constantemente sobre o caráter, os potenciais, os riscos de captura das 

minhas próprias práticas de produção e divulgação cotidiana de mensagens 

políticas, minha participação em conversações políticas ou na organização de 

mobilizações em e por meio de redes digitais. Ao curtir, comentar, compartilhar 

ou produzir mensagens políticas, criar ou disseminar hashtags, travar 

conversações políticas em postagens minhas ou alheias, criar ou compartilhar 

eventos de mobilização, etc. reproduzo lógicas que governam sem que o 

perceba meus modos de afetação, de (auto-eco)construção subjetiva e de 

relação; exerço autonomia de pensamento, de sentir e de ação, ou ambas as 

coisas em uma relação complexa e pluridirecional? Minhas ações e práticas de 

comunicação em rede digitais – assim como as ações e práticas que tenho 

acompanhado - contribuem para desencadear processos de subjetivação e 

relações alternativas às que me constituem e constituem meus interlocutores? 

Se sim, essas subjetividades alternativas giram em torno aos mesmos critérios 

apriorísticos de possibilidade e pensabilidade das que tensionam (como os 

                                                           
6 Meme é toda ideia socializada em redes digitais. Os memes podem se apresentar como 
imagens, composições de imagens e palavras, links, vídeos, hashtags, hipertextos e podem ser 
compartilhados da forma como são recebidos ou ser reconfigurados por meio de comentários, 
edições de imagens, paródias, etc. por cada usuário que os recebe e contribui para fazê-los 
circular. 
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princípios de identidade, de reconhecimento como mútua confirmação de 

“propriedades” e outros)? São essas inquietações, provocadas pela minha 

experiência de ativismo digital, que movem as reflexões que desenvolvo ao 

longo deste estudo. 

 

Das estruturas emergentes, auto-organizadas e adaptativas aos fluxos: 

(re)pensando o conceito de rede e suas implicações para as redes 

“sociais” 

 Alianças entre sujeitos políticos organizados e novos atores surgidas por 

meio de conexões digitais; práticas de apropriação e redefinição de 

possibilidades e modos de uso de tecnologias digitais para promover ações 

políticas; produção horizontal, descentralizada e colaborativa de narrativas; 

constituição de ambiências afetivas produtoras de mobilizações; 

experimentação de formas inéditas e criativas de tomada coletiva de decisões, 

diálogo, relação com a alteridade no entrecruzamento do contato de corpos e 

interações digitais: as experiências que reconstruí nas páginas anteriores 

permitem vislumbrar diversos possíveis caminhos, práticas, potenciais para a 

ação política por e em redes digitais. São apenas algumas entre as inúmeras 

práticas, projetos, ações, experimentos, movimentos que têm surgido nas 

últimas décadas e continuam surgindo incessantemente em todos os países, 

especialmente depois da difusão mundial da web 2.07, agenciando 

subjetividades e tecnologias digitais de comunicação para fins políticos e de 

transformação social. 

                                                           
7 O termo web 2.0 foi popularizado em 2004 por uma empresa norte-americana para referir-se 
a uma nova fase da World-Wide-Web. Esta última é uma rede mundial de documentos em 
hipermídia (isto é, produzidos fazendo convergir texto escrito - por sua vez ligado a outros 
conjuntos de textos – com imagens, sons e outros elementos de diferentes linguagens), 
chamados websites e interligados pela internet, sistema global de redes de computadores 
interconectadas por meio de um conjunto próprio de protocolos de comunicação (convenções 
que tornam possíveis conexões). Na visão daqueles que criaram o conceito, a web 2.0 
representaria um novo momento da World-Wide-Web que a estrutura em torno da interação e a 
participação dos usuários. Estes, agora, podem participar dos websites gerando e organizando 
informações; interagirem entre si por meio de plataformas que permitem ma construção de 
redes de relações; produzirem conteúdos e softwares de forma colaborativa; trocarem 
arquivos, entre várias outras possibilidades. 
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 Para refletir sobre o que essas práticas e experiências implicam em 

termos de política e de comunicação transformadora, considero indispensável 

pensar em como conceber o ambiente de trocas no qual e graças ao qual 

emergem: as redes digitais. O conceito de rede, na maioria das correntes de 

pensamento contemporâneas, suscita a imagem de um conjunto de conexões 

entre pontos caracterizado pela multidirecionalidade (cada ponto se constitui 

como um feixe de conexões que vão em múltiplas direções, sendo ao mesmo 

tempo emissor e receptor de influências), a horizontalidade ou descentralização 

(ausência de centros de coordenação ou comando), a emergência (a 

configuração do conjunto como uma totalidade cujas propriedades não são 

redutíveis à soma de suas partes – pontos e conexões – individuais), a auto-

organização (a produção de padrões internos de conexão, flexíveis e 

mutantes), a adaptabilidade (a reconfiguração das propriedades do conjunto 

pela interação com outros conjuntos de relações) e a capacidade das conexões 

(re)definirem as características dos pontos que se relacionam. Essa imagem 

tem se tornado paradigmática, isto é, tem configurado um modo geral de 

compreensão, um pressuposto conceitual que “tem sido evocado como 

explicação estrutural para muitos dos fenômenos comunicacionais, políticos, 

organizacionais e sociais do nosso tempo” (DUARTE, QUANDT e SOUZA, 

2008, p. 13 apud SANTAELLA, 2010, p. 269). Castells (2001; 2013; 2015) 

chegou a cunhar o conceito de sociedade em rede, que converte as redes e 

seus padrões de auto-eco-organização no modo de estruturação e 

funcionamento da sociedade contemporânea, concebida como o 

entrecruzamento e a mútua influência de diversos tipos de redes (econômicas, 

políticas, culturais, de comunicação, etc.). 

Do ponto de vista desse conceito de rede, as redes digitais se 

configuram como teias de conexões que podem ser compreendidas de 

diferentes formas: como entrecruzamento de conexões entre computadores (ou 

outras tecnologias digitais de comunicação: smartphones, tablets, etc,), 

documentos digitais, interfaces e sujeitos; ou como conexões entre atores 

sociais mediadas ou possibilitadas por computadores e interfaces digitais. No 

primeiro caso, as tecnologias e interfaces se tornam atores de rede (agentes 

produtores de relações e transformações uns nos outros) tanto quanto os 
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sujeitos que não só interagem por meio delas, mas interagem com elas. No 

segundo caso, se configuram como ferramentas ou instrumentos que tornam 

possível a interação, mas esta última é concebida como uma relação 

exclusivamente entre humanos, subjetivados como atores sociais. Em ambas 

as visões, tende-se a pressupor que as conexões que definem uma rede digital 

– ou as redes digitais, no plural, pois na maioria dos casos são concebidas 

como múltiplas redes inter-relacionadas e que se influenciam umas às outras, a 

partir de princípios gerais de organização e funcionamento – produzam 

estruturas, modos específicos de relação caracterizados por lógicas próprias 

(ainda que flexíveis e em constante reconfiguração). Esse pressuposto 

fundamenta a ideia de lógicas das redes digitais, assim como a de uma cultura 

digital – que vários autores denominam cibercultura – que, apesar de ser 

compreendida e conceituada de múltiplas formas, está permeada pela 

suposição da existência de vetores de interação e de modos de percepção e de 

ação próprios do universo digital (seja entendidos como apropriações das 

tecnologias por parte de atores sociais e ressignificações de seus usos 

inicialmente previstos ou como produto de associações sociotécnicas 

simétricas entre humanos e não humanos), emergência das interações que 

compõem as redes. Considero que, para que seja profícua para refletir sobre 

política e comunicação de transformação em e por meio de redes digitais, o 

conceito de rede que permeia essas visões precise ser problematizado; o que 

não implica, necessariamente, em rejeita-lo, mas em absorve-lo dentro de uma 

perspectiva que proporcione à noção de rede uma maior potência ontológica, 

desvencilhando-a das armadilhas da estrutura e da “essência” que, expulsas 

pela porta, voltam a entrar pela janela como “padrões emergentes” e “lógicas 

internas”. 

Antes de operar esse deslocamento ontológico e epistemológico, é 

importante ressaltar que a concepção que informa o paradigma de rede (a ideia 

mencionada de que o modo de organização e funcionamento da maioria dos 

fenômenos responda a um padrão de rede) fundamenta a noção de redes 

sociais digitais, que utilizei em repetidas ocasiões na reconstrução de 

experiências políticas em redes digitais feita neste capítulo. O conceito 

dominante de rede social digital ou rede social da internet a configura como a 
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formação de redes de interações - com suas características de emergência, 

adaptação e auto-organização (SANTAELLA, 2010) – entre sujeitos humanos 

constituídos em atores sociais (constituídos porque, à luz da concepção 

latouriana de social que expus no início destas reflexões, o que define quais 

conexões temporariamente estabilizadas, incluindo as subjetividades, se 

tornam sociais são essas próprias conexões em seus inter-agenciamentos) por 

meio de ou possibilitadas por programas informáticos (softwares) e suas 

interfaces de interação com o usuário, dentro de teias de computadores 

interconectados (RECUERO, 2009). A visão de redes sociais digitais que 

predomina no âmbito do paradigma de rede, portanto, as considera 

apropriações de tecnologias e programas por parte de atores sociais que, por 

meio deles (utilizando-os como ferramentas), tecem redes de conexões cujo 

caráter social se deveria ao fato de serem interações entre humanos, que 

podem ocorrer mesmo fora da web. Santaella (2010) resume bem esta 

concepção: 

 

Embora todos esses programas [os sites de redes sociais 
e outros softwares que permitem a interação entre 
pessoas conectadas à internet] existam para facilitar e 
mesmo encorajar a participação dos usuários, por meio 
de interfaces dialogáveis, (...) o que é preciso levar em 
conta é que as redes são constituídas pelos participantes 
que delas se utilizam, pois, sem eles, as redes não 
poderiam existir. Aliás, essa é uma das características 
mais remarcáveis das redes sociais. Uma plataforma é 
lançada, sem que se possa saber, de antemão, qual vai 
ser seu destino. É o modo como os usuários de 
apropriam dela que determina sua vida, sua ascensão, 
seu clímax, sua permanência ou sua queda. (p. 273). 

 

Ou seja, o pensamento dominante sobre redes sociais digitais as 

configura como expressões possibilitadas pela internet de redes sociais tout 

court, conceito que extrapola as redes digitais e é entendido como conjuntos 

“de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós de uma 

rede) e suas conexões (interações ou laços sociais)” (RECUERO, 2009, p. 24). 

Uma concepção que atrela o social às interações entre seres (indivíduos, 

grupos ou instituições) humanos ou produto de relações entre humanos, 



50 
 

configurando como condições de possibilidade dessas interações os “meios” 

(linguagens, tecnologias, etc.) que as suportam ou permitem, por sua vez 

entendidos como produções humanas/sociais configuradas por atores 

(individuais ou coletivos) com características já dadas (que podem ser 

rearranjadas pelas interações com os outros, mas que definem seres como 

determinados de antemão como indivíduos portadores de pensamentos, 

interesses, etc. próprios). Uma concepção na qual, por um lado, os elementos 

não humanos não participam da produção de subjetividades e modos de 

relação, mas só as permitem ou favorecem, e são sociais apenas na medida 

em que são produtos – e não produtores – de relações entre humanos e, por 

outro lado, ao pressupor que redes são construídas por atores com 

características já definidas não problematiza os critérios de determinação, as 

condições e possibilidades de subjetivação que definem esses atores. 

 As redes sociais assim concebidas articulariam seus próprios padrões 

internos de interação, que distribuem entre cada nó - constituídos como entes 

estáveis com características próprias (interesses, objetivos, desejos, valores, 

etc.), ainda que reconfiguráveis – diferentes possibilidades de ação e influência 

(relações de poder), definem princípios de comportamento, valores 

compartilhados, níveis de confiança entre os nós, etc. Na concepção de 

Castells (2015), esses padrões internos se configurariam como programas de 

rede, modos de organização dos fluxos de influências entre os nós: 

 

redes processam fluxos. Os fluxos são correntes de 
informação entre nós, que circulam por meio de canais de 
conexão entre os nós. Uma rede é definida pelo 
programa que atribui a ela suas metas e os regulamentos 
de seu desempenho. Esse programa é feito de códigos 
que incluem a avaliação do desempenho e critérios para 
o sucesso ou o fracasso. Nas redes sociais e 
organizacionais, atores sociais, que promovem seus 
valores e interesses e interagem com outros atores 
sociais, estão na origem da criação e da programação 
das redes. No entanto, uma vez que elas foram 
estabelecidas e programadas, as redes seguem as 
instruções inscritas em seu sistema operacional e 
tornam-se capazes de se autoconfigurar dentro dos 
parâmetros das metas e dos procedimentos que lhes 
foram atribuídos. (p. 66, grifo meu). 
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 Essa visão, como fica claro nos trechos que destaquei, reforça uma 

percepção de redes como geradoras de padrões estruturantes e está 

embasada na visão de atores já configurados – com interesses e valores 

próprios – em inter-relação. Essa concepção de redes produz uma visão das 

redes sociais como modos de organização de fluxos de trocas semânticas e de 

relações de poder e saber: 

 

redes sociais são sine qua non redes de comunicação 
que envolvem linguagem simbólica, restrições culturais, 
relações de poder, etc. Assim como as redes biológicas, 
elas são autogenerativas, mas o que geram é imaterial. 
Cada comunicação cria pensamentos e significados, os 
quais dão origem a outras comunicações, e assim toda a 
rede se regenera. (CAPRA, 2008, p. 22 apud 
SANTAELLA, 2010, p. 271). 

 

 O paradigma de rede gera, então, uma perspectiva de redes sociais 

como conjunto de relações de poder e de saber entre atores sociais já 

subjetivados como indivíduos, grupos ou instituições que define suas metas e 

autoconfigura seus padrões internos de organização e avaliação, se 

reconfigura em virtude de sua adaptabilidade ao ambiente criado pelas outras 

redes com as quais interage e fundamenta a reprodução – e eventual 

reconfiguração – de seus modos de relação em trocas comunicacionais 

produtoras de significados. Isso as torna - nas palavras de Castells (2015) - 

“estruturas complexas de comunicação” (p. 67), expressão que resume os 

principais pressupostos ontológicos e epistemológicos dessa concepção de 

redes sociais: as ideias de estrutura – que o próprio Castells define como 

“arranjos organizacionais de seres humanos em relações de produção, 

consumo, reprodução, experiência e poder, expressos em uma comunicação 

significativa” (Idem, p. 70, grifo meu) –, ou seja, de organização solidificada e 

com padrões estáveis de comportamento; de atores sociais, ou seja, seres 

(indivíduos, grupos ou organizações) humanos já subjetivados como entes 

sociais e com características (valores e interesses) preexistentes; e de 
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comunicação como troca ou transmissão de significados por meio de códigos 

(sistemas de signos e de suas possibilidades de articulação) ou, de forma 

complementar e não antagônica, como produção de significados pela troca de 

mensagens entre atores sociais já configurados. 

Penso que essa concepção de redes sociais apresente limites 

ontológicos e epistemológicos que travam seu potencial de fundar uma 

perspectiva de política e de comunicação transformadora – e não apenas 

reconfiguradora – em redes digitais. Em primeiro lugar, como já apontei, porque 

pressupõe atores sociais já subjetivados como tais com base em critérios de 

possibilidade não problematizados. Em segundo lugar, institui uma concepção 

de comunicação como transmissão de informação e produção de significados 

pela troca de mensagens que implica na pressuposição de um campo 

semântico (conjunto de possibilidades de produção de significados) já definido 

em suas coordenadas gerais e limites. Isto é, para que haja redes sociais 

nessa visão é preciso que os nós das redes e os imateriais que circulam nos 

fluxos de comunicação que estabelecem preexistam à construção das 

conexões de rede, sejam já determinados em suas condições de possibilidade 

e de pensabilidade (mesmo que as propriedades dos nós sejam 

reconfiguráveis pela interação e as trocas semânticas produzam novas cadeias 

ou novos arranjos de significados). É uma visão que pressupõe, sem 

problematiza-lo, um regime de determinação: uma ordem geral de critérios de 

produção de subjetividades e de organização semântica do real - ou 

semantização - que define as possibilidades de produção de significados. 

Em terceiro lugar, conceber as redes como produtoras de padrões de 

previsibilidade e modos de relação, isto é, como geradoras de estruturas a 

partir das conexões entre seus nós (entendidos como preexistentes às redes e 

não constituídos por elas), só permite pensar a mudança das subjetividades (e 

seus processos de produção), das relações, das ideias e dos sistemas de 

significação dominantes em uma rede em termos de – usando a linguagem de 

Castells (2015) – reprogramação de seus códigos de funcionamento, ou seja, 

de reconfiguração de seus padrões de relação (um rearranjo de seus 

processos de produção de subjetividades e seus modos de relação, a 

substituição das ideias e dos sistemas de produção de significados 
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hegemônicos por outros possíveis e pensáveis dentro do regime semântico 

geral da rede) e, eventualmente, a definição de novas metas. Uma 

reprogramação que pode vir de dentro, devido à adaptabilidade da rede ao 

ambiente constituído pelas demais redes com as quais se agencia, ou posta 

pelas intervenção externa de outras redes. No máximo, essa concepção 

permite pensar na desconstrução total ou parcial de uma rede e a criação de 

nova(s) rede(s) – e seus respectivos estruturas emergentes e programas – que 

a substitua(m). Mas seu foco na dimensão estruturante das redes e sua 

assunção apriorística de atores e possibilidades de significação preexistentes à 

construção de redes não permitem conceber uma mudança das condições de 

possibilidade, dos critérios de determinação das subjetividades, das relações e 

dos campos semânticos de uma organização do real dada. 

Mesmo quando, com base no conceito de rede que fundamenta a 

perspectiva de redes sociais que expus, se amplia a concepção de rede digital 

estendendo a categoria de ator a todos os elementos não humanos 

(computadores, documentos digitais, interfaces, etc.) que participam de sua 

configuração e se entende que esses últimos são produtores de subjetividades 

e de relações tanto quanto os atores humanos, a ênfase na ideia de auto-

organização de uma rede como emergência de padrões estruturantes leva a 

focar muito mais nas lógicas que as redes definem – que, uma vez emersas, 

são assumidas como condições das interações que nela se produzem, portanto 

também de suas possibilidades de transformação – do que naquilo que essas 

lógicas ocultam, que são os processos políticos que definiram os critérios que 

as embasam. Para isso, penso que seja necessário operar um deslocamento 

epistemológico e ontológico no conceito de rede que nos permita superar a 

metáfora arquitetural (a ideia de uma estrutura de conexões entre pontos 

preexistentes) e nos convide, como propõe Latour (2012), a pensar na rede 

como um modo de descrição de conexões contingentes entre atores que, por 

sua vez, são feixes de conexões temporariamente estabilizadas que não 

respondem a critérios de determinação fixos (embora possam, eventualmente, 

produzi-los e reproduzi-los). Uma rede, nessa perspectiva, não é uma 

estrutura, um conjunto de relações entre pontos predefinidos, mas uma 

maneira de descrever o aspecto assumido provisoriamente por fluxos 
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incessantes de relações, relações que definem seus termos e não vice-versa. 

Isso implica em mudar o foco do nó para a relação, não mais vista como 

produto da conexão entre pontos preexistentes, mas como constituinte dos 

elementos que relaciona. Elementos que podem ser eles próprios descritos 

como redes, motivo pelo qual Latour (2012) concebe todo ator que participa de 

teias de associações como ator-rede, conjunto efêmero ou provisoriamente 

estabilizado de conexões que produz novas conexões, fazendo com que outros 

atores façam coisas. O conceito de rede é, nessa perspectiva, um artifício 

descritivo para visualizar aquilo que em termos deleuze-guattarianos podemos 

considerar temporárias efetuações de virtualidades, manifestações extensivas 

de relações intensivas. Atores-redes não preexistem às relações que 

constroem: são relações que distribuem provisoriamente as propriedades dos 

elementos internos que emergem delas (expressões extensivas de 

virtualidades) e, tecendo conexões com outros atores-rede, redefinem suas 

condições de possibilidade, seus elementos e as propriedades destes últimos. 

Viveiros de Castro (2015), que destaca essa proximidade entre o conceito 

latouriano de ator-rede e o pensamento deleuziano, reforça que à luz dessa 

visão 

 

uma rede não é uma coisa, porque qualquer coisa pode 
ser descrita como rede (...). Uma rede é uma perspectiva, 
um modo de inscrição e de descrição (...). Mas essa 
perspectiva é interna ou imanente; as diferentes 
associações da ‘coisa’ fazem-na ir diferindo de si mesma 
(...). (p. 117, grifo do autor). 

 

 Ou seja, a “coisa” ou ator-rede não é um ente com características já 

dadas que entra em relação com entes semelhantes, mas um modo de 

associação que muda seus critérios de definição nas relações com outros 

atores-rede. Não “recombina” nem perde ou adquire características, não se 

torna uma versão diferente de si mesma: se torna outra coisa, redefine suas 

condições de possibilidade e de pensabilidade, efetua virtualidades invisíveis e 

impensáveis em seu modo de ser anterior (que era expressão temporária de 

relações intensivas). 
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 Esse deslocamento conceitual nos permite repensar os “atores” das 

concepções dominantes de redes sociais. Eles não são partículas, unidades 

básicas, indivisíveis e com características inerentes das redes que tecem, mas 

fluxos de conexões temporariamente fixados. Seus critérios de definição ou 

condições de possibilidade, portanto, não são a priori transcendentes ou 

transcendentais, mas estabilizações temporárias - operada pela reiteração - de 

relações intensivas. Concebe-los assim os torna contingentes, não inevitáveis 

nem aproblemáticos, e permite pensar as redes sociais (digitais ou não) de 

outra forma: não mais como conexões entre pontos cujas propriedades seriam 

inerentes e cujos modos de determinação seriam apriorísticos, conexões das 

quais emergiriam estruturas auto-organizadas (padrões de 

estabilidade/previsibilidade), mas como recursos narrativos para descrever 

fluxos de relações que constituem os termos que relacionam. Nessa 

perspectiva, mudar os modos de produção de subjetividades e relações não se 

reduz a reprogramar os padrões (entendidos como estruturas emergentes) de 

uma rede originando novos programas (ou seja, novas estruturas), mas se 

torna um tensionamento da necessidade de programas para a produção de 

subjetividades e relações: não ações ou práticas de reconfiguração dos 

padrões de auto-organização de teias de relações, mas de questionamento dos 

critérios de possibilidade desses padrões. Isso quer dizer, por exemplo, que 

mudar os modos de produção de subjetividades e de relações dominantes nas 

sociedades contemporâneas, que Castells (2015) concebe como construídas 

“em torno de redes ativadas por tecnologias de comunicação e de informação 

processadas digitalmente e baseadas na microeletrônica” (p. 70), não se reduz 

a reprogramar os padrões internos de organização dessas redes, nem a 

substituir suas metas por outras, mas a questionar critérios de definição de 

seus atores assumidos como apriorísticos quais o princípio de identidade8, a 

pressuposição de um campo semântico (leque de possibilidades de produção e 

articulação de significados) comum, a ideia de um “substrato” natural ou 

psíquico compartilhado, um social com limites e propriedades predefinidos, a 

rígida delimitação do humano e do não humano e do sujeito e o objeto 

                                                           
8 Como aprofundarei nos próximos capítulos, concebo a identidade como um princípio de 
subjetivação que produz mesmidades, isto é, sujeitos constituídos como conjunto de 
características tidas como próprias (seja atribuídas ou escolhidas) e inerentes, que transforma 
o outro em uma versão diferente do mesmo. 
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(consequentemente, dos “atores sociais” e as “tecnologias”), entre outros. Isto 

é, essa perspectiva permite pensar não somente na transformação dos 

padrões de auto-organização de nós de rede cujas condições de possibilidade 

e de relação já estão dados, mas – ao conceber esses nós como feixes de 

relações que instituem suas propriedades, causalidades e possibilidades de 

relação – abre a porta ao questionamento e a modificação dessas condições. 

 Pensar em rede como um modo de descrição de fluxos e não como uma 

estrutura possibilita conceber as redes digitais para além da ideia de redes 

sociais, teias de conexões compostas por nós já determinados como atores 

sociais, tecidas tendo como base tecnologias digitais de comunicação 

concebidas como ferramentas produzidas socialmente, cujos usos seriam 

definidos pelas interações entre atores sociais dentro de um leque de 

possibilidades ou direcionamentos inscritos nas próprias tecnologias. Em vez 

disso, proponho pensar no conceito de redes digitais como um recurso 

descritivo que auxilie na visualização de um movimento de conexões 

constituintes, isto é, geradoras dos elementos que põem em relação (humanos 

determinados como tais, subjetivados e individuados como pessoas, grupos ou 

organizações; pensamentos, afetos, linguagens, conceitos, discursos, 

hardwares, softwares, interfaces, perfis, páginas, algoritmos organizadores de 

interações, etc.), cujas condições de possibilidade e pensabilidade e cujos 

limites, propriedades e modos de interação são definidos nas e pelas próprias 

relações que os constituem, entendidas como efetuações de virtualidades ou 

associações intensivas. Podem ser descritas como redes sociotécnicas, fluxos 

de relações entre humanos e não humanos que (re)definem incessantemente 

as propriedades de ambos (LATOUR, 2008; 2012), desde que fique claro que 

não se trata de interações (ações entre) elementos já determinados como 

“sociais” e como “técnicos”, mas de intra-ações9 que distribuem propriedades 

“sociais” e “técnicas” entre os elementos que instituem. O conceito de redes 

sociotécnicas, em cujos termos as redes digitais podem ser pensadas, é um 

modo de descrever fluxos de conexões de atores-redes (cada um dos quais é 

em si um feixe de conexões, uma multiplicidade de possibilidades de efetuação 

                                                           
9 Karen Barad (2003) conceitua como intra-ações (intra-actions) as codefinições dos 
componentes de uma relação que emergem juntos e se apoiam uns nos outros para manter o 
modo de existência em que se expressam. 
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de associações intensivas) que definem e distribuem o social e o técnico, o 

humano e o não humano, os sujeitos e os objetos. Isso implica em considerar 

tanto os atores humanos/sociais e seus modos de subjetivação como os 

aparelhos tecnológicos de produção e divulgação de mensagens processadas 

digitalmente, os programas e interfaces que permitem os primeiros interagirem 

com os segundos, os discursos, as linguagens e demais elementos que 

emergem e participam desses fluxos de relações como efetuações temporárias 

de virtualidades que, por um lado, ocultam outras possibilidades (outras 

conexões e causalidades intensivas) latentes e, por outro lado, redefinem suas 

próprias condições de possibilidade ou causalidades internas na relação uns 

com os outros. Essa perspectiva que abro para pensar as redes digitais está 

em sintonia com a proposta de Karen Barad (2003) de abrir o conceito de 

aparelhos tecnológicos para além da noção instrumental de ferramentas. Para 

a filósofa feminista, os aparelhos 

 

não são meros arranjos estáticos no mundo, mas 
(re)configurações dinâmicas do mundo, específicas 
práticas de agenciamento/intra-ações/performances 
através das quais determinados limites excludentes são 
definidos. Os aparelhos não têm um limite “externo” 
inerente.  A indeterminação do limite “externo” representa 
a impossibilidade do fechamento – a incessante intra-
atividade na reconfiguração iterativa do aparelho (...). Os 
aparelhos são práticas abertas e inacabadas. (BARAD, 
2003, p. 816, tradução minha, grifo e sublinhado da 
autora). 

 

Isto é, as tecnologias – tanto quanto os atores humanos e demais 

elementos que participam de fluxos visualizáveis/descritíveis como redes 

digitais – podem ser pensadas como atores-rede ou conjuntos de associações 

que efetuam temporariamente relações intensivas e (re)definem suas 

condições de possibilidade, suas causalidades internas e externas na relação 

com outros atores-redes. 

As propriedades, causalidades internas e possibilidades de causação 

externa dos elementos constituídos em fluxos de conexões podem se 

estabilizar por meio da reiteração, constituindo assim atores humanos/sociais, 
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tecnologias de comunicação, softwares, esferas (social, técnica, psíquica, etc.) 

e modos ou possibilidades de relação que aparecem como dados, como 

elementos de partida para a construção de redes/estruturas, o que sustenta a 

produção de padrões de auto-eco-organização das conexões que esses 

elementos tecem, as lógicas de rede que moldam e predefinem seu 

funcionamento. Os programas (códigos de interação e metas) das redes que 

assim se constituem são percebidos como reconfiguráveis, devido à 

adaptabilidade das redes/estruturas, enquanto suas lógicas estruturantes são 

concebidas como condições de possibilidade que predeterminam o que pode 

ser feito e pensado em e por meio dessas redes. Mas, na perspectiva que 

proponho, essa eventual auto-eco-organização de elementos que tecem redes 

se torna apenas um modo de descrever a expressão extensiva 

temporariamente estabilizada de movimentos de conexões que, efetuando 

relações intensivas, definem os próprios elementos considerados nós das 

redes (que, na concepção de rede dominante, são pontos de partida já dados). 

As condições de possibilidades desses elementos e as lógicas que suas 

conexões imprimem às redes se tornam, assim, passíveis de transformação e 

se tornam objeto político de disputa. 

 

Redes digitais: uma proposta de conceituação, suas implicações para as 

comunidades virtuais e para a ideia de “ciberespaço” 

 A perspectiva de rede que proponho permite conceituar as redes digitais 

como fluxos de relações que geram, determinam as propriedades e limites 

temporários e acoplam humanos subjetivados e individuados (como pessoas, 

grupos ou organizações) com tecnologias digitais de produção, divulgação, 

armazenamento e reprodução de signos (computadores pessoais e aparelhos 

móveis como laptops, telefones celulares, tablets) conectadas em redes de 

telecomunicações; com programas e interfaces por meio dos quais essas 

tecnologias interagem com humanos e produzem sujeitos agenciados 

maquinalmente (perfis, páginas, subjetivações coletivas operadas por 

hashtags, etc.) que interagem entre si; com as linguagens ou modos de 

codificação de mensagens que essas tecnologias e seus programas e 
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interfaces possibilitam (hipertexto10, imagem, áudio, vídeo, animação, 

linguagens de programação) e suas convergências (que alguns autores 

chamam hipermídia11). Esses acoplamentos produzem teias de interações 

simultâneas e pluridirecionais entre os pontos ou nós que elas mesmas 

determinam, interações que tendem – embora não seja uma necessidade 

inerente – a gerar padrões de auto-eco-organização ou lógicas de 

funcionamento, que participam recursivamente da produção de subjetividades 

e relações dentro das redes. 

O conceito de ator-rede, como já apontei, possibilita conceber os nós de 

uma rede digital não como entes já determinados com características 

intrínsecas, mas como outras redes de associações cujos elementos 

temporariamente fixados são, por sua vez, feixes de conexões e assim 

ilimitadamente. Um nós de rede, por exemplo, pode ser um perfil em um site de 

rede social ou um blog; estes, por sua vez, são redes de relações que 

conectam sujeitos humanos com interfaces de interação, programas, 

algoritmos, códigos para a produção de mensagens, etc.; cada um desses 

elementos são eles próprios teias de associações que relacionam inúmeros 

outros elementos, que são também conjuntos de conexões e assim 

indefinidamente (os sujeitos humanos, por exemplo, são determinados como 

tais pelo entrecruzamento de elementos que os próprios processos de 

subjetivação de onde emergem distribuem entre as diferentes dimensões que 

concebem: biológica, psíquica, sociocultural, linguística, discursiva, tecnológica, 

espiritual, etc.). As relações de cada elemento que configura um nó de uma 

rede podem tanto reproduzir, pela reiteração, como modificar as causalidades e 

condições de possibilidade dos elementos que conectam, assim como as 

                                                           
10 Hipertexto, termo criado em 1965 pelo sociólogo estadunidense Ted Nelson, indica textos 
verbais em formato digital que estimulam uma escrita e leitura não lineares por meio da ligação 
de um corpo de texto a outros conjuntos de informação textual escrita, o acesso aos quais se 
produz por meio der referências específicas chamadas hiperlinks. 
11 Santaella (2010) define hipermídia como o produto da confluência de hipertextos com sons, 
imagens, vídeos, animações e programas informáticos propiciada pela digitalização da 
informação, isto é, pela tradução em sinais digitais binários e a combinação em um mesmo 
suporte de informações diferentes: escritas, sonoras, imagéticas, audiovisuais. A hipermídia 
possibilita percursos de leitura múltiplos, permitindo o acesso a conjuntos de informações 
codificadas em uma determinada linguagem a partir de outros conjuntos de informações 
codificadas em linguagens diferentes, via hiperlinks, e a criação colaborativa pela possibilidade 
que o formato digital fornece de interagir diretamente com cada conjunto de informações e 
modifica-lo. 
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conexões entre nós assim determinados podem reproduzir ou modificar os 

critérios de definição de outros nós e as lógicas os padrões de interação (que 

incluem os processos de produção de subjetividades) emersos das redes. 

A concepção dominante de redes sociais digitais, que como mostrei as 

pensa como teias de conexões entre atores sociais que têm como suporte 

plataformas digitais de comunicação, se fundamenta na percepção de que - no 

nível dos nós e das relações estabilizadas que se reproduzem por reiteração - 

as tecnologias de comunicação digital possibilitam a interação simultânea peer-

to-peer, de igual para igual, entre uma multiplicidade de sujeitos 

interconectados (humanos já subjetivados e individuados que interagem por 

meio de tecnologias predeterminadas como tais, com suas propriedades e 

lógicas de uso). A perspectiva que apresento amplia essa conceituação, 

permitindo entender as interações sociais tecidas em redes digitais como fluxos 

de conexões – visualizáveis, sempre provisoriamente, como redes – de 

humanos, programas de interação (sites de redes sociais, plataformas de 

construção de blogs, softwares de compartilhamento de arquivos, softwares de 

produção colaborativa de conteúdos, etc.), interfaces gráficas (as formas pelas 

quais esses programas se apresentam e interagem com sujeitos humanos), 

possibilidades de (re)produção e compartilhamento de informação que tais 

softwares e interfaces permitem (opções como curtir, comentar, compartilhar, 

recombinar palavras, imagens e sons, marcar, recuperar conteúdos, etc.) e 

trocas comunicacionais (transmissão de mensagens, produção de significados 

e de narrativas, conversações, etc.) que se processam por meio e dentro das 

teias originadas por esses fluxos, cujo caráter social é uma forma de descrição 

- e não uma propriedade necessária ou inerente a essas trocas - produzida 

pelos modos de subjetivação e a ordem geral de determinação que emerge da 

estabilização temporária desse movimento. Posta a impossibilidade de traçar 

uma fronteira conceitual rígida entre o que seria e o que não seria “social” nos 

fluxos de relações descritíveis como redes digitais e que o modo de distribuir 

essa propriedade entre os diferentes elementos que participam deles é produto 

da própria ação dos seus atores (as tecnologias de comunicação, seus 

softwares, interfaces e outros elementos podem ser concebidos como 

“produtos sociais” que permitem e direcionam para determinados vetores as 
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interações entre atores; as trocas entre estes últimos podem ser vistas como o 

único elemento propriamente “social” das redes, das quais as tecnologias 

seriam condições de possibilidade; as tecnologias podem ser pensadas como 

uma configuração específica da técnica, um modo de mediação entre o 

“natural” e o “social”; entre outras possibilidades de configuração ontológica e 

epistemológica das redes), nestas reflexões darei a partir deste momento a 

preferência à expressão redes digitais. 

Considerando redes digitais atualmente visualizáveis e descritíveis como 

conjuntos de relações temporariamente estabilizadas (o nível de configuração 

das redes considerado pela concepção dominante), as que permeiam mais 

capilarmente o cotidiano contemporâneo das castellsianas “sociedades em 

rede” são as que surgem em torno de sites de redes sociais, que Raquel 

Recuero (2009) concebe como “toda ferramenta [digital] que for utilizada de 

modo a permitir que se expressem as redes sociais suportadas por ela” (p. 

102). Considerando-os “softwares sociais”, isto é, “softwares com aplicação 

direta para a comunicação mediada por computador” (Idem, p. 102), a 

comunicóloga define os sites de redes sociais como 

 

sistemas que permitem: i) a construção de uma persona 
através de um perfil ou página pessoal; ii) a interação 
através de comentários; e iii) a exposição pública da rede 
social de cada ator. (Idem, p. 102). 

 

A principal finalidade dessas plataformas, portanto, seria permitir “a 

visibilidade e a articulação das redes sociais” (Idem, p. 102) que, como mostrei, 

a autora concebe como mais amplas que as redes sociais na internet, embora 

as reduza a interações entre atores humanos já determinados como “sociais” e 

já subjetivados e individuados. A maioria dos sites de redes sociais existentes 

são produzidos e gerenciados por corporações, geralmente internacionais, o 

que permite operar uma distinção entre redes digitais comerciais (as mais 

produzidas, cujos programas de articulação e visualização de interações são 

controlados por empresas, na maioria dos casos interessadas em armazenar e 

analisar as trocas entre os usuários para produzir bancos de informações com 
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fins comerciais ou de controle, vigilância ou influência de comportamentos e 

pensamentos) e não comerciais (cujos softwares são produzidos e gerenciados 

por comunidades de programadores e usuários, sem fins de lucro e geralmente 

– mas não necessariamente – também sem fins de controle ou influência). 

Exemplos de sites de redes sociais comerciais de difusão mundial são 

Facebook (atualmente, o que conta com o maior número de usuários em todo o 

planeta), Twitter (plataforma de micromensagens), Youtube (o maior site 

mundial de compartilhamento e socialização de vídeos), Google+, Pinterest, 

LinkedIn (site mundial de relacionamentos com a finalidade específica de 

conectar profissionais e empresas), entre outros. A maioria dessas plataformas 

comerciais de redes sociais são acessíveis de vários tipos de aparelhos fixos e 

móveis, enquanto outras podem ser acessadas preferencial ou exclusivamente 

de telefones celulares: exemplos destas últimas são Instagram (aplicativo que 

possibilita o compartilhamento de fotos e vídeos e a conversação ao redor 

deles), Snapchat (aplicativo que permite a publicação de vídeos curtos ou fotos 

editados com textos e imagens e a interação em torno deles) e a mais 

difundida mundialmente, WhatsApp (que possibilita a troca de textos escritos, 

áudios, vídeos e imagens entre usuários individuais ou em grupos). Recuero 

(2009) inclui nos sites de redes sociais as plataformas de construção e 

alimentação de blogs12, pois apesar de serem concebidos como espaços 

pessoais podem ser transformar em redes de interações por meio dos links e, 

principalmente, dos comentários. 

Além das redes digitais que surgem a partir de sites de redes sociais, 

existem outras que giram em torno de programas peer-to-peer de 

compartilhamento de arquivos (Gnutella, Emule, Torrent, entre outros) que 

                                                           
12 Os weblogs ou blogs são páginas pessoais construídas por meio de programas (plataformas 
de blogging) – que podem ser gerenciados por empresas ou por grupos independentes - que 
permitem a produção individual ou coletiva de textos, imagens, sons e vídeos, sua organização 
e sua divulgação, oferecendo a outros usuários diferentes possibilidades de interação com 
esses conteúdos. O termo blogosfera remete, entre os usuários da internet, para o universo 
amplo, múltiplo e essencialmente indeterminado (na imensa heterogeneidade de blogs 
existentes resulta difícil e redutivo tentar estabelecer tendências gerais de conteúdos, estilos, 
objetivos, estéticas) dos blogs ativos. A blogosfera surgiu na segunda metade da década de 
1990; com a difusão dos sites de redes sociais, por volta da segunda metade da década de 
2000, os autores de blogs passaram estar presentes e hiperlinkar seus conteúdos nestes 
últimos, criando redes de interações que transitam entre as páginas em sites de redes sociais 
(onde, geralmente, se produz o maior fluxo de interações) e as dos próprios blogs. 
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permitem a troca de arquivos musicais, audiovisuais (filmes, séries televisivas, 

etc.), textuais, softwares e outros entre usuários anônimos ou identificados; 

redes que se constroem com base em softwares wikis, que permitem a criação 

de hipertextos coletivos (o mais conhecido e mundialmente usado é o da 

enciclopédia colaborativa Wikipédia); redes que nascem ao redor de 

plataformas digitais criptografadas13 para a troca de arquivos com o objetivo de 

desenvolver de forma colaborativa novos códigos de criptografia; redes de 

troca de programas de código aberto e de discussões entre programadores 

para o desenvolvimento de softwares livres, entre outras. 

 Algumas correntes do pensamento sobre redes digitais defendem que as 

teias de interações que elas produzem (e, como nos sites de redes sociais e os 

blogs, permitem visualizar) entre seus atores – no âmbito da conceituação 

dominante que assume a cristalização extensiva de fluxos intensivos de 

conexões como base ontológica e epistemológica da sua noção de redes, 

pressupondo nós já definidos e padrões de auto-organização emergentes – 

recriariam “o tradicional sentido de participação e envolvimento das antigas 

comunidades” (MALINI e ANTOUN, 2013, p. 63), favorecendo a construção de 

vínculos duradouros e valores compartilhados entre os humanos que delas 

participam. A ideia do surgimento de uma vontade ou impulso de participação 

entre os atores (assumidos como já subjetivados enquanto indivíduos 

autônomos portadores de valores e interesses) é enfatizada por Clay Shirky 

(2011), que considera a cultura da participação - desejo ou sentimento 

compartilhado que impele à colaboração com outros sujeitos conectados nas 

mesmas redes para o desenvolvimento de ações ou tarefas comuns, a 

persecução de objetivos comuns ou a promoção de causas comuns - como a 

principal lógica emergente das redes digitais. Mesmo considerando esse 

anseio por participação uma das mais importantes tendências (na perspectiva 

que adoto, não inerentes nem necessárias) instituídas e reproduzidas pelas 

configurações estabilizadas de fluxos intensivos que percebemos como redes 

digitais, e mesmo considerando que a ideia de comunidades virtuais pode 

                                                           
13 Entende-se com criptografia a decomposição da informação que transita por redes de 
comunicação, de forma que possa ser recomposta e acessada apenas pelos receptores que 
possuem a chave de recomposição; um processo que, no caso das redes digitais, visa garantir 
a privacidade das interações entre usuários. 
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ajudar a visualizar determinadas configurações de relações temporariamente 

fixadas em uma rede, penso que estas não tenham como ser concebidas a 

partir do conceito sociológico clássico de comunidade e que a cultura da 

participação shirkyana não as produza necessariamente. Zygmunt Bauman 

(2013), sempre dentro de uma perspectiva que assume o “ator social” como já 

constituído e que escolhe, a partir de suas preferências e predisposições, 

entrar ou não em uma determinada teia de relações (embora admita que as 

redes de conexões se constituam como modos de produção de subjetividades 

que incentivam certas tendências e desestimulam outras) deixa clara a 

diferença entre ser membro de uma comunidade ou de uma rede: 

 

Pertencer a uma comunidade é uma condição mais 
segura e garantida do que ter uma rede – embora, 
reconhecidamente, com mais restrições e obrigações. A 
comunidade o observa de perto e deixa pouco espaço 
para manobras (ela pode bani-lo e exila-lo, mas não 
permitirá que você saia por vontade própria). Uma rede, 
contudo, pode ter pouca ou nenhuma preocupação por 
sua obediência a normas por ela estabelecidas (se é que 
uma rede tem normas, o que frequentemente não 
ocorre), e portanto o deixa muito mais à vontade, e acima 
de tudo não o pune por sair dela. Você pode acreditar 
que uma comunidade seja “um amigo nas horas difíceis, 
e portanto um verdadeiro amigo”. Mas as redes 
funcionam mais para compartilhar diversão, e sua 
disponibilidade para vir em seu socorro no caso de 
problemas que não se relacionem a esse “foco de 
interesse” comum dificilmente é posta à prova; se o 
fosse, ainda mais dificilmente passaria na prova. (p. 43-
44). 

 

 A visão de Castells (2015) de redes ativadas por tecnologias digitais de 

comunicação, que fundamenta seu conceito de sociedade em rede, também 

desvincula a participação nas redes de qualquer sentimento de pertencimento, 

partilha de valores comuns e obrigação de permanência. Ainda que a 

existência de programas (códigos de interação e metas) torne a noção de 

redes castellsiana menos fluída que a de Bauman (2013), que reduz toda a 

articulação de uma rede de relações a um “foco de interesse comum” sem 

normas ou procedimentos de interação padronizados, mesmo em redes 



65 
 

programadas o único requisito para a participação é estar em sintonia com 

suas metas e procedimentos, um requisito formal – a adesão a critérios 

procedurais transcendentalizados - que determina a avaliação do desempenho 

de cada ator, mas não o obriga a contrair qualquer obrigação de permanência, 

ajuda mútua, solidariedade ou partilha de valores com os demais participantes. 

Um nó-ator, concebido como subjetivado com valores e interesses próprios, 

pode participar de diversas redes ao mesmo tempo sem partilhar valores e 

visão de mundo com outros atores de nenhuma delas, mas apenas metas e 

focos de interesse. Como reforça Santaella (2010), redes digitais são voláteis, 

multidimensionais, entrecruzadas, se desdobram internamente em diversos 

vetores e se reproduzem de maneira acelerada: um mesmo nó – por exemplo, 

um perfil em um site de redes sociais - pode participar de diversas redes que 

em alguns pontos se cruzam; uma rede – como um grupo de discussão ou uma 

página hospedados em um site de redes sociais - pode se multiplicar 

internamente em diversas outras redes ao mesmo tempo independentes e 

entrecruzadas. São configurações e modos de relação (na perspectiva que 

proponho, estabilizações provisórias de fluxos de conexões de atores-redes, ou 

conexões de conexões) que escapam ao conceito tradicional de comunidade 

que implica no pertencimento como vínculo que gera obrigação, na partilha de 

valores, na solidariedade mútua, na impossibilidade de sair por vontade 

própria, entre outros princípios organizadores. 

 Isso não quer dizer necessariamente que seja preciso abandonar a ideia 

de comunidades virtuais. Penso que, operando um deslocamento na 

concepção clássica de comunidade que desenrijeça o vínculo descolando-o da 

obrigação, o conceito seja frutífero para pensar o envolvimento e a participação 

de nós de uma rede em ações ou atividades comuns (portanto, também 

mobilizações políticas) que criam entre seus participantes laços efêmeros 

baseados em uma afinidade temporária de sentimentos ou valores. Ou seja, 

acredito que comunidades virtuais possa se constituir como um modo de 

descrição de configurações específicas (cristalizações temporárias) de 

conjuntos de conexões de atores-rede determinados como nós humanos (e 

subjetivados no âmbito dos conjuntos de possiblidades previstas pelos critérios 

de determinação provisoriamente definidos pela efetuação de virtualidades que 
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expressam) de redes digitais (fluxos de conexões constituintes 

temporariamente fixados como tais) que produzem ações comuns baseadas 

em vínculos transitórios de afinidade que geram – e, recursivamente, são 

gerados por – sentimentos, percepções, experiências ou valores partilhados. 

Enquanto redes podem ser pensadas como fluxos de conexões e não geram 

sentimentos ou valores compartilhados pelos nós humanos que determinam (e 

que, mesmo quando entendidas como conjuntos de relações entre nós já 

dados que configuram seus programas de funcionamento, não pressupõem 

comunhão de interesses e visões, mas apenas adesão a procedimentos 

padronizados), proponho conceber comunidades virtuais como uniões 

provisórias de atores-rede humanos de uma rede digital que originam 

afinidades e partilhas temporárias de sentimentos. São comunidades de 

sentimentos, uniões temporárias ativadas e permeadas por um sentir comum 

que para produzir ações comuns não necessita de valores compartilhados, 

embora possa gerar valores comuns nas trocas, práticas e ações colaborativas. 

Comunidades virtuais, portanto, podem surgir em redes digitais. Não se 

trata de comunidades na acepção clássica: são transitórias, não geram 

vínculos duradouros e, na maioria dos casos, visam resultados imediatos. Mas 

tampouco são “comunidades de araque (...) podendo, quando muito, ter um 

papel catártico (...), que não evoluiria na direção da construção da participação 

atual em ações comuns” (MALINI e ANTOUN, 2013, p. 63). Ações, atividades e 

mobilizações comuns surgem em e por meio de redes digitais, como os 

fenômenos que descrevi na primeira parte deste capítulo revelam, e partilhas 

de valores por afinidades de sentimentos se produzem nos complexos, fluídos, 

multidirecionais e multidimensionais fluxos descritíveis e visualizáveis 

(temporariamente) como redes digitais. Podem ser descritas como 

comunidades, desde que – como propus - se reconceitue a expressão, 

desamarrando-a da rigidez do pertencimento como obrigação de mutualidade. 

 Como vimos, na concepção que proponho de redes digitais - das quais 

podem emergir eventualmente, mas não necessariamente, comunidades 

digitais – fluxos de conexões geram, determinam as propriedades e 

(eventualmente) fixam e acoplam elementos humanos e não humanos, 

corporais (isto é, dotados de corpo tangível) e incorporais. As reflexões sobre o 
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digital produziram diferentes modos de pensar o mundo que emerge desses 

acoplamentos. Computadores pessoais, laptops, smartphones, tablets e outros 

aparelhos fixos e móveis de comunicação digital estão hoje nas casas, nos 

bolsos e participam do dia a dia de atores-redes humanos em todos os 

continentes, sendo a difusão dos aparelhos móveis relativamente independente 

da condição econômica e de outros marcadores sociais (entendendo com essa 

expressão categorias, definidas nos fluxos de associações que se 

autoconfiguram como “sociais”, concebidas para identificar e organizar as 

diferenças entre humanos subjetivados como atores, individuados como 

pessoas ou grupos e distribuídos em diferentes teias de possibilidades de 

ação): sujeitos de quase todas as faixas de renda, cores da pele, identificações 

de gênero, orientações sexuais, entre outros marcadores, possuem 

smartphones ou outros aparelhos móveis de comunicação digital e participam 

de redes digitais por meio deles. Como lembra Santaella (2010), a imagem-

conceito que configurou o modo predominante de conceber o mundo 

constituído pelas interações mediadas/produzidas por aparelhos digitais e as 

interfaces entre humanos e máquinas que exigem é a de ciberespaço, 

expressão criada perlo romancista William Gibson em sua obra Neuromancer, 

lançada em 1984, e reforçada pelo imaginário de filmes como a trilogia Matrix. 

Muitos usuários da internet e pensadores do digital pensam no ciberespaço 

como um lugar separado do mundo físico e que interage, se cruza com o 

espaço não digital, mas mantendo características próprias que o configurariam 

como uma esfera ontológica independente. Muitos pensadores 

 

pintam o ciberespaço como um espaço acima do mundo 
físico, no qual a informação está livre dos 
constrangimentos materiais e geográficos e dos 
monopólios dos privilegiados, informação disponível ao 
acesso de todos, nos fluxos de uma mente a outra 
compondo uma rede coletiva desvinculada das cruéis 
contradições do mundo dito real. (SANTAELLA, 2010, p. 
68). 

 

 Mesmo que, na maioria dos casos, esse sentimento utópico das 

primeiras abordagens sobre o ciberespaço tenha sido suplantado por visões 
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menos entusiastas e até pessimistas sobre a efetiva “liberdade” dos fluxos 

comunicacionais digitais e sobre a ilusão de que as contradições, as relações 

de poder e os constrangimentos do mundo “real” estariam ausentes desse 

universo, a ideia de um espaço digital separado do mundo físico e com suas 

próprias lógicas de interação independentes das espacialidades, as 

temporalidades e os modos de comunicação do mundo “material” e com suas 

próprias linguagens está imbuída no conceito de ciberespaço, visão que após o 

surgimento da web 2.0 e a disseminação dos aparelhos móveis tem sido 

questionada. As redes de humanos, máquinas, programas e suas interfaces 

conectam os fluxos de signos e mensagens digitais com as coisas do mundo 

tido com o “físico” (tido como porque, na perspectiva latouriana que incorporo a 

esta minha construção teórica, a definição do que é “físico” ou “imaterial”, 

assim como “técnico”, “psíquico”, “discursivo”, “biológico”, etc. é produto de 

arranjos temporários de associações entre elementos concebidos como atores-

rede), o que mina a ideia “de qualquer coisa que possa estar esperando em um 

mundo separado a ser acessado” (SANTAELLA, 2010, p. 69). Nessa 

perspectiva não há espaços e tempos separados, “mundos” - o “virtual” e o 

“real” - distintos (ainda que inter-relacionados ou interdependentes), mas fluxos 

de conexões que o tempo todo relacionam elementos digitais (aparelhos, 

programas, interfaces, signos e mensagens produzidos por meio destes, etc.) 

com sujeitos, espaços, objetos – mais exatamente, atores-rede provisoriamente 

configurados como sujeitos, espaços, objetos – não digitais. 

Essa crítica a uma concepção de ciberespaço como lugar separado do 

mundo físico não se deve ao fato de que a microeletrônica contemporânea 

permite que informação codificada digitalmente seja embutida nas coisas ou 

nos corpos orgânicos e possa ser acessada por outras coisas ou corpos, nem à 

cada vez mais capilar copresença de informação digital (mensagens 

codificadas digitalmente) e elementos (espaços, informações, objetos, etc.) não 

digitais na configuração da experiência cotidiana, pois essa ideia ainda 

pressuporia que em algum momento teria havido uma separação entre o digital 

e o não digital que hoje estaria superada. É o que a própria Santaella parece 

sugerir, ao afirmar: “No passado, a fixidez do corpo contrastava com a 

liberdade da mente nas fontes de informação. Agora a informação pode estar 
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nos lugares e o nosso corpo agir como browser14” (Idem, p. 69). Penso, ao 

contrário, que não houve mudança de status ontológico entre os primórdios da 

web e os dias atuais provocada pelo aparecimento dos aparelhos móveis, as 

interfaces de interação e a possibilidade técnica de integrar informação 

codificada digitalmente em corpos e coisas, mas reconfigurações do modo de 

apresentação e de experiência de fluxos que nunca separaram o mundo em 

“espaços” distintos. As redes digitais nunca se constituíram em algum tipo de 

dimensão paralela separada do cotidiano, mas participam como atores – na 

acepção de Latour (2012) de entidades agenciadoras, produtoras de realidade, 

que fazem outros atores-rede fazerem coisas - da incessante geração de 

mundos (no plural, pois – como acenei no início deste capítulo e desenvolverei 

no próximo – atores são perspectivas que criam mundos uns para os outros, 

mundos que relacionando-se com outros redefinem seus modos de existência 

e condições de possibilidade) que são ao mesmo tempo humanos e não 

humanos, materiais e imateriais, biológicos, psíquicos, tecnológicos, 

discursivos etc., sendo cada uma dessas propriedades definidas e distribuídas 

pelas teias de associações que os atores produzem e estabilizam 

provisoriamente. Não “entramos” nas redes digitais, não fazemos “download do 

ciberespaço” (BENTES, 2013, p. 10) como no romance de Gibson, mas 

 

(...) estamos imersos e atravessados por um novo “bios”, 
uma midiosfera constituída de redes, dispositivos, dados, 
processos de interação humano/não humanos, que curto-
circuitaram a separação entre as redes e as ruas. (Idem, 
p. 10). 

 

Admitindo que o espaço de fluxos das redes digitais não pode ser 

considerado um lugar separado do espaço tido como físico, Santaella (2010) 

considera, porém, prematuro decretar o fim do conceito de ciberespaço, 

defendendo que as visões reducionistas que o configuram como um universo 

informacional com caraterísticas próprias desvinculado do mundo “real” 

                                                           
14 Browser ou navegador é um programa que por meio de uma interface gráfica permite 
acessar aos conteúdos da internet e interagir com eles. 
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não fazem, de modo algum, justiça a um fenômeno que 
pode até mudar de nome e não mais ser chamado de 
ciberespaço, mas que veio para ficar, ou seja, um espaço 
de interação, cujo acesso se dá por meio de interfaces 
dos mais diversos tipos que permitem navegar a bel-
prazer pela informação hipermidiática e reenviá-la para 
quem quer que seja, de qualquer e para qualquer lugar 
do planeta. Se é verdade que o ciberespaço desceu para 
a terra, não é preciso jogar fora essa gigantesca criança 
junto com a água do banho, pois negar o ciberespaço 
significa negar um meta-hiperdocumento pervasivo que 
cresce de modo iterativo e que permeia todas as esferas, 
camadas e todos os meandros da vida humana. Os 
dispositivos móveis não apagaram o ciberespaço. Ao 
contrário, tornaram-no ainda mais onipresente. (p. 71). 

 

Apesar de Santaella propor uma conceituação não reducionista de 

ciberespaço, do meu ponto de vista a perspectiva da comunicóloga continua 

assumindo como condição apriorística de pensabilidade do fenômeno o 

pressuposto de “esferas” de realidade que se permeiam umas às outras, o que 

a leva a conceber o espaço das redes digitais como uma dimensão com 

características específicas que se espalharia de modo pervasivo nas demais. 

Por isso, ao invés de recorrer à ideia de “esferas” ou “dimensões” de realidade, 

proponho pensar o espaço de fluxos das redes digitais como lugar de 

efetuação de virtualidades e fixação temporária de elementos humanos e 

maquínicos, materiais e imateriais - entre outras propriedades provisoriamente 

estabelecidas – que determinam, em seus arranjos provisórios, o que é virtual 

e o que é presencial, o que é virtual e presencial ou descartam ambos os 

conceitos de sua maneira de pensar e configurar o real, isto é, cujas relações 

definem as “esferas” ou “dimensões” da existência (ou descartam a divisão da 

vida em esferas). O espaço das redes, nessa perspectiva, não é um espaço de 

interações ou meta-hiperdocumento que “se torna” onipresente, mas o lugar de 

definição e distribuição das dimensões em que a realidade está 

temporariamente organizada. Isso dificulta pensa-lo em termos de ciberespaço, 

posto que o prefixo ciber institui o pressuposto de uma “esfera” com 

características próprias diferenciada do que não é ciber, mesmo que “permeie” 

ou “pervada” as outras dimensões. 
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Exemplos, ainda que fictícios, permitem compreender melhor a posição 

que apresento. A ideia de um espaço digital ou ciberespaço como lugar de 

trocas comunicacionais por meio de aparelhos conectados à internet e suas 

interfaces faz supor que se envio uma mensagem, compartilho ou curto um 

post de um contato meu em um site de redes sociais estaria operando uma 

interação propriamente digital; se estou fisicamente no bairro onde essa 

pessoa mora e, para chegar à residência dela, abro um aplicativo em meu 

smartphone para visualizar o mapa do lugar e me movimentar naquele espaço 

ou se estou fisicamente junto a essa pessoa, tiro uma foto dos dois com meu 

smartphone, a posto em meu perfil em um site de redes sociais e interajo com 

meu interlocutor ao mesmo tempo oralmente e no post de meu perfil estaria 

“hibridando” o mundo “real” e o “virtual”, o segundo estaria “permeando” e “se 

cruzando” com o primeiro, tornando suas fronteiras fluídas e dificilmente 

separáveis; enquanto se encontro essa mesma pessoa na rua e apenas 

converso com ela oralmente estaria realizando uma interação “presencial”. No 

primeiro caso estaria no ciberespaço; no segundo e terceiro exemplo, o 

ciberespaço estaria permeando o mundo físico; no quarto, estaria fora do 

ciberespaço. Essa concepção institui um mundo no qual espaços separados, 

cada um com caraterísticas próprias que definem modos de relação 

específicos, convivem um ao lado do outro e, no máximo, se cruzam ou 

interpenetram. O que a perspectiva que proponho coloca, ao contrário, é que 

minhas relações com outros sujeitos e com os espaços em que se constitui 

minha experiência são definidas em suas condições de possibilidade e modos 

de interação pela minha participação em interações digitais e que, 

recursivamente, meus modos de relação com interfaces e perfis digitais são 

definidos pelas minhas relações com sujeitos e espaços tidos como off-line. 

Formas de interpelação, hábitos perceptivos e cognitivos, sentimentos, campos 

de significações e outros elementos construídos nas minhas trocas digitais 

participam de uma conversação “olho no olho” com um interlocutor mesmo que 

aparelhos e interfaces não estejam presentes no ato; vice-versa, modos de 

percepção e de pensamento, sentires, significados e outros elementos 

construídos em interações “olho no olho” participam e definem meus modos de 

relação digitais. Não há separação, nem “cruzamento” ou “hibridização”: 

apenas fluxo de conexões que (re)definem – e, eventualmente, estabelecem 
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provisoriamente - atores-rede e seus modos de relação. Falar em interações 

“digitais” e “presenciais” ou em ciberespaço e outras dimensões da vida (e em 

seus respectivos entrecruzamentos ou na pervasividade do primeiro) pode ter 

uma utilidade operacional, mas desde que não se atribua a essas “esferas” 

status ontológico e se admita que são definidas e distribuídas por 

agenciamentos que constituem atores-rede em um espaço que não é nem 

ciber, nem físico nem híbrido, mas o lugar de determinação temporária do que 

é ciber, físico e híbrido. Por isso, ainda que reconheça certa utilidade prática ao 

conceito de ciberespaço, ao longo das reflexões que vou tecer a seguir usarei 

apenas a expressão redes digitais para referir-me aos fluxos de conexões que 

geram, determinam (em suas condições de possiblidade, propriedades e 

modos de relação) e organizam temporariamente as relações de atores-redes 

humanos e maquínicos (aparelhos, programas, interfaces, linguagens, etc.). 

 

O post é voz que vos libertará? Pensando agenciamentos digitais e 

transformação política 

 A perspectiva que proponho para pensar as redes digitais, aliada à 

mencionada redefinição latouriana do social como tipo de conexão de atores-

redes temporariamente fixada, permite também abandonar conceitos como o 

de sociedade em rede de Castells (2013; 2015) que, como mostrei, pressupõe 

estruturas (padrões estáveis de organização de relações) “ativadas” por 

tecnologias digitais entendidas como meios (ferramentas, instrumentos, 

suportes), ou seja, como produtos sociais, mas não atores. A visão que 

apresento, em compensação, possibilita conceber os elementos que – ao 

emergir de fluxos de relações intensivas - se constituem como digitais 

(aparelhos, programas, interfaces de interação, linguagens hipermidiáticas, 

etc.) como atores-rede que participam de forma determinante, mas com o 

mesmo status ontológico e epistemológico de quaisquer outros, da 

(re)definição permanente das naturezas-culturas contemporâneas. O conceito 

de natureza-cultura é proposto por Latour (2008) para pensar os conjuntos de 

associações de elementos sem características inerentes que se 

co(re)configuram em múltiplos fluxos de agenciamentos. Nessa perspectiva, 
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não há uma “natureza” (seja concebida como entidade objetiva ou construída 

pelo homem por meio das suas representações), uma “sociedade” (como 

entidade composta por meras relações intersubjetivas entre humanos) e 

“mediadores” (sejam simbólicos ou materiais) entre uma e a outra ou entre os 

sujeitos e o mundo: há naturezas-culturas, isto é, devires (fluxos de 

alianças/associações), continuum em que as propriedades “naturais” e as 

“culturais” (o que é subjetivo, o que é objetivo, o que é discursivo, o que é 

biológico, o que é psíquico, o que é noológico, o que é tecnológico, etc.) são 

distribuídas ao longo de fronteiras flutuantes (re)definidas nos e pelos 

agenciamentos. 

A co(re)definição do natural e o cultural, do humano e o não humano tem 

um caráter diretamente político (LATOUR, 2004; 2012), pois diz respeito ao 

aspecto (entranhado nas consciências e operante na percepção) que os jogos 

associativos imprimem à realidade e à experiência, cristalizando relações que 

se configuram como de poder e de saber. Relações nas quais, como já 

ressaltei, todos os elementos que delas participam – objetos, ideias, 

linguagens, discursos, aparelhos tecnológicos, etc. – possuem o mesmo poder 

agenciador. Por um lado, como vimos, essa visão reconceitua o social 

estendendo-a aos não humanos e, por outro, explicita – aproximando-se ao 

perspectivismo antropológico de Viveiros de Castro (2002; 2015) - o caráter 

inerentemente social e relacionista da natureza (que não a reduz a uma 

“construção social”, no sentido moderno de conjunto de representações 

produto da interação entre sujeitos, mas a expressa como um fluxo de 

associações que se define e redefine por e em agenciamentos). A natureza é 

social; uma sociedade é apenas um modo de se apresentar da natureza e tanto 

sociedade como natureza são tipos de conexões que definem o que é natural e 

o que é social, podendo ambos os conceitos serem dispensados de uma 

determinada maneira de constituir o real. A realidade contemporânea, nessa 

perspectiva, não se constitui de “sociedades em rede”, mas de naturezas-

culturas de cujas definição e da distribuição interna de cujas propriedades 

(sujeitos, objetos, elementos materiais e imateriais, etc.) participam de forma 

consistente atores-redes que se instituem como digitais e seus modos 

temporariamente estabilizados de relação (padrões emergentes ou lógicas de 

rede). 
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 Os agenciamentos dos quais participam atores provisoriamente 

configurados como sujeitos humanos, aparelhos informáticos, softwares, 

interfaces de interação, linguagens hipermidiáticas, algoritmos, formas 

subjetivadas maquinalmente como perfis e páginas em sites de redes sociais, 

hashtags e outros elementos constituídos enquanto digitais podem produzir 

causalidades, modos de subjetivação e formas de relação inusitados, 

efetuando virtualidades não visíveis nem pensáveis no atual regime de 

determinação, ou reproduzir práticas, subjetividades, discursos, formas de vida, 

maneiras de conhecer e interagir com o real já determinadas em seus critérios 

de possibilidade e pensabilidade, previsíveis enquanto causadas por relações 

cristalizadas de poder/saber. Portanto, os agenciamentos digitais – e as redes 

em cujos termos podem ser provisoriamente visualizados e descritos – podem 

ser concebidos como um âmbito político (MALINI e ANTOUN, 2013; RÜDIGER, 

2011) de produção de subjetividades e relações, e mais ainda, de geração das 

condições de possibilidade de processos de produção de subjetividades e 

relações (ideia que desenvolverei nos próximos capítulos). Um âmbito que 

produz e põe em confronto – e, recursivamente, se constitui e redefine pelo 

confronto entre - interesses, poderes, concepções de mundo, práticas 

concebidas como materiais, simbólicas, linguísticas ou discursivas, imaginários, 

saberes, paradigmas de construção de conhecimento e inteligibilidade do real, 

projetos que se configuram temporariamente como sócio-econômico-políticos, 

científico-tecnológicos, militares, religiosos, culturais ou de outro caráter 

(entendendo esses termos, como já vimos, como modos de descrição de tipos 

de conexões). A reprodução, por meio da reiteração, de critérios de 

determinação e de relações cristalizadas e impulsos em direção à ruptura 

dessas estabilizações atravessam essas tensões, produzindo e (re)definindo 

lógicas (padrões de interação) temporárias das redes digitais.  

 Um vetor que determina atualmente todas as redes digitais em todos os 

lugares onde emergem, fazendo com que muitos o considerem uma 

característica inerente e definidora delas, é o que Ivana Bentes (2013) 

descreve como “a emergência de uma economia da abundância, do 

compartilhamento” (p. 11). Mesmo que, à luz da concepção que proponho, 

diferentemente de Bentes não considere essa “economia da abundância” a 



75 
 

característica das redes digitais ou sua lógica estruturante (o que pressuporia 

uma lógica inerente a elas), é consensual entre todos os estudiosos do digital 

que quase em toda parte a maioria dos sujeitos conectados produzem e 

compartilham incessantemente mensagens codificadas de forma multimodal e 

hipermidiática (na maioria das vezes recombinando material textual, visual, 

sonoro ou de outros tipos já existente), põem em circulação signos e 

mensagens que ativam sentimentos e provocam emoções, geram de forma 

colaborativa e socializam informações, narrativas, softwares, cooperam para 

realizar ações. O tempo todo e em quase todo lugar, sujeitos conectados 

interagem criando abundância de mensagens, narrativas, programas, articulam 

e realizam ações comuns e compartilham os produtos de sua cooperação 

gratuitamente. É essa inegável tendência, que todas as redes digitais 

apresentam em todos os lugares onde se manifestam, que originou o já citado 

conceito de cultura da participação, que Shirky (2011) concebe como um 

padrão intrínseco às redes. Uma tendência que, como mostrei na primeira 

parte deste capítulo, entre outros fenômenos tem favorecido a emergência de 

“uma mobilização global político-afetiva nas ruas e nas redes” (BENTES, 2013, 

p. 14). Mobilizações que têm associado atores-redes humanos, aparelhos 

móveis de conexão à internet e plataformas digitais de comunicação (sites de 

redes sociais, blogs, site de compartilhamentos de vídeos e outras) em práticas 

de cooperação para a produção de transformações políticas. Como lembra 

Bentes: 

 

Foram utilizados vídeos, posts, associados a hashtags, 
tweets e memes online, para criar ondas de intensa 
participação em experiência de tempo e de espaço, a 
partilha do sensível, a intensidade da comoção e 
engajamento construídos num complexo sistema de 
espelhamento, potencialização entre redes e ruas. (2013, 
p. 14, grifo da autora). 

 

 Na maioria dos casos, como mostrei, têm sido mobilizações não 

hierárquicas, espontâneas, desencadeadas por afinidades temporárias de 

sentimentos e que – como aponta Castells (2013) – têm experimentando a 
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construção de espaços, tempos, relações, modos de vida e formas de exercer 

a democracia alternativos aos instituídos (o que não quer dizer 

necessariamente, como aprofundarei no próximo capítulo, impensáveis ou 

impossíveis para o regime de determinação existente: apenas, não pensados e 

não praticados até aquele momento). É essa mesma, intensa participação que 

tem produzido e produz incessantemente campanhas sociais e políticas – nas 

redes digitais e articuladas por meio delas - em torno de temas que afetam 

grupos específicos sociedades-naturezas inteiras (discriminação de gênero, 

orientação sexual, raça, religião ou condição socioeconômica; acesso aos bens 

comuns; desigualdade social; violência policial; políticas ambientais; direitos 

trabalhistas; direitos dos migrantes, entre outras); discussões e trocas de ideias 

que contribuem para o engajamento de inúmeras pessoas em causas coletivas; 

meios de comunicação colaborativos alternativos aos comerciais que têm 

quebrado o monopólio das narrativas dos conglomerados de comunicação, 

entre outros fenômenos. 

Como mostrei, porém, nem todas as práticas e experiências políticas 

surgidas nas últimas décadas em redes digitais promovem ou visam 

transformações libertárias: várias delas estão permeadas por – e suas 

interações, digitais e “olho no olho”, (re)produzem - ideias, aspirações, 

concepções do sujeito e da sociedade, discursos drasticamente limitantes da 

capacidade de humanos subjetivados como indivíduos ou grupos existirem e 

agirem (invocando e praticando a repressão e o controle social de 

determinadas subjetividades e formas de vida; deslegitimando a alteridade 

social e política não admitida em seus regimes de verdade e outras práticas). 

Parece cada vez mais evidente que o desejo de participação na construção da 

“sociedade” (entendendo com o termo, é sempre importante ressaltar, uma teia 

de conexões que são definidas e experienciadas como “sociais” pelos atores-

rede que as configuram) que as redes digitais têm despertado produz todos os 

dias violências físicas e simbólicas (a reprodução, através de práticas ou 

discursos, de relações de inferiorização e dominação) contra sujeitos 

individuais e coletivos por motivos de gênero, raça, orientação sexual, religião, 

condições econômicas e outros marcadores; movimentos espontâneos, auto-

organizados e horizontais para espalhar ódio (político, racial, de gênero, 
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religioso, etc.), para incentivar ou legitimar agressões, assassinatos, estupros 

ou torturas, para reivindicar a implantação de regimes autoritários e inúmeras 

outras ideias e práticas de subjugação (impedimento ou limitação das 

possibilidades de existir e de agir) de indivíduos e grupos cujas características 

definidoras (atribuídas a eles de fora ou autoafirmadas) não são admitidas 

como legítimas no modo de configurar o mundo de quem realiza essas 

ações/mobilizações. 

Evgeny Morozov (2011) mostra que, em muitos países, redes digitais 

têm sido e são usadas para disseminar discursos e organizar movimentos de 

perseguição e promover ações coletivas violentas contra imigrantes, homo e 

transexuais, mulheres, praticantes de determinadas religiões, militantes 

políticos, entre outros grupos. No Brasil, como reconstruí na primeira parte 

deste capítulo, interações tecidas em redes digitais têm dado visibilidade nos 

últimos anos a discursos e práticas violentamente conservadoras e constituído 

grupos que as promovem em sujeitos políticos. Em um artigo publicado na 

versão brasileira do diário espanhol El País, a jornalista Eliane Brum descreve 

com lucidez esses fenômenos que – brincando com o conceito de “banalidade 

do mal” de Hannah Arendt – enxerga como manifestações de uma “boçalidade 

do mal”: 

 

A boçalidade do mal, uma das explicações possíveis para 
o atual momento, é um fenômeno gerado pela 
experiência da internet. Ou pelo menos ligado a ela. (...) 
Descobrimos o que cada um de fato pensa sem nenhuma 
mediação ou freio. E descobrimos que a barbárie íntima e 
cotidiana sempre esteve lá, aqui, para além do que 
poderíamos supor, em dimensões da realidade que só a 
ficção tinha dado conta até então. 

(...) Nas postagens e comentários das redes sociais, seus 
autores deixam claro o orgulho do seu ódio e muitas 
vezes também da sua ignorância. Com frequência 
reivindicam uma condição de “cidadãos de bem” como 
justificativa para cometer todo o tipo de maldade, assim 
como para exercer com desenvoltura seu racismo, sua 
coleção de preconceitos e sua abissal intolerância com 
qualquer diferença. 

Foi como um encanto às avessas – ou um desencanto. A 
imagem devolvida por esse espelho é obscena para além 
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da imaginação. Ao libertar o indivíduo de suas amarras 
sociais, o que apareceu era muito pior do que a mais 
pessimista investigação da alma humana. Como qualquer 
um que acompanha comentários em sites e postagens 
nas redes sociais sabe bem, é aterrador o que as 
pessoas são capazes de dizer para um outro, e, ao fazê-
lo, é ainda mais aterrador o que dizem de si. Como o 
Eichmann de Hannah Arendt, nenhum desses tantos é 
um tipo de monstro, o que facilitaria tudo, mas apenas 
ordinariamente humano. (BRUM, 2016). 

 

Operando, nessa descrição de Brum, um deslocamento epistemológico 

da ideia de uma “essência” ou “alma humana” para a de produção de 

subjetividades em fluxos de agenciamentos que fazem emergir atores-rede, 

percebemos que as interações em redes digitais não só têm produzido e 

produzem mobilizações libertárias, mas também – e, não raro, com intensidade 

muito maior – têm reproduzido e reproduzem mecanismos de poder, relações, 

saberes, discursos e práticas de dominação. 

O post é voz que vos libertará: este verso da canção Amanhã... Será? 

d’O Teatro Mágico encarna a esperança das redes digitais como âmbito de 

libertação, esperança que permeia a história das lutas pela configuração das 

internet e aflorou com intensidade inusitada após as Primaveras Árabes de 

2011 (mobilizações surgidas de interações em redes digitais em diversos 

países do Magrebe, que derrubaram ditaduras de décadas), nas quais a 

composição está inspirada. O que o artigo de Brum escancara impiedosamente 

é que essa promessa se esfacela todos os dias diante das manifestações de 

violência, ódio e discriminação que emergem de interações digitais, o que torna 

outro verso da mesma canção um operador mais poderoso para concebê-las: 

Todo bit, byte e tera / Será força bruta a navegar / Será nossa herança em 

terra! Pura potência, cujos vetores são definidos nos e pelos agenciamentos 

produtores de liberdade ou reprodutores de dominação. 

Além do mais, todas as práticas políticas geradas em e por meio de 

redes digitais – libertárias ou não - pressupõem modos de (auto-

eco)constituição dos sujeitos, de conceber e praticar a comunicação, de 

experienciar e utilizar as tecnologias que, independentemente dos seus fins, 
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podem não desconstruir, mas apenas reorganizar internamente relações de 

poder instituídas por modos de determinação não problematizados. 

Consideremos, por exemplo, as mobilizações surgidas em redes digitais 

contra o aumento das passagens de ônibus em muitas cidades brasileiras em 

2013, as a favor do impeachment da presidenta Dilma Rousseff eclodidas entre 

2015 e 2016 e as campanhas digitais feministas #MeuPrimeiroAssédio, 

#MeuAmigoSecreto e #BelaRecatadaEDoLar ocorridas entre o fim de 2015 e a 

primeira metade de 2016. As mobilizações de 2013 e as campanhas feministas 

surgiram espontaneamente, a partir de eventos detonadores, e contaram com 

escassos recursos econômicos para o trabalho de produção e divulgação de 

suas mensagens; as mobilizações pelo impeachment foram organizadas a 

partir de centros de definição de estratégias e objetivos e dispuseram de fortes 

recursos, fornecidos por organizações econômicas e políticas interessadas em 

promove-las. As manifestações contra o aumento das passagens de ônibus 

visavam reverter uma medida econômica que consideravam injusta para a 

população pobre e colocar na agenda pública a discussão sobre o modelo de 

transporte e de organização das cidades brasileiras; as mobilizações pelo 

impeachment tinham como objetivo derrubar um governo eleito; as campanhas 

digitais feministas se propunham a sensibilizar sobre violências que as 

mulheres sofrem cotidianamente por práticas e discursos, violências que 

muitas vezes passam despercebidas porque são naturalizadas. Os movimentos 

contra o aumento das passagens de ônibus e as campanhas feministas 

pressupuseram e, ao mesmo tempo, geraram nas trocas entre seus 

participantes princípios libertários (luta contra práticas e estruturas percebidas 

como produtoras de desigualdades, promoção de relações sem dominação); as 

mobilizações pelo impeachment se basearam na partilha - e estimularam a 

produção - de princípios conservadores (luta contra políticas de redistribuição 

de renda e de remoção de obstáculos para o acesso a oportunidades, uma 

visão de mundo fundada na ideia do merecimento produto do esforço individual 

como critério para o gozo de tudo aquilo que é instituído como direitos). As 

mobilizações de 2013 e as campanhas feministas não tiveram lideranças 

definidas; as mobilizações pelo impeachment tiveram líderes autoproclamados 

responsáveis pela definição das estratégias e a tomada de decisões, ainda que 
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o movimento tenha transbordado a capacidade de controle dessas lideranças e 

construído, nas interações entre seus participantes, seus próprios padrões de 

auto-organização. 

Existem diferenças significativas, portanto, entre as estratégias de 

articulação, os objetivos e princípios compartilhados pelos participantes e as 

formas de liderança dessas mobilizações surgidas em e por meio de redes 

digitais. Porém, existe um fio comum que as atravessa e não se reduz à 

evidência de que todas utilizam as redes digitais como principal modo de 

comunicação interna e externa. Esse fio se relaciona com a maneira como os 

atores determinados como humanos que delas participaram se constituem e 

experienciam, com a maneira instrumental desses atores conceberem as 

tecnologias digitais e seus programas e interfaces e com seu modo comum de 

afetação. Os sujeitos que participaram dessas mobilizações se (auto-

eco)definem como indivíduos (conjuntos de atributos ou características 

concebidas como próprias, escolhidas ou recebidas) dotados de autonomia, 

valores e interesses que interagem com outros indivíduos para perseguir 

objetivos partilhados, tecer vínculos que criem ou confirmem identidades ou 

criar princípios comuns. Esses sujeitos assim configurados concebem os 

aparelhos com os quais se conectam à internet e os programas e interfaces 

com os quais interagem como ferramentas de comunicação que lhes 

possibilitam relações e ações propriamente sociais a partir de suas autonomia, 

desejos e valores próprios; não os enxergam como atores que contribuem para 

definir suas subjetividades. Todas as três mobilizações mencionadas se 

produziram por contágio viral de emoções, que se desdobrou entre as trocas 

em sites de redes sociais e o contato corporal nas ruas e foi promovido pela 

disseminação de mensagens hipermidiáticas e multimodais com forte 

capacidade de ativar sentires latentes e despertar emoções que o modo de 

determinação existente vincula – como possibilidades, não necessidades – a 

esses sentimentos. Emoções como indignação, raiva, entusiasmo (provocado 

por uma sensação improvisa de poder, de tomada ou retomada das rédeas da 

própria existência), entre outras, permearam e motivaram à ação atores - 

subjetivados como indivíduos autônomos - nas três mobilizações mencionadas, 

independentemente dos diferentes direcionamentos específicos que elas 
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imprimiram a tais emoções. Ou seja, os três acontecimentos políticos 

mobilizaram atores-rede humanos pela criação de ambiências afetivas 

construídas por uma comunicação que apela ao sentir em sujeitos que se 

percebem como indivíduos autônomos, portadores de caraterísticas, valores e 

interesses próprios, e graças à capacidade de circulação desses afetos que as 

redes digitais – experienciadas como ferramentas - propiciam. O modo de 

constituição ontológica dos sujeitos e tecnologias que participaram dessas 

mobilizações, as formas de afetar e ser afetado e os modos de conceber e 

praticar a comunicação em redes digitais são os mesmos nos três casos, 

independentemente das diferenças entre seus objetivos, entre os princípios 

compartilhados/produzidos nas trocas entre seus participantes, entre suas 

maneiras de articulação e de liderança. 

Reforço, portanto, minha posição de que pensar uma política e uma 

comunicação de transformação em redes digitais exija uma concepção destas 

últimas que não as reduza a conjuntos de conexões entre atores já dados que 

fariam emergir seus próprios padrões internos de auto-organização. Isso 

requer, por sua vez, uma concepção dos agenciamentos digitais - as relações 

que configuram essas redes - que não os compreenda como associações entre 

pontos já determinados em suas características e possibilidades de interação. 

Como já pontuei, entendo com agenciamentos digitais conexões que instituem 

e relacionam atores-rede provisoriamente configurados como sujeitos humanos 

(e seus conceitos, discursos, modos de percepção e construção de 

conhecimento, tendências de pensamento e de ação, sistemas de significação, 

etc.), aparelhos de conexão à internet, softwares, interfaces gráficas, 

linguagens hipermidiáticas, algoritmos e outros elementos estabelecidos como 

digitais, (re)definindo as causalidades e critérios de constituição dos atores que 

inter-relacionam. Essa concepção permite pensar os agenciamentos digitais 

como um âmbito complexo onde se joga incessantemente uma disputa entre 

cristalização e reprodução de pressupostos, que fundamentam modos de 

subjetivação e de relação constituídos, contra a geração de associações não 

previstas nem pensáveis no atual regime de determinação (isto é, efetuações 

de relações intensivas ainda não concebidas). É uma perspectiva que recusa a 

ideia de lógicas próprias das redes digitais (sejam entendidas como “cultura da 
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participação”, “economia da abundância” ou qualquer outra forma), de “padrões 

emergentes” de organização das relações digitais compreendidos como 

inevitáveis, transcendentais e condições de possibilidade de quaisquer modos 

de subjetivação e relação nas redes e de quaisquer “usos” pensáveis delas. 

Como conceber, então, uma política transformadora nas e pelas redes 

digitais e o lugar da comunicação nela, no âmbito do modo de pensar as redes 

digitais que propus neste capítulo? Como pensar subjetividades, relações, 

práticas, processos de comunicação livres? Como e em relação ao quê 

entender essa liberdade? 

Essas interrogações fundamentam e alimentam as reflexões a seguir. 

Para desenvolvê-las definirei, em primeiro lugar, em que termos penso uma 

política e uma comunicação de transformação, o que pressupõe uma 

concepção de como se (co)constituem o sujeito e a realidade que vivencia, 

uma conceituação da comunicação e de sua implicação nesse processo.  
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Como conceber política de transformação: modos de determinação e 

acontecimento 

 Como conceber uma política de transformação? Em quais circunstâncias 

e sob quais condições uma ação ou mobilização micro ou macropolítica pode 

ser considerada transformadora? Para começar, acredito que seja necessário 

perguntar-nos: transformadora com relação ao quê? 

 Como Safatle (2015), defendo que uma política de transformação só é 

tal quando modifica os modos de determinação dos sujeitos que a produzem 

ou que emergem dela. Um modo de determinação é uma organização do real 

que define como o sujeito pode constituir-se, experienciar-se, afetar e ser 

afetado, portanto, como – não o que - se pode perceber, conhecer, pensar, 

dizer e fazer. Pressupõe uma forma geral de individuação, de construção dos 

corpos (individuais e políticos15) e de relação. É por isso que o filósofo afirma 

que 

 

compreender o poder é uma questão de compreender 
seus modos de construção de corpos políticos, seus 
circuitos de afetos com regimes extensivos de implicação, 
assim como compreender o modelo de individualização 
que tais corpos produzem, a forma como ele nos implica. 
Se quisermos muda-los, será necessário começar por se 
perguntar como podemos ser afetados de outra forma, 
será necessário estar disposto a ser individualizado de 
outra maneira, a forçar a produção de outros circuitos.(p. 
16). 

 

Um modo de determinação é, portanto, a instituição e reprodução de 

uma forma geral de produção e articulação do experienciável, dentro de cujos 

moldes se articula um conjunto potencialmente ilimitado (pois não há como 

definir de antemão suas possíveis expressões), mas não indeterminado (pois 

seu marco formal, sua base de possibilidades está pré-constituída) de modos 

                                                           
15 Corpo político é uma metáfora que se refere às maneiras de pôr a existência em comum que 
podem ser instituídas. Afirma Safatle: “Se não é possível pensar a instauração política sem 
apelar às metáforas corporais é porque, na verdade, constituir vínculos políticos é indissociável 
da capacidade de ser afetado, de ser sensivelmente afetado, de entrar em um regime sensível 
de aisthesis. (...) Pois um corpo não é apenas o espaço no qual afecções são produzidas, ele 
também é produto de afecções” (2015, p. 23). 
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de subjetivação. Concebendo o sujeito como a percepção de um continuum 

dentro de um fluxo permanente de conexões e subjetividade como as 

tendências sensoriais, perceptivas, de afecção, de pensamento e de ação de 

um sujeito dentro de uma rede de relações, uso o conceito de subjetivação 

como operador aberto que remete para todos os processos (entrecruzados, 

multivetoriais e nunca totalmente conhecíveis: múltiplas determinações, não 

determinismos) que contribuem para a construção de subjetividades pela ação 

de redes complexas de práticas e mecanismos (linguagens, discursos, 

tecnologias, relações) de saber e poder dentro de um regime dado de 

determinações. Como escreve Deleuze (2015): “O si-mesmo não é nem um 

saber nem um poder. É um processo de individuação que diz respeito a grupos 

ou pessoas”. 

Conceber o sujeito como continuidade não implica na percepção de uma 

identidade, entendida como um suporte que se mantêm estável ainda que 

mudem suas características acidentais, o que remeteria para uma essência 

com propriedades inerentes ou uma forma transcendental a ser “preenchida” 

com conteúdos. A percepção do sujeito como “uma produção de identidade 

consigo mesma” (SODRÉ, 2006) é uma construção moderna, ou, como diria 

Latour (2008) para evitar cairmos na armadilha de acreditar que algum dia 

fomos modernos, pelo conjunto de práticas sociotécnicas, redes de humanos e 

não humanos e operações de pensamento que se (auto)instituiu e se 

experiência como modernidade. Uma experiência de continuidade não precisa 

produzir inevitavelmente identidade: aquilo que é vivido como contínuo - e que 

portanto funda a auto-experiência do sujeito - pode ser a própria produção do 

não idêntico, a diferença não suprassumível em qualquer forma transcendental. 

Por ser concebível só nos e pelos agenciamentos de onde emerge, a 

subjetividade, mesmo que possa consolidar tendências pela sua reiteração, 

não pode ser pensada nos termos de propriedades, mas de vetores e 

capacidades (de pensamento, ação, etc.) atreladas às redes de relações das 

quais participa, direcionamentos e possibilidades que podem tanto se 

consolidar como se reconfigurar no curso de suas interações. Por isso, não se 

trata de 
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perguntar-se sobre que tipo de sujeito é produzido, mas 
que pode fazer o ser humano, que capacidade de afectar 
e ser afectado tem em um dispositivo concreto. Essa 
capacidade não é tampouco uma propriedade da carne, 
do corpo, da psique, da mente ou da alma. É, 
simplesmente, algo variável produto ou propriedade de 
uma cadeia de conexões entre humanos, artefatos 
técnicos, dispositivos de ação e pensamento. 
(DOMÈNECH, 2001, p. 129 apud SANTAELLA, 2004, p. 
21-22). 

 

Conceituar modo de determinação e subjetivação de forma separada, 

ainda que sejam processos atrelados que se pressupõem mutuamente, tem 

uma implicação importante para o propósito deste estudo: significa conceber 

que modos de subjetivação divergentes e redes de relações de poder/saber 

antagônicas, alternativas umas às outras podem ser produzidas dentro do 

mesmo modo formal de determinação. Isso é muito relevante na hora de 

pensar o poder e a transformação em e por meio de redes digitais. De fato, a 

emergência de subjetividades alternativas às dominantes em determinadas 

redes de relações de poder/saber, por meio de práticas emancipatórias 

(práticas que, recursivamente, são produzidas pela constituição ou auto-

constituição dessas novas subjetividades), pode efetuar-se dentro dos mesmos 

moldes formais de determinação que originam as subjetividades hegemônicas 

daquelas redes. Por exemplo, a recente constituição em sujeito político, em 

vários países, de multidões auto-organizadas – algumas das quais 

mencionadas nas páginas anteriores - que levantaram demandas até então 

não contempladas na organização do sensível e experimentaram modos 

inéditos de viver em comum e de tomar decisões coletivas nem sempre 

modificaram, ou sequer tensionaram, o modo de determinação por 

predicabilidade (atribuição de “propriedades”) da pessoa (subjetivada como 

indivíduo com características próprias, seja inerentes ou livremente escolhidas 

e intercambiáveis), com suas conotações de “autonomia”, “independência” e 

“autenticidade” (com relação a um “si próprio” substancializado) característico, 

como aprofundarei mais adiante, da sociedade de controle digital 

contemporânea. 
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Enfatizar o modo de determinação dos sujeitos e da realidade como 

forma, perspectiva central para a minha construção teórica, põe um problema 

levantado por Judith Butler (2004b): o perigo de transformar as formas em 

condições transcendentais para a subjetivação social e política (que se 

tornaria, assim, um mero “preenchimento” com “conteúdos” bio-psico-

socioculturais específicos de um molde abstrato predeterminado). É um perigo 

por dois motivos. Primeiro, porque transforma modos de determinação em 

formas vazias – expressão usada por Žižek que remete a uma concepção de 

universalidade como forma sem conteúdos, contestada por Butler (2004b) - 

pré-sociais e pré-políticas. Segundo, porque faz emergir a forma como o 

“campo de batalha” – mais uma vez, Butler cita palavras de Žižek - da disputa 

pela hegemonia das normatividades e dos modos de subjetivação. Aceitar esse 

postulado leva a considerar a forma – o modo geral de determinação – como a 

base de inteligibilidade e de possibilidade do real, o que implica que tanto as 

subjetividades hegemônicas como as não hegemônicas dentro de um 

determinado regime de relações de poder/saber se definam e constituam nos 

termos estabelecidos pelo seu fundamento transcendental comum. Implica 

também, e esse é o maior perigo, em retirar desse transcendental o caráter de 

construção histórica. Se assim for, só haveria como pensar uma política que 

questione as hegemonias constituídas dentro dos modos de determinação das 

subjetividades, os corpos e as relações existentes, assumidos como forma 

vazia pré-política, não semantizável e condição da semantização. Na 

atualidade, onde as redes digitais constituem uma das principais ambiências 

das interações produtoras de real e de subjetividades, não é incomum, de fato, 

deparar-se com uma visão do digital como um transcendental: as redes 

compostas por tecnologias digitais de comunicação e sujeitos interconectados 

representariam a forma geral das relações sociais e trocas comunicacionais 

digitais, forma cujas lógicas “inerentes” pré-direcionariam as possibilidades de 

subjetivação, troca, ação política nelas e por meio delas. Uma percepção 

reforçada pela constatação de que os modos de uso alternativos aos previstos 

pelos atores que programam as redes (por exemplo, transformar um fórum de 

discussão em uma plataforma de mobilização social) não modificam lógicas 

que parecem ser intrínsecas às próprias redes (interação, velocidade, 
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cooperação, horizontalidade, viralização, etc.); aliás, tais lógicas parecem ser 

exatamente as condições de possibilidade desses usos alternativos. 

Essa formulação, porém, levanta alguns interrogantes: é possível pensar 

a forma separadamente dos conteúdos que ela determina? Qual o custo dessa 

separação, isto é, o que foi forcluído para produzir um determinado molde 

formal? O conceito de forclusão, forjado pelo psicanalista Jaques Lacan, é 

apropriado e ressignificado por Butler (2004b) para expressar a exclusão de 

determinados significantes da semantização16 do sujeito e, consequentemente, 

sua impossibilidade de concebe-los em seu regime de representações. 

Com base em Butler (2004b), proponho evitar o dualismo 

forma/conteúdo para pensar a constituição da primeira como um processo de 

abstração e transcendentalização de critérios, de perspectivas historicamente 

produzidas. Ou seja, só existe forma como resultado da formalização – 

conversão em universais abstratos, princípios pré-convencionais – de maneiras 

de organizar a experiência que são geográfica, étnica, tecnológica e 

socioculturalmente determinadas. Isso implica na inevitável exclusão de outros 

critérios e perspectivas de produção de real, que nem por isso deixam de poder 

ser instituídos, ainda que não sejam tematizáveis no âmbito do regime de 

determinações (a forma) que os forcluiu. Ou seja, toda forma representa a 

conversão em transcendental de conteúdos historicamente determinados que 

passam a se tornar critérios de determinação. Por consequência, diz tanto a 

respeito daquilo que possibilita quanto de suas forclusões, isto é, daquilo que 

exclui da possibilidade de semantização. Como afirma Butler: 

 

No espírito kantiano, “transcendental” pode significar: a 
condição sem a qual nada pode aparecer. Mas também 
pode significar: as condições reguladoras e constitutivas 
da aparição de todo objeto dado. Este último sentido é 
aquele no qual a condição não é externa ao objeto que 
ocasiona, mas é sua condição constitutiva e o princípio 
do seu desenvolvimento e aparição. O transcendental 
oferece assim as condições criteriais que restringem a 
emergência do tematizável. E se não se considera que 
este campo transcendental tem uma historicidade – ou 

                                                           
16 Por motivos que aprofundarei mais adiante, prefiro usar semantização ao 
lacaniano/butleriano simbolização. 
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seja, se não se considera que é uma episteme mutável 
que poderia ser alterada ou revisada com o tempo – não 
fica claro para mim que lugar pode ter para resultar 
frutífero em uma consideração da hegemonia (...). (p. 
153, grifo da autora, tradução minha). 

 

Nos termos de Sodré (2014), podemos considerar a instituição de um 

modo formal de determinação como uma maneira de pôr em comum o 

sensível, de articular diferenças, de definir critérios de troca e relação que se 

desdobra em diferentes códigos (linguísticos, psíquicos, econômicos, etc.) e 

modos de subjetivação por ele possibilitados. Des-transcendentalizar os modos 

formais de determinação das subjetividades, das afecções e das interações 

nos permite, assim, percebe-los não como uma condição externa de 

possibilidade destas, um postulado aproblemático necessário para pensa-las, 

mas como reguladores ou organizadores internos construídos historicamente, 

que aparecem junto às subjetividades, às afecções e às interações e que se 

reproduzem nelas por meio da reiteração. Portanto, afirmar que subjetividades 

e práticas sociotécnicas alternativas umas às outras expressam um mesmo 

modo formal de determinação não significa converter essa forma em um 

universal abstrato, mas conceber diferentes níveis de produção da vida em 

comum: um pré-interacional e pré-semântico que organiza as possibilidades 

(de subjetivação, afetação, interação e significação) e outro que produz e 

articula subjetividades, afecções e interações dentro do horizonte de 

possibilidades definido pelo primeiro, sendo ambos construções históricas que 

podem ser alteradas. Nenhum deles existe fora das subjetividades, interações, 

afecções e práticas sociotécnicas que produz, pois ambos se (re)produzem 

incessantemente nelas e por meio delas. 

Voltando ao meu propósito teórico, portanto, defendo que uma política é 

de transformação quando produz modos de determinação, isto é, 

possibilidades de (auto)constituição e (auto)percepção, de afetar e ser 

afetados, de pensar a realidade, de agir e de viver impossíveis para o atual 

regime de determinações e de representação. Regime que, como afirmei e 

como ressalta Butler (2004b), se apresenta não como uma condição de 

possibilidade pré-política, mas como 
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um esquema o episteme historicamente variável, que é 
transformado pela emergência daquilo que em seus 
termos não é representável, que se vê forçado a 
reorientar-se em virtude dos questionamentos radicais à 
sua transcendência; questionamentos apresentados por 
figuras “impossíveis” dentro dos limites e fissuras de sua 
superfície. (p. 155, tradução minha). 

 

Conceber uma política de transformação como produção do não 

possível dentro do atual regime de determinação significa também considerar 

as forclusões que instituem as condições de emergência do sujeito. Como 

afirma Safatle (2015), o conceito de sujeito descreve 

 

um processo de implicação com o que é indeterminado 
do ponto de vista da situação atual. Ele não é, como 
muitos gostariam de acreditar, uma entidade substancial 
e dotada de unidade, identidade e autonomia. Ele é 
espaço de uma experiência de descentramento (Lacan) e 
não identidade (Adorno). (p. 37-38, grifo do autor). 

 

Isso implica que, mesmo que seja subjetivado como identidade, 

permanece no sujeito uma indeterminação fundamental que remete para seu 

próprio processo de constituição, para aquilo que foi forcluído na definição das 

suas condições de possibilidade e, mesmo que não possa conceber essa 

indeterminação dentro de seu universo semântico, sua presença o torna 

potencialmente aberto ao que não é pensável, dizível, experienciável em seu 

modo de determinação atual. Pensar o sujeito como experiência de 

descentramento, portanto, permite considera-lo não apenas nos termos daquilo 

que pode/não pode pensar, fazer, dizer, sentir dentro de um regime de 

poder/saber – e se preocupar em como reconfigurar esse regime – mas nos 

termos daquilo que nele não está determinado e que, por isso, não é 

tematizável no âmbito desse regime a não ser questionando-o e abrindo-o.  

Obviamente, conceber a constituição e organização do mundo comum 

em níveis – um pré-interacional, que institui possibilidades, e outro interacional, 
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que organiza relações entre elementos constituídos a partir dessas 

possibilidades - é uma tática de método, pois por serem imanentes às 

subjetividades e relações que (re)produzem eles aparecem simultaneamente e 

são indissociáveis. Não se trata, portanto, de diferentes níveis hierárquicos 

dentro de uma estrutura morfológica, mas de co-emergências reiterativas no 

âmbito de fluxos de agenciamentos. Consequentemente, não há como delimitar 

“fronteiras” rígidas entre um e outro. Relações, práticas ou subjetividades que 

emergem dentro de um quadro de possibilidades definidas por um modo formal 

de determinação podem abrir linhas de fuga em direção ao indeterminado 

dentro daquele regime, forçando um questionamento de seus pressupostos 

transcendentalizados, assim como elementos que causam ruptura em uma 

organização dada do sensível podem ser dialeticamente reabsorvidos dentro 

daquele modo de determinação. Por exemplo, a (auto)constituição de mulheres 

em sujeito político que tematiza a des-naturalização de padrões hegemônicos 

de relações de gênero pode não ser pensada até que surja, mas não é 

impensável dentro de um regime de identificação por propriedades, ou seja, um 

modo de determinação dos sujeitos (indivíduos ou grupos) que produz 

identidades com base ou na atribuição externa ou na escolha experienciada 

como autônoma de características próprias. Porém, ao tematizar a não 

naturalidade das relações de gênero existentes, esse novo sujeito político pode 

abrir uma brecha em direção ao questionamento da própria identificação por 

propriedade, pois torna potencialmente visível o caráter historicamente 

construído das formas que possibilitam as relações de gênero estabelecidas: 

os conceitos de gênero e de diferença sexual, antes assumidos como 

postulados aproblemáticos. A partir disso, a prática e a ação políticas podem 

tanto direcionar-se para a reorganização das relações de gênero constituídas, 

mantendo como pressupostos inquestionados os conceitos de gênero e de 

sexo (ou seja, manter-se dentro do modo de determinação existente, 

recompondo as subjetividades e interações produzidas por ele), ou tematizar a 

desconstrução das ideias de gênero e de diferença sexual, fundadas na 

identificação por propriedade, e forçar assim uma mudança no modo geral de 

determinação. Da mesma forma, uma ruptura da organização existente do 

sensível como a operada pelos “operários do século XIX que colocam em 

razões coletivas relações de trabalho que só dependem de uma infinidade de 
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relações individuais privadas” (RANCIÈRE, 1996, p. 42), problematizando a 

distinção entre “público” e “privado” até então percebida como uma das formas 

aproblemáticas reguladoras das interações sociais, pôde ser incorporada no 

regime de determinação da identificação por propriedade ao converter o sujeito 

político desestabilizador da maneira vigente de pôr o mundo em comum em 

uma categoria social entre outras com demandas e características próprias, na 

perspectiva liberal, ou em classe dominada em conflito estrutural com a 

dominante para refundar as relações produtivas, na perspectiva revolucionária: 

em ambos os casos, identidades que redefinem os limites do público e do 

privado, mas não questionam a vigência dessa distinção. O mesmo ocorreu 

com mobilizações recentes como o 15-M e o Occupy Wall Street, cujas práticas 

políticas e relações internas tensionaram o princípio de identidade (seja 

individual, seja de movimento), mas em cujo desenrolar-se acabou 

prevalecendo a ideia de autonomia (individual e coletiva), só pensável a partir 

do conceito de identidades em inter-relação. 

Pensar uma política de transformação que considere um nível de 

determinação formal e um nível semântico-interacional de organização do 

sensível e a dificuldade em traçar fronteiras rígidas entre eles, como proponho, 

remete para a distinção entre polícia e política em Jacques Rancière (1996). O 

filósofo concebe duas lógicas de pôr o mundo em comum que, segundo ele, 

costumam ser confundidas sob o nome de política. A primeira é constituída por 

todos os processos por meio dos quais “se operam a agregação e o 

consentimento das coletividades, a organização dos poderes, a distribuição dos 

lugares e funções e os sistemas de legitimação dessa distribuição” (p. 41). 

Dentro dessa lógica - que pré-define aquilo que é visível, tematizável, 

articulável, concebível, em uma palavra, as condições de possibilidade dos 

atores e das interações que a partir dela surgem – se produzem os sujeitos e 

se organizam suas relações de poder/saber, a divisão do real em esferas 

(público, privado, individual, coletivo, etc.), as alianças entre interesses e 

objetivos, os sistemas de ideias (no âmbito daquilo que é pensável nesse 

regime), as instituições mediadoras e legitimadoras, etc. Não é difícil perceber 

nessa concepção uma analogia com os níveis de produção da vida ou – para 

usar uma expressão de Rancière – de partilha do sensível que sugiro: um 
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formal que define as condições criteriais da emergência dos sujeitos, dos 

significados e das interações e um semântico e interacional, que organiza os 

processos de produção das subjetividades e as relações dentro dos critérios de 

possibilidade estabelecidos pelo primeiro. 

Rancière propõe chamar o nível da distribuição dos lugares e funções e 

as atividades que se travam nele de polícia17. A polícia, que muitas vezes é 

confundida com a política, é tanto a ordem formal que “define as divisões entre 

os modos de fazer, os modos de ser e os modos de dizer” (Idem, p. 42) quanto 

as relações – incluindo os conflitos e as negociações – que se produzem entre 

esses modos. Nessa concepção, política se apresenta como toda ação, prática 

ou subjetivação que questiona essa ordem, tudo aquilo que “rompe a 

configuração sensível na qual se definem as parcelas e as partes ou sua 

ausência” (Idem, p. 42). Dito com outras palavras, para Rancière só há política 

quando há modificação dos modos de determinação dos sujeitos e das 

relações entre eles. A política é aquilo que “faz ver aquilo que não cabia ser 

visto, faz ouvir um discurso ali onde só tinha lugar o barulho, faz ouvir como 

discurso o que só era ouvido como barulho” (Idem. p. 42). 

Rancière reconhece o perigo que já apontei, o da incorporação na ordem 

policial do sensível de uma ruptura provocada pela atividade política: a 

reabsorção dentro dos critérios estabelecidos do pensável daquilo que ao 

surgir possibilita um questionamento radical desses mesmos critérios, a 

determinação – no âmbito do modo dado de demarcação do possível – daquilo 

cuja potência vinha de sua indeterminação. Mas, mesmo levantando a questão, 

Rancière não esboça caminhos para evitar esse risco. Penso que uma saída 

conceitual profícua para este impasse possa emergir de um diálogo entre a 

ideia de política de transformação como acontecimento e uma concepção de 

política como trabalho permanente de sobredeterminação ou produção de 

condições para o imprevisível. 

                                                           
17 Rancière (1996) está ciente da confusão que o uso do termo polícia para designar um nível 
de organização do sensível acarreta e esclarece: “A palavra polícia evoca comumente o que 
chamamos de baixa polícia, os golpes de cassetete das forças da ordem e as inquisições das 
polícias secretas. Mas essa identificação restritiva pode ser considerada contingente. (...) A 
baixa polícia é apenas uma forma particular de uma ordem mais geral que dispõe o sensível, 
na qual os corpos são distribuídos em comunidade” (p. 41). 
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Em primeiro lugar, por configurar-se como modificação dos modos de 

determinação vigentes, uma política transformadora surge como 

acontecimento, isto é, como experiências que no âmbito das condições de 

possibilidade do presente se apresentam como impredicáveis (SAFATLE, 

2015): por se situarem fora da simbolização, não são semantizáveis dentro da 

organização do sensível existente, parecendo produzidas por condições 

estranhas àquelas pelas quais se pensa que as subjetividades e suas relações 

estejam condicionadas. Ou, em termos deleuze-guattarianos, diria que uma 

política de transformação surge como expressão de virtualidades que não 

tinham como ganhar forma no regime de determinação que abalam (DELEUZE 

e GUATTARI, 1992). Enquanto impossível dentro desse regime, o 

acontecimento institui retroativamente suas condições de necessidade, tecendo 

conexões até então impensáveis entre devires – entendidos como relações 

constitutivas de seus elementos e diferenciações – e suas partículas. Ou, como 

explica Žižek (2013) em sua leitura da dialética hegeliana, o acontecimento 

institui uma nova necessidade histórica, na medida em que esta “não preexiste 

ao processo contingente de sua efetivação” (p. 59): a política transformadora 

redefine as causas, a necessidade posta por um determinado regime formal, 

permitindo vislumbrar a própria contingência deste último. Em uma obra 

sucessiva ao seu diálogo com Judith Butler (2004b), no qual esta – como 

mostrei anteriormente - questionava seu formalismo transcendentalista, o 

filósofo esloveno parece chegar a uma concepção semelhante do 

transcendental, que reforça a ideia de acontecimento como ruptura da ordem 

atual do ser ao passo que historiciza essa ordem: 

 

É assim que deveríamos ler a tese de Hegel de que, no 
curso do desenvolvimento dialético, as coisas “tornam-se 
aquilo que são”: não que um desdobramento temporal 
simplesmente efetive uma estrutura conceitual atemporal 
preexistente – essa estrutura conceitual é em si o 

resultado de decisões temporais contingentes. (ŽIŽEK, 

2013, p. 69). 
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Isso significa, como já destaquei, que o acontecimento representado por 

uma experiência política de transformação não só força os limites do possível e 

do pensável dentro de um modo específico de determinação, como favorece a 

percepção deste último como construção histórica. O problema conceitual que 

essa concepção da política transformadora coloca é: se ela se produz como 

acontecimento, portanto, não é previsível nem pensável na ordem conceitual 

existente, como provocar deliberadamente sua emergência e, uma vez 

engendrada, como evitar que a ruptura que causou seja reabsorvida na ordem 

prévia ou que ela própria origine uma nova ordem de determinações também 

fundada em forclusões? Esses interrogantes exigem, a meu ver, refletir sobre 

como conceber o conceito de indeterminação. 

Afirmar, de fato, que o acontecimento político transformador produz o 

que não está determinado na atual partilha do sensível não significa conceber a 

indeterminação como “uma forma abstrata de negação e de ausência de 

relações” (SAFATLE, 2015, p. 184). Se assim fosse, a política só seria 

pensável como negação de qualquer ordem positiva constituída. Porém, a 

ruptura de uma ordem dada não precisa necessariamente originar outra forma 

organizadora do existente; isto é, uma política de transformação pode ser 

pensada como aquilo que modifica um regime de determinação dado sem 

traduzir-se em pura negação nem na recriação de uma forma transcendental, 

mas como o que – por meio de uma ruptura que engendra espaços de 

indeterminação – desencadeia um processo de produção de conexões não 

reconduzível a critérios estáveis de previsibilidade. Por exemplo, a prática 

política e as relações cotidianas de um sujeito político – individual e coletivo - 

que se constitui como feminista podem levar a uma experiência de si e do 

mundo que não apenas negue o conceito de gênero como princípio 

organizador da produção dos corpos, do desejo e dos afetos, mas que dê 

origem a um trabalho processual de produção de corpos, desejos e afetos não 

determinados pelo gênero. Esses novos sujeitos não poderiam ser pensados 

nem em termos de “híbridos de características masculinas e femininas” (o que 

reproduziria o binarismo substancialista próprio à ideia de gênero), nem em 

termos identitários (“agêneros” ou “não binários”, que continuam sendo dois 

tipos de identificação), pois por ser o gênero uma forma de identidade superá-
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lo implica em abandonar a predicação por propriedade (ou por ausência de 

propriedade, que ainda a pressupõe). Isso pode levar a dois caminhos 

alternativos: conceber outra forma diferente do gênero que defina uma nova 

pensabilidade para essas subjetividades e demarque suas possibilidades de 

(auto)constituição – ou seja, instituir um novo modo de determinação - ou 

apenas continuar a produzir corpos, desejos e afetos cujos critérios de 

emergência se definam retroativamente e não predeterminem como eles 

podem ou devem se constituir. Neste segundo caso, se trataria de corpos, 

desejos e afetos positivamente constituídos, não produtos de uma 

indeterminação entendida como negatividade, mas cujas causalidades – 

instituídas a posteriori – não teriam o nível de previsibilidade pressuposto por 

uma forma. O acontecimento da política transformadora, então, não teria 

operado uma ruptura na ordem conceitual anterior para criar uma ordem nova 

(ou ampliar os critérios da existente e ser reabsorvido nela), mas mantido no 

cotidiano, como micropolítica, seu caráter acontecimental: uma indeterminação 

não negativa, mas produtiva. 

Essa concepção, que permite superar o dilema de como sustentar a 

imprevisibilidade e não determinação do acontecimento de uma política 

transformadora sem recriar uma nova forma transcendental, é próxima da 

conceituação de sobredeterminação descrita por Safatle: 

 

Em certo sentido, ela [a indeterminação] se aproxima do 
conceito de sobredeterminação (Überdeterminierung), 
enquanto multiplicidade de relações simultâneas que são 
incomensuráveis entre si sem serem indiferentes, criando 
um sistema de conexões em processualidade perpétua. 
O que é sobredeterminado só se determina a posteriori, 
pois não pode ser submetido a relações de causalidade 
capazes de assegurar níveis relevantes de 
previsibilidade. Mesmo demonstrando uma espécie de 
determinação retroativa ele continua indeterminado no 
que diz respeito a seus desdobramentos necessários. O 
que é sobredeterminado obedece a causalidades formais 
múltiplas que equivalem à experiência da indeterminação. 
(2015, p. 184). 
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Žižek (2013) também se põe a questão da relação entre política e 

indeterminação – que nomeia como “o nível zero da política” (p. 597), sua 

condição de possibilidade enquanto pura contingência dos modos de 

determinação, “uma lacuna que abre espaço para que intervenha o ato político” 

(p. 597) – e critica o que enxerga como três opções para lidar com o não 

determinado. Na primeira opção, que Žižek concebe como a liberal, “a lacuna 

significa que não deveríamos nos identificar plenamente com nenhum projeto 

político positivo, mas manter uma distância mínima de todos eles” (Idem, p. 

600), pois a política em si representaria um reino de identificações imaginárias 

potencialmente totalitárias. Como o próprio Žižek ressalta, essa posição 

legitima um não engajamento em ações e práticas políticas favorável à 

manutenção da ordem atual de determinações; além do mais, na perspectiva 

que adoto parece evidente sua assunção aproblemática do modo de 

determinação do sujeito próprio da modernidade: o “indivíduo” racional dotado 

de uma “autonomia” que as identificações com projetos coletivos acabariam 

castrando. A segunda opção é a conservadora: “contra a eterna ameaça de 

‘negatividade’ destrutiva, é extremamente necessário impor na vida social uma 

ordem estrita, baseada em um Significante-Mestre” (Idem, p. 600), posição que 

não só assume a organização do sensível em um modo de determinação como 

necessária, mas prega uma rígida pré-delimitação do leque de possibilidades 

previsto por esta última. A terceira opção é a que Žižek atribui à esquerda 

trotskista-deleuziana, em cuja perspectiva a política radical se apresenta como 

“uma questão de ‘revolução permanente’, de persistência na permanente 

autorrevolução, sem permitir que esse fluxo se estabilize em uma nova ordem 

positiva” (Idem, p. 600). 

Não é difícil perceber como todas as opções descritas por Žižek 

concebem a questão da indeterminação a partir das condições de 

pensabilidade do regime de determinação moderno, que opera a distinção 

entre forma transcendental e conteúdo histórico, embora a terceira opção 

apresente linhas de fuga que se projetam para fora desse esquema (pois 

permite pensar o indeterminado como produtivo, mas ainda assim mantém - ao 

rejeitar a estabilização de configurações positivas – a dicotomia “vazio 
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fundacional-ordem positiva”). O filósofo propõe então, com base em sua leitura 

de Hegel, uma quarta opção: 

 

(...) devemos rejeitar o pressuposto compartilhado por 

todas as três. De uma maneira propriamente hegeliana, a 
distinção entre o nível zero do lugar vazio e seu 
preenchimento com um projeto positivo deve ser rejeitada 
por ser falsa: o nível zero nunca está “ai”, só pode ser 
vivenciado retroativamente, como a pressuposição de 
uma nova intervenção política, da imposição de uma 
nova ordem. A questão, portanto, é a questão hegeliana 
de uma ordem positiva cuja positividade dá corpo à 
negatividade, realizando-a. (Idem, p. 601, grifo meu). 

 

A “ordem positiva” à qual Žižek se refere, como fica claro, não é a 

instauração de um novo regime de determinação que substitua o 

desestruturado pela irrupção do indeterminado, mas a sobredeterminação que 

produz positividades cujas condições de possibilidade são instituídas a 

posteriori, portanto com baixos níveis de previsibilidade: a “positividade que dá 

corpo à negatividade, realizando-a”. 

Essa perspectiva permite pensar a sustentação no tempo de uma 

política de transformação após sua aparição como acontecimento que institui 

retroativamente suas condições de emergência, mas coloca outro problema 

teórico: como provoca-la deliberadamente se, antes de surgir, ela não é 

pensável no regime de determinação atual. Uma possível saída é, como 

propõem Hardt e Negri (2010a), olhar para o acontecimento de forma 

prospectiva e não retrospectiva, isto é, não focando nas causalidades 

estabelecidas a posteriori pela sua eclosão, mas no trabalho transformador 

interno à forma conceitual existente, nas brechas abertas pelas conexões 

tecidas pelos sujeitos políticos determinados pela ordem atual. Uma visão 

retrospectiva do acontecimento “não consegue reconhecer a racionalidade da 

atividade insurrecional que deve empenhar-se dentro dos processos históricos 

para (...) romper com as subjetividades políticas dominantes” (p. 70, tradução 

minha). Citando Foucault, os filósofos traduzem essa perspectiva na ideia de 

que “a parole intervém para subverter a langue como um acontecimento que se 
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projeta para além da langue” (Idem, p. 69, tradução minha): o determinado pela 

estrutura (os atos de fala) abre linhas de fuga que permitem ir além da própria 

estrutura que o determina (a língua entendida como sistema codificado de 

organização do real que pré-define os critérios do pensável). No exemplo que 

levantei anteriormente, isso pode ser enxergado na brecha aberta pela 

subjetivação feminista: ela se produziu no âmbito do regime identitário da 

modernidade, mas pode levar ao questionamento do próprio conceito de 

gênero, um dos a priori desse regime, como princípio regulador da experiência. 

Ainda que instituindo de maneira retroativa as causalidades que o 

tornam possível, o acontecimento da política transformadora não surge fora do 

modo de determinação atual, porque – relembrando as palavras de Žižek 

(2013) – não há um “fora”: emerge quando práticas, relações e subjetivações 

determinadas pelo regime existente provocam fissuras que permitem (mas não 

necessariamente levam a) ver algo que não era visível, pensar algo que não 

era pensável, dizer algo que não era dizível a partir dos critérios 

transcendentalizados do modo atual de organização do sensível. É por isso 

que Hardt e Negri (2010a) enfatizam o caráter de aposta de uma política 

transformadora: não há como prever se e como práticas, ações ou construções 

de subjetividades terão a capacidade de abrir linhas de fuga em direção a uma 

mudança ou pelo menos um questionamento radical do modo de determinação 

existente, mas do ponto de vista da estratégia política é preciso acreditar que 

possam ou – como afirma Deleuze, citado pelos autores – “acreditar no 

mundo”: 

 

Se você acredita no mundo faz precipitar os 
acontecimentos que escapam do controle, por 
insignificantes que sejam vai gerar novos espaços 
temporais, por pequenas que sejam suas superfícies ou 
volume (...). (DELEUZE, 1995, p. 176 apud HARDT e 
NEGRI, 2010a, p. 71, tradução minha). 

 

 Embora Hardt e Negri não o especifiquem, a possibilidade de alterar 

uma ordem conceitual transcendentalizada a partir de práticas e subjetividades 

determinadas por ela se deve ao fato de que – como propus antes, inspirado 
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em Butler (2004b) – o indeterminado está presente no determinado como 

forclusão, como aquilo que não é semantizável nas condições criteriais do 

segundo. São conexões, devires excluídos da pensabilidade, mas continuam 

presentes debaixo dela como virtualidades. Processos considerados possíveis 

dentro da ordem que forcluiu esses devires podem se conectar a algumas de 

suas partículas, favorecendo – embora não provocando diretamente – sua 

emergência como acontecimento, que estabelece a posteriori suas 

causalidades. Essa conexão pode ser produzida deliberadamente dentro de 

uma estratégia política de aposta no indeterminado, embora não exista 

nenhuma garantia de que práticas e ações políticas que tentem produzir 

acontecimentos transformadores o consigam, exatamente pelo caráter não 

semantizável – portanto, não previamente pensável – do forcluído. É preciso, 

voltando ao Deleuze citado por Hardt e Negri (2010a), acreditar – e, em 

sintonia com o pensamento deleuze-guattariano, acrescento também desejar – 

que se possa não só reconfigurar a partilha do sensível existente, mas 

modificar seu quadro de referência. É por acreditar nisso e desejar faze-lo que 

uma parte do movimento feminista, por exemplo, partindo da luta pela 

reconfiguração das relações de gênero – interna ao modo de determinação 

existente - acabou por questionar o próprio gênero como princípio apriorístico 

de produção e organização da experiência. 

  Resumindo, portanto, proponho pensar uma política de transformação 

como acontecimento que aparece de maneira inesperada, imprevisível e 

impensável dentro do modo de determinação existente e institui 

retroativamente suas condições de possibilidade. Pode ser estimulada - sem 

garantias prévias de que se produza - por práticas, ações e subjetivações 

políticas que apostam deliberadamente no indeterminado. Seu caráter 

acontecimental pode sustentar-se no tempo por meio de uma micropolítica que 

engendre permanentemente condições para a emergência de positividades 

imprevisíveis ou escassamente previsíveis, trabalhando a indeterminação como 

processualidade produtiva. 
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Política de transformação e indeterminação produtiva: por uma 

epistemontologia da diferença 

Refletir sobre política de transformação exige também pôr-se a questão 

do seu direcionamento: não apenas o quê transformar (que, na perspectiva que 

levanto, são os modos transcendentalizados de determinação das 

subjetividades e das relações), mas como e porquê transforma-lo. Na 

concepção que estou apresentando, a transformação das subjetividades e das 

relações pode ser pensada como um processo que se desdobra em três níveis. 

Em primeiro lugar, ações e práticas políticas podem produzir mudanças 

internas a um dado regime de determinação, reconfigurando subjetividades e 

relações de poder/saber dentro dos critérios do possível, do dizível e do 

pensável fixados pela partilha do sensível existente. Nestes casos, a política se 

apresenta como tematização de algo que não era tematizado, visibiliza algo 

que não era visto, articula em discurso algo que não era dito, faz ouvir algo que 

não era ouvido, pensa algo que não era pensado, mas que ainda assim era 

potencialmente tematizável, visível, dizível, audível, pensável na semântica do 

modo de determinação existente. Não se trata da polícia de Rancière (1996), a 

mera regulação das subjetividades e relações produzidas por uma ordem dada, 

pois amplia o campo semântico desta última, mas também não chega a operar 

modificações nos critérios do semantizável. Na perspectiva que proponho se 

trata de uma mudança de caráter político, mas de uma política reconfiguradora 

de subjetividades e relações, não transformadora de seus modos de 

determinação. É, por exemplo, toda subjetivação feminista que tematiza a 

igualdade dos gêneros e a mudança das relações de gênero existentes, mas 

não problematiza a própria ideia de gênero. 

 Em segundo lugar, é possível pensar em uma transformação que rompa 

(parcial ou integralmente) com um modo de determinação e o substitua (ou 

substitua alguns de seus elementos) por outro. A ruptura ocorre, como vimos, 

na forma de acontecimento que não pode ser enquadrado nos critérios do 

pensável e do possível de uma ordem dada e institui a posteriori suas 

condições de aparição. Uma vez produzido, o acontecimento transformador 

pode cristalizar suas condições de possibilidade estabelecidas retroativamente, 

convertendo-as em uma nova forma transcendental. É o que ocorre quando um 
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paradigma consolidado de inteligibilidade do real – concebendo paradigma, 

com Morin (2001), como o conjunto de conceitos e operações lógicas-mestras 

que governam uma maneira de organizar e experienciar o mundo - sobre 

abalos profundos que invalidam ou questionam radicalmente seus critérios de 

configuração da experiência, mas os conceitos e lógicas que o desestruturaram 

se enrijecem transformando-se nos critérios transcendentalizados de um novo 

paradigma. É um processo que, geralmente, se desdobra ao longo de séculos 

por meio de acontecimentos impensáveis e distantes uns dos outros, mas 

virtualmente interligados por emergirem de devires comuns (a Revolução 

Copernicana, o cogito cartesiano, etc.) e que, embora ocorram no domínio da 

construção de conhecimento, têm caráter político por reorganizarem os modos 

de produção de subjetividades e de relações (o que revela a indissociabilidade 

entre as maneiras de constituir o mundo e as de conhece-lo). Da mesma forma, 

acontecimentos que emergem no nível das subjetividades e das relações (a 

vida de Cristo, a Revolução francesa, etc.) e desorganizam ordens conceituais 

anteriores, acabam muitas vezes instituindo novos critérios transcendentais de 

partilha do sensível (os do cristianismo, da individualidade moderna, etc.). 

Concebo as práticas e ações que levam à substituição de um modo formal de 

determinação por outro como política reorganizadora do real, mas não 

transformadora. 

 Como já ressaltei, portanto, proponho considerar que uma política seja 

de transformação quando aposta no questionamento ou na ruptura com um 

modo de determinação existente e não pretenda substitui-lo por outra forma 

transcendental de organização da experiência, mas gerar indeterminação 

produtiva e trabalhar processualmente com ela. Quando, por exemplo, uma 

subjetivação feminista questiona o conceito de gênero e, ao invés de propor um 

princípio substitutivo, se abra para a produção de experiências e modos de vida 

que não pressuponham algum tipo de identificação. Isso apresenta uma 

primeira, parcial pista conceitual para pensar o direcionamento de uma política 

de transformação: podemos concebê-la como transformadora quando produz e 

trabalha com a indeterminação produtiva, quando gera positividades 

(subjetividades e relações) cujas condições de possibilidade não possam ser 

cristalizadas em formas que garantam níveis estáveis de previsibilidade. Mas 
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por quê isso é transformador? Porque previsibilidade, padrões estáveis de 

subjetivação e relação - quando não reduzidos ao mínimo - precisam ser 

rejeitados em uma perspectiva política transformadora? É importante deixar 

claro que a definição do direcionamento da ação e da prática política apresenta 

uma ineludível dimensão de aposta: sem qualquer certeza prévia, nos vemos 

obrigados a apostar em um caminho para a política de transformação e a 

opção que escolhemos coloca a questão da constituição ontológica – ou 

melhor, epistemontológica18, dada a já afirmada indissociabilidade entre modos 

de produzir o mundo e de conhece-lo – dos sujeitos/objetos, dos conceitos e 

das relações entre estes elementos. Há uma epistemontologia que co-emerge 

de qualquer concepção de política transformadora. Co-emerge, não “engendra” 

ou “é pressuposta por”, porque - como já ressaltei - na perspectiva que adoto o 

substrato, o pressuposto não vem antes do tematizado, mas surge com e por 

meio deste. 

 Em primeiro lugar, concebo a geração de indeterminação produtiva 

como uma aposta na produção o menos limitada possível de diferença, isto é, 

na instituição de condições para a emergência de singularidades. Deleuze 

(1988) concebe a singularidade como uma virtualidade não transcendente nem 

transcendental, totalmente imanente aos corpos (materiais e imateriais) nos 

quais e por meio dos quais se expressa. Por ser virtualidade, é a-individual, 

impessoal e aconceitual. É um campo de intensidades (feixes de possíveis sem 

qualquer forma e existência prévia, que só se realizam ao aparecerem como 

existentes) não coincidente com indivíduos de qualquer espécie, objetos ou 

pessoas19, nem individual nem coletivo, mas suscetível de individuação em 

unidades concretas, pessoas ou grupos. A singularidade assim concebida não 

pode ser designada por conceitos, na acepção proposicional do termo (ou seja, 

que reduz o conhecimento à proposição entendida como enunciado 

significativo), pois – por ser pura virtualidade - foge à representação, operação 

                                                           
18 Para forjar esse neologismo, me inspirei em Karen Barad (2003) que cunhou o termo “Onto-
epistem-ology” (p. 829, grifo da autora) para referir-se ao “estudo das práticas do conhecer no 
ser” (p. 829, tradução minha). O uso com o mesmo significado, tendo apenas adaptado a forma 
para uma solução que em português me parece mais eficaz do que o literal “onto-
epistemologia”. 
19 Uso o termo indivíduo para referir-me a qualquer ser concreto que seja experienciado ou 
experienciável como unidade e pessoa para referir-me a qualquer sujeito que se concebe e é 
concebido como conjunto de predicados ou atributos, auto-escolhidos ou atribuídos. 
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do pensamento que pressupõe a existência de entidades prévias rigidamente 

delimitadas. Essa perspectiva revela que, para Deleuze, o ser se constitui 

como um campo intensivo de singularidades a-individuais e não pessoais: 

diferença pura, virtualidade que produz relações diferenciais e só é dizível nas 

diferenças que o expressam. A diferença, portanto, não é um corpo ou uma 

qualidade, mas pura relação. Nessa concepção do ser como diferença pura os 

fenômenos, embora apresentem semelhanças e padrões de regularidade, 

nunca são idênticos, isto é, reconduzíveis a quaisquer princípios 

transcendentes ou transcendentais que pré-determinem suas manifestações 

individuais. As regularidades, então, são efeitos de convergência entre relações 

diferenciais que constituem um fenômeno em sua imanência, não expressões 

de princípios universais externos. Como afirmei anteriormente, o determinado 

emerge junto aos seus critérios de determinação, que não se encontram fora 

dele, mas co-surgem por meio dele e se reproduzem na repetição. 

 Nessa epistemontologia, a distinção entre a geração de regularidades e 

a de diferença, que se expressa por singularidades, por ser concebida como a 

distinção entre produção e devir que Eduardo Viveiros de Castro (2015) extrai 

do pensamento deleuze-guattariano. Ambos constituem movimentos de criação 

de relações diferenciais, ambos são intensivos (operam no nível das 

virtualidades) e pré-representativos (só podem ser representados os corpos, 

não o movimento que os faz emergir), mas vão em direções diferentes. A 

produção “é um processo em que se realiza a identidade do homem e da 

natureza” (p. 186), um processo de geração daquilo que aparece como estável, 

regular, repetitivo, idêntico a si próprio (“natural”). O devir, em compensação, é 

geração “antinatural” fora das combinações estáveis, expressão de 

multiplicidade não reconduzível a regularidades previsíveis: 

 

um devir é um movimento que desterritorializa ambos os 
termos da relação que ele cria, extraindo-os das relações 
que os definiam para associá-los através de uma nova 
“conexão parcial” (...). (Idem, p. 184). 
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 Se produção é engendramento do mesmo, devir é aquilo que atualiza 

conexões intensivas impensáveis nas relações que determinavam os 

elementos dessas conexões: 

 

O devir é o que literalmente se evade, foge, escapando 
tanto à mimesis, ou seja, a imitação e a reprodução (...), 
quanto à “memesis”, ou seja, à memória e à história. O 
devir é amnésico, pré-histórico, anicônico e estéril; ele é a 
diferença na prática. (Idem, p. 183). 

 

 Participar de um devir, então, não é se tornar uma outra coisa: é estar 

envolvido na geração de uma relação que muda os critérios de definição de 

todos os termos implicados nela. Um devir-mulher do homem não é um homem 

tornar-se mulher: é um processo que redefine os critérios de determinação do 

“ser mulher” e do “ser homem”. Devir, então, é a própria multiplicidade dos 

possíveis, é a realização da diferença. Na perspectiva teórica que proponho, 

fica agora claro que modos de determinação são dispositivos de produção e 

que indeterminação produtiva é um dispositivo de devir. 

 Em uma epistemontologia da diferença os fenômenos são “relações 

primitivas – relações sem elementos pré-existentes a se relacionar” (BARAD, 

2003, p. 815, tradução minha), um 

 

fluxo contínuo de agenciamentos através do qual “parte” 
do mundo torna ela própria diferencialmente inteligível a 
outra “parte” do mundo e através do qual estruturas 
causais locais, limites e propriedades são estabilizados e 
desestabilizados não acontece no espaço e no tempo, 
mas no próprio fazer-se do espaço-tempo. (Idem, p. 817, 
tradução minha). 

 

 É nos e pelos agenciamentos, entendidos como relações constitutivas 

das partes nelas envolvidas, que se processam a produção e o devir. A 

predominância da relação permite agenciar essa concepção com o 

perspectivismo ameríndio proposto por Viveiros de Castro (2015), que se 
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propõe a conceber não como certos povos amazônicos “representam” um 

mundo concebido como externo, “objetivo” e observável/representável a partir 

de diferentes “categorias” culturais (como faz a antropologia clássica 

constituindo os índios como objeto, seu pensamento como “sistema de ideias” 

e “discurso” e subjetivando-os como “não-racionais”, o que opera a 

transcendentalização de uma imagem de “racionalidade”), mas quais mundos e 

quais sujeitos seu pensamento constitui. Essa operação transforma a própria 

ideia de antropologia, pois não se trata mais de “compreender” as “categorias” 

por meio das quais certos povos indígenas “entendem” a realidade, mas de 

conceber a noção de “categoria” como uma maneira específica de instituir um 

mundo, os sujeitos e suas relações. Trata-se, portanto, de agenciar o 

pensamento ocidental com o ameríndio – em termos deleuze-guattarianos, 

promover o devir-ameríndio do nosso pensamento – provocando a co-

emergência de um novo mundo ou conceber os conceitos ameríndios não 

como operadores intra-antropológicos (representações socioculturais 

projetadas sobre uma realidade externa independente deles), mas como 

operadores epistemontológicos (princípios/lógicas configuradores de modos de 

ser e de manifestar-se do real). 

Para este estudo, isso tem duas implicações importantíssimas.  A 

primeira é que obriga a conceber uma imagem do pensamento alternativa à 

ocidentalocêntrica, isto é, à pensável dentro do modo ocidental moderno de 

determinação dos sujeitos/objetos, dos conceitos e das relações. Uma imagem 

que não reitera 

 

um conceito totalmente retrógrado de conceito, que 
continua a pensa-lo como operação de subsunsção do 
particular pelo universal, como um movimento 
essencialmente  classificatório e abstrativo. (VIVEIROS 
DE CASTRO, 2015, p. 75). 

 

 Adotar o pensamento ameríndio não como um objeto antropológico, ou 

um “discurso objeto em posição de radical exterioridade face ao discurso 

antropológico, incapaz, como tal, de produzir quaisquer efeitos estruturais 
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sobre esse discurso” (Idem, p. 76), mas como um movimento singular de 

constituição do real implica em buscar um outro conceito de conceito, que 

 

assuma a extraproposicionalidade [a não redução do 
conhecimento ao modelo da proposição] de todo 
pensamento criador (“selvagem”) em sua positividade 
integral, e que se desenvolva em direção completamente 
diversa das noções tradicionais de categoria   (inata ou 
adquirida), de representação (proposicional ou semi) ou 
de crença (...). (Idem, p. 75). 

 

 A antropologia perspectivista procura se conectar com os conceitos do 

pensamento indígena: “os conceitos, ou seja, as ideias e os problemas da 

‘razão’ indígena, não suas categorias do ‘entendimento’ “ (VIVEIROS DE 

CASTRO, 2015, apud MALINI, 2016, p. 8). Não se trata, portanto, de 

compreender como os indígenas “representam” o mundo (perspectiva que 

institui um “mundo” objetivo passível de ser “representado” ou “entendido” sob 

múltiplos pontos de vista culturais), mas o que é um conceito indígena. Isso 

leva a modificar a própria ideia de conceito, que deixa de ter uma natureza 

psicológica – uma entidade imaterial que “está na cabeça” de alguém - e se 

constitui como relacionalidade: “Os conceitos são objetos ou eventos 

intelectuais, não estados ou atributos mentais” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, 

p. 124 apud MALINI, 2016, p. 8). 

Levando a sério o agenciamento com o pensamento ameríndio 

defendido por Viveiros de Castro, proponho não abandonar a 

proposicionalidade, mas abri-la, redefinir seus critérios de 

instituição/configuração da realidade. Ao invés de pensar o conceito, em sua 

forma proposicional, como designativo (uma “representação” que “recobre” 

uma realidade) e significativo (dotado de um significado articulado no campo 

semântico de uma partilha do sensível dada), sugiro concebê-lo como 

agenciador, como perspectiva ou relacionalidade constituinte: a proposição 

como geradora de devires, como relação instituidora de seus termos, o que 

remete para a ideia já mencionada do uso da palavra como ato capaz de se 

projetar para além da língua (entendida como código organizador do real) e 
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capaz de desencadear uma redefinição dos critérios de possibilidade dela. 

Essa concepção permite pensar, como aprofundarei mais na frente, a ação e a 

prática política transformadoras a partir de atos linguísticos que instituem 

conceitos desorganizadores do modo de determinação existente, mesmo 

mantendo a expressão proposicional e utilizando linguagem disponível. Permite 

pensar, por exemplo, na capacidade que uma ideia como “sem gênero”, 

mesmo que seja formulada a partir do material linguístico existente, tem de 

gerar indeterminação produtiva, de se conectar com o forcluído e que 

proposições como, por exemplo, “não há brinquedos de menino e de menina” 

são mais operadores abertos de criação de possibilidades - possibilidades não 

pensáveis nos termos do modo de determinação atual - que “descrições” ou 

“designações” de um fenômeno já determinado. 

 A segunda implicação da antropologia perspectivista para esta 

construção teórica é a própria maneira de instituir os sujeitos e o mundo que o 

agenciamento com o pensamento ameríndio permite conceber. Viveiros de 

Castro (2002) mostra que 

 

O perspectivismo não é um relativismo, mas um 
relacionalismo. (...) Os termos de parentesco são 
relatores, ou operadores lógicos abertos (...). Já 
conceitos como ‘peixe’ ou ‘árvore’, por outro lado, são 
substantivos ‘próprios’, fechados ou bem circunscritos, 
aplicando-se a um objeto em virtude de suas 
propriedades auto-subsistentes e autônomas. Ora, o que 
parece ocorrer no perspectivismo indígena é que 
substâncias nomeadas por substantivos como ‘peixe’, 
‘cobra’, ‘rede’ ou ‘canoa’ são usados como se fossem 
relatores (...). Alguém é um pai apenas porque existe 
outrem de quem ele é pai: a paternidade é uma relação, 
ao passo que a peixidade ou a serpentitude é uma 
propriedade intrínseca dos peixes e das cobras. O que 
sucede no perspectivismo, entretanto, é que algo também 
só é peixe porque existe alguém de quem este algo é 
peixe. (p. 383-384, grifo do autor). 

 

Portanto, “não há pontos de vista sobre as coisas – as coisas e os seres 

é que são pontos de vista” (Idem, p. 385). Não se trata de entender como 

sujeitos veem o mundo, mas que mundo de constitui por meio deles, 
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concebidos não como tendo pontos de vista, mas como sendo pontos de vista: 

“de que mundo eles são o ponto de vista” (Idem, p. 385). A individuação ocorre 

como acesso a “um ponto de vista de sujeito que está falando” (VIVEIROS DE 

CASTRO, 2011, p. 191 apud MALINI, 2016, p. 5), que só existe enquanto 

relação. Isso implica na ideia, com a qual flerta Latour (2012), de uma 

multiplicidade de mundos instituídos pelos pontos de vista entendidos como 

relações constituintes de seus elementos, mundos cujas condições de 

possibilidade são constantemente redefinidas pelas trocas de pontos de vista 

que são “trocas de trocas”, pois o próprio ponto de vista só existe enquanto 

troca. Implica também em um deslocamento epistemontológico, com relação ao 

pensamento ocidental moderno, da ideia do outro. Se o sujeito se constitui 

como ponto de vista e ponto de vista é relação e não atributo ou propriedade, o 

outro não é um conjunto de atribuições diferentes das que caracterizam o 

mesmo. Isto é, não é um “mesmo diferente”, uma outra versão do mesmo com 

relação ao qual este último se define adquirindo consciência do que lhe é 

“próprio” e do que o “diferencia”, o que pressuporia uma análoga constituição 

ontológica do mesmo e do outro. O que significa também que o “outro do outro” 

(a configuração do mesmo pelo outro) não é exatamente o “outro do mesmo” (a 

configuração do outro pelo mesmo). Outro é um termo de relação que devolve 

uma imagem do mesmo na qual o mesmo não se reconhece, pois a própria 

relação muda suas coordenadas definidoras ao invés de reforçá-las: 

 

Outrem não é um ponto de vista particular, relativo ao 
sujeito (o “ponto de vista do outro” em relação ao meu 
ponto de vista e vice-versa), mas a possibilidade de que 
haja ponto de vista – ou seja, é o conceito de ponto de 
vista. Ele é o ponto de vista que permite que o Eu e o 
Outro acedam a um ponto de vista. (VIVEIROS DE 
CASTRO, 2002, p. 118 apud MALINI, 2016, p. 9). 

 

Portanto, continua Viveiros de Castro, produzir “é sempre uma produção 

de si e do outro ao mesmo tempo, e os corpos são o modo pelo qual a 

alteridade é apresentada como tal” (2002, p. 381). No pensamento ameríndio 

amazônico, o que expressa a diferença não são - como no pensamento 
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ocidental moderno - as imagens mentais de um sujeito individuado (as 

“representações”), mas o corpo. Corpo que “é feito e não fato, é artifício e não 

natureza” (Idem, p. 389): não uma entidade material (embora possa sê-lo), mas 

um feixe de afeições, lócus da diferenciação. O corpo é o que produz e 

expressa o ponto de vista, uma estabilização temporária e instável – pois suas 

condições de definição mudam a cada nova conexão que estabelece – de 

afecções emersas de relações implicativas. É uma concepção que 

desconsidera distinções como humano e não humano, material e imaterial, 

animado e inanimado, individual e coletivo, sujeito e objeto, o que resulta 

profícuo para pensar os agenciamentos em redes digitais nos quais o que 

efetua um ponto de vista pode ser um pensamento ou discurso compartilhado, 

um perfil, uma página, um algoritmo, “formas subjetivadas maquinalmente na 

internet e no mundo dos games” (MALINI, 2016, p. 8), etc.: corpos no sentido 

perspectivista de conjuntos temporários de afecções que exprimem uma 

singularidade, uma relação diferencial. Diferentemente das concepções 

dualistas hegemônicas no pensamento ocidental, corpo é entendido não em 

oposição à “alma” (espírito, psique, cognição: qualquer conceito que separe as 

atividades intangíveis das consideradas “materiais”), mas como lócus imanente 

de articulação do tangível e o intangível, terreno de devires: o corpo que pensa 

de Spinoza, na leitura deste último feita por Negri (1993). O corpo ameríndio 

proposto por Viveiros de Castro (2002) é relação e lugar de diferenciação. 

 Aparece evidente a relação do perpsectivismo com a epistemontologia 

da diferença de inspiração deleuze-guattariana, paralelismo proposto pelo 

próprio Viveiros de Castro (2015). Se perspectiva é relação implicativa ou 

constituinte de seus termos e institui uma multiplicidade de mundos em trocas 

de trocas, o ponto de vista é o próprio modo de existência do ser como 

diferença pura: a perspectiva é devir gerador de mundo(s), que efetua sua 

singularização – efetivação de virtualidades a-individuais, impessoais e 

aconceituais – pelos corpos. Viveiros de Castro resume essas conexões como 

uma ontologia plana 

 

onde o real surge como multiplicidade dinâmica imanente 
em estado de variação contínua (...), antes que como 
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manifestação combinatória ou implementação gramatical 
de princípios ou regras transcendentes, e como relação 
diferenciante, isto é, como síntese disjuntiva de 
heterogêneos, antes que como conjunção dialética 
(“horizontal”) ou totalização hierárquica (“vertical”) de 
contrários. A essa planaridade ontológica vem 
corresponder uma epistemologia “simétrica” (...): assiste-
se ao colapso, na verdade, da distinção entre 
epistemologia (linguagem) e ontologia (mundo), e à 
progressiva emergência de uma "ontologia prática” (...) 
dentro da qual o conhecer não é mais um modo de 
representar o desconhecido, mas de interagir com ele, 
isto é, um modo de criar antes que um modo de 
contemplar, de refletir ou de comunicar (...). (Idem, p. 
111). 

 

 Essa “ontologia prática” ou, nas palavras de Cocco (2009), “ontologia 

constituinte” (p. 189) – pois não parte de entidades já constituídas, mas as 

produz a partir da relação: “não mais o ente, mas (...) o ‘entre’ “ (Idem, p. 189) –

recusa distinções apriorísticas entre sujeito e objeto, material e imaterial, 

humano e não humano, interno e externo, local e global, indivíduo e grupo, 

pessoa e coisa, concebendo essas qualificações como termos relacionais 

instituídos em relações implicativas. Portanto, desloca tanto a continuidade 

ontológica entre ser humano e natureza estabelecida pelo pensamento 

moderno (a pressuposição de uma natureza comum sobre a qual são criadas 

múltiplas “representações”), como a separação entre natureza e cultura que 

transforma esta última no “próprio” do humano, que o distanciaria de seu 

“substrato” dado (“natural”). Abandonar esses “entes” e pensar em uma 

multiplicidade de relações que produzem seus termos nos permite conceber o 

“natural” e o “cultural” como perspectivas que se constituem e (re)definem suas 

propriedade e limites em e por meio de agenciamentos. Como complementa 

Latour (2012), eles são apenas modos – entre os muitos possíveis – de 

articular a multiplicidade de atores que emergem de fluxos de relações. 

Na epistemontologia da multiplicidade como modo de existir do real na 

qual o conhecer não é “representação” do mundo, mas parte do processo de 

sua criação, o idêntico e o regular se constituem pela convergência e a 

reiteração de relações diferenciais que são, antes de tudo, geradoras de 

singularidades. Como vimos, singularidades nunca apresentam condições de 
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possibilidade, surgimento e pensabilidade previsíveis, mas instituem suas 

causalidades – incluindo seus próprios critérios de previsibilidade - de maneira 

retroativa. A geração de singularidades é, nessa concepção, a própria 

expressão do real como diferença e multiplicidade não reconduzível a qualquer 

transcendência ou transcendentalidade, a produção do mundo em sua 

imanência. 

Enquanto expressões de multiplicidade, as singularidades se mantêm 

internamente abertas às conexões não emersas em sua constituição, isto é, 

não operam forclusões do não determinado e, ao mesmo tempo, estão sempre 

abertas a conexões externas com outros devires. Como afirmam Hardt e Negri 

(2010a), “as relações com as outras singularidades que constituem as 

multiplicidades e a composição das multiplicidades internas às singularidades 

estão em um estado de permanente flutuação” (p. 337, tradução minha). As 

singularidades devêm outras, o que permite a geração ilimitada – e 

escassamente determinada – de diferença. Considerando que na perspectiva 

que adoto a diferença é o próprio modo de existência do ser, aparece claro 

agora o porquê da aposta na geração de singularidades para pensar uma 

política de transformação a partir de uma epistemontologia da diferença. Para 

completar esta construção, proponho relacionar a geração de singularidades 

como diferença/multiplicidade à ideia de Hardt e Negri de aumento da potência 

de vida. 

Negri (1993) adota a noção spinoziana de potência como capacidade de 

existir e de agir, que pode ser ampliada ou refreada pelos tipos de relações que 

singularidades estabelecem entre suas multiplicidades internas e com outras 

singularidades. Todo processo de captura, cerceamento ou regulação da 

potência vital é uma forma de poder, que Hardt e Negri (2010a) concebem - a 

partir dos estudos de Michel Foucault - como imanente, produzido nos 

agenciamentos de singularidades. O poder não é, portanto, uma ação externa 

aos fluxos de relações produtores de diferença: surge dessas mesmas 

relações, cristalizando por meio da reiteração determinadas configurações de 

elementos (humanos, não humanos, materiais, imateriais, biológicos, 

psicológicos, simbólicos, discursivos, tecnológicos etc., que se codefinem nos e 

pelos seus agenciamentos) e forcluindo outras possíveis multiplicidades. Não é 
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transcendente nem transcendental, mas cria transcendência (submete a 

existência a centros ou padrões de governo – inclusive de autogoverno – que 

aparecem como coativos) e transcendentaliza critérios de produção e 

organização do real que emergiram de fluxos contínuos, transformando-os em 

modos de determinação (condições apriorísticas de surgimento e articulação 

de subjetividades, objetividades, significados e interações). O poder não é, 

então, uma estrutura ou um ente: como afirma Castells (2015), ainda com base 

em Foucault, não pode ser abstraído das relações que o constituem. Da 

mesma forma, não está situado em uma esfera específica da existência, mas 

distribuído por todas suas interações: é relação que cristaliza determinadas 

interações entre os elementos que institui. Portanto é, simultaneamente, um 

modo geral de produção de subjetividades e relações - transcendentalizado e 

que se reproduz em e por meio dessas subjetividades e relações graças à 

reiteração - e um conjunto de formas repetitivas de articulação de interações. É 

ao mesmo tempo, por exemplo, a categoria “gênero” instituída como forma 

apriorística de pensabilidade do sujeito e condição de possiblidade para a 

construção de subjetividades e todas as relações entre homens e mulheres – 

subjetividades formadas pela identificação com gêneros socialmente 

construídos - que (re)produzem inferiorização simbólica e psicológica e 

violência física ou sexual contra as segundas. 

Por ser forma de produção e organização de subjetividades, o poder é 

um modo de regulação da vida. Mais especificamente, a interpretação 

deleuziana do pensamento de Foucault sobre dispositivos (DELEUZE, 2015) 

permite concebê-lo como a capacidade de determinar como subjetividades 

podem experienciar e conhecer o mundo, como podem pensar, falar e agir. 

Após dedicar grande atenção ao estudo dos “regimes disciplinares, as 

estruturas arquitetônicas através das quais se desenrola o poder, aos planos e 

pontos de aplicação do poder através de uma rede capilar e distribuída em todo 

o espaço social” (HARDT e NEGRI, 2010a, p. 66, tradução minha), o que 

batizou de poder disciplinar, pois tem como escopo e produto o disciplinamento 

dos corpos - torna-los “dóceis” - permitindo o controle de suas operações e a 

subjeção de suas forças, Foucault desenvolve o conceito de biopolítica como o 

conjunto amplo e diversificado de técnicas, práticas e formas de controle e 

administração da vida. Após forjar a noção de biopolítica, ficou claro para 
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Foucault que a biopolítica disciplinar se configurou como técnica de poder 

específica de uma determinada configuração das naturezas-culturas modernas 

que, embora persista em diversos âmbitos convivendo com outros regimes e 

complementando-os, não refletia mais o modo hegemônico de regulação da 

vida, o que fica ainda mais claro – como desenvolverei mais adiante – na atual 

natureza-cultura de controle digital onde “esse controle estende-se bem além 

dos espaços estruturais das instituições sociais, por intermédio de redes 

flexíveis, moduláveis e flutuantes” (HARDT e NEGRI, 2010b, p. 162). Mas o 

que me interessa agora é um outro aspecto da noção de biopolítica, que está à 

raiz da reconceituação que dele fazem Hardt e Negri (2010a). 

Os dois filósofos destacam que, embora Foucault trate essa questão 

marginalmente em seus estudos, o poder sobre a vida – que, como vimos, se 

produz na vida e por meio dela – só pode se efetuar porque há alguma coisa 

que lhe resiste: “No coração da relação de poder, para provoca-la 

constantemente há a resistência da vontade e a intransigência da liberdade” 

(DREYFUS e RABINOW, 2010, p. 293 apud HARDT e NEGRI, 2010a, p. 69), 

condições primeiras da vida e da subjetividade. Em minha interpretação isto 

implica que, por um lado, há outras possibilidades de produção de 

subjetividades forcluidas pela emergência do poder, mas que continuam 

presentes como virtualidades com as quais a qualquer momento podemos nos 

conectar e, por outro lado, que as próprias subjetividades produzidas dentro de 

um dado modo de determinação guardam traços irredutíveis de sua 

singularidade, gerando em suas interações e cooperação modos de 

subjetivação, afetos, relações, estilos de vida alternativos (ainda que 

respondam aos critérios gerais da organização do sensível existente, que os 

tornam possíveis e pensáveis) e que, justamente por isso, provocam a ação do 

poder. Embora Hardt e Negri não deixem suficientemente claro esse 

desdobramento da “intransigência da liberdade” em dois níveis, o das formas 

transcendentalizadas de determinação da existência e o das subjetivações e 

interações derivadas dessa forma (o que pode levar a confundir movimentos de 

reorganização de relações internas a um modo de determinação constituído – 

que expressam resistência a um certo tipo de poder, o de organização da vida 

dentro de uma dada partilha do sensível – com libertação tout court), sua 
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interpretação da biopolítica foucaultiana enfatiza a dimensão geradora e não 

meramente reguladora do conceito: 

 

A nossa leitura identifica na biopolítica uma determinada 
potência produtiva da vida – a produção de afetos e 
linguagens através da cooperação social e da interação 
dos corpos e dos desejos, a invenção de novas formas 
de relação com si próprios e com os outros, e assim em 
diante – portanto, representa a biopolítica como uma 
criação de novas subjetividades que agem como 
resistências e como potências dessubjetivantes. (HARDT 
e NEGRI, 2010a, p. 68, tradução minha). 

 

É por reconhecer essa dimensão geradora da biopolítica que Hardt e 

Negri a ressignificam como mobilização produtiva da vida que aumenta sua 

potência – no mencionado sentido spinoziano de capacidade de existir e de 

agir – reduzindo ao mínimo os mecanismos de controle e regulação (que, 

apesar de serem imanentes ao mundo da vida, introduzem nele transcendência 

e transcendentalidade). Os dois filósofos rebatizam os mecanismos e 

processos de controle da vida, a dimensão da biopolítica mais destacada por 

Foucault, como biopoder. 

À luz dessa conceituação, é possível traçar um paralelo entre a 

biopolítica no sentido hardt-negriano e o modo como proponho pensar uma 

política de transformação como acontecimento impossível dentro de um modo 

de determinação constituído, que institui a posteriori suas causalidades, 

desestrutura pressupostos transcendentalizados de produção da vida e, ao 

conectar-se com o forcluído e abrir-se para a indeterminação produtiva, 

possibilita a criação de novos pressupostos de pensabilidade e possibilidade da 

experiência, novas subjetivações e novas relações. Primeiro, porque os dois 

pensadores concebem que 

 

Em contraposição ao biopoder, a biopolítica tem o 
caráter, em primeiro lugar, de um acontecimento no 
sentido de que, como diz Foucault, a “intransigência da 
liberdade” desestabiliza os sistemas normativos. O 
acontecimento biopolítico vem de fora, ele rompe com a 
continuidade da história e da ordem constituída não só 
em sentido negativo, ou seja, como uma ruptura, mas 
também como uma inovação que emerge, por assim 
dizer, de dentro [isto é, dos devires, as conexões 
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forcluídas na transcendentalização da ordem existente]. 
(Idem, p. 69, tradução minha). 

 

 Em segundo lugar, porque esse conectar-se com o indeterminado, essa 

instituição a posteriori de novos devires anteriormente não visíveis nem 

pensáveis, concebida como geração de singularidades (virtualidades que se 

atualizam) que, por sua vez, se efetuam em afecções (de maneira 

perspectivista, corpos que realizam pontos de vista) é criação de diferença, 

emergência de multiplicidade que é o modo de existência do ser. Portanto, em 

termos hardt-negrianos, é aumento de potência de vida, da capacidade do ser 

de existir e de agir sem submeter-se a formas de regulação (pelo menos no 

momento em que a biopolítica surge como acontecimento, cuja indeterminação 

produtiva pode ser cultivada ou reabsorvida por modos transcendentalizados 

de controle). Aumento da potência de vida que produz corpos, afetos, 

linguagens, etc. não regidos ou escassamente regidos pelos critérios de 

determinação atuais e pelas estruturas (relações cristalizadas) de poder 

internas a esses regimes: capacidade, portanto, de produzir diferença. É 

exatamente esse caráter transformador da biopolítica que faz Hardt e Negri 

afirmarem que não existe 

 

nenhum mistério no fato do processo revolucionário se 
abrir para uma proliferação de diferenças e isso na 
medida em que, por sua vez, a natureza da singularidade 
é a de abrir-se para a diferença e, portanto, devir 
diferente. (Idem, p. 337, tradução minha). 

 

 Concluo, então, que conceber política de transformação, ou biopolítica 

no sentido hardt-negriano, como aposta na geração de singularidades – 

portanto, de diferença – pela provocação desejável, mas nunca previsível de 

acontecimentos que questionam ou rompem com uma ordem de 

determinações dada, instituindo sua possibilidade de maneira retroativa e 

permitindo a emergência de devires forcluídos, ou seja, como aposta na 

indeterminação produtiva deriva da assunção de que o biopoder ou poder 

sobre a vida, que limita sua potência, se (re)produz e exerce exatamente pela 



117 
 

constituição de ordens/modos de determinação estáveis. É resistir ao poder 

sobre a vida pelo aumento do poder da vida. Na medida em que o poder – que, 

como vimos, é totalmente imanente ao ser, ainda que introduza nele 

transcendência - produz causalidades previsíveis e necessita delas para 

reproduzir-se, a transformação radical passa pela geração de indeterminação 

produtiva. 

 

Diferença, universalidades em disputa e igualdade como processo 

 A concepção de política transformadora que proponho levanta duas 

questões importantes: a da universalidade e a da igualdade. Se política de 

transformação é aposta na produção de diferença e se a diferença é o modo de 

existência do ser, exclui-se a possibilidade de pensar a política a partir de 

qualquer condição universal comum a ser efetivada e, consequentemente, do 

pressuposto da igualdade? A liberdade que fundamenta a biopolítica se baseia 

na autonomia das singularidades, sua capacidade não controlada de existir e 

de agir, mas a assunção dessa autonomia equivaleria a recusar qualquer 

intervenção promotora de igualdade de condições para a existência e a ação 

por considera-la uma forma de regulação? 

 Responder esses interrogantes na perspectiva de política 

transformadora que sugiro exige, em primeiro lugar, rejeitar o sentido liberal do 

conceito de autonomia. Este último pressupõe um tipo específico de 

individuação das singularidades: sua constituição enquanto pessoas 

entendidas como identidades construídas por predicação, independentes, com 

características próprias (propriedades do sujeito individuado) e cuja 

racionalidade intrínseca, interesses e valores definiriam sua soberania sobre si 

mesmas (expressão que revela que identidade pressupõe instituir-se e 

experienciar-se como mesmo, algo que possui uma essência inerente que 

perdura para além das transformações acidentais). Essa individuação, que 

produz o sujeito-pessoa “autônomo” da modernidade, longe de favorecer a 

emergência de singularidades e geração de diferença é um modo de regulação 

que submete a vida a uma forma transcendentalizada, é um dispositivo de 

produção do mesmo (ainda que esse mesmo se construa e experiencie como 
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diverso, escolhendo ou sendo socialmente marcado por características próprias 

que o definem com relação ao outro que é apenas uma versão diferente do 

mesmo, isto é, a outra pessoa – forma abstrata – subjetivada como identidade). 

A “livre” articulação de indivíduos-pessoas defendida pelo pensamento liberal, 

que enxerga na intervenção coletiva sobre as condições de suas trocas formas 

indevidas de redução de “autonomia”, não passa de uma interação governada 

por formas transcendentalizadas de controle - pessoa, identidade, propriedade 

(as características do indivíduo personificado são o que lhe é próprio) – entre 

sujeitos já regulados por um modo de subjetivação que não produz 

singularidade, mas identificação por propriedade e favorece a instauração de 

relações de poder/saber baseadas nas diferentes características supostas 

como próprias dos entes em interação assim constituídos. Ao invés de fluxo 

livre de conexões criadoras que reinstituem o tempo todo os critérios de 

definição dos sujeitos que constituem, ou seja, geração incessante de 

diferença, a “autonomia” liberal do sujeito individuado como pessoa é obrigação 

de produção de identidades (isto é, de produção do mesmo – em diferentes 

versões – pela atribuição de propriedades, impostas externamente ou 

escolhidas pelo indivíduo) a serem postas em interação como tais, o que 

origina regimes de poder/saber baseados no pressuposto da inter-relação entre 

entes estáveis, com características inerentes. 

 Como entender, então, a autonomia das singularidades em uma 

perspectiva transformadora? Proponho pensa-la com base na ideia de 

liberdade que emerge da leitura que Negri (1993) faz de Spinoza. Nessa 

interpretação, a liberdade das singularidades é concebida como consciência 

dos fluxos que as produzem: 

 

A liberdade, insiste Spinoza, (...) não consiste “no livre-
arbítrio mas na livre necessidade” – em outras palavras, 
então, não na ignorância das causas que a determinam, 
não na “ficção de liberdade”, mas sim na consciência de 
seu movimento. Neste ponto, a liberdade então não é 
mais um resultado, mas também não só um pressuposto 
formal: é um sujeito. (...) A livre necessidade é a 
atualidade do processo constitutivo que se torna explícita 
como potência ontológica dinamicamente estendida. (p. 
246-247). 
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 Afirmar a livre necessidade como potência ontológica significa, por um 

lado, conceber a consciência do movimento gerador de causalidades como o 

que leva a trabalhar o possível não de forma incondicionada (posto que no 

fluxo produtor do real não há pura indeterminação, mas multiplicidade de 

conexões criadoras), mas trabalhando criativamente com os condicionamentos 

(por exemplo, reconhecer o caráter construído da identidade, do indivíduo-

pessoa e de sua racionalidade ao invés que iludir-se com sua suposta 

autonomia inerente, usando essas construções para reorganizar criativamente 

o sensível). Por outro lado, significa reconhecer nessa potência o desejo de 

agenciamento com o forcluído, com o não visível e não determinado, com o 

impossível que estimula a redefinição dos critérios de causalidade estabilizados 

(por exemplo, mover-se em direção à desidentificação e manter-se abertos à 

não cristalização de critérios de subjetivação, mesmo na impossibilidade de 

pensa-la nos termos das formas atuais de produção de subjetividade). Nem 

ausência de condicionamentos, nem mero resultado de causalidades (pois a 

consciência delas participa de sua cogeração), nem forma transcendental: 

liberdade enquanto sujeito é abertura consciente às conexões geradoras de 

devir na imanência do movimento. Liberdade não é, então, ilusão de autonomia 

de sujeitos com características “intrínsecas” que (re)produzem identidade 

consigo mesmos pela afirmação de vontades, gostos, aptidões, capacidades 

etc. concebidas como propriedades, mas consciência das determinações que 

produzem tais identidades, subjetivações e propriedades, consciência da 

contingência do estabilizado (identidades, relações, etc.). 

Portanto, a autonomia e o autogoverno das singularidades se produzem 

quando elas habitam as multiplicidades que as constituem, quando 

permanecem de maneira consciente no movimento que desestabiliza e 

redefine incessantemente suas condições de possibilidade, quando – não 

ignorando as conexões que as singularizam, nem as virtualidades que sua 

efetuação deixa latentes – se abrem para os fluxos que o tempo todo as 

redeterminam ao invés de fechar-se em formas estáveis transcendentes 

(essências construídas) ou transcendentalizadas (pressupostos formais 

também construídos). Autogoverno da vida, por exemplo, ocorre quando 

subjetividades que reconhecem o caráter contingente da forma “identidade” 
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construída por predicação, mesmo usando de maneira tática – eventualmente -

noções identitárias (pessoa, gênero, classe, raça, etc.) se abrem para 

experiências não identitárias (modos de viver impensáveis a partir de 

categorias como pessoa, gênero, classe, raça e semelhantes) que redefinem o 

tempo todo, em fluxos de conexões dos quais se mantêm conscientes, os 

critérios a partir dos quais elas se subjetivam: isto é, quando subjetividades se 

singularizam abrindo-se conscientemente para o movimento e as novas 

causalidades que provocam essa singularização. Nada mais distante, como 

fica evidente, da ficção de autonomia dos sujeitos liberais individuados como 

pessoas e governados pela forma transcendental da identidade por 

propriedade. 

Pensar a liberdade e seus corolários da autonomia e o autogoverno 

desta forma permite deslocar a perspectiva hegemônica da universalidade que, 

em suas diferentes versões (princípio transcendente criador/unificador, 

conjunto de atributos ou “propriedades” fixos comuns, “forma vazia” 

transcendental a ser preenchida), se fundamenta na unificação (subsunção da 

diferença em formas transcendentes ou transcendentais apriorísticas) e na 

identidade (produção de variedades do mesmo). A não identidade consigo 

mesmas das singularidades em movimento, ou – em termos perspectivistas – a 

multiplicidade de mundos que contêm em si outros mundos, agenciam novos 

mundos e mudam suas condições de existência nas trocas de trocas de pontos 

de vista (não sobre as coisas, mas que instituem as coisas), permite rejeitar a 

universalidade como condição comum (material ou imaterial, biológica ou 

psíquica, formal ou noumenal, transcendental ou transcendente) e repensá-la 

como não subsumibilidade da diferença por qualquer princípio unificador ou 

identificador. Como resume Safatle: 

 

a universalidade não deve ser compreendida como 
determinação normativa capaz de definir, por si só, o 
sentido daquilo que ela subsume, mas como a força de 
descentramento da identidade autárquica dos 
particulares. A universalidade é, nesse contexto, apenas 
a generalização da impossibilidade de o particular ser 
idêntico a si mesmo e a transformação dessa 
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impossibilidade em processo de constituição de relações. 
(2015, p. 258, grifo do autor). 

 

 Isso implica, como ressalta Butler (2004a) refletindo sobre a relação 

entre universal e particular em Hegel, que a universalidade hegemônica (seja 

quando usada para fundamentar a imposição de ordens como quando embasa 

a rebelião contra ordens impostas para reconfigurá-las ou para substituí-las) é 

constituída por forclusões. Quando se introduzem unificação e identificação na 

imanência da geração de diferença, as conexões não subsumíveis nas 

unidades e identidades assim constituídas – conexões que expressam a 

própria impossibilidade de unidade e identidade - se tornam uma presença 

fantasmal que permeia, sem ser pensável nem semantizável, o conceito de 

universal que emerge. Por isso, essa universalidade “é frequentada 

inevitavelmente pelo rastro da coisa particular à qual se opõe” (Idem, p. 30, 

tradução minha), o que implica que a relação dela “com sua articulação cultural 

é insuperável, isto é, qualquer noção transcultural do universal estará 

manchada pelas normas culturais que tenta transcender” (Idem, p. 31, tradução 

minha). Cultura aqui não é para ser entendida como uma entidade com 

características próprias e composta por meras “representações” ou por um 

conjunto de representações e práticas/hábitos, como no pensamento moderno 

clássico, mas à maneira perspectivista (embora Butler não use esse conceito 

viveiriano): ponto de vista sem “essência” inerente nem forma transcendental, 

lócus instável de individuação de conexões e efetuação de virtualidades que 

altera incessantemente seus pressupostos. Ponto de vista que pode, pela 

reiteração, aparecer como estabilizado e com características próprias, mas que 

mesmo nessa reiteração fixadora preserva – ainda que não o perceba – o 

vestígio das virtualidades forcluídas. É por isso que Butler prossegue: 

 

nenhuma noção de universalidade pode assentar-se 
facilmente dentro da noção de uma “cultura” única, pois o 
próprio conceito de universalidade obriga a uma 
compreensão da cultura como uma relação de troca e 
uma tarefa de tradução. Em termos que poderíamos 
chamar de hegelianos, embora Hegel mesmo não os 
tenha usado, se faz necessário ver a noção de uma 
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“cultura” distinta e entitária como essencialmente outra 
para si própria, em uma relação de definição com a 
alteridade. E aqui não nos estamos referindo a uma 
cultura que define a si mesma em comparação com 
outra, porque essa formulação preserva a noção de 
“cultura” como um totalismo [wholism]. Ao contrário, 
estamos tentando abordar a noção de cultura em termos 
de um problema definitório de tradução, o qual está 
significativamente relacionado com o problema da 
tradução transcultural em que se converteu o conceito de 
universalidade. (Idem, p. 31, tradução minha). 

 

 É clara aqui a convergência do pensamento butleriano com a ideia de 

Viveiros de Castro (2015) da tradução transcultural – concebendo culturas 

como perspectivas geradoras de mundos – como alteração dos próprios 

critérios de definição do ponto de vista que traduz outro: 

 

O perspectivismo indígena é uma doutrina do equívoco, 
isto é, da alteridade referencial entre conceitos 
homônimos; o equívoco aparece ali como o modo por 
excelência de comunicação entre diferentes posições 
perspectivas (...). (p. 87, grifo meu). 

 

 O equívoco como expressão da diferença epistemontológica que 

desencadeia a modificação dos critérios referenciais das perspectivas em 

relação: “O equívoco não é um erro, um logro ou uma falsidade, mas o 

fundamento mesmo da relação que o implica (...)” (VIVEIROS DE CASTRO, 

2015, p. 92). Isso porque 

 

O engano e o erro supõem premissas já constituídas, e 
constituídas como homogêneas, ao passo que o 
equívoco não apenas “supõe” a heterogeneidade das 
premissas em jogo – ele as põe como heterogêneas, e as 
pressupõe como premissas. O equívoco determina as 
premissas, mais que é determinado por elas. (Idem, p. 
92). 
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 É a isso que Butler (2004a) se refere quando põe a universalidade como 

um problema de tradução transcultural. Pensar a universalidade no âmbito de 

uma política transformadora fundada na diferença como operador 

epistemontológico não quer dizer assumi-la como um substrato material, 

transcendente ou transcendental comum (origem comum a partir de um mesmo 

princípio criador, natureza comum, faculdades perceptivo-cognitivas comuns, 

estruturas geradoras da linguagem comuns, universo semântico comum ou 

seja lá o que for), mas concebê-la como a impossibilidade de qualquer 

substrato inerente, o que revela o caráter contingente e construído de todos 

eles. Isso coloca a questão, central para este estudo, de como pôr em comum 

a diferença. Na emergência de modos de determinação, como vimos, esse pôr 

em comum ocorre pela transcendentalização de critérios de produção de real, 

pela estabilização de relações diferenciais por meio da reiteração e pela 

forclusão de devires (que permanecem latentes, como virtualidades 

impossíveis e impensáveis na organização semântica existente). Isso levanta 

tanto o problema da tradução entre conceitos ontologicamente diferentes, por 

responderem a diferentes critérios de constituição de conceitos (por exemplo, 

os do pensamento de matriz ocidental moderna e os do pensamento indígena 

amazônico), como o da tradução entre conceitos e discursos produzidos no 

âmbito das teias de possibilidades de um mesmo modo de determinação. De 

fato, ainda que tendo transcendentalizado critérios comuns de produção de real 

(diferentes ideias do universal na modernidade ocidental se fundamentam, por 

exemplo, nos mesmos pressupostos aproblemáticos de unidade e identidade), 

se trata de perspectivas em relação. 

Isso tem duas implicações importantes. A primeira, sobre a qual voltarei 

mais adiante, é que a polissemia dos signos e dos discursos que se produzem 

dentro de um modo de determinação dado (isto é, o potencial de signos e 

discursos de desencadearem diferentes efeitos de sentido) não se deve 

somente ao fato dos códigos culturais terem um caráter aberto (ou seja, 

permitirem um leque amplo – ainda que não indeterminado - de possibilidades 

de codificação e de interpretação), de que os receptores se apropriam deles de 

maneiras diferentes em seus processos de socialização e à pluralidade das 

enciclopédias (conjuntos de significados e pressupostos que estruturam a visão 
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de mundo e as possibilidades interpretativas, entre os pensáveis dentro de uma 

certa organização semântica do real), mas ao rastro forcluído de sua 

constituição ontológica enquanto perspectivas. A outra implicação é que toda 

relação, mesmo que suas condições sejam pré-definidas por critérios de 

determinação transcendentalizados, modifica os modos de constituição dos 

termos inter-relacionados. Isto é, ao invés de consolidar os entes em interação 

pela percepção do que o mesmo tem de “próprio” com relação ao outro, a troca 

põe em cheque a “propriedade” como categoria definidora do mesmo e do 

outro devolvendo uma imagem de ambos na qual não se reconhecem, mesmo 

que na maioria dos casos os mecanismos de regulação do modo de 

determinação existente reincorporem em seus critérios de pensabilidade e 

percepção a desestabilização provocada pela alteridade (transformando o 

abalo, por exemplo, em “absorção” de novas “propriedades” por parte de um eu 

estável). Portanto, se assumirmos o equívoco (heterogeneidade referencial dos 

homônimos) como fundamento da comunicação, se considerarmos que a troca 

altera os critérios de definição dos termos em interação e se reconhecermos 

que a forclusão preserva rastros do forcluído, conceberemos o universal não 

mais como o terreno da troca, mas como um objeto de tradução em disputa. 

Como afirma Butler (2004b), teremos universalidades em confronto. 

A título de exemplo, é possível ver os mecanismos descritos operando 

nas relações entre o conjunto de associações, estratégias de pensamento e 

práticas que se (auto)constituiu e se experiencia como modernidade ocidental e 

o que é pensado como “pré-modernidade” e “antimodernidade” dos povos não 

ocidentais. Hardt e Negri (2010a), comentando estudos históricos que 

concebem a expansão dos europeus nas Américas, na África e na Ásia não 

como mera conquista (dominação de uma “civilização” formada, com 

características “próprias”, sobre sociedades também pré-constituídas: relações 

de poder entre entes, identidades), mas como encontros determinados pelo 

colonialismo (violentos e subjugadores, portanto, mas ainda assim 

redefinidores dos termos em interação), mostram que a própria constituição 

dos critérios de pensabilidade e possibilidade da modernidade se originou 

nessas trocas. Elas são constituintes da modernidade, não confirmadoras de 

suas “propriedades” já determinadas por meio da percepção das 
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“propriedades” enxergadas no outro: “A modernidade não tem, portanto, sede 

na Europa ou nas colônias, mas nas relações de poder que estão a cavalo 

entre ambas” (Idem, p. 75, tradução minha). Nem a modernidade, nem as 

“civilizações pré-modernas” são pensáveis como identidades externas às 

relações, às perspectivas que as instituíram e as puseram em interação, ainda 

que o modo de determinação moderno (que opera pela produção de identidade 

através de predicação por propriedade) as tenha estabilizado como tais. O que, 

do ponto de vista de uma política transformadora, implica que o modo de 

pensar a resistência à modernidade - ou “antimodernidade” - como restauração 

de uma suposta “autenticidade” de culturas, modos de vida, processos de 

pensamento pré-existentes à modernidade e por esta destruídos, dominados 

ou “contaminados” precisa ser questionado como ele próprio definido pelos 

termos de pensabilidade do real instituídos pela modernidade produtora de 

identidades. Como lembra Latour (2008), só há “pré-modernidade” e “pós-

modernidade” – portanto, também “anti-modernidade” – se assumirmos que 

algum dia fomos modernos. A modernidade é uma perspectiva que instaura 

seus termos de possibilidade e os do mundo do qual é ponto de vista, na 

relação com o qual altera seus próprios critérios de definição (que é diferente, 

como vimos, de fortalecer suas “propriedades” ou “incorporar” novas). Como 

sintetizam Hardt e Negri: 

 

Há alguma coisa de psicótico na convicção segundo a 
qual a modernidade seria uma invenção exclusivamente 
europeia. Essa concepção se autoimpõe de negar 
sistematicamente o papel do resto do mundo e, 
especialmente, das partes do mundo subordinadas ao 
domínio dos europeus, na obra de construção e 
desdobramento da modernidade. Mais que a uma 
remoção neurótica, essa forma de negação remete àquilo 
que a linguagem psicanalítica define como forclusão. (...) 
Nesse caso, o conteúdo forcluído não é constituído 
somente pelas contribuições proporcionadas à sociedade 
moderna pelas populações e as civilizações 
extraeuropeias, o que parece confirmar que a Europa 
seria a fonte de todas as grandes inovações da 
modernidade, mas sobretudo pelas inúmeras resistências 
desde dentro e contra a modernidade que representam o 
maior perigo para a sua autocompreensão autista. A 
despeito dos esforços furibundos para expelir a alteridade 
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“antimoderna”, a resistência permanece obstinadamente 
em seu interior. (2010a, p. 77-78, tradução minha). 

 

 Por um lado, há resistência interna porque instituída pela perspectiva da 

modernidade, que define seus termos de possibilidade e pensabilidade. Por 

outro lado, há resistência que é interna porque define essa mesma perspectiva 

por ser parte de suas multiplicidades forcluídas, que permanecem como 

virtualidades que participam de sua constituição. Do ponto de vista da minha 

concepção de política de transformação, isso implica na necessidade de se 

conectar com esse conteúdo forcluído para agenciar devires impensáveis nos 

termos de autocompreensão da modernidade ou, como defendem Hardt e 

Negri (2010a), passar da resistência (a oposição a uma ordem que se pensa e 

pensa aquilo ao qual se opõe nos termos definidos por essa mesma ordem, 

reificando-a) à alternativa (produção de singularidades em termos autônomos 

das relações de poder determinadas pela ordem constituída, fazendo emergir 

causalidades forcluídas capazes de mudar seus modos de determinação). 

 Pensar a universalidade não como um terreno comum sobre o qual 

edificar uma política transformadora, mas como a impossibilidade desse 

terreno que torna o conceito de universal um âmbito de confronto permite 

relacionar a ideia de política de transformação à questão da tradução de 

perspectivas. Um dos modos de operação da tradução consiste em apropriar-

se e fazer um novo uso de conceitos produzidos dentro de uma ordem de 

determinação constituída, o que expõe a contingência, o caráter de construção 

histórica dos pressupostos – até então não visíveis porque não 

problematizados – que fundamentam tais conceitos. É o que ocorre quando 

subjetividades instituídas por esses conceitos, mas excluídas da possibilidade 

de seu uso pela organização do sensível que esses mesmos conceitos 

estabelecem tomam a palavra e os dizem. Quando, por exemplo, escravos 

reivindicam liberdade com base na humanidade partilhada com os não 

escravos que os faz se sentirem iguais, o que escancara a natureza particular 

de certa ideia “universal” de humanidade; quando feministas se autonomeiam 

“vadias”, abalando o caráter “descritivo” aproblemático do termo e revelando-o 

como construção inferiorizadora de regulação dos corpos e desejos. O que, 
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para a política transformadora, implica que recorrer a conceitos e discursos 

estabelecidos por um regime de determinação dado não equivale, 

necessariamente, a reproduzir os critérios de possibilidade e pensabilidade do 

real transcendentalizados por essa ordem. O novo uso de conceitos e 

discursos estabelecidos pode tanto visibilizar sua contingência, quando é feito 

por aqueles que esses mesmos conceitos excluem da possibilidade de seu 

uso, como operar uma tradução redefinidora desses critérios: a parole pode ir 

além dos limites da langue. Isso é possível, como já mostrei, por causa da 

presença fantasmal do forcluído no visível, pensável e dizível. A presença do 

silenciado remete para o caráter de perspectivas constituintes das 

subjetividades produzidas pelos conceitos e discursos estabelecidos, o que as 

projeta virtualmente para além de sua estabilização ontológica determinada 

pela reiteração desses conceitos e discursos e fundamenta a comunicação em 

uma irredutível heterogeneidade dos referentes, mesmo que não haja material 

linguístico e semântico para dar-lhe forma discursiva dentro dos parâmetros 

existentes, o que obriga a recorrer às palavras e ideias disponíveis. O ato de 

fala e o pensamento, respectivamente, dizem e pensam também aquilo que 

silenciam. Como mostra Butler (2004a): 

 

O discurso estabelecido permanece estabelecido só por 
ser reestabelecido perpetuamente; portanto, se arrisca na 
própria repetição que exige. Mais ainda, o discurso 
anterior é reiterado justamente através de um ato de fala 
que mostra algo que o discurso não pode dizer: que o 
discurso “opera” através do seu momento efetivo no 
presente e depende fundamentalmente dessa instância 
contemporânea para a sua manutenção. O ato de fala 
reiterativo oferece assim a possibilidade – ainda que não 
a necessidade – de privar o passado do discurso 
estabelecido do controle exclusivo da definição dos 
parâmetros do universal dentro da política. Essa forma de 
performatividade política não absolutiza retroativamente a 
sua própria reclamação, mas recita e reencena um 
conjunto de normas culturais que deslocam a legitimidade 
de uma suposta autoridade para o mecanismo da sua 
renovação. (p. 48, tradução minha). 
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    O circuito da reiteração prevê em sua própria necessidade de 

repetição a possibilidade de que a cada intervalo se produza um curto-circuito. 

Um curto-circuito que não necessariamente consiste na destituição do discurso 

estabelecido, mas no deslocamento de seus referentes no ato da repetição. 

Hardt e Negri (2010a) lembram, por exemplo, que a Revolução do Haiti 

aparece pouco na historiografia das revoluções modernas por ter sido um 

acontecimento – no sentido já conceituado de experiência impensável nos 

termos da ordem existente e que institui retroativamente sua possibilidade - 

que denuncia as forclusões constitutivas da modernidade e do republicanismo 

europeus exatamente por meio do discurso da modernidade e do 

republicanismo. Ela revela a escravidão e o racismo como constitutivos da 

modernidade e das repúblicas modernas, excluídos da autocompreensão delas 

e transformados em elementos residuais de uma suposta “pré-modernidade”, e 

o faz através dos conceitos modernos e republicanos da liberdade e igualdade 

inerentes de todas as pessoas. É um acontecimento que altera o referente da 

noção de sujeito livre, autônomo, racional e igual aos que partilham dessas 

“propriedades” estendendo sua universalidade a sujeitos até então excluídos 

da possibilidade de pensar-se e constituir-se ontologicamente nesses termos. 

O artigo 14 da Constituição do Haiti de 1805, que estabelece que todos os 

homens são negros independentemente da cor da pele e por isso são iguais, 

escancara com esse aparente paradoxo linguístico – que só resulta paradoxal 

no campo semântico definido pela compreensão de si que a modernidade 

produziu – as forclusões fundacionais da ideia universal de homem instituída 

pelos modernos, calcada em cima do sujeito individuado como pessoa 

(conjunto de predicados entendidos como propriedades) branco, de gênero 

masculino (de onde o uso do termo “homem” para designar um universal), 

proprietário, cristão, europeu. 

 O que o exemplo mencionado revela é que dar forma discursiva ao que 

se pressente como forcluído (mesmo que não se consiga prensá-lo nos termos 

definidos pelo regime de determinação existente e que essa discursivização 

seja operada por meio de usos inovadores do material linguístico disponível) é 

uma maneira de abalar os critérios de possibilidade e pensabilidade do real 

instituídos pela forclusão, de provocar seu devir outros. Resume Butler: 
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No caso da forclusão, onde certas possibilidades são 
deixadas de lado para que possa instituir-se a 
inteligibilidade cultural, dar-lhe forma discursivas pode ser 
um momento inaugurador de sua desestabilização. O 
indizível diz, ou o dizível diz o indizível em silêncio, mas 
esses atos de fala estão registrados na fala, e esta 
devém outra coisa em virtude de ter sido posta ao 
descoberto pelo indizível. (2004b, p. 163, tradução 
minha). 

 

 Uma concepção de universalidade como impossibilidade de uma forma 

universal e, consequentemente, como termo de disputa e não terreno 

aproblemático que funda essa disputa levanta outra questão crucial para uma 

política de transformação: a da igualdade. Se a diferença é constitutiva do ser 

e, nessa perspectiva, a liberdade se afigura como livre necessidade ou 

consciência do movimento gerador de causalidades e a universalidade como 

impossibilidade das singularidades serem iguais a si mesmas, a ideia de 

igualdade faz algum sentido na tentativa de fundar uma política 

transformadora? Se sim, como pensa-la? 

 Resulta evidente que, à luz de quanto discutido, a igualdade não pode 

ser concebida como fundamentada em alguma substância ou essência, algum 

tipo de substrato comum ao ser, nem como uma forma transcendental ou 

pressuposto apriorístico, posto que toda transcendentalização opera por 

forclusões. Ela, porém, é indispensável para a livre geração de singularidades, 

pois singularidades só podem devir outras de si mesmas e produzir diferença 

na cooperação com outras singularidades em iguais condições de se 

conectarem com o não determinado, em iguais condições de escassa 

previsibilidade na produção de subjetividades e relações, em igual ausência de 

relações de poder/saber estabilizadas em estruturas e de mecanismos de 

regulação dos modos de individuação (tais como a forma-identidade, a forma-

pessoa, etc.). A igualdade, então, é fundamental para uma política de 

transformação da maneira como proponho concebê-la. Mas como pensar 

igualdade em termos nem essencialistas nem formalistas? 
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 A igualdade de direitos instituída pela modernidade republicana 

pressupõe a interação de sujeitos predeterminados como indivíduos-pessoas, 

que são predicados ou se autopredicam por propriedade. Apesar de se 

constituir como um discurso com alto potencial de provocar uma reconfiguração 

frequente do possível e do pensável (como os exemplos que mencionei 

anteriormente, baseados em usos desestabilizadores desse discurso, mostram) 

e de promover uma ampla diversidade interna ao seu modo de determinação 

(isto é, a produção de muitas, diferentes subjetividades predeterminadas por 

predicação, idênticas na forma e diversas nos atributos), ela não é 

transformadora no sentido que estou propondo nesta reflexão. Isso se deve ao 

seu caráter de forma organizadora (portanto, reguladora) de subjetividades já 

determinadas por critérios transcendentalizados não problemáticos. Não se 

trata de igualdade de possibilidades não predeterminadas de geração de 

subjetividades e relações, mas do pressuposto pré-estabelecido de uma igual 

“essência” (todas as pessoas, subjetivadas enquanto tais e individuadas por 

predicação de atributos, são iguais porque indistintamente dotadas de 

consciência e razão; sendo essas próprias ideias – consciência e razão – 

universais formais instituídos por forclusão) que produziria uma necessidade de 

tratamento igual. A igualdade de direitos moderna e republicana é um 

reconhecimento formal de igualdade entre singularidades subjetivadas como 

pessoas, que pode tanto produzir laissez faire (sua versão liberal) como ação 

coletiva – estabilizada ou não em políticas estatais e leis – para garantir 

condições que efetivem essa igualdade pressuposta (sua versão 

socialdemocrata). Eventualmente, como vimos, pode produzir ações, práticas 

ou discursos políticos reconfiguradores de relações de poder/saber existentes 

ou do que é percebido como possível e pensável dentro de uma determinada 

ordem. Mas, por seu caráter de forma que pressupõe um modo de 

determinação das subjetividades e das relações já dado e aproblemático, a 

conexão com a indeterminação produtiva – central para a concepção de 

transformação que proponho - é impossível e impensável em seus termos. 

 Como pensa-la fora desses termos? Creio que a leitura que Safatle 

(2015) faz do problema do trabalho em Marx possa ajudar a construir uma 

perspectiva diferente de igualdade. Segundo o filósofo, é preciso compreender 
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que no pensamento marxiano trabalho livre não é simplesmente ausência de 

alienação entendida como desapropriação do próprio (atributos de quem 

produz que o individuam e identificam, predicando-o por propriedade) contido 

no objeto produzido, o que pressuporia uma ideia de trabalho como uma 

maneira da consciência individual (isto é, subjetivada como indivíduo) “moldar” 

ou determinar a realidade a partir daquilo que possui, que lhe seria 

característico. Safatle sugere, pelo contrário, que Marx possibilita pensar o 

trabalho como “produção do impróprio (...), abertura ao que não se dispõe 

diante de mim como aquilo que se submete ao meu tempo, meu espaço, minha 

forma, minhas relações de causalidade” (Idem, p. 234, grifo do autor). Acabar 

com a alienação não equivale, então, apenas a reapropriar-se do próprio do 

qual se foi despossuído, mas a produzir condições para redefinir livre e 

continuamente na troca com o mundo os próprios critérios de determinação: 

desalienação é, acima de tudo, liberdade de des-determinar-se. Penso que 

conceber o trabalho, em sua dimensão libertadora e não alienada, como 

conexão com o não determinado, portanto como singularização, relação com o 

mundo que redefine os critérios de possibilidade do sujeito e do mundo permita 

entender a regulação social da produção em Marx como mais do que a mera 

efetivação, pela auto-organização de sujeitos libertos da regulação do capital, 

de condições iguais de produção não desapropriada (o que ainda supõe a ideia 

de trabalho como produção do próprio), mas como a geração cooperativa de 

condições iguais de participar da indeterminação produtiva. 

 Isso permite um deslocamento da igualdade como substância ou como 

forma para a igualdade como participação livre – o que, como conceituei, quer 

dizer consciente – de todas as singularidades individuadas no fluxo gerador de 

devires e diferença, ou seja, a possibilidade de todas as subjetividades 

constituídas de redefinir continuamente as próprias determinações e condições 

de subjetivação na troca de perspectivas. Embora não coloque a questão 

nesses termos, Rancière (1996) propõe que a igualdade seja pensada 

verificação constante – e constantemente posta à prova pelas reivindicações, 

discursos, práticas e ações dos que se constituem como sujeitos políticos - da 

mesma possibilidade de todos os seres falantes de participarem da definição 

dos critérios de partilha do sensível. É uma concepção que converge com a 
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que proponho, pois foca no caráter processual, ao invés que essencial ou 

formal, da igualdade. A produção de diferença exige igualdade: não como 

pressuposto formal, mas como processualidade prática. Não se trata - como 

vimos - da igualdade moderna, republicana e liberal, do reconhecimento formal 

de direitos iguais para diferentes identidades, diferentes versões do mesmo 

(sujeitos individuados como pessoas definidas como conjuntos de atributos 

“próprios”, com a obrigação de reproduzi-los ou de modifica-los dentro do 

molde pré-definido da predicação por propriedade), mas de participação de 

todas as singularidades efetuadas na geração de devires imprevisíveis que 

modificam suas próprias condições de possibilidade. É por isso que a 

democracia, forma de (auto)governo da sociedade baseada no conceito de 

igualdade, precisa ser entendida não como reconhecimento de uma pluralidade 

de identidades e garantia de sua livre articulação, mas como conexão 

incessante com a indeterminação produtiva, livre geração de singularidades. 

Como resume Rancière (2014): 

 

Se existe uma “ilimitação” própria à democracia, é nisso 
que ela reside: não na multiplicação exponencial das 
necessidades ou dos desejos que emanam dos 
indivíduos, mas no movimento que desloca 
continuamente os limites do público e do privado, do 
político e do social. (ebook, posição 920). 

 

 Em síntese, a concepção que proponho de política de transformação 

não só não abandona a universalidade e a igualdade, mas se funda nelas e 

implica em pensar a primeira como impossibilidade das singularidades serem 

idênticas a si mesmas, o que torna o universal um objeto político em disputa e 

não um terreno comum de construção da política, e a igualdade como 

processualidade, participação de todas as singularidades individuadas na 

geração de devires não previsíveis, isto é, na produção contínua de diferença. 

Enquanto processo e não pressuposto formal ou substância, a igualdade 

precisa ser constantemente produzida. Nessa perspectiva, é possível dizer que 

uma política de transformação consiste na produção incessante de igualdade. 
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O comum como devir 

 A ausência de um terreno substancial comum às singularidades levanta 

a questão de como gerar condições de existência compartilhadas sem 

essencializá-las, de como pôr em comum as diferenças sem recorrer à 

transcendentalização de critérios de determinação. Como pensar o comum 

para uma política de transformação? 

Penso que a concepção hardt-negriana de comum proporcione 

importantes pistas de reflexão a esse respeito. Diferenciando-o do público, que 

pressupõe um recorte do fluxo gerador de ser em esferas separadas e 

rigidamente delimitadas (público e privado, individual e coletivo) e uma 

dimensão reguladora – a “administração” do público - que impõem 

transcendência à imanência da incessante geração do real, Negri (2005) 

concebe o comum como a produção das condições compartilhadas da 

existência pela cooperação entre singularidades. O comum, portanto, não é 

dado: é movimento, devêm nas relações de que emerge e participa. Não é uma 

“natureza” biológica ou psíquica comum, um conjunto de atributos 

compartilhados: é produção cooperativa de condições de possibilidade e 

pensabilidade do mundo, das subjetividades e das relações. 

Consequentemente, também produção daquilo que a purificação 

epistemontológica moderna chamou natureza, separando-a de cultura e 

sociedade, e não produção de relações com base em uma natureza comum 

invariável. Apesar dessa concepção do comum como devir, porém, na hora de 

definir como o comum se expressa Hardt e Negri (2010a) parecem cair na 

armadilha da transcendência: 

 

Com o termo “comum” entendemos, em primeiro lugar, a 
riqueza comum do mundo material – o ar, a água, os 
frutos da terra e todos os dons da natureza – que nos 
textos clássicos do pensamento político ocidental amiúde 
é caracterizada como a herança de toda a humanidade a 
ser compartilhada. Como comum deve-se entender, com 
maior precisão, tudo o que deriva da produção social, que 
é necessário para a interação social e para o 
prosseguimento da produção, como os conhecimentos, 
as linguagens, os códigos, a informação, os afetos e 
assim vai. (p. 7-8, tradução minha). 
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 Por um lado, essa definição leva a pensar a “riqueza do mundo material” 

e os “dons da natureza” como algo já constituído como herança comum a ser 

apenas “acessado”, o que reintroduz aquela transcendência que a 

conceituação de comum dos dois filósofos recusa. Por outro lado, não 

esclarece como aquilo que deriva da produção social e é indispensável para a 

interação e a continuação da produção se torna comum, como se o simples 

fato de linguagens, conhecimentos, etc. serem compartilhados e necessários 

para a (re)produção social fizesse deles comuns: ou seja, transforma partilha e 

necessidade em categorias transcendentes e apriorísticas de pensabilidade do 

comum. Essa retranscendencialização do comum fica ainda mais clara quando 

os dois filósofos afirmam: “Com os antolhos das ideologias dominantes é difícil 

ver o comum, ainda que esteja em toda parte ao nosso redor” (Idem, p. 8, 

tradução e grifo meus). A ideia do comum como algo que está ao nosso redor 

sugere que ele nos preexiste, que é anterior à nossa organização do sensível e 

o que precisamos é apenas ter acesso a ele. É uma definição partilhada por 

Žižek (2012), como fica evidente na ressignificação que opera do conceito de 

comunismo: 

 

O comunismo, hoje, não é o nome da solução, mas do 
problema: o problema das áreas comuns em todas as 
suas dimensões – as áreas comuns da natureza como 
substância da vida, o problema da área comum 
biogenética, o problema da área comum cultural 
(“propriedade intelectual”) e, por último, mas não menos 
importante, o problema da área comum como espaço 
universal da humanidade, do qual ninguém deveria ser 
excluído. (p. 362, grifo do autor). 

 

 A concepção de comum que emerge dessas palavras o constitui como 

preexistente às relações que nele e a partir dele se produzem, que é o que 

revelam expressões como “espaço universal” (área vazia que deveria ser 

ocupada por todos, sem exclusões) e “natureza como substância da vida” 

(essência biológica comum). A privatização do comum apontada por Žižek, 

porém, é de fato uma das maiores formas do biopoder contemporâneo, como 

alertam também Hardt e Negri: 
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Nas últimas décadas, as políticas de cunho neoliberal 
têm tentado em todas as partes do mundo privatizar o 
comum e transformar os produtos culturais, a informação, 
as ideias, até as espécies animais e vegetais, em 
propriedade privada. (...) Geralmente, se considera que a 
única alternativa ao privado seja o público, que é o 
conjunto de tudo o que é administrado e regulado pelos 
Estados e por outras agências governamentais, como se 
o comum fosse irrelevante ou tivesse se dissolvido. Não 
há dúvida de que ao cabo de um longo processo de 
apropriações a superfície da terra tenha sido quase 
completamente dividida entre a propriedade pública e a 
privada (...). (2010, p. 8, tradução minha). 

 

 Se o comum é devir, geração cooperativa de condições de possibilidade 

do mundo, das subjetividades e das relações qualquer propriedade 

(determinação por predicação de atributos e administração do que é assim 

determinado), seja privada ou pública, representa uma forma de limitação do 

seu potencial de produção de vida. Pensar uma política de transformação na 

perspectiva que proponho, portanto, envolve inevitavelmente pôr-se a questão 

da produção do comum. Mas para manter a fecundidade do conceito é preciso 

recuperar sua imanência, sua coemergência na produção da vida que é ínsita à 

concepção hardt-negriana (NEGRI, 2005; HARDT e NEGRI, 2010), mas 

prejudicada pela maneira como os dois filósofos – assim como Žižek (2012) – 

tentam definir os fenômenos que expressariam o comum. 

 Para esse fim, acredito que a perspectiva do Comitê Invisível, um 

coletivo francês de intelectuais anônimos, forneça interessantes elementos 

para a reflexão. O grupo propõe que o comum não seja concebido como algo a 

usar ou a preservar, o que pressuporia sua substancialidade (ainda que essa 

substância seja entendida como não apropriável integralmente nem por 

indivíduos ou organizações, nem pelo direito público: por exemplo, o mar, o ar, 

a linguagem, etc.), mas como a elaboração de “uma relação comum com aquilo 

que não pode ser apropriado, começando pelo mundo” (COMITÉ INVISIBLE, 

2015, p. 218, tradução minha, grifo dos autores). O comum é relação: não há 

“acesso” a algo já constituído, mas criação de vínculos que instituem algo como 

comum, que estabelecem relações de interdependência entre singularidades 
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(sujeitos, elementos do mundo material e aquilo que é produzido socialmente) 

que nesse devir tornam-se diferentes de si próprias, pois refundam suas 

condições de possibilidade. O que torna determinadas “riquezas do mundo 

material” ou conhecimentos, linguagens, afetos, etc. comuns não é seu caráter 

de necessidade para a (re)produção social, nem o fato de serem 

compartilhados e não poderem ser apropriados completamente, mas o vinculo 

que origina a recíproca dependência – e as mútuas transformações – entre as 

singularidades que esses elementos expressam. Considero que essa visão se 

conecta com a conceituação originária de Hardt e Negri (2010a), pois por ser 

produção cooperativa de condições compartilhadas de existência o comum é, 

acima de tudo, vínculo gerador de real. O comum não reside nos termos que, 

ao instituir, relaciona: é a relação que os constitui, os perpassa, os transborda – 

pois está prenhe de virtualidades ainda não determinadas às quais, 

potencialmente, é possível se conectar a qualquer momento – e os transforma 

em suas interações. Não é o ar, o oceano ou uma linguagem, mas aquilo que 

vincula esses elementos àqueles que os vivenciam como comuns, mudando a 

uns e a outros nessa relação. 

 Nessa perspectiva, tanto quanto o universal também o comum não é 

entendido como uma essência transcendente, uma forma transcendental ou 

uma substância que serve como terreno compartilhado para a construção de 

subjetividades e interações, mas como uma relação constituinte que põe em 

comum os termos que institui. Portanto, não é algo dado a ser “acessado” ou 

“preservado” contra tentativas de privatização ou de administração 

governamental, mas um termo político de disputa a ser instituído. É produção 

das condições compartilhadas da existência e, recursivamente, produto da 

cooperação envolvida nessa produção. Tornar comum o mar não significa que 

ele precise ser preservado da contaminação ou da pesca predatória porque é 

um “recurso” compartilhado já dado, nem que tenha que ser gerenciado por 

organismos governamentais porque é compartilhado e não apropriável por 

indivíduos ou grupos: o mar devém comum quando uma multiplicidade de 

singularidades em cooperação o institui como tal e, ao tornar-se comum, 

transforma a relação dessas singularidades com a biodiversidade marinha, o 
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uso das águas, etc. tornando-se riqueza a ser preservada e valorizada para 

permitir a existência e o aumento da potência de vida. 

O tipo de vínculo que conecta singularidades e as (re)define nessa 

relação constitui alguma coisa como privada, pública ou comum. Com relação 

aos critérios de determinação instituídos pela modernidade gerar comum, 

produzir um devir-comum é um ato político de transformação, pois abre uma 

rachadura no binarismo público-privado assumido como categoria apriorística 

de organização do sensível e de produção de subjetividades e interações. Para 

o âmbito de reflexão deste estudo, isso implica que pensar o digital como 

comum significa pautar politicamente a gestão comum das infraestruturas e 

tecnologias digitais, isto é, a autogestão delas por singularidades em 

cooperação que as instituam como comuns, e construir espaços onde essa 

gestão seja praticada. Gestão comum que abra brechas no controle privado 

das tecnologias e infraestruturas digitais e que não coincide com gestão pública 

(isto é, regulada por organismos governamentais), pois esta última também 

submeteria a critérios transcendentalizados – produto de forclusões – a 

definição do possível no e com o digital. Do ponto de vista da concepção que 

proponho de política de transformação, a regulação pública pode se configurar 

como uma tática importante para produzir mudanças internas ao atual regime 

de determinação (ou seja, ser elemento fundamental de uma política 

reconfiguradora de subjetividades e relações) e, portanto, não deve ser 

rejeitada. Mas uma transformação de raiz, isto é, dos modos de determinação 

que definem as atuais possibilidades de subjetivação e interação digitais, 

implica na quebra do binômio público-privado no governo das infraestruturas e 

tecnologias, em uma abertura para o impensável no atual sistema de 

determinações provocada pela autogestão cooperativa do digital por 

singularidades conectadas com a indeterminação produtiva – portanto, que 

(re)constituem constantemente seus critérios de possibilidade e de 

subjetivação - que tornem o digital comum nessa cooperação. Uma gestão 

comum não se reduz à cooperação entre singularidades subjetivadas como 

pessoas (conjuntos de predicados) para a produção colaborativa de 

programas/tecnologias, pois essa cooperação atua no nível do possível e o 

pensável predeterminados (embora não atualmente praticados e pensados). 
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Ou seja, o simples fato de indivíduos cooperarem para produzirem ou 

gerenciarem juntos determinadas tecnologias, ou pensarem em novos usos 

para tecnologias existentes, ainda situa-se no âmbito das relações e 

possibilidades de subjetivação existentes: essa cooperação, portanto, é 

suscetível de ser absorvida pelos dispositivos do privado e do público. 

É o que ocorre, por exemplo, com o princípio e o movimento pelo 

software livre. Entende-se por software livre todo programa computacional que 

disponibiliza o código fonte que o gera, permitindo que qualquer usuário possa 

livremente alterá-lo ou adaptá-lo para novos usos, contrariando a lógica 

comercial que limita as possibilidades de controle dos softwares pelos usuários, 

vinculando seus usos a um leque de opções predeterminadas. O movimento 

internacional pelo software livre é composto por pessoas e organizações que 

desenvolvem, compartilham e alteram livremente programas de computador, o 

que encerra um potencial de ruptura com a lógica das grandes corporações da 

informática que privatizam o conhecimento tecnológico impondo-lhes 

finalidades comerciais. Esse tipo de cooperação, mesmo sendo entre 

indivíduos subjetivados como pessoas com competências e conhecimentos 

técnicos específicos que experienciam como suas “propriedades”, pode abrir 

linhas de fuga nos critérios existentes de subjetivação ao possibilitar a 

desconstrução da ideia mesma de propriedade, já que o produto do trabalho 

colaborativo não reflete o próprio de quem o produziu – já que é emergência da 

interação de contribuições diversas e é irredutível a qualquer uma delas - e não 

é (re)apropriável por nenhum de seus criadores. Nenhum programador de 

software livre pode se reconhecer, ou pelo menos se reconhecer plenamente, 

nas produções colaborativas das quais participou, o que potencialmente 

poderia conecta-lo com o indeterminado nele mesmo, fazer com que deixe de 

se experienciar como conjunto de atributos e se perceba como devir. Mas essa 

fagulha de um possível novo modo de constituir-se e pensar-se, na maioria das 

vezes, é apagada ao nascer. Em primeiro lugar, a não participação da grande 

maioria dos não programadores na definição dos possíveis usos dos softwares 

de código aberto e de demandas sociais que esses usos atendam torna a rede 

de cooperação entre programadores mais uma instância fechada determinada 

pela predicação por propriedade - sendo sua propriedade o conhecimento de 
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códigos de programação - de geração de possibilidades e usos das tecnologias 

digitais, mais um regulador de necessidades e expectativas. Essa predicação 

só seria tensionada caso os conhecimentos técnicos dos programadores se 

agenciassem o tempo todo com conhecimentos de outras naturezas, 

exigências, desejos, pontos de vista – no sentido perspectivista – outros, com 

singularidades não subjetivadas como programadoras que, nesses 

agenciamentos, codefinissem as possibilidades, usos e demandas sociais dos 

softwares produzidos colaborativamente, assim como os próprios critérios de 

subjetivação de programadores e não programadores. Isso faz com que o 

potencial que a prática do software livre carrega de des-identificar quem a 

pratica não se traduza na instituição dos códigos de programação e dos 

programas informáticos como comuns, mas no máximo como propriedades 

coletivas ao invés de individuais. O que permite a reabsorção da lógica 

potencialmente disruptiva do software livre na do privado, operada pelos 

movimentos que se autodenominam de open-source: comunidades de 

programadores que fazem circular livremente programas, compartilhando seus 

códigos-fonte, para que possam melhora-los e adapta-los às exigências dos 

usuários dentro de uma lógica mercadológica que visa a otimização do produto 

para fins de lucro, lançando mão da cooperação livre e horizontal entre 

desenvolvedores (previamente autorizados ou não) e terceirizando, assim, o 

processo de atualização e aperfeiçoamento dos softwares, com custo zero para 

as empresas. 

Para que se produza comum na perspectiva do meu conceito de política 

transformadora, portanto, a cooperação de singularidades individuadas não é 

suficiente. Como a reflexão que teci sobre o software livre mostra, é 

indispensável que a relação que institui o comum conecte as singularidades 

que o produzem e interagem com ele com o não determinado, com as 

virtualidades forcluídas pela atual organização do sensível. O programador que 

participa da elaboração de um software livre só teria como des-determinar-se e 

des-personificar-se, portanto deixar de se perceber como detentor de 

propriedades, se vinculado a outras perspectivas (pontos de vista instituidores 

de real) junto às quais co(re)definisse suas próprias possibilidades de 

subjetivação e as lógicas, usos e possibilidades de subjetivação e relação dos 

programas que contribui para construir. O digital devém comum quando as 
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relações que instaura desidentificam e redefinem os sujeitos que participam 

delas e estabelecem um vínculo cooperativo entre esses sujeitos que, por sua 

vez, redefine o digital. Não se trata de sujeitos já individuados como pessoas 

cooperarem para estabelecer novos usos de um programa ou elaborar uma 

nova tecnologia, como já ocorre no âmbito do atual regime de determinação, 

mas de instituir os softwares e as outras tecnologias digitais como comuns em 

uma relação que des-personifica quem os elabora conectando-os com o que 

neles não está determinado. Nesse sentido, o uso final – inédito ou não – que é 

feito de um código, um programa ou uma tecnologia é menos importante do 

que o processo que definiu esse uso, do que as relações que o instituíram. O 

que interessa na perspectiva de uma política de transformação é se esse 

processo contribuiu para des-determinar singularidades individuadas, sem re-

determina-las totalmente; para reforçar identidades estabilizadas ou, no 

máximo, para reconfigurar identidades já determinadas como tais. 

Este último caso é o que considero que tenha ocorrido com a politização 

do movimento hacker. Considerando-se um movimento, os hackers se 

atribuem “a missão política de libertar o fluxo da informação dos limites que lhe 

impõe o atual vetor” (RÜDIGER, 2011, p. 172). Por meio de invasões de sites e 

outros espaços virtuais, seu objetivo é “denunciar a própria racionalidade 

tecnológica e o poder constituído por grandes empresas e instituições 

governamentais” (LEMOS, 2010, p. 204). Malini e Antoun (2013) mostram que 

a emergência dessa concepção de hacker e das práticas que ela sustenta se 

produziu em meados da década de 1980 como uma bifurcação contracultural 

ciberativista da cultura hacker dos anos 1960 e 1970, que concebia os hackers 

como aqueles que pensavam os programas informáticos e exploravam as 

interações entre usuários e computadores. Os casos mais emblemáticos de 

ativismo político hacker ou hacktivismo, devido à repercussão política e 

midiática internacional que produziram, são considerados os ataques a sites e 

sistemas informáticos de grandes corporações realizados pelo coletivo que se 

autodenomina Anonymous. Em dezembro de 2010, uma legião hacktivista 

originada em 2003 a partir do fórum 4chan.org, lançou ataques de afluência – 

enormes quantidades de pedidos de atualização de uma página enviados a 

navegadores por uma aplicação, provocando a paralisação das atividades do 

site atingido - contra Amazon, PayPal, Visa, MasterCard e o banco suíço 
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PostFinance, derrubando seus sites como forma de protesto e de 

sensibilização contra as medidas tomada por aquelas corporações para 

prejudicar Wikileaks, coletivo que entre 2010 e 2011 recebeu – por meio de um 

sistema de envio de arquivos criptografado20, não sujeito a interceptação – e 

vazou milhões de documentos sigilosos do governo dos Estados Unidos em 

nome do direito das pessoas à publicidade da informação sobre as práticas de 

quem detêm o poder político. A mesma legião – termo com o qual se 

autodefine e que, muito mais do que “grupo”, manifesta seu caráter fluido – 

contribuiu em 2011 com as insurreições populares (articuladas em redes 

digitais) na Tunísia e no Egito, que derrubam os ditadores daqueles países, 

tirando do ar os sites dos governos e de partidos no poder. Há quem defenda 

que Anonymous teria sido “a primeira grande consciência coletiva da era da 

internet. Um heterogêneo supercérebro formado por milhares de células 

desconhecidas entre si com escassa ou nenhuma relação” (GUTIÉRREZ, 

2012, p. 62, tradução minha). Mas a politização dos hackers não se manifesta 

apenas com ataques a sites e suporte a mobilizações. Hackers consideram o 

hackeamento uma forma de vida: muito mais que a quebra de códigos, é a 

(re)apropriação, ressignificação, reinvenção ou redefinição constante dos 

modos de uso de um produto ou fenômeno sócio-tecno-cultural. 

Silveira (2012) mostra que os hackers 

 

Em certo sentido, atuam como uma multidão conectada, 
mas suas qualidades partem do individualismo. Um 
individualismo colaborativo e solidário. Dão valor ao 
conhecimento, e o grau de autonomia e liberdade que 
qualquer indivíduo pode ter depende de sua capacidade 
de superar desafios postados diante de sua inteligência. 
São indivíduos que veneram o mérito e o poder 
meritocrático. Os hackers estão se politizando à medida 
que as redes são vistas como uma grande ‘fiação’ para a 
venda de produtos a pessoas inertes, tornadas nada mais 
que consumidores. (p. 290). 

 

Os conceitos e as lógicas que governam a percepção e interação com o 

mundo dos hackers não parecem fugir ou tensionar as linhas de força do modo 

                                                           
20 Entende-se com criptografia a decomposição da informação que transita por redes de 
comunicação, de forma que possa ser recomposta e acessada apenas pelos receptores que 
possuem a chave de recomposição; um processo que, no caso das redes digitais, visa garantir 
a privacidade das interações entre usuários. 
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de determinação ocidental contemporâneo, centrado da individualização. Sua 

visão de mundo pressupõe a atribuição ao sujeito individuado como pessoa de 

inteligência, criatividade e capacidades experienciadas como propriedades 

inerentes e a ideia de privacidade, oriunda de uma divisão das dimensões do 

sensível em público e privado assumidos como princípios apriorísticos não 

problematizados. Sua lógica deriva a autonomia de um sujeito de suas 

capacidades individuais, consideradas inerentes. Seu discurso é centrado na 

ideia de mérito individual como fundamento da capacidade de um sujeito existir 

e agir. A prática hacker, portanto, não tem produzido até o momento novas 

subjetivações fundadas em causalidades impensáveis no atual regime de 

determinação: não tem gerado acontecimentos políticos transformadores, mas 

reconfigurado subjetividades e relações possíveis na atual organização do real. 

O movimento manifesta apenas uma revolta contra um certo tipo de uso das 

redes digitais, mas não problematiza os critérios transcendentalizados de 

determinação das subjetividades, das relações e das próprias lógicas e 

possibilidades das redes:  conectividade, interatividade, colaboração e 

compartilhamento como interação entre indivíduos-pessoas constituídos por 

predicação por propriedade; velocidade; identidades flexíveis no âmbito de uma 

subjetivação predefinida pela predicação de atributos, entre outros. Não raro, 

aliás, ataques de hackers – ou ações hacktivistas, como a divulgação de 

milhões de arquivos sigilosos do governo dos Estados Unidos pelo coletivo 

Wikileaks entre 2010 e 2011 – têm funcionado como poderosos estímulos para 

o fortalecimento dos sistemas de segurança e a produção e expansão de 

tecnologias e mecanismos de vigilância e controle de corporações informáticas, 

em parceria com governos como o estadunidense. Golpes pontuais de hackers 

– ainda que duros, como foi o do Wikileaks - têm contribuído mais para 

alimentar do que para redefinir os atuais processos de regulação das 

subjetividades individuadas e de suas interações em redes digitais. Suas ações 

têm provocado reorganizações pontuais nas configurações e usos impressos 

às redes por empresas e governos, sem que isso tenha gerado – como mostrei 

– a redefinição dos princípios apriorísticos que embasam esses usos. O 

hacktivismo não tem feito as redes, códigos e tecnologias digitais devirem 

comuns. Além do mais, nem o movimento pelo software livre nem o hacker têm 

tensionado a privatização da infraestrutura que possibilita as conexões digitais: 
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as redes de computadores que funcionam como servidores, controlando o 

acesso à internet e armazenando as gigantescas quantidades de informações 

produzidas e trocadas por usuários de mídias digitais e entre usuários e 

interfaces ou algoritmos; de cabos de fibra ótica, satélites, repetidores de 

sinais, etc. que definem as condições para que o digital exista e produza 

subjetivações e interações. 

Como tanto as comunidades de software livre como as de hackers 

revelam, a cooperação interna de grupos construídos de forma identitária 

(concebidos como conjuntos de indivíduos subjetivados como pessoas que 

definem as propriedades do grupo), independentemente de sua maior ou 

menor amplitude, descentralização e abertura para a acolhida de novos 

membros, tendem a reforçar os modos de subjetivação já existentes ainda que, 

eventualmente, estabeleçam usos inusitados – não pensados até então, mas 

pensáveis nas categorias existentes – de códigos, programas ou tecnologias 

ou, mais em geral, experimentem novas práticas sociais e de convivência. 

Como já ressaltei, cooperar é condição necessária, mas não suficiente para 

produzir comum: é necessário que as relações que instituem essa cooperação 

sejam desidentificadoras. Como afirma Roberto Esposito: 

 

o comum não é característica do próprio, mas do 
impróprio ou, mais drasticamente, do outro; de um 
esvaziamento – parcial ou integral – da propriedade em 
seu negativo; de uma desapropriação que investe e 
descentra o sujeito proprietário, forçando-o a sair de si 
mesmo. (1998, p. XIV apud SAFATLE, 2015, p. 261). 

 

O comum como pôr em comum as multiplicidades (portanto, o que não 

pode ser idêntico a si mesmo, o escassamente previsível) e como condição 

para o aumento da capacidade de singularidades existirem e agirem exige 

relações que des-determinem o determinado para que as singularidades que 

coloca em cooperação instituam novas causalidades, novas possibilidades de 

subjetivação e de interação.  

 

Comunicação como ação do comum 

 À luz do exposto, resulta claro que o comum enquanto devir e des-

determinação não coincide com o mero pôr em comum as diferenças que 
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expressam o ser: é uma maneira de relaciona-las. Isso remete para a questão, 

central para esta reflexão, de qual comunicação promover entre singularidades 

que expressam diferença na perspectiva de uma política de transformação 

produtora de comum e, portanto, de como pensar a comunicação. 

 Sodré (2014) lembra que, apesar da etimologia do termo (o latim 

communis + actio = communicatio) não ter qualquer relação com a ideia de 

transmissão de informações ou mensagens, “este significado dicionarizado em 

línguas ocidentais acabou impondo-se sobre o sentido primordial de ‘ação 

comum’ ou de algo como ‘ação do comum’“ (p. 11). Recuperando esse sentido 

originário, o autor propõe pensar a comunicação como ação pré-semântica e 

pré-relacional que define “uma condição de possibilidade, um a priori, que não 

é nenhuma convenção recíproca, mas um vazio gerativo (assim como o 

número zero), um princípio abstrato de organização – o comum” (Idem, p. 15, 

grifo do autor). Não, portanto, troca ou transmissão de mensagens a partir de 

códigos compartilhados, nem campo semântico ou sistema de significados ao 

redor do qual estruturar os códigos e organizar as trocas, mas a forma geral do 

pôr em comum que possibilita a organização semântica, a codificação e as 

trocas. Comunicação como ação que institui os critérios de possibilidade de 

uma partilha do sensível. Embora Sodré associe o comum a todo modo 

transcendentalizado de pôr em comum a multiplicidade irredutível do ser, o que 

o distancia do comum como devir produtor de diferença que fundamenta minha 

concepção de política transformadora, considero sua proposta produtiva para 

pensar a comunicação para além da dimensão semântica e transmissora. Na 

perspectiva tecida pelo autor, pôr em comum equivale ao que eu concebo 

como a definição de um modo geral de determinação de possibilidades de 

subjetivação e de relação, à instituição de uma organização do sensível. Uma 

organização que é pré-semântica porque diz respeito à geração e 

transcendentalização das categorias apriorísticas de pensabilidade do real, da 

qual derivam os (potencialmente ilimitados, embora não indeterminados) 

sistemas de significação, e que é pré-relacional porque define os critérios de 

possibilidade, os a priori que governam qualquer interação entre sujeitos, 

objetos, conceitos, discursos etc. constituídos dentro do regime que institui. 
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 Na proposta de Sodré, a comunicação como pôr em comum opera pela 

simbolização: 

 

Não se entende símbolo aqui como uma figura 
secundária de linguagem ou como um epifenômeno 
linguístico, mas como o trabalho de relacionar, 
concatenar ou pôr em comum (syn-ballein) formas 
separadas, ao modo de um equivalente geral, (...) ou 
seja, como originária mediações simbólicas que se 
desdobram em economia, psiquismo, parentesco, política 
e linguagem. (Idem, p. 15). 

 

 O símbolo se constitui, assim, como um operador formal de equivalência 

que define as coordenadas do perceptível, o pensável, o dizível e o realizável e 

determina as possibilidades de subjetivação, relação e afetação. É o que 

possibilita as trocas – linguísticas, não verbais, econômicas, psíquicas, 

políticas, etc. – predeterminando os possíveis modos de afetar e ser afetado, 

mas não coincide com os códigos e signos instituídos dentro do modo geral de 

equivalência que define. É o que os torna possíveis, sua condição criterial 

apriorística: 

 

A função simbólica consiste de fato numa dinâmica de 
substituição, não só de um elemento do real-histórico por 
um signo – como se estipula no interior de um paradigma 
linguístico -, mas basicamente no estabelecimento de 
uma invariância nas diferenças e mudanças. (Idem, p. 
274, grifo do autor). 

 

 Isso faz com que a simbolização se constitua como a condição de 

possibilidade de todas as trocas (linguísticas, políticas, psíquicas, etc.), que se 

organizam ao redor de “uma medida abstrata, um comum, que é a condição de 

todo sistema diferencial e que engrendra expressões também abstratas e 

universais das atividades vitais, ou seja, valores” (Idem, p. 278). Estabelecer 

invariâncias nas diferenças e mudanças - produzir mesmidade no fluxo das 

multiplicidades, o que faz com que o mesmo reconheça no outro uma versão 



146 
 

diferente de si próprio: “É esse comum que permite a cada sujeito social 

reconhecer-se no outro e antecipar na memória a imagem da alteridade” (Idem, 

p. 278) - faz da simbolização, da forma como é concebida por Sodré, o modo 

de efetivação da transcendentalização de critérios de determinação apontada 

por Butler (2004). 

A simbolização como instituição de critérios de invariância, para Sodré 

(2014), é o que produz vínculo entre o que é posto em comum. Mas, 

diferentemente da perspectiva que proponho, o comunicólogo não concebe o 

vínculo como aquilo “que Deleuze chama síntese disjuntiva ou disjunção 

inclusiva, modo relacional que não tem a semelhança ou a identidade como 

causa (formal ou final), mas a divergência ou a distância” (VIVEIROS DE 

CASTRO, 2015, p. 119, grifo do autor), ou seja, devir, relação transformadora 

dos termos que conecta (termos heterogêneos e irredutíveis a princípios 

comuns), mas como determinação de equivalências que se tornam 

transcendentais. O vínculo, para Sodré (2014), é a forma apriorística de pôr em 

comum que possibilita as relações sociais: 

 

A vinculação (...) difere da relação social em seus 
modernos termos jurídicos e políticos, porque não se 
define como “fazer contato”, como algo colocado “entre” 
os seres identificados por suas posições marcadas no 
interior de hierarquias existenciais complexas, e sim 
como a condição originária do ser, desde já atravessado 
por uma exterioridade vazia – o comum – que o 
pressiona para fora de si mesmo e o divide. Não se trata 
aqui de socius, mas de vínculo como uma condição 
ontológica originária. (p. 300, grifo do autor). 

 

 Condição ontológica originária: a perspectiva de Sodré concebe o 

vínculo - entendido como forma transcendental (ou transcendentalizada) que 

estabelece equivalências e identidades - como o modo de existência do ser, 

diferentemente da epistemontologia aqui proposta que coloca a irredutibilidade 

da diferença, a impossibilidade das singularidades serem idênticas a si 

mesmas como a maneira do ser existir e se manifestar. Na minha perspectiva, 

essa ênfase no vínculo como equivalência formal ao invés que relação entre 
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heterogêneos redefinidora de seus termos diminui o potencial político 

transformador da concepção de comunicação proposta por Sodré. Ainda assim, 

ao permitir pensar o conceito além da dimensão semântica e transmissora 

consolidada no pensamento comunicacional, abre pistas fundamentais para a 

minha construção teórica. 

 Em primeiro lugar, mesmo concebendo a vinculação por equivalência 

formal como condição ontológica primária e o comum como invariância 

organizadora do sensível ao invés que como devir produtor de diferença, Sodré 

reconhece o caráter conflitivo da simbolização, o que a aproxima da ideia 

butleriana da transcendentalização como forclusão. Afirmando a atualidade do 

materialismo histórico - que também permeia a perspectiva de Butler (2004) 

sobre a universalização excludente - para a epistemologia da comunicação, 

Sodré (2014) descreve a lógica do processo de simbolização como 

 

uma oposição ou uma luta entre os indivíduos de um 
grupo social para chegarem a uma medida (consciente 
ou inconsciente) capaz de se constituir no valor que 
organiza o comum ou símbolo. Esse valor, que tem as 
aparências de unidade, é na realidade o equilíbrio 
provisório entre forças variáveis que ameaçam 
constantemente a sua pretensa invariância ou fixidez. Já 
Heráclito havia visto o “laço invisível” como armazein, ou 
harmonia não conciliatória, animada pela transformação 
das tensões internas. O que a sociologia hoje chama de 
“relação social” é tão só a superfície visível desse laço ou 
vínculo, sob o qual se agitam as diferenças e as 
oposições, a latência das transformações e das 
passagens de uma forma simbólica a outra. (p. 277, grifo 
do autor). 

 

 Podemos pensar as latências às quais o comunicólogo se refere como 

as virtualidades forcluídas no processo de simbolização que permanecem 

como o não dizível, o não pensável e o não possível nas formas simbólicas 

constituídas, formas só aparentemente invariáveis, a priori temporariamente 

estabelecidos que guardam o rastro invisível e indelével daquilo que expeliram 

de sua transcendentalização. Para a perspectiva que proponho de política 

transformadora, isso implica em pensar a comunicação para a transformação 
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de subjetividades e relações como prática dessimbolizante: ação que tensione 

a simbolização instituída, as invariâncias transcendentalizadas por uma dada 

ordem de determinação e abra nos símbolos (formas gerais de equivalência) 

existentes fissuras pelas quais se infiltrem devires impensáveis, favorecendo a 

conexão dos sujeitos que se movem no espaço traçado por esses símbolos 

com virtualidades latentes. 

 Antes de prosseguir, considero importante abrir um parêntese para 

deixar claro que se, por um lado, a perspectiva do materialismo histórico resulta 

de extrema importância para conceber a conflitualidade latente de toda 

simbolização, por outro lado rejeito – com Hardt e Negri (2010a) – qualquer 

ilusão dialética sobre a disputa em torno da definição das formas gerais de 

invariância. Se o modo de existência do ser é a diferença que se expressa 

pelas multiplicidades que geram e redefinem o tempo todo singularidades, o 

conflito pela definição de critérios de produção e organização de seres 

corporais e incorporais, subjetividades e relações não tem qualquer vetor 

predeterminado, nenhuma síntese que subsuma os termos em disputa, pois o 

encontro entre forclusões e o forcluído  transforma as próprias condições de 

possibilidade e pensabilidade de umas e outras, sem resumi-las a qualquer 

princípio ou forma unificadores. Na perspectiva de política transformadora que 

apresento não há dialética, mas movimento incessante sem vetores prévios. 

Isso implica, como defendem Hardt e Negri (2010a), que nenhuma luta está 

fadada a produzir transformações irreversíveis, nenhuma relação estabilizada 

experienciada como conquista pelos sujeitos que a provocaram será 

necessariamente preservada: o fluxo incessante das conexões criadoras de 

real não pode ser submetido a nenhum critério transcendente ou 

transcendental de previsibilidade (como a ideia de uma síntese dialética entre 

as tendências divergentes do movimento histórico), o que implica que a luta 

transformadora precisa ser permanente, pois não haverá qualquer “estágio final 

da história”, qualquer simbolização oniabrangente definitiva que englobe tudo o 

construído ao longo do processo. 

 Fechando o parêntese e voltando à elaboração de uma ideia de 

comunicação que ajude a pensar uma política transformadora fundada na 

indeterminação produtiva, outra importante contribuição da epistemontologia 
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comunicacional sodreana para o meu propósito teórico é uma concepção de 

sentido que o dissocia das significações produzidas dentro de um determinado 

campo semântico. Para Sodré (2014), o sentido se apresenta como 

 

uma marca de limites ou de um possível, do qual não se 
sai. Apresenta-se como a força ou o trabalho que permite 
o movimento dinâmico dentro de um sistema, tanto para 
produzir significação como para exterminá-la. Por ser um 
limite insuperável, é algo que se autoengendra: ele é a 
sua própria condição, sem pré-requisitos formais para a 
sua existência. (...) O sentido está presente em qualquer 
lugar em que se deem diferenças, só que ele não é a 
diferença, mas a sua condição de possibilidade. (p. 271). 

 

 O sentido não coincide, portanto, com os significados produzidos em 

interações linguísticas ou não linguísticas dentro de uma determinada 

organização do sensível, mas também não equivale às determinações formais 

estabelecidas pelo símbolo. Não devemos, de fato, confundir “marca de 

limites”, “limite insuperável” ou “condição de possibilidade” com 

predeterminação formal. Como para Deleuze (1982), essa concepção 

apresenta um sentido que não é nem um objeto mental (como os significados), 

nem um transcendental: está no mundo, mesmo sem ter uma existência 

material; é virtualidade que só se efetua como relação. Enquanto virtualidade é 

mera marca de possíveis, sem qualquer “essência” inerente, e as múltiplas 

relações que podem efetua-lo não são fixas nem fixáveis, o que implica que 

nenhum ser corporal ou incorporal “tem qualquer sentido em si, mas adquire 

um ou vários no instante mesmo em que se relaciona com outros” (SCHÖPKE, 

2004, p. 182). Por isso, o sentido “não é nem verdadeiro nem falso, nem crível 

nem incrível; ele é aquilo que pode ser dito de outro modo, traduzir-se em outra 

linguagem, ou melhor ainda, é aquilo que permite a tradução” (POUILLON, 

1980, p. 87 apud VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 229, grifo do autor). 

Enquanto os significados operam no âmbito de condições formais de 

possibilidade, de um campo semântico predefinido (que, embora possa gerar 

cadeias de significações potencialmente ilimitadas, sempre são determinadas 

por aquilo que pode previamente ser pensado), o sentido é o possível não 
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determinado, o virtual não efetuado, que só se efetua – institui suas 

causalidades e não é constituído por elas - na relação de seus termos e muda 

a cada nova relação que o efetua porque não tem vetores predefinidos, apenas 

marcas de limites. É por isso que Viveiros de Castro (2015) se refere ao 

pensamento indígena amazônico como prática de sentido, “dispositivo 

autorreferencial de produção de conceitos” (p. 229), e não como sistema de 

significados (conjunto de objetos mentais: crenças, representações, etc.), pois 

a própria ideia de significado enquanto entidade psíquica é produto de um 

dispositivo - o ocidental - de produção de conceitos. 

 Essa concepção permite entender políticas de transformação, da forma 

como proponho pensa-las, como práticas de sentido. Enquanto políticas 

reconfiguradoras operam no nível das possibilidades semânticas predefinidas 

pelo regime de determinação existente travando disputas de narrativas, 

reprogramando redes de produção e disseminação de significados e 

produzindo ressignificações de termos e narrativas, políticas transformadoras 

estabelecem novas causalidades geradoras de subjetivações e relações, 

efetuando virtualidades forcluídas que esticam os limites do possível. 

Movimentos feministas, antirracistas, pela afirmação de direitos de 

homossexuais, bissexuais e transexuais, pelos direitos de povos indígenas ou 

pela preservação ambiental podem atuar em um nível reconfigurador de 

subjetividades e relações se, assumindo a identidade como categoria 

apriorística, agirem para ressignificar conotações atribuídas pelas relações de 

poder/saber hegemônicas aos sujeitos que essas mesmas relações 

constituíram (a mulher, o negro, o homossexual, o bissexual, o transexual, o 

indígena, o “meio” ambiente) produzindo novas narrativas sobre eles: a mulher 

intelectual, emocional e financeiramente autônoma versus a mulher 

emocionalmente instável e frágil “por natureza” e “naturalmente” voltada para a 

maternidade, o cuidado dos filhos e do lar, a satisfação sexual do homem e a 

subserviência a este último; a “vadia” como mulher livre, dona do seu corpo e 

seu desejo, que não submete sua forma de pensar e de se comportar a 

modelos definidos pelos homens e não “merece” ser assediada, agredida ou 

estuprada porque afirma sua autonomia; o negro como portador de uma 

herança cultural rica e diversa, estilos de vida e uma estética próprios e 
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positivos versus o negro “naturalmente” preguiçoso, “feio” e “sem cultura”; a 

homo, a bi e a transexualidade como modos de ser e de viver as relações 

afetivas e sexuais e as identidades de gênero legítimos versus as ideias de 

“anormalidade”, “patologia” ou “perversão” associadas a elas pelo senso 

comum; o índio como expressão de culturas ricas e complexas, detentor de 

conhecimentos pertinentes e promotor de formas de convivência com a 

natureza não humana mais saudáveis que a dos brancos versus o índio como 

“selvagem”, preguiçoso e “improdutivo”; a diversidade biológica e geológica, as 

águas e o ar como bens comuns não privatizáveis e fontes da vida a serem 

preservados versus a percepção deles como “recursos” a serem explorados. A 

ressignificação de termos identitários e a produção e circulação de novas 

narrativas que entram na disputa de significados confrontando as histórias 

hegemônicas produzem subjetividades emancipadas (a mulher independente e 

dona de si, o negro autoconfiante e não submisso, etc.) que pressionam por 

uma reconfiguração das relações sociais, seja as de ordem jurídico-institucional 

(políticas e leis que protejam e afirmem direitos de mulheres, minorias étnicas, 

etc.), seja as de ordem micropolítica (relações interpessoais no âmbito familiar, 

nos ambientes educacionais, nas redes digitais, etc.). 

Esse tipo de mudanças são significativas, pois tendem para um aumento 

relativo da capacidade de singularidades individuadas existirem e agirem 

rompendo com determinados mecanismos de poder e regulação. Porém, elas 

permanecem ancoradas às possibilidades semânticas, de subjetivação e de 

relação estabelecidas pelo regime de determinação moderno. Quando 

movimentos emancipatórios não questionam a identidade – e seus derivados: 

gênero, orientação sexual, raça/etnia, natureza (concebida como entidade com 

características próprias – quer seja concebida como máquina ou como 

organismo – que a distinguem da sociedade, substrato comum a todas as 

representações e formas de vida, produtora de previsibilidades), cultura 

(intersubjetividade separada da natureza e produtora de habitus, portanto, 

previsibilidades), etc. - como categoria transcendentalizada que organiza sua 

forma de se constituírem ontologicamente e de se pensarem, ainda que suas 

práticas e ações reconfigurem sistemas de significados não operam mudanças 

de sentidos. 
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Políticas de transformação – que, como vimos, surgem como 

acontecimentos instituidores de suas condições de possibilidade - podem se 

produzir, no entanto, quando movimentos emancipatórios tecem, 

voluntariamente ou não, conexões com virtualidades não pensáveis nem 

possíveis no campo semântico constituído e, nessa relação, devêm outros, 

geram novos sentidos. Quando, por exemplo, o questionamento das relações 

de gênero e de orientação sexual, das relações étnico-raciais ou das relações 

entre sociedade e natureza estabelecidas faz vislumbrar a possibilidade de não 

apenas rearranjar essas relações, mas de sair dos quadros de referência que 

moldam sua pensabilidade e se projetar para o informe, para o que não pode 

ser dito nem concebido nas categorias existentes, mas intuído, entrevisto, 

divisado ao longe mesmo sem contornos definidos ou definíveis: a ideia de 

subjetividades e experiências além do gênero, da orientação sexual, da raça ou 

etnia, da natureza e a sociedade, da identidade. O simples pensar em algo 

impensável (como uma vida sem gênero, sem orientação sexual, sem etnia ou 

sem natureza e cultura), não articulável verbal ou imageticamente no campo 

semântico atual, traduzível discursivamente apenas de forma vaga e imprecisa 

(pois o material linguístico existente não contempla suas condições de 

possibilidade), suscetível de desencadear um devir-outro da identidade se a 

conexão com o indeterminado for mantida, é uma prática de sentido 

equiparável à criação de um conceito na acepção deleuziana. É o 

estabelecimento de uma nova conexão não prevista nem previsível que institui 

a posteriori sua possibilidade, ou seja, não é engendrada pelos modos atuais 

de determinação, mas só se efetua na relação: opera uma mudança de 

sentido. O acontecimento político transformador implica sempre, nessa 

perspectiva, a criação de novos sentidos e não apenas mudanças e 

reorganizações de significados dentro de um campo semântico predefinido. 

 Essa perspectiva, como lembrei anteriormente, permite operar um 

deslocamento epistemontológico do conceito de comunicação que, afastando-o 

de sua consolidada associação à ideia de transmissão de informação, o pense 

como o ato de pôr em comum. O modo de pôr em comum (que, como vimos, 

não significa necessariamente devir-comum: pode se tratar de simbolização 

como instituição de invariância) origina subjetividades, objetividades, formas e 
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possibilidades de relação entre as primeiras, entre as segundas e entre as 

primeiras e as segundas e produz significados e significantes que podem ser 

articulados e transmitidos de diferentes maneiras. Da mesma forma, define 

possibilidades de afetar e ser afetado sensorial, perceptiva, emocional e 

intelectualmente, assim como aquilo que a semiótica peirceana conceitua como 

interpretantes: as possibilidades interpretativas de um signo ou mensagem 

sobre uma mente real ou potencial, seja humana ou não humana, orgânica ou 

produzida maquinicamente. Interpretações que são sempre recodificações, 

produções de novos signos e significados no âmbito de uma interação, nunca 

decodificações ou meras reproduções de significados que estariam já contidos 

no signo. Ou seja, como apontei anteriormente discorrendo sobre a questão da 

tradução transcultural levantada por Butler (2004), mesmo dentro de um campo 

de possibilidades semânticas pré-organizado por uma ordem de determinações 

dada, a semiose ou produção de significados “refaz continuamente a relação 

do signo com o objeto” (MACHADO, 2010, p. 287), o que permite pensa-la 

como “um exercício de liberdade do signo na produção de significação” (Idem, 

p. 287). As possibilidades de interpretação dentro de um campo semântico 

instituído são potencialmente ilimitadas, porque não há como definir de 

antemão quais signos poderão produzir e quais cadeias de significados 

poderão tecer, mas não indeterminadas, pois suas marcas de limites são 

estabelecidas pelos critérios apriorísticos instituídos pela simbolização. Tudo 

isso implica que 

 

As forças vivas desse comum [entendido, aqui, como 
simbolização] podem ser apreendidas como palavras, 
gestos, sinais ou acolhidas como informação (...), mas a 
comunicação não se define por elas: a actio communis é 
um a priori, é a dimensão simbólica, condição de 
possibilidade das trocas vitais, entre as quais, 
naturalmente, o sistema de diferenças e substituições dos 
signos linguísticos. (SODRÉ, 2014, p. 16). 

 

 Portanto, os signos (palavras, gestos, imagens, sons, etc.), a informação 

– “propriedade das mensagens definida pela variação e atualização e 

agenciadora potencial de semiose” (MACHADO, 2010, p. 296), ou seja, 
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variação potencialmente desencadeadora de produção de significados – e os 

sistemas de mídias (conjuntos estabilizados de relações sociotécnicas para a 

produção e transmissão de signos e mensagens) efetuam a comunicação, que 

só existe em e por meio deles, mas não coincidem com ela. A comunicação 

está nas trocas (sejam entendidas como interações produtoras de significados, 

como transmissões de informações e saberes ou como variações que 

produzem outras variações no interior de um sistema: diferentes concepções 

que agenciam diferentes tipos de relações entre entes que se conectam), mas 

não se reduz a elas: é o que as gera, o que define seus princípios e condições 

de possibilidade. Como lembra Sodré, em origem 

 

comunicar – “agir em comum” ou “deixar agir o comum” – 
significa vincular, relacionar, concatenar, organizar ou 
deixar-se organizar pela dimensão constituinte, intensiva 
e pré-subjetiva do ordenamento simbólico do mundo. 
(2014, p. 9). 

 

 Enquanto ato de pôr em comum, “ação do comum”, podemos entender a 

comunicação primordialmente como “um fazer organizativo” (Idem, p. 265, grifo 

do autor). Esse caráter de fazer não deve ser confundido com as interações 

que a comunicação origina, mas precisa ser compreendido como uma 

constante geração de princípios de troca que se efetua nas relações e nos 

processos de significação que produz. Ou seja, mesmo implicando em uma 

dimensão pré-semântica e pré-subjetiva (um modo de determinação 

transcendentalizado), a comunicação só existe e só se produz na imanência 

das interações semânticas e das subjetividades que torna possíveis. Do ponto 

de vista da minha concepção de política transformadora, considero que esse 

fazer ou “ação do comum” pode operar de suas formas. A primeira é instituindo 

e reproduzindo, no âmbito das trocas que origina e organiza, princípios de 

invariância produtores de regularidades, previsibilidades e identidades: a 

simbolização conceituada por Sodré (2014), ativa nos processos de 

subjetivação e nos modelos de relação hegemônicos; nos fluxos informativos, 

nas interações e nos processos de significação organizados pelos sistemas de 

produção e disseminação de mensagens dominantes, mas operante também 
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nas relações e nos processos de produção de significados e de subjetividades 

desencadeados por ações ou práticas políticas reconfiguradoras, que – como 

mostrei – podem promover a emergência de subjetividades, significações e 

modos de interação impensados e inusitados, mas ainda assim pensáveis e 

possíveis, sem tensionar os critérios apriorísticos de pensabilidade e 

possibilidade definidos pelo ordenamento simbólico existente. A segunda 

maneira possível do fazer comunicativo operar é como devir, como ação 

geradora de diferença, isto é, relacionando, pondo em comum heterogêneos 

sem instituir nem transcendentalizar qualquer princípio identificador ou 

condição de regularidade e previsibilidade. Não simbolização como 

transcendentalização de critérios de invariância, mas o agir do comum da 

forma como propus conceber este último, enquanto criação de vínculos que 

estabelecem relações de interdependência entre singularidades que, nessa 

relação, devêm outras. Isso significa que a comunicação, enquanto ação de pôr 

em comum, pode tanto instituir e reproduzir modos de determinação como ser 

um fazer gerador de diferença. 

 Nessa segunda perspectiva, a mais profícua para pensar o lugar da 

comunicação em processos políticos transformadores, comum não tem o 

significado de “uma identidade genérica, mas de uma comunicação transversal 

e sem hierarquia entre seres que simplesmente diferem” (ZOURABICHVILI, 

2003, p. 82 apud VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 112, grifo do autor). 

Comunicação como relacionar o que não pode ser subsumido por quaisquer 

princípios de invariância, o que transforma a multiplicidade, a diferença 

irredutível de heterogêneos que se implicam mutuamente de forma assimétrica 

na própria natureza da relação. Uma relação que, como sabemos à luz das 

reflexões tecidas até este momento, modifica os termos que liga: “diferença é 

também comunicação e contágio entre heterogêneos; (...) uma divergência não 

surge jamais sem contaminação recíproca dos pontos de vista” 

(ZOURABICHVILI, 2004, p. 99 apud VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 120). A 

comunicação concebida como devir, consequentemente, é por sua natureza 

uma comunicação transformadora. 
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Por uma comunicação transformadora fundada no equívoco e na 

tradução 

A simbolização, enquanto processo de instituição e reprodução 

incessante – nas e pelas relações que produz – de princípios de invariância 

que articulam uma ordem de determinação, é o pressuposto de toda forma de 

biopoder, pois origina o principal dispositivo por meio do qual qualquer relação 

de poder se constitui, consolida e perpetua: a geração do mesmo, aquilo que 

não muda nas manifestações heterogêneas do ser, por meio da 

transcendentização ou da transcendentalização de critérios de regularidade. 

Regular a vida é, acima de tudo e como pressuposto de qualquer outro 

mecanismo de controle, constituir as singularidades individuadas como 

mesmidades e induzi-las a se reproduzirem como tais; é organizar um mundo 

de versões diferentes do mesmo que podem ser rígidas ou flexíveis (como as 

“identidades líquidas” da modernidade tardia), mas de qualquer forma 

determinadas como mesmidades. A simbolização como ação de pôr em 

comum pela definição de princípios de invariância gera trocas que pressupõem, 

como condição de possibilidade transcendente ou transcendental, um universo 

referencial compartilhado que, eventualmente, pode ser dito, representado e 

experienciado de diferentes formas, mas expressa uma realidade subjacente 

comum. As trocas produzidas pela simbolização também originam “substratos 

comuns” que fundamentam as relações (faculdades psíquicas ou cognitivas 

compartilhadas, estruturas comuns de geração de linguagens ou outros 

princípios), uma ambiência ou sistemas de produção e veiculação de 

mensagens comuns e um campo semântico com marcas de limites 

apriorísticas predefinidas (mesmo que possa ser amplo e heterogêneo, 

permitindo inúmeras possibilidades de significação). Essas trocas, na 

percepção dominante, são confundidas com a própria comunicação em suas 

diversas formas, meios e linguagens. Para evitar essa confusão, chamarei essa 

dimensão do pôr em comum de nível semântico ou – como propõe Sodré 

(2014) – nível relacional da comunicação. 

Focar no que Sodré concebe como o nível relacional ou no que o 

comunicólogo chama de nível simbólico tem determinado diferentes 

possibilidades de conceber a comunicação enquanto processo, que se 
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desdobram em várias maneiras de pensar seus códigos, tecnologias e modos 

de pôr em relação. Lucien Sfez (2007) organiza essas diferentes perspectivas 

em duas grandes correntes, cujas concepções se desenvolvem a partir de 

metáforas que expressam dois modos de pensar a realidade que têm se 

alternado ou convivido no pensamento ocidental, com ênfases diferentes, e que 

na modernidade interagem e se complementam: a da máquina e a do 

organismo. A primeira originou uma concepção da comunicação como 

representação, a segunda a concebe como expressão. Ambas as concepções, 

e as práticas comunicacionais que fundamentam, produzem processos de 

subjetivação e de significação, tecnologias e relações que moldam diferentes 

configurações - não necessariamente excludentes, mas complementares – do 

social e do político. 

Como mostra Sfez (2007), a comunicação como representação é uma 

ação que conecta “elementos estocásticos, atomizados, para obter o elo 

poderosos exigido pela vida em sociedade: hierarquias, ligações verticais e 

horizontais, representação da representação por signos e sinais” (p. 14). A 

representação corresponde, portanto, ao que chamei - com base em Sodré 

(2014) - de nível relacional (como vimos, o propriamente semântico) da 

comunicação. Essa ideia de comunicação implica em sujeitos (individuais e 

coletivos) e objetos definidos em seus limites e propriedades gerais (seus 

critérios de invariância, suas condições de mesmidade) a serem postos em 

inter-relação com base em um campo de possibilidades semânticas 

compartilhadas, prevê um “substrato” (natural, psíquico, linguístico ou outro) 

comum e produz enormes quantidades de signos para representar (designar) o 

universo referencial corporal e incorporal homogêneo que pressupõe ou, em 

outra perspectiva que a mesma concepção possibilita, para agenciar potenciais 

cadeias de significados (nunca previsíveis total ou parcialmente, mas mesmo 

assim com condições apriorísticas de possibilidade predeterminadas). A 

comunicação representacional 

 

multiplica os signos e os signos dos signos, para tentar 
alcançar o real concreto dos indivíduos e dos grupos, 
erige sujeitos representados, com suas divisões 
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territoriais e sociais, e se deixa arrastar rapidamente por 
si mesma, rumo a uma mecânica da separação (...). 
(SFEZ, 2007, p. 15). 

 

Por outro lado, a comunicação como expressão “é ligação interna e 

participação total” (Idem, p. 14), ou seja, não pressupõe sujeitos e objetos 

separados e interconectados, mas campos ou níveis de organização 

particulares de totalidades orgânicas, cada uma de cujas partes contêm o todo 

de forma holográfica. A representação divide, ergue contornos e organiza as 

relações entre aquilo que a expressão vincula de forma pré-semântica; 

recursivamente, a expressão religa aquilo que a representação o tempo todo 

fragmenta. A comunicação expressiva opera, portanto, aquilo que na 

terminologia de Sodré (2014) podemos considerar um agir do comum de 

caráter simbólico. Enquanto a representação tende para a produção e a 

organização de significados, a expressão tende para a interpretação: a 

contextualização dos signos e seus efeitos de significação em ordens 

simbólicas que os sustentem e lhes proporcionem condições de possibilidade e 

pensabilidade. Na concepção expressiva da comunicação, cada indivíduo ou 

grupo, cada signo e cada conceito “é mobilizado por uma totalidade pela qual 

se vê tomado, à qual se vincula a partir do interior” (Idem, p. 16). 

A concepção expressiva da comunicação, que Sfez resume como 

“inserção de um sujeito complexo num ambiente propriamente complexo” 

(Idem, p. 105), se desdobra em visões holísticas e em outras complexas dos 

processos comunicacionais, perspectivas que não coincidem ainda que ambas 

pressuponham a maneira como Morin (2003) e outros pensadores conceituam 

o complexo como aquilo que, por estar tecido junto, não é pensável de forma 

atomizada. Ambas as perspectivas enfatizam a interligação daquilo que “o 

grande paradigma do Ocidente” (MORIN, 2001, p. 269) separou, mas seus 

modos de religação diferem. Entendendo com paradigma um conjunto de 

conceitos mestres e de operações lógicas assumidas como apriorísticas e que 

governam a forma como os sujeitos produzidos por esses mesmos conceitos e 

lógicas organizam a experiência, conhecem e interagem com o mundo, Morin 

(2001) mostra que as principais características do paradigma que informa o 
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pensamento ocidental clássico são a lógica dedutivo-identitária de matriz 

aristotélica (baseada nos princípios de identidade, de não contradição e do 

terceiro excluído), a disjunção (entre subjetividade e objetividade, ciência e 

filosofia, pensamento racional e analógico-simbólico, etc.) e a redução 

(conceber o mais complexo como soma do mais simples). Na religação 

holística daquilo que a identidade, a disjunção e a redução separaram, porém, 

as visões holísticas diluem o particular no sistema: as partes não só contêm o 

todo, mas só existem e têm significado por causa da totalidade da qual são 

expressões. A perspectiva complexa, por outro lado, concebe a relação entre 

partes e todos como um processo que produz emergências, isto é, totalidades 

que são simultaneamente mais e menos que a soma de suas partes: mais 

porque suas propriedades não são encontradas individualmente nos elementos 

particulares que as integram; menos porque cada um desses elementos 

apresenta características e potenciais não contemplados na totalidade. Na 

epistemontologia complexa, o caráter hologramático das totalidades é 

complementado por um princípio de recursividade: as partes produzem o todo 

que, enquanto emergência, recursivamente produz as partes em uma auto e 

eco-organização permanente. Apesar de Sfez (2007) não operar essa distinção 

e, em sua leitura de diferentes versões da concepção da comunicação como 

expressão usar as ideias de holístico e de complexo como sinônimos (confusão 

favorecida pelo fato de algumas visões mais próximas da conceituação 

moriniana de complexidade se autodenominarem e experienciarem como 

“holísticas”), a ênfase na perspectiva holística configura a comunicação 

expressiva como uma ligação simbólica que convoca “cultura, tradições, 

memórias do passado sob a forma de imagens ‘significativas’ ” (p. 15), 

enquanto a ênfase na complexidade foca no caráter de mútua produção dos 

sujeitos e a simbolização: as interações dos sujeitos sociais produzem o todo 

simbólico – o que eu concebo aqui como a transcendentalização de critérios de 

definição – que, recursivamente, produz sujeitos e interações sociais. 

As concepções da comunicação como representação e como expressão 

fundamentam inúmeros modos de pensar os processos comunicacionais, suas 

tecnologias, códigos e formas de interação: das teorias clássicas da 

comunicação às perspectivas semióticas (baseadas na representação), dos 

modelos cibernéticos (que transitam entre as duas concepções) aos dos 
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sistemas auto-organizados (baseados na expressão). O que interessa para os 

fins desta reflexão é que, independentemente dos sistemas de ideias que as 

assumem como pressupostos, a comunicação como representação e a 

comunicação como expressão instituem diferentes tipos de trocas. 

A representação constitui trocas fundadas na transmissão de informação 

(variação potencialmente agenciadora de significação) na forma de mensagens 

(articulações de signos, sejam concebidas como portadoras de significados já 

dados ou passíveis de acionar semioses não preestabelecidas) produzidas por 

códigos (sistemas de signos e de possibilidades combinatórias suscetíveis de 

desencadear significação dentro de um campo semântico dado), por meio de 

canais (suportes materiais ou imateriais por onde transitam os elementos 

significantes das mensagens: sons, imagens, palavras, etc.) e de tecnologias 

(re)produtoras e receptoras de informação codificada. A transmissão pressupõe 

sujeitos (humanos ou não humanos, individuais ou coletivos) ou polos 

emissores (produtores de mensagens) e sujeitos ou polos de recepção, sejam 

pensados como decodificadores (reconstrutores de significados pré-definidos 

na emissão) ou recodificadores (produtores de novas significações na interação 

com as mensagens). A metáfora a partir da qual a concepção de comunicação 

como representação se desenvolve é a da máquina, um sistema no qual 

elementos informacionais são transmitidos de um ponto a outro - de forma uni, 

bi ou pluridirecional e entre pontos cujas posições e propriedades estão 

definidas de antemão - transitando por circuitos (canais) preestabelecidos e 

cujos efeitos (únicos ou múltiplos) podem ser previstos antecipadamente ou se 

encontram dentro de um leque de possibilidades predeterminado, ainda que 

eventualmente amplo. Para além da maior ou menor linearidade que cada 

visão fundada na representação atribui ao processo de produção de 

significados no âmbito das trocas entendidas como transmissão, a tríade 

instituída por essa concepção “distingue o mundo objetivo a representar e o 

mundo efetivamente representado, unidos por um mediador” (Idem, p. 31). 

Fazendo coincidir a própria comunicação com seu nível relacional, a 

representação é pressuposta em todas as práticas de interação, os códigos e 

as tecnologias e os sistemas de produção e disseminação de informação que 

visam organizar um mundo ontologicamente constituído como conjunto de 

entes (corporais e incorporais, humanos e não humanos, subjetivos e objetivos) 
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separados a serem postos em interação, produzindo relações de poder e saber 

e articulando estruturas, sistemas ou mecanismos que as expressam e 

reproduzem, ou - como ocorre nas sociedades contemporâneas - programando 

redes em recíproca imbricação e inter-relação, redes que podem ser 

reprogramadas (assim como as estruturas, sistemas e mecanismos podem ser 

reconfigurados) por ações e práticas políticas e comunicacionais para que 

produzam relações e subjetividades diferentes. 

A expressão, em compensação, não institui interações entre entes 

separados, mas trocas entendidas como variações produzidas por elementos 

de um sistema em outros elementos do mesmo sistema, concebido como um 

todo que se auto-organiza: “a comunicação pode ser vista como a transmissão 

de qualquer influência de uma parte do sistema vivente [ou não vivente] para 

outra, produzindo mudança” (SEBEOK, 1997, p. 50 apud MACHADO, 2010, p. 

296). É uma derivação da metáfora do organismo: não um conjunto de pontos 

separados que trocam informação, mas totalidade cuja estrutura define pela 

sua configuração e seus constantes rearranjos internos as propriedades de 

seus componentes ou subsistemas e os fluxos de variações entre estes, fluxos 

que nunca são lineares, mas retroativos e recursivos. Cada componente de um 

sistema expressa a estrutura deste último e interpreta o mundo a partir dessa 

configuração, que reproduz em suas relações internas. Equivale a dizer que 

cada sujeito e conceito produzido por uma determinada simbolização expressa 

os critérios de possibilidade e pensabilidade transcendentalizados por esta - 

que determinam suas propriedades, interações e variações no nível semântico 

- e que a maneira como sujeitos individuados experienciam o mundo é moldada 

pelas configurações apriorísticas dessa simbolização e seus eventuais 

rearranjos internos. Como resume Sfez: 

 

O sujeito faz parte do meio, e o meio, do sujeito. 
Causalidade circular. Ideia paradoxal, segundo a qual a 
parte está em um todo que é parte da parte. (...) A 
realidade do mundo não é mais objetiva, mas faz parte de 
mim mesmo. Ela existe... em mim. Eu existo... nela. A 
essa altura, não há mais necessidade de representação e 
seus limites. (...) Eu exprimo o mundo que me exprime. 
(2007, p. 105-106). 
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No nível relacional (que, diferentemente da representação, essa 

concepção não confunde com a comunicação per se), a expressão é 

pressuposta em todas as práticas comunicacionais que visam reforçar, 

rearranjar ou redefinir os vínculos organizadores de uma ordem simbólica, para 

além da função semântica. Isto é, o que importa não é a produção de 

significados, mas o fortalecimento (no caso de práticas de comunicação 

conservadoras), a recomposição (no caso de práticas de comunicação 

reconfiguradoras) ou a redefinição (no caso de práticas de comunicação 

reorganizadoras) dos princípios transcendentais de produção de subjetividades 

e relações. É o tipo de trocas pressupostas no conceito de metacomunicação 

de Bateson, da forma como o traduz Sodré: 

 

Bateson não desconsidera a importância das palavras na 
comunicação linguística, mas ele as subordina aos 
códigos metacomunicativos, que funcionam – no mesmo 
plano não semântico dos símbolos – como recursos 
originários de criação e de equilíbrio ecológico dentro da 
interação humana. Uma produção linguística pode ser ao 
mesmo tempo proposicional (no sentido de um enunciado 
racionalmente falso ou verdadeiro, portanto, com um 
significado) ou relacional, entendida como um recurso 
abstrato, sem lastro semântico, de organização de 
elementos dispersos numa forma comum. Não está 
distante aqui da concepção lacaniana de discurso como 
laço social não necessariamente linguístico, embora 
apoiado na linguagem. (2014, p. 279, grifo do autor). 

 

Nem a representação nem a expressão permitem pensar práticas 

comunicacionais transformadoras na acepção que proponho neste estudo, que 

não envolve só a ruptura de uma ordem simbólica e sua substituição por outra 

(como a expressão, entre suas possibilidades, contempla), mas uma 

permanência na indeterminação produtiva das singularidades em relação. As 

metáforas arquiteturais da máquina e do organismo, que pressupõem sistemas 

organizados (seja como ligação de átomos separados ou como totalidade auto-

organizada que define as propriedades de suas partes e é por elas redefinida), 

não possibilitam pensar a realidade em termos intensivos, de virtualidades, 

devires e fluxos de conexões constituintes. Por isso, para o meu propósito 
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teórico-político se faz necessário levantar uma terceira maneira de pensar a 

comunicação como processo e ação do comum, que chamarei provisoriamente 

de comunicação como tradução. Para pensar o papel da comunicação como 

devir em uma política de transformação, de fato, considero indispensável voltar 

à questão, que introduzi quando refleti sobre o problema da universalidade, do 

equívoco como fundamento da relação e da tradução como prática de sentido. 

A pressuposição, no nível relacional da comunicação, de referentes 

corporais (objetos, organismos, etc.) e incorporais (ideias, relações, etc.) 

estáveis fundamenta tanto a representação quanto a expressão. Mesmo que se 

conceba esses referentes como suscetíveis de serem interpretados ou 

representados de formas diferentes (e, consequentemente, que os signos que 

a eles remetem sejam concebidos como sistemas abertos capazes de 

desencadear diferentes efeitos de significação na interação concreta com 

mentes reais ou potenciais) ou mesmo que, no limite, a própria realidade seja 

pensada como construção discursiva (o que implica na pressuposição de 

estruturas ou condições de produção de discurso comuns), a pressuposição de 

um universo referencial comum (composto de átomos ou entendido como 

totalidades auto-organizadas) fundamenta a (re)produção e consolidação de 

relações de poder e de saber que organizam o sensível, originam 

subjetivações, tecem estruturas de interação e definem os meios, linguagens e 

sistemas de trocas comunicacionais. Como já afirmei, essa organização do 

sensível e as subjetivações, as estruturas de interação e os modos de 

comunicação que estabelecem podem ser redefinidos – ou reprogramados, na 

linguagem de Castells (2015) – pela ação e prática política, o que na maioria 

dos casos leva à modificação das relações de poder e saber que as 

configuram, e essa reconfiguração implica muitas vezes em práticas 

comunicacionais inovadoras (modos não usuais de uso dos meios de 

comunicação e linguagens disponíveis, rearranjo dos sistemas de produção e 

disseminação de mensagens, etc.). Porém, na perspectiva que proponho essas 

mudanças têm um caráter radical, de transformação e não apenas de 

reconfiguração, quando não modificam só relações de poder/saber e modos de 

comunicação (práticas de comunicação representacional reconfiguradora), mas 

os pressupostos aproblemáticos que os fundamentam – seu modo de 
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determinação - e, mais ainda, quando não os substituem por novos 

pressupostos (práticas de comunicação expressiva reorganizadora), mas 

abalam qualquer regularidade e previsibilidade do universo referencial da 

comunicação. Por isso, o conceito de equívoco que, como já mencionei, 

Viveiros de Castro (2015) concebe como “o modo por excelência de 

comunicação entre diferentes posições perspectivas” (p. 87) resulta fecundo 

para pensar a comunicação relacional em uma perspectiva transformadora. 

Toda política de transformação abala a simbolização existente, o agir do 

comum instituído, para efetuar virtualidades forcluídas gerando devires 

impossíveis. As rachaduras que provoca na simbolização irão favorecer, pelo 

menos no kairos21 do acontecimento transformador, o estabelecimento de uma 

comunicação como devir ou síntese disjuntiva, o que no nível relacional poderá 

expressar-se em trocas fundadas no equívoco e na tradução como modificação 

dos critérios de definição (e, consequentemente, dos processos de 

subjetivação e dos modos de relação) das singularidades que se inter-

traduzem. Mas o processo é recursivo, isto é, se produz quando práticas e atos 

de comunicação que no nível relacional tensionam a homogeneidade dos 

referentes – instituindo ou permitindo vislumbrar “alteridade referencial entre 

conceitos homônimos” (Idem, p. 87) – e, consequentemente, a mesmidade 

pressuposta no mundo que a linguagem, os outros sistemas de signos e os 

conceitos constituem e a própria ideia de conceito como representação ou 

designação. 

Isso implica em ir além da ressignificação (construção de cadeias de 

significados alternativas às instituídas pelos sistemas de significação 

hegemônicos ao redor de certos signos) e da disputa de narrativas 

(reprogramação das redes existentes ou construção de redes alternativas de 

produção e disseminação de mensagens para fazer circular teias de 

significações alternativas às consolidadas pelas relações de poder/saber 

dominantes) para desestabilizar os pressupostos mesmos da semantização. 

Portanto, implica em deixar de supor um mesmo universo referencial último, um 

                                                           
21 Hardt e Negri (2010a) conceituam kairos como “o momento oportuno que rompe com a 
monótona repetitividade do tempo cronológico” (p. 170, tradução minha) e instaura devires 
imprevisíveis que instituem retroativamente suas condições de possibilidade, isto é, o tempo do 
acontecimento político transformador. 
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mesmo conjunto de critérios de causalidade (ainda que concebido como 

extremamente amplo, heterogêneo e multidimensional), um mesmo substrato 

de condições de possibilidade (psíquicas, linguísticas ou de qualquer outra 

natureza) das relações e os limites do campo semântico dado como limites da 

pensabilidade, ou pelo menos abrir-se para a possibilidade de que essa 

suposição não seja necessária, apostar em que não seja inevitável. Implica em 

abrir-se, por exemplo, para a possibilidade de que o uso de conceitos como 

feminino e masculino não possibilite apenas conota-los de formas diferentes, 

torna-los termos aglutinadores de diferentes teias de significados (essências 

versus construções sociais; feminino como fragilidade emocional e tendência 

natural para o cuidado versus feminino como autonomia intelectual e emocional 

e domínio sobre o próprio corpo; masculino como tendência natural para a 

racionalidade e a liderança versus masculino como dispositivo de dominação e 

inferiorização do feminino, etc.), mas permita que se conectem com aquilo que 

foi forcluído em sua produção recriando suas próprias condições de 

pensabilidade, digam respeito ao que sua expressão positiva silenciou. Isto é, 

implica em assumir não só que os significados que eu atribuo ao feminino e ao 

masculino sejam diferentes da maneira como outro os “interpreta” (posto que 

interpretar é uma operação que ocorre dentro de um campo semântico 

compartilhado), mas abrir o feminino e masculino para além de suas condições 

atuais de semantização (cujas coordenadas apriorísticas são a identidade e a 

dicotomia), fazer do feminino um devir-feminino do masculino e do masculino 

um devir-masculino do feminino que, ao relacionar os dois termos, altera suas 

causalidades constitutivas, seus modos de existência e seus critérios de 

pensabilidade. Ao abrir-me para esse processo, ao apostar na não coincidência 

dos mundos (e não apenas dos significados no âmbito de um mesmo mundo 

tido como referente último) que meus feminino e masculino instituem com o 

mundo que outras perspectivas – na acepção viveiriana – de feminino e 

masculino pressupõem, favoreço a abertura de brechas na maneira dessas 

outras perspectivas se constituírem ontologicamente: a percepção de uma 

alteridade referencial irredutível a princípios homogêneos as instiga a 

traduzirem minha perspectiva, ou seja, a modificar seus critérios 

transcendentalizados de articulação semântica. Isso pode abrir caminho para a 

possibilidade de emergência e a pensabilidade de subjetivações além do 
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gênero, ainda que elas não sejam articuláveis verbalmente com o atual material 

linguístico. 

Proponho, então, considerar como comunicação transformadora toda 

ação e prática comunicacional que no nível relacional, usando qualquer 

linguagem e meio, pressuponha o equívoco (a heterogeneidade dos referentes) 

e implique na tradução (a transformação das causalidades, das condições 

criteriais de produção de conceitos, de subjetivação e de relação de quem 

traduz). Práticas de comunicação transformadora geram ou ao menos 

permitem cogitar, como no exemplo que concebi, uma redefinição dos modos 

de constituição de quem traduz, como afirma Viveiros de Castro: 

 

se traduzir é sempre trair, conforme o dito italiano, uma 
tradução digna deste nome – aqui estou apenas 
parafraseando (traduzindo) Walter Benjamin, ou antes, 
Rudolf Pannwitz – é aquela que trai a língua de destino, 
não a língua do original. A boa tradução é aquela que 
consegue fazer com que os conceitos alheios deformem 
e subvertam o dispositivo conceitual do tradutor, para que 
a intentio do dispositivo original possa ali se exprimir, e 
assim transformar a língua de destino. Tradução, traição, 
transformação. (Idem, p. 87). 

 

Obviamente, em uma ótica perspectivista o processo é recursivo: o que 

é traduzido, modificando o dispositivo de semantização do tradutor, por sua vez 

traduz os conceitos do tradutor – cujos critérios de produção foram modificados 

pela tradução – alterando suas próprias condições de geração de conceitos, 

subjetivações e relações. Um caminho que nunca é o mesmo nos dois 

sentidos, devido à impossibilidade de unificar ou subsumir as diferenças, mas 

uma “implicação recíproca assimétrica” (ZOURABICHVILI, 2003, p. 79 apud 

VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 120). Por isso, na concepção que proponho 

uma comunicação de transformação implica naquilo que Viveiros de Castro 

(2015) chama comunicar pela diferença: 

 

Traduzir é presumir que há desde sempre e para sempre 
um equívoco, é comunicar pela diferença; em vez de 
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silenciar o Outro ao presumir uma univocidade originária 
e uma redundância última – uma semelhança essencial – 
entre o que eles e nós “estávamos dizendo”. (p. 91). 

 

Comunicar pela diferença é criar alteridade: instituir relações que 

definem e redefinem as condições de produção das singularidades – 

irredutíveis expressões de diferença - que conectam. Voltamos à ideia, que 

embasa toda esta reflexão, de uma epistemontologia constituinte que gera 

comum e diferença promovendo a emergência de devires: a comunicação 

transformadora como agir do comum pela diferença possibilita o devir-diferença 

das singularidades que efetua. 

É possível ligar essa concepção de singularidades que se comunicam 

pela diferença com a de atores-rede de Latour (2012), que pensa cada ser 

(humano, não humano, tecnológico, noológico, discursivo, psíquico ou qualquer 

outra figuração que adquira nas relações que constitui e o constituem) que se 

singulariza dentro de um fluxo de relações como um feixe de conexões 

temporariamente estabilizado (em termos deleuzianos: a efetuação de uma 

virtualidade, a atualização de algumas das multiplicidades internas que a 

informam). Um ator-rede latouriano, ao se relacionar com outros conjuntos de 

conexões provisoriamente fixado, faz com que estes últimos façam coisas 

(produz alterações em suas configurações, os põe em movimento) e, por sua 

vez, é levado a fazer coisas por essa relação. Esse fazer pode ser tanto a 

(re)produção de padrões de invariância coemersos em sua estabilização como 

a ativação de causalidades novas que produzem ações ou relações não 

previstas. Em todo caso, mesmo quando reitera padrões de mesmidade, se 

trata de diferença irredutível: 

 

um ator que não faz diferença não é um ator. Um ator, se 
as palavras têm mesmo algum sentido, é justamente 
aquilo que não se pode substituir. Constitui um evento 
único, não redutível a nenhum outro – exceto se o 
tornarmos compatível com outro, mediante algum 
processo de padronização. (Idem, p. 221, grifo do autor). 
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A comunicação representativa e a comunicação expressiva, em seus 

diferentes modos de efetuação possíveis, fazem atores-rede se consolidarem 

enquanto mesmidades, ainda que produzindo subjetividades e relações 

inusitadas. Por exemplo, mulheres podem romper com certas relações de 

dominação masculinas pensando, dizendo e fazendo em privado e em público 

coisas que nos padrões definidos por essas relações lhes são proibidas, 

constituindo-se assim como subjetividades novas que instituem novas relações 

(e eventualmente, em uma perspectiva de expressão, mudar a configuração da 

totalidade que integram favorecendo a emergência de propriedades novas, 

como uma cultura menos centrada na dominação masculina), mas ao mesmo 

tempo podem continuar a perpetuar-se enquanto definidas por uma identidade 

de gênero. Já a comunicação como tradução faz atores-redes redefinirem seus 

próprios critérios de possibilidade e de pensabilidade na relação com outros 

atores: ações de comunicação feministas, por exemplo, que levam 

subjetividades que se constituíram como identidades femininas e masculinas a 

reconsiderarem a própria pertinência desse critério identitário. 

Pensar que práticas comunicacionais no nível relacional transformam as 

condições de possibilidade dos entes que relacionam quando pressupõem o 

equívoco e operam por tradução permitindo a conexão de conceitos, sujeitos e 

relações atualmente determinados com a indeterminação produtiva remete 

para a ideia butleriana de dar forma discursiva ao forcluído, o que levanta a 

questão de se há como gerar o impossível e o impensável para uma ordem 

simbólica usando a semantização, as linguagens e os modos de comunicação 

produzidos por essa mesma ordem. Se assumirmos, como propus, que os 

critérios de definição do possível, do pensável, do visível e do enunciável 

estabelecidos por um modo de determinação não são nem anteriores nem 

posteriores aos processos de subjetivação, ao campo semântico, às linguagens 

e formas de comunicação e às relações que esse modo de determinação 

origina, mas coemergem, só existem e se reproduzem em e por meio deles, 

admitimos que as virtualidades e os devires que a simbolização excluiu e o 

nível semântico da comunicação não consegue pensar e articular permanecem 

latentes e suscetíveis de serem, de alguma forma, ativados pelas próprias 

subjetivações, conceitos, linguagens, formas de comunicação e relações que 



169 
 

não os concebem (mesmo que nesse processo de ativação permaneçam não 

visualizáveis, dizíveis e pensáveis com o material conceitual e os códigos 

disponíveis, que permitem dizê-los e pensa-los só de maneira aproximada, 

vaga, sugestiva ou metafórica). Ou seja, nem a linguagem, nem os demais 

sistemas de signos e modos de comunicação produzidos dentro de uma ordem 

simbólica estão predeterminados de maneira absoluta e inexpugnável pelas 

coordenadas transcendentalizadas instituídas por essa ordem. A semantização 

e a linguagem não apenas nos moldam, são também moldadas pelas conexões 

que tecemos: não são só dispositivos produtores de significações, 

subjetividades e relações, mas também produtos destas. Consequentemente, 

processos de subjetivação e relações geradas por ações e práticas políticas 

que se conectam com a indeterminação produtiva – ou seja, por práticas 

comunicacionais fundadas no equívoco e na tradução - podem redefinir os 

modos de determinação dos significados, da linguagem e dos demais sistemas 

de signos abrindo-os para o que não concebem, ainda que se vejam obrigados 

a pensa-lo e dizê-los com os signos e conceitos de que dispõem. 

É de algo semelhante que, do meu ponto de vista, trata a concepção 

wittgensteiniana dos jogos de linguagem e sua relação com as formas de vida, 

na leitura que dessa relação fazem Hardt e Negri (2010a). Para os dois 

filósofos, com a ideia de que o verdadeiro e o falso na linguagem não são 

definidos por critérios transcendentais, mas pelas práticas e relações 

linguísticas por meio dos quais os sujeitos falantes instituem verdades, 

Wittgenstein 

 

desengancha a verdade da rigidez do transcendental e a 
inscreve no mundo fluído e mutável das práticas 
deslocando assim os termos da reflexão filosófica do 
conhecimento para a praxe. (...) As práticas linguísticas 
constituem a verdade entremeando-a com as formas de 
vida: “Imaginar uma linguagem significa imaginar uma 
forma de vida”. A jogada filosófica de Wittgenstein supera 
ao mesmo tempo a angústia da experiência individual e 
os vínculos transcendentais anunciando que entre eles, 
ou além deles, tem a dimensão do comum. A linguagem, 
os jogos linguísticos e as formas de vida são expressões 
organizadas do comum. (Idem, p. 127-128, tradução e 
grifo meus). 
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Entender a linguagem e as formas de vida (os modos de subjetivação e 

de relação) como expressões organizadas do comum – comum que, como 

vimos, na concepção hardt-negriana é devir e multiplicidade e não 

transcendentalização de princípios de invariância – permite pensa-los não só 

como dispositivos de organização do sensível com base em uma determinada 

ordem simbólica, portanto como formas de regulação da vida, mas também 

como modos de manifestação de singularidades, produção de alteridade e 

tradução de perspectivas. Isso liga, como os próprios Hardt e Negri percebem, 

a concepção wittgensteiniana dos jogos de linguagem ao perspectivismo de 

Viveiros de Castro, que os dois filósofos fazem dialogar com base em sua ideia 

do comum: 

 

quando o comum aparece no pensamento de 
Wittgenstein ou de Viveiros de Castro, ele implica em 
uma afirmação da singularidade. A concepção 
wittgensteiniana das formas de vida e dos jogos 
linguísticos conceitua o comum pressupondo a presença 
constitutiva da alteridade nos jogos linguísticos e nas 
formas de vida: o comum é constituído por interações 
entre singularidades e, portanto, entre singulares 
expressões linguísticas. O mesmo vale para a 
multiplicidade das ontologias dos ameríndios e para os 
processos de devir descritos por Viveiros de Castro. A 
heterogeneidade das perspectivas determina não só 
diferenças de opinião e de princípios, mas diferenças no 
mundo que habitamos – ou melhor, elas são indicativas 
do fato de que habitamos mundos diferentes. (Idem, p. 
130, tradução e grifo meus). 

 

Isso implica que quando, no nível relacional da comunicação, se 

instauram ações ou práticas comunicacionais – baseadas na linguagem verbal, 

em outros sistemas de signos ou em códigos verbais e não verbais 

entrecruzados – que se abrem para a possibilidade do equívoco ou apostam 

deliberadamente na alteridade referencial (ainda que os sujeitos que se 

relacionam não saibam como concebê-la), os códigos de interação e os 

sistemas de significação envolvidos se tornam expressões de singularidade e 
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não de invariância de pressupostos transcendentais, mesmo que – como no 

exemplo que concebi do feminino e o masculino - para pensar e dizer essa 

singularidade sejam usados signos e conceitos já disponíveis que, no modo de 

determinação constituído, são operadores de mesmidade. Uma concepção que 

vai ao encontro da interpretação que Sodré (2014) faz da visão heideggeriana 

da dimensão criativa da linguagem: 

 

o ser das coisas não está em sua presença no espaço-
tempo determinante nem na sua pura e simples 
instrumentalidade, mas na possibilidade de abrir o 
mundo, o que acontece na linguagem, ou melhor, na 
poiesis criativa que originariamente nomeou as coisas. 
Isso não decorre de nenhuma atração ou “tração” 
etimológica na direção da origem das palavras, de sim da 
recusa de uma explicitação total do sentido das coisas, 
da pulsão poética de impedir que elas se sedimentem no 
princípio da razão suficiente (...) a fim de que (...) se 
abram para a alteridade. (p. 243). 

 

A capacidade da linguagem de abrir o mundo, de expressar 

singularidade não redutível a causalidades predeterminadas, é o que torna 

pensável o impensável (paradoxo só aparente, como fica evidente na 

perspectiva que estou propondo), isto é, o que sustenta a ideia de que se 

possa – e, do ponto de vista de uma política de transformação, se deva – dar 

forma discursiva ao forcluído, como defende Butler (2004), mesmo que essa 

forma seja precária e incerta, mas a própria linguagem em sua dimensão de 

expressão organizada do comum o é. Portanto, com base nessa concepção 

proponho pensar que a linguagem e os demais códigos e modos de 

comunicação possíveis e pensáveis em um plano relacional do agir do comum 

carreguem uma potência de indeterminação que, pelo menos virtualmente, 

permita que uma comunicação transformadora fundada no equívoco e na 

tradução possa ser praticada em e por meio deles. 
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A imanência da prática política 

As reflexões tecidas até este momento traçaram as coordenadas do 

plano de organização de minha proposta teórica: a visão epistemontológica e 

as concepções, atreladas e que se agenciam reciprocamente, de política de 

transformação e de comunicação transformadora que fundamentam a 

perspectiva de uma comunicação digital para a transformação política que 

pretendo delinear. 

Antes de prosseguir, considero importante ressaltar que, como afirmei 

no começo desta reflexão, a transformação política radical – assim como 

proponho concebê-la - não é a única possível nem a única desejável, muito 

menos uma aspiração necessária. É preciso concebê-la como apenas uma 

aposta que não exclui, mas complementa a em outros processos 

transformadores, seja os que vão na direção de uma reorganização profunda 

das relações existentes dentro de um regime do possível e do pensável dado, 

seja as que desestruturam ou visam desestruturar os fundamentos de uma 

ordem atual para substitui-la por outra ordem. A própria distinção entre esses 

níveis, aliás, não passa de um artifício de método: não existem práticas, ações 

ou lutas políticas puramente reconfiguradoras, reorganizadoras ou 

transformadoras, posto que tanto a geração de mundo quanto a de poder em 

todos seus desdobramentos é imanente e simultânea. Operar uma 

classificação equivaleria a impor rigidez e transcendentalidade onde há fluxo e 

imanência. 

As ações, práticas e lutas políticas de transformação, enquanto relações 

que instituem os termos que põem em relação, efetuações de perspectivas, 

atualizações de virtualidades/singularidades, geradoras de devires são 

potências ao mesmo tempo reconfiguradoras, reorganizadoras e 

transformadoras, embora uma ou alguma dessas dimensões possam ser mais 

visíveis, ganhar mais ênfase que as outras nos processos históricos. Mas todas 

estão sempre presentes, seja como virtualidades – com as quais a qualquer 

momento é possível se conectar – ou como tendências, possibilidades, 

elementos, vetores visíveis e entrecruzados na imanência da prática política. 
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Biopoder e dispositivos 

 Postos os termos que vão nortear minha busca de uma forma de pensar 

uma comunicação que promova práticas políticas de transformação em redes 

digitais, a partir de uma concepção destas últimas como fluxos constituintes de 

atores-redes humanos e tecnológicos e de seus modos de (co)definição e 

interação, refletirei agora sobre como compreender os mecanismos e relações 

de poder/controle que o regime de determinação moderno, em sua versão 

capitalista neoliberal, gerou e reproduz e como as redes digitais participam da 

emergência e reprodução desse poder. 

 Como mostrei no capítulo anterior, o biopoder – entendido, a partir da 

releitura que Hardt e Negri (2010) fazem do conceito foucaultiano de 

biopolítica, como conjunto de relações que visam submeter as formas 

individuadas da vida a regulação e controle - se sustenta na geração e 

reiteração de condições de previsibilidade, que garante a (re)produção de 

subjetividades, interações e sistemas de significação dentro de um conjunto de 

possibilidades predeterminado (ainda que possa ser muito amplo e 

internamente diversificado). Opera, portanto, em dois níveis: o da definição e 

cristalização (transcendentização ou transcendentalização) de critérios de 

possibilidade (princípios de invariância, condições de causalidade) que 

sustentam uma determinada organização do real e o dos mecanismos e 

processos (a ser entendidos como conjuntos auto-organizados de relações 

estabilizadas, que se reproduzem pela reiteração) de geração de 

subjetividades, de modos de interação e de significados. No capítulo anterior, 

chamei o primeiro nível de modo de determinação. Chamarei o segundo nível 

de geração e reprodução de biopoder de dispositivo, conceito foucaultiano que 

incorporo à minha proposta teórica com base nas interpretações que deles 

fazem Giorgio Agamben (2005), Deleuze (2016) e Hardt e Negri (2010). 

Acredito que essa distinção seja importante para pensar as diversas formas, 

entrecruzadas e interdependentes, por meio das quais as redes digitais 

participam da geração e reprodução de biopoder nas sociedades-naturezas 

contemporâneas, ressaltando que não se trata de processos separados nem 

muitos menos de níveis hierárquicos de regulação da vida, pois emergem de 

maneira simultânea e indiscernível na imanência da efetuação de relações 
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intensivas, mas apenas de uma estratégia de método para compreender os 

desdobramentos internos à constituição e reiteração do poder. Antes de refletir 

sobre como a determinação de critérios de possibilidade – que abordei 

conceitualmente no capítulo anterior - opera nas redes digitais contemporâneas 

e como se articula com os dispositivos que produz, considero necessário traçar 

uma compreensão destes últimos na perspectiva epistemontológica que estou 

propondo. 

 Na acepção foucaultiana, ressaltam Hardt e Negri (2010), um dispositivo 

se apresenta como “uma rede de fatores heterogêneos organizados por uma 

finalidade estratégica” (p. 132), em função da qual associações de elementos 

materiais, psíquicos, tecnológicos, discursivos, semânticos e de outros tipos – 

ou melhor, em termos latourianos, elementos configurados como materiais e 

etcétera pela rede de conexões que os constitui e da qual participam – são 

ativadas na produção de subjetividades. Por responder a uma finalidade 

estratégica, um dispositivo foucaultiano pressupõe a consciência dele por parte 

das forças que o organizam, uma ação deliberada: 

 

Por dispositivo entendo, digamos assim, uma formação 
que em um determinado momento histórico teve como 
função essencial a de responder a uma urgência. O 
dispositivo, portanto, está caracterizado por uma função 
estritamente estratégica. (...) Isso implica em que ele 
consiste em uma certa manipulação das relações de 
força, em uma intervenção racional e organizada nessas 
relações de força seja com o fim de desenvolvê-los em 
uma determinada direção como para bloqueá-los ou 
ainda para utilizá-los. O dispositivo, portanto, está sempre 
inscrito em um jogo de poder ao passo que está sempre 
ligado a um limite ou aos limites do saber que o próprio 
saber produz e que ao mesmo tempo o condicionam. 
(FOUCAULT, 1994, p. 299-300 apud HARDT e NEGRI, 
2010, p. 132, tradução minha). 

 

 Essa conceituação coloca o dispositivo como organizador, mas não 

como produtor de relações de poder: é um arranjo de associações que 

intervém nos jogos de poder predefinidos por um determinado modo de 

constituição/determinação do real e os direciona para os processos de 
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produção de subjetividades dentro dessas relações para fins específicos. Como 

mostrarei, é uma compreensão que ajuda a pensar algumas das formas de 

controle que atravessam as redes digitais (como determinadas configurações 

das interfaces gráficas de sites de redes sociais, que visam pré-direcionar as 

possibilidades de interação; os mecanismos de observação, armazenamento e 

processamento de informações e interações de usuários de plataformas digitais 

para a composição de megabancos de dados; os algoritmos de funcionamento 

de programas, que pré-selecionam boa parte dos conteúdos que usuários 

acessam e dos nós de redes com os quais interagem; o uso estratégico de 

certas “lógicas” que emergem da configuração dominante das redes para 

influenciar opiniões e comportamentos) que pressupõem uma ação consciente 

de ator-rede interessados em imprimir certos direcionamentos a relações de 

poder/saber definidas pelos critérios de determinação das redes. 

Explorando o conceito foucaultiano, Deleuze (2016) ressalta que um 

dispositivo, que se cruza o tempo todo com outros e cujos limites são fluidos e 

reconfiguráveis, distribui aquilo que as subjetividades que produz ou contribui 

para produzir podem experienciar, conhecer, pensar, dizer e fazer ao longo de 

linhas de luz (regimes que definem o que é visível e o que é invisível, não 

“mostrando” algo preexistente, mas criando ou fazendo desaparecer objetos 

que não existem independentemente deles), linhas de enunciação (regimes 

que determinam o que pode ser dito, de quais maneiras e distribuem as 

propriedades e limites das “esferas” da existência, definindo o que é social, o 

que é político, o que é científico, o que é estético, etc.) e linhas de força (que 

relacionam o definido pelas linhas anteriores, traçam curvas, tangentes, modos 

de conexão entre o visível e o dizível, configurando as possibilidades do saber 

e determinando as de ser e de agir). A questão mais importante que Deleuze 

destaca no pensamento de Foucault sobre dispositivos é que suas linhas são 

atravessadas subterraneamente por vetores que elas próprias tornam possíveis 

e ocultam, possibilitando a produção de subjetividades não previstas em seus 

regimes de visibilidade, enunciação e poder/saber. Para o pensador, todo 

dispositivo é definido “pelo que detém em novidade e criatividade, o qual 

marca, ao mesmo tempo, sua capacidade de se transformar ou se fissurar em 

proveito de um dispositivo futuro” (2016). Ou seja, assim como um modo de 
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determinação – como vimos - se define pelo que forclui ao instituir-se, um 

dispositivo se define por aquilo que atravessa o subsolo dos jogos de 

visibilidade, de enunciação e de poder/saber que origina. Todo dispositivo, 

apesar de configurar uma malha que aprisiona, é percorrido por correntezas 

ocultas que podem fissurá-lo, permitindo processos de subjetivação não 

totalmente predefinidos por suas linhas de força, portanto, a emergência de 

subjetividades inesperadas que por sua vez podem articular um novo 

dispositivo. Do ponto de vista da concepção de política transformadora que 

proponho, é o que fundamenta a possibilidade de reconfiguração dos modos de 

subjetivação e criação de novas subjetividades e relações no âmbito de um 

regime de determinação dado. 

  Nas redes digitais, é o que ocorre quando conexões entre usuários 

produzem usos não visibilizados por um dispositivo de controle – embora 

possíveis nos termos daquilo que esse dispositivo oculta - de programas (de 

interação ou de outro tipo) que, eventualmente, podem gerar práticas 

reconfiguradoras de modos de subjetivação: exemplos claros são o repentino 

engajamento em processos políticos de milhares de jovens não politizados nas 

mobilizações de 2011 na Espanha e de 2013 no Brasil, narradas no primeiro 

capítulo, e a politização do movimento hacker comentada no segundo capítulo. 

Essa conceituação dos dispositivos também permite pensar na possibilidade de 

ações, atos de linguagem, práticas comunicacionais e políticas surgidas no 

âmbito de determinados regimes de visibilidade e de enunciação não apenas 

abrirem fissuras nestes últimos e promoverem subjetivações alternativas, mas 

conectarem as correntes subterrâneas dos dispositivos com as latentes ao 

modo de determinação dominante, abrindo-se para devires forcluídos e 

tensionando os critérios transcendentalizados de organização do real. Não só, 

por exemplo, um uso político não previsto de um programa e suas interfaces, 

mas, a partir das relações construídas nesse uso, o tensionamento e uma 

redefinição comum (produzida na cooperação entre singularidades 

individuadas) das lógicas – assumidas como aproblemáticas, como condições 

de possibilidade - de interação nas e com as redes. 

A conceituação de dispositivo feita por Agamben (2005) também parte 

dos três principais pressupostos da noção foucaultiana (uma rede de 
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elementos heterogêneos – discursos, instituições, edifícios, leis, etc. – que se 

inscreve em relações de poder/saber, responde a uma finalidade estratégica e 

inclui uma episteme, isto é, o conjunto dos regimes de enunciação de uma 

determinada natureza-cultura), mas ao mesmo tempo estende enormemente 

seu alcance, propondo uma divisão ontológica do real em duas classes: “de um 

lado os seres viventes (ou as substâncias) e de outro e os dispositivos nos 

quais são incessantemente capturados” (p. 13). Operada essa distinção, o 

filósofo chama de dispositivo 

 

qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade 
de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, 
controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões 
e os discursos dos seres viventes. Não somente, 
portanto, as prisões, os manicômios, o panóptico, as 
escolas, as confissões, as fábricas, as disciplinas, as 
medidas jurídicas, etc, cuja conexão com o poder é em 
um certo sentido evidente, mas também a caneta, a 
escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a 
navegação, os computadores, os telefones celulares e – 
porque não – a linguagem mesma, que é talvez o mais 
antigo dos dispositivos, em que há milhares e milhares de 
anos um primata – provavelmente sem dar-se conta das 
consequências que se seguiriam – teve a inconsciência 
de se deixar capturar. (Idem, p. 13). 

 

 Essa perspectiva retira da maior parte dos dispositivos o caráter 

foucaultiano de “intervenção racional e organizada” em relações de poder, pois 

– mesmo mantendo sua função estratégica, pois imprimem conjuntos de 

vetores predefinidos às possibilidades de pensar, conhecer, viver, agir dos 

viventes – não há como reconduzir a uma organização racionalmente 

planejada a formação de fenômenos multidimensionais, complexos e que se 

constituem e reconfiguram incessantemente em longos processos históricos 

como a linguagem, a escritura, a literatura ou a agricultura. É uma ampliação 

que, do ponto de vista da minha construção teórico-política, permite pensar em 

termos de dispositivos não apenas configurações específicas de associações 

humano-maquínicas (aparelhos, programas, interfaces, algoritmos, linguagens 

hipermidiáticas, etc.), mas as redes digitais enquanto tais, ou seja, pensar tudo 

o que emerge de fluxos de relações intensivas e se estabiliza como ator-rede 
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de conexões digitais, e essas mesmas conexões e os padrões de auto-

organização que configuram, como modos de moldar a percepção, o sentir, o 

pensamento e o agir dos seres que constituem. Uma ideia que a metáfora 

arquitetural da rede como estrutura de conexões (o nível estabilizado em que a 

visão hegemônica de redes as concebe) expressa contundentemente, como 

lembra Tiburi (2014) ao comparar redes digitais às de pesca: algo em cujas 

malhas os seres ficam presos. É um modo de pensar dispositivos que 

possibilita, portanto, conceber como mecanismos e processos digitais de 

captura e de regulação da vida não só os modos de funcionamento de 

programas e interfaces, as tecnologias que permitem o controle das interações 

digitais e sua transformação em dados a serem processados, os algoritmos e 

os demais fenômenos visivelmente atrelados a interesses e estratégias de 

poder de atores-rede consolidados (corporações que gerenciam os 

mecanismos de acesso e as possibilidades de uso de redes digitais, estados e 

governos, entre outros), mas as próprias redes em suas múltiplas dimensões, 

em seus vetores heterogêneos e não raro antagônicos, realidades tão 

complexas quanto a linguagem, a escrita e outras. Assim como estas últimas, 

as redes enquanto tais, em toda sua heterogeneidade e polilógicas, podem ser 

compreendidas pelo menos em parte – se lançarmos mão da perspectiva de 

Agamben (2005) – como complexos dispositivos orientadores e modeladores 

de expressões da vida. 

 Por outro lado, porém, a visão agambeniana dos dispositivos os 

hipertrofia a tal ponto que corre o risco de impedir enxergar qualquer 

possibilidade de resistência, fissura ou fuga. Além do mais, a dicotomia 

ontológica que o filósofo estabelece entre dispositivos e seres viventes enrijece 

ambos os termos tornando-os esferas independentes em interação, como fica 

claro em sua conceituação do sujeito: 

 

temos assim duas grandes classes, os seres viventes (ou 
as substâncias) e os dispositivos. E, entre os dois, como 
terceiro, os sujeitos. Chamo sujeito o que resulta da 
relação e, por assim dizer, do corpo-a-corpo entre os 
viventes e os dispositivos. Neste sentido, por exemplo, 
um mesmo indivíduo, uma mesma substância, pode ser o 
lugar de múltiplos processos de subjetivação: o usuário 
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de telefones celulares, o navegador da internet, o escritor 
de contos, o apaixonado por tango, o não-global, etc. 
(Idem, p. 13, grifo meu). 

 

Ao passo que enfatiza a multiplicidade de vetores que participam da 

subjetivação e sua relação com os dispositivos (o que é importante para pensar 

a construção de subjetividades como um processo permanente, aberto e nunca 

unicausal), essa perspectiva conduz Agamben a uma concepção dos viventes 

fundada na ideia biologizante de “substância” e uma visão dos dispositivos 

como algo externo aos viventes, que os aprisiona ao subjetiva-los. Isso tem 

duas implicações: a primeira é a ideia de que haveria “substâncias” já dadas, 

seres puramente “biológicos” (o primata que um dia se deixou capturar pela 

linguagem) sobre os quais os dispositivos intervêm; a segunda é que a única 

forma de resistência destes últimos, o único modo de escapar à captura dos 

dispositivos acabaria sendo uma sorte de liberdade negativa, de permanência 

nesse estado “pré-subjetivo” semelhante à ideia de uma “vida biológica pura”. 

Agamben parece, portanto, assumir uma noção essencialista de 

“substância” (que, embora não conote explicitamente como “biológica”, deixa 

transparecer esse pressuposto na ideia de “seres viventes”) como categoria 

apriorística, não problematizada de organização do real, o que enrijece sua 

ontologia tornando-a pouco proveitosa para pensar uma política de 

transformação em termos de construção positiva. Em primeiro lugar, porque 

impede conceber a definição e distribuição do que é “substancial”, “subjetivo” e 

demais propriedades e ”esferas” como produto temporariamente estabilizado 

de agenciamentos de atores-rede que não são “essências”, mas feixes de 

conexões. Em segundo lugar, porque desloca a ruptura dos mecanismos de 

captura da vida – que chama “profanação dos dispositivos” (Idem, p. 16) – para 

um retorno àquilo que concebe como o “ingovernável, que é o início e, ao 

mesmo tempo, o ponto de fuga de toda política” (Idem, p. 16), que compreende 

como o estado “substancial” anterior à subjetivação. Isso significa que toda 

subjetividade, toda relação, cooperação e comunicação se constituiriam 

inerentemente em formas de captura, controle e domínio dos seres viventes, 

tornando os dispositivos produtores de todas as formas de vida e de interação. 
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A visão agambeniana dos dispositivos, lembra Cocco (2009), difere da 

foucaultiana exatamente neste último ponto: enquanto na primeira toda 

subjetividade e relação são produzidas pela ação de dispositivos; na segunda 

estes últimos intervêm para regular um fluxo de conexões geradoras de seres, 

subjetividades, relações, conceitos, modos de organizar o real, etc. que lhe é 

anterior e que – como mostrei no segundo capítulo, ao refletir sobre a 

ressignificação que Hardt e Negri (2010) operam da noção de biopolítica – 

representaria uma liberdade intransigente da vida que os dispositivos poderiam 

somente direcionar, mas não produzir. Com base em Hardt e Negri, Cocco 

(2009) interpreta o dispositivo foucaultiano como um mecanismo que “captura 

algo que lhe preexiste” (p. 156), posto que para que possa capturar 

 

ele precisa de algo que seja gerativo, produtivo. Se o 
poder só vive de obediência, isso significa que há um 
momento de autonomia que o precede: a resistência é 
primeira e afirmação livre. A desobediência só faz afirmar 
a dimensão primeira da resistência, na sua dimensão 
produtiva constituinte. (Idem, p. 156). 

 

 Afirmar uma “dimensão produtiva constituinte” da resistência significa 

que, na perspectiva foucaultiana, o que preexiste ao poder não é - como para 

Agamben (2005) - uma “substância” biológica “pura” pré-subjetiva e pré-

relacional, mas um fluxo de conexões que definem e fixam temporariamente o 

que é “substância”, sujeito e tudo o mais, permitindo a emergência dos 

mecanismos e práticas que se configuram como dispositivos. Isso não significa 

que não se possa pensar como dispositivo, como propõe Agamben (2005), 

qualquer mecanismo ou processo que imprima certos direcionamentos ao que 

emerge dessas conexões constituintes, o que estende o conceito para 

fenômenos como a linguagem, os padrões de auto-organização e 

adaptabilidade das redes digitais e outros, que deixam de ser condições de 

possibilidade para a implantação de dispositivos e se tornam eles próprios 

dispositivos de captura. Porém, desde que não percamos de vista – como 

parece que faz Agamben – que eles não são meros produtores de 

subjetividades e relações, mas também produtos continuamente redefiníveis e 
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redefinidos das relações entre os seres (sujeitos, conceitos, tecnologias, 

programas, etc.) que produzem, posto que essas relações podem acionar ou 

conectar-se com devires forcluídos na definição de seus critérios de existência 

e com linhas de visibilidade e enunciação submersas nos próprios dispositivos, 

gerando novas associações não previsíveis ou não previstas por estes. Como 

afirmei no segundo capítulo refletindo sobre a interpretação que Hardt e Negri 

(2010) fazem da concepção wittgensteiniana da linguagem, se esta pode ser 

pensada – à maneira de Agamben (2005) - como um dispositivo de 

organização do real fundado em uma ordem simbólica específica, isso não faz 

com que perca seu caráter (que não exclui, mas convive com o de dispositivo) 

de modo expressão de singularidades e tradução de perspectivas, pois é 

simultaneamente produtora e produto do mundo da vida. Da mesma forma, as 

redes digitais podem ser concebidas tanto como um metadispositivo de 

definição das possibilidades de interação entre os atores-rede que instituem e 

de organização de seus modos de relação, quanto como um âmbito de geração 

de modos de subjetivação e possibilidades de interação não previsíveis 

(efetuação de virtualidades forcluídas) devido a seu caráter de produto de 

conexões constituintes e não apenas de produtor de causalidades 

predeterminadas. 

Resumindo, não há uma vida “substancial” já constituída capturada no 

mesmo instante em que algo transforma seus seres em sujeitos 

autoconscientes, os põe em relação e organiza suas possibilidades e modos de 

interação, mas fluxos constituintes, conexões intensivas geradoras das quais 

emergem atores-rede temporariamente configurados como seres vivos, 

sujeitos, conceitos, máquinas, programas e tudo o mais e associações desses 

elementos em relações de poder/saber que permitem a constituição de 

dispositivos. Por isso mesmo, considero que se o dispositivo não seja produtor 

de todas as subjetividades e relações possíveis, como defende Agamben 

(2005), mas também não seja um sistema de captura a posteriori, um 

mecanismo que se apropriaria de algo que lhe seria preexistente, como 

sustentam Hardt e Negri (2010) e Cocco (2009) em sua interpretação de 

Foucault, pois aquilo que estes últimos concebem como a dimensão produtiva 

de causalidades e seres (e, a partir destas, de subjetividades e relações) não é 
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anterior aos dispositivos, mas a imanência de onde seres, poder e dispositivos 

emergem simultaneamente. Na perspectiva que proponho, portanto, os 

dispositivos não vêm nem antes nem depois das subjetividades e relações que 

produzem, não “interagem” com seres substanciais pré-subjetivos 

subjetivando-os nem capturam uma dimensão produtiva preexistente, mas 

coemergem junto aos seres, aos sujeitos e às relações (incluindo as de poder) 

de fluxos de conexões intensivas constituintes. Emergem de agenciamentos 

entre atores-rede temporariamente configurados como humanos, não 

humanos, materiais, imateriais e outras propriedades e, para sustentar-se e 

reproduzir-se, cristalizam-se em elementos (computadores, smartphones, 

edifícios, conceitos, etc.), práticas (discursos, hábitos cognitivos, modos de 

relação, etc.) e estruturas (sistemas de ideias, códigos jurídicos, linguagens, 

etc.) que se perpetuam pela reiteração. São, portanto, simultaneamente 

produtos e produtores de subjetividades, relações e práticas. 

 

Os dispositivos do regime de determinação neoliberal 

 As reflexões feitas sobre os dispositivos e a perspectiva sobre poder e 

transformação que tracei no segundo capítulo sustentam minha proposta 

teórico-política de pensar a emergência e a reprodução do poder como 

desdobrada em duas dimensões (uma distinção, reforço, meramente de 

método, pois ambas surgem simultaneamente e se implicam uma à outra). A 

primeira consiste na definição de critérios de invariância e de causalidade que 

fundamentam uma organização do real e possibilitam a formação de 

subjetividades e relações (que por ser construídas com base em princípios de 

previsibilidade, portanto controláveis, são inevitavelmente de poder), o que 

chamo modo de determinação. A segunda coincide com os diversos 

dispositivos que se inscrevem nessas relações para direcionar, respondendo a 

finalidades estratégicas, seus processos de subjetivação e seus modos de 

interação. O regime de determinação moderno, em sua versão capitalista 

neoliberal contemporânea, organizou uma ordem simbólica – na acepção dada 

ao conceito por Sodré (2014), discutida no capítulo anterior – de cuja 

(re)produção as redes digitais participam de forma decisiva e que, 
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recursivamente, se apresenta como condição de possibilidade da atual maneira 

dessas redes se autoconstituírem e conceberem. Essa ordem simbólica, que 

define a maneiras dos sujeitos se constituírem ontologicamente e os modos de 

possibilidade e pensabilidade de suas relações nas naturezas-culturas 

capitalistas neoliberais contemporâneas, e portanto como se configuram os nós 

das redes digitais e seus modos de interação (os atores-rede humanos e não 

humanos, materiais e imateriais que constroem redes digitais e seus padrões 

emergentes de auto-organização), sustenta os diversos dispositivos que 

regulam e direcionam as subjetivações e relações nas redes. 

 Tanto Hardt e Negri (2010) como Safatle (2015) destacam as duas 

grandes categorias apriorísticas que fundamentam o regime de determinação 

construído e consolidado pela modernidade22: identidade e propriedade. São 

princípios gerais de invariância que instituem e organizam mundos de seres 

idênticos a si mesmos, isto é, que se reproduzem mantendo uma continuidade 

de características definidoras essenciais – portanto, qualidades inerentes – ou 

predicados (escolhidos ou inatos) que lhes pertencem como propriedades. 

Nesse modo de determinação, os seres – sujeitos, objetos, entidades 

imateriais, etc. – se constituem, se predicam por aquilo que lhes é próprio, que 

possuem ou do qual se apropriam, e a condição de possibilidade de sua 

relação entre si é sua “essência comum” de identidades definidas por 

propriedades, o que na perspectiva do sujeito torna o outro uma outra versão 

do mesmo.  Safatle chama essa ordem simbólica de “determinação formal de 

predicação por propriedades” (2015, p. 195, grifo do autor). 
                                                           
22 Como deixei claro no segundo capítulo, comungo com a perspectiva de Latour (2008) de que 
aquilo que se autodenomina e experiencia como “modernidade” possa ser pensado como um 
conjunto de associações que originam categorias de inteligibilidade e operações de 
pensamento que “purificam” a realidade dividindo-a em sujeitos e objetos, humanos e não 
humanos, elementos “naturais” e “sociais”, “racionais” e “irracionais”, “materiais” e “imateriais” e 
não admite conceitualmente o que o tempo todo produz: seres que são redes de conexões ao 
mesmo tempo humanas e não humanas, materiais e discursivas, etc. Como defende Cocco 
(2009), porém, constatar com Latour que “jamais fomos modernos” (ou seja, jamais fomos nem 
produzimos entidades “puras”) não impede que admitamos que a organização disjuntiva do real 
– que o divide em “esferas” purificadas e configura os seres assim gerados como dotados de 
características inerentes - que a autodenominada “modernidade” operou tem funcionado como 
um mecanismo de produção de relações de poder e de saber. Ou seja, mesmo que nunca 
tenhamos sido modernos, o regime de determinação que se autoconstituiu como 
“modernidade” e seus dispositivos – nas múltiplas configurações históricas que têm originado, 
com a pluralidade de linhas de visibilidade e de enunciação que as atravessam – têm 
produzido formas de organização e regulação da vida. É nessa acepção, de conjunto de 
associações que definiu e reproduz certos critérios de determinação do real e dispositivos, que 
uso o termo modernidade. 
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A modernidade ocidental – entendida como conjunto de associações que 

originou e reproduz esse modo de determinação e uma variedade de 

dispositivos inscritos nela – tem configurado diferentes formações históricas em 

diferentes lugares do planeta e, como mencionei no capítulo anterior, tem 

gerado critérios de possibilidade e de pensabilidade do real e de si mesma na 

relação/encontro (violento, produtor de dominação) com outras perspectivas na 

acepção viveiriana (de civilizações nativas das Américas, da Ásia, da África, 

etc.), categorias de organização do sensível (universalidade, direitos, deveres, 

humanidade – entendida como espécie, caracterizada por um substrato 

“natural” partilhado com os animais e um próprio diferencial entendido 

variavelmente como “cultura”, “linguagem”, “capacidade de semantização” ou 

outras características, separadas ou combinadas -, liberdade, igualdade, 

público, privado, troca, gênero, sexo, raça, entre outras) e um campo de 

possibilidades semânticas amplo e diversificado que permite conota-las de 

múltiplas formas, regimes institucionais (democracias liberais, estados 

autoritários baseados em diferentes sistemas de ideias, regimes totalitários) e 

sistemas econômicos (capitalismo/economias de mercado com maior ou menor 

grau de regulação estatal, “socialismo real” com economias planificadas pelo 

estado, etc.), modos de subjetivação, de produção e de (auto-eco)organização 

de relações sociais (mais centradas na comunidade, no indivíduo, em grupos 

homogêneos inter-relacionados ou diferentes combinações entre essas 

possibilidades). Toda a heterogeneidade de configurações temporárias de 

redes de conexões que se auto-eco-definem e experienciam como modernas 

respondem a um modo geral de determinação formal dos seres reconduzível 

ao princípio de predicação por propriedades. É por isso que Hardt e Negri 

(2010) consideram a república, o regime institucional liberal por excelência, 

fundado na representação política, como a mais completa expressão do modo 

de determinação moderno, pois se funda em uma organização do sensível 

baseada na divisão e articulação entre “propriedade individual” ou “privada” e 

“propriedade pública” (gerenciada pelo estado): é, como sintetizam os filósofos, 

a “república da propriedade” (p. 318, tradução minha). 

Safatle (2015) complementa – com base na análise marxiana da lógica 

do capital como princípio organizador de relações - que, nas diferentes versões 
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capitalistas da modernidade, o modo geral de organização das relações entre 

seres predicados por propriedades é a da forma mercadoria, que define os 

entes individuados (como sujeitos, coisas, produtos imateriais, etc.), suas 

propriedades e o que fazem ou podem fazer (práticas, ações, etc.) como 

portadores de um valor de troca (princípio formal de equivalência, cujos 

critérios de fixação variam em diferentes configurações históricas) que os torna 

intercambiáveis. 

No estágio atual do capitalismo, de cuja configuração e reprodução as 

redes digitais participam decisivamente, os dispositivos que se articulam a 

partir do modo de determinação por predicação por propriedades e da forma 

mercadoria como lógica de organização das relações estruturam práticas e 

mecanismos de incentivo à “liberdade”, à “autonomia”, à “criatividade” 

(concebida como propriedade do indivíduo, desvinculada das teias de relações 

que contribuem para moldar a subjetividade individual, embora se reconheça a 

possibilidade de uma “inteligência coletiva” criativa como emergência das 

criatividades individuais), à “livre expressão” (principalmente, em redes digitais) 

e “livre persecução de desejos individuais”, à “construção de si” como principais 

formas de regulação, controle e dominação pela reprodução de identidades 

predicadas por propriedades, identidades intercambiáveis como valores de 

troca, o que permite a expansão incessante do capital. Em uma perspectiva 

marxiana, entendo este último como a apropriação do valor produzido em 

relações de troca, que funda uma lógica formal de produção e reprodução do 

mundo: o incentivo constante à geração de valor para sua apropriação. 

Hard e Negri (2010b) e Cocco (2009) mostram que Foucault 

compreendeu que os dispositivos disciplinares de controle característicos das 

primeiras fases da modernidade, a cujo estudo dedicou grande parte de sua 

trajetória de pesquisa e reflexão, apesar de persistirem em diversos âmbitos 

das naturezas-culturas contemporâneas não representam mais as técnicas de 

regulação da vida e de reprodução do poder dominantes na fase atual da 

modernidade capitalista. Se trata de dispositivos voltados para o 

disciplinamento dos corpos e a criação de hábitos de comportamento por meio 

de estruturas (arquitetônicas, urbanísticas, etc.) e práticas (linguísticas, 

discursivas, jurídicas, produtivas, etc.) de caráter essencialmente inibitivo, que 
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estabelecem limites para a sensação individual de exercício da liberdade e de 

autoconstrução de si em nome de princípios e objetivos que se impõem como 

transcendências definidas por centros de comando externos. Estudando a 

literatura neoliberal dos anos 1930, Foucault percebeu que nela já se 

encontrava em gestação uma “governamentalidade” – conjunto de técnicas de 

governo da vida – que, no capitalismo pós-industrial que o filósofo conheceu 

apenas em seus primórdios, se tornaria hegemônica, marcado o que ele 

concebe como passagem de uma “sociedade disciplinar” a uma “sociedade de 

controle”. Nesta “os mecanismos de domínio fazem-se cada vez mais 

‘democráticos’, cada vez mais imanentes ao campo social, difundidos pelo 

cérebro e pelo corpo dos cidadãos” (HARDT e NEGRI, 2010b, p. 162). Se trata 

de mecanismo e práticas que não visam mais coibir, podar, moldar, mas 

estimular o desejo de criatividade, de livre expressão, de autonomia, 

produzindo e explorando um sentimento de liberdade de sujeitos determinados 

como pessoas, isto é, que se constituem e experienciam como indivíduos 

predicados por propriedades que, agora, eles mesmos escolhem, 

(re)combinam incessantemente segundo a imagem de si mesmos que querem 

ter (verbo que reflete o caráter “proprietário” dessa predicação) e às diferentes 

versões desse si identitário – pois é mutável em seus atributos, mas não em 

seu caráter de identidade, sua determinação formal de “indivíduo autônomo 

que constrói a si próprio” – que desejam mostrar aos outros. Como mostra 

Byung-Chul Han (2016), é um modo de controle que se fundamenta na 

produção constante de uma sensação de liberdade: 

 

Hoje não nos consideramos sujeitos submissos, mas 
projetos livres, que delineiam e inventam a si mesmos de 
uma maneira sempre nova. A conseguinte passagem do 
sujeito ao projeto é acompanhada pelo sentimento de 
liberdade (...). (p. 9, tradução minha, grifo do autor). 

 

Como aponta Safatle (2015), os dispositivos do regime neoliberal23 – a 

configuração contemporânea da modernidade em sua versão capitalista – não 

                                                           
23 Neoliberalismo, aqui, não se refere aos sistemas de ideias e projetos políticos cujos 
defensores, em diversos países e momentos da história recente, têm ocupado instituições 
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visam mais fornecer ao eu modelos fixos de identificação, mas “apenas a forma 

vazia da reconfiguração contínua de si que parece aceitar, dissolver e passar 

por todos os conteúdos” (p. 214, grifo do autor). Ou seja, o “sujeito como 

projeto” não representa uma forma de abolição, superação ou tensionamento 

da identidade como princípio transcendentalizado de produção e pensabilidade 

do sujeito, mas sua expressão explícita enquanto forma, enquanto modo geral 

de determinação da subjetividade. No capitalismo neoliberal não importam os 

atributos (variáveis, em constante mutação) que predicam e individuam o 

sujeito, mas a constituição de um si mesmo que se percebe e reproduz como 

uma “essência” ou “substância” formal permanente que “escolhe” e “varia” 

continuamente suas propriedades em função de desejos, objetivos e interesses 

que experiencia como produtos de sua autonomia individual de pensamento, 

sentimento e ação, como exercício de sua liberdade (e o próprio fato de 

“escolher” atributos em virtude de “vontades” percebidas como “próprias” 

pressupõe um centro estável – portanto, que se reproduz como mesmo – de 

onde surgem desejos e interesses). É por isso que o neoliberalismo não rejeita 

o princípio de identidade, apenas o desvincula de atributos estáveis revelando 

seu caráter formal de critério de determinação, como fica evidente na noção 

contemporânea de “identidades flexíveis” (que, entre outros âmbitos, costuma-

se atrelar aos processos de subjetivação produzidos por redes digitais). Como 

mostra Safatle, “identidades flexíveis” são 

 

identidades que absorvem a dissolução mercantil das 
determinações de conteúdo (por isso são “flexíveis”), que 
flertam com a indeterminação mesmo sendo capazes de 
conservar a determinação formal de predicação por 
propriedades (por isso ainda são “identidades”). (Idem, p. 
195, grifo do autor). 

 

                                                                                                                                                                          
representativas em democracias liberais ou os centros de poder de regimes autoritários e 
implementado práticas de governo de desregulação estatal de setores econômicos. Com base 
nos estudos foucaultianos sobre bipoder e as diversas releituras e interpretações deles que 
embasam estas reflexões, concebo o neoliberalismo como o sistema de regulação da vida e 
regime de visibilidade e enunciação – dentro do modo de determinação moderno - hegemônico 
na fase contemporânea do capitalismo, independentemente de sistemas de ideias, projetos, 
regimes institucionais e práticas de governo. 
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A produção de sujeitos que se experienciam como projetos, de 

“identidades flexíveis” visa à otimização das performances individuais na 

produção de valor (objetos, ações, afetos, formas de vida, relações, formas de 

expressão, etc.; tudo o que pode ser apropriado transformando-se em capital e 

permitindo sua expansão) pelo incentivo à criatividade, à ousadia, à inovação, 

à comunicação, à expressão. O sujeito determinado como indivíduo predicado 

por propriedades precisa se sentir livre, dono do seu destino, não vinculado a 

normatividades que cerceiem o que percebe como as suas próprias criatividade 

e autonomia: é um controle que não passa pelo disciplinamento dos corpos, 

mas pelo incentivo à produção constante de valor. Como mostra Han: 

 

O neoliberalismo é um sistema muito eficaz em explorar a 
liberdade, inteligente até: é explorado tudo aquilo que se 
insere nas práticas e nas formas expressivas da 
liberdade, como a emoção, o jogo e a comunicação. 
Explorar alguém contra a sua vontade não é eficaz: no 
caso da exploração por parte de terceiros o rendimento é 
muito baixo. Somente a exploração da liberdade atinge o 
nível máximo. (2016, p. 11, tradução minha). 

 

Por esse motivo, a conformação a normas predefinidas é menos 

importante para a subjetivação neoliberal do que a produção da sensação de 

escolha autônoma de suas próprias normas por parte do sujeito, em vista do 

alcance de objetivos que percebe como estabelecidos por ele mesmo, ou sua 

adesão a comunidades temporárias baseadas em uma afinidade efêmera de 

sentimentos e objetivos que definem suas próprias (também provisórias) 

regras: “Ele não segue normas positivas, mas calcula resultados e, por isso, 

flexibiliza normas continuamente” (SAFATLE, 2015, p. 206). Como reforça 

Bauman (2013): 

 

Tudo se move, da imposição à tentação e à sedução, da 
regulação normativa às relações públicas, do 
policiamento à incitação do desejo; e tudo assume, a seu 
turno, o papel principal no que se refere a atingir os 
resultados desejados e bem-vindos, dos chefes aos 
subordinados, dos supervisores aos supervisionados, dos 
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pesquisadores aos pesquisados, em suma, dos gerentes 
aos gerenciados. (p. 59). 

 

 Esse último aspecto tem uma importante implicação, destacada por 

Cocco (2014) com base em Hardt e Negri (2005): a inclusão no processo de 

produção de valor convertível em capital de todos os sujeitos – determinados 

como identidades por predicação de propriedades – que participam das redes 

(digitais e não) de produção e circulação (de objetos, afetos, narrativas, modos 

de relação, etc.) das naturezas-culturas contemporâneas, independentemente 

de sua posição nas hierarquias estabelecidas pelo biopoder disciplinar, isto é, 

de categorias/marcadores como posição na divisão do trabalho, classe social 

(seja concebida como atrelada à primeira ou definida por outros fatores), 

gênero, cor da pele, orientação sexual e outras. O que quer dizer que a 

modernidade contemporânea em sua versão capitalista neoliberal incentiva 

todas os atores subjetivados como submissos pelo biopoder disciplinar (pobres, 

mulheres, negros, índios, homossexuais, transexuais, imigrantes, etc.) a se 

experienciarem como indivíduos “livres”, “autônomos”, “criativos”, enfim, 

empoderados (termo-conceito chave no neoliberalismo), isto é, conscientes de 

suas capacidades de produção de valor, e a participarem das redes de 

produção e circulação. Isso os faz se sentirem protagonistas ou 

coprotagonistas do “sucesso” (consecução de objetivos) de empresas, projetos 

ou de suas próprias metas pessoais autodefinidas (cujo valor pode ser 

apropriado pelos poderes que organizam os dispositivos) sem eliminar as 

hierarquias e as formas de inferiorização/dominação consolidadas por outras 

formas de biopoder: é uma “inclusão dos excluídos” (de direitos instituídos) 

enquanto excluídos, que permanecem tais. No capitalismo contemporâneo, 

essa inclusão dos excluídos enquanto tais se produz por meio das redes 

digitais, que – pelo acesso cada vez mais generalizado de pessoas de todos os 

níveis de renda e qualquer outro marcador a dispositivos móveis de conexão à 

internet, especialmente smartphones - transformam em seus nós todas as 

subjetividades que nelas entram (e que, recursivamente, elas contribuem para 

subjetivar), lhes proporcionado um sentimento de liberdade pela 

aparentemente igual oportunidade de fazer ouvir sua voz e contribuir para a 
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produção e circulação de valor. As redes digitais produzem um sentimento de 

“empoderamento” nas subjetividades inferiorizadas pelas linhas de força do 

bipoder disciplinar mantendo-as, ao mesmo tempo, nas mesmas relações de 

dominação em que os dispositivos disciplinares as colocaram (ou seja, pobres 

participam de redes digitais continuando pobres, mulheres participam de redes 

digitais continuando a vivenciar relações de violência e subjugação pelos 

homens, negros participam de redes digitais continuando a sofrer racismo, 

homossexuais e transexuais participam de redes digitais continuando a sofrer 

homofobia e transfobia, etc.). 

Negri (2006 apud COCCO, 2009), atualizando o conceito de Marx, 

chama esse fenômeno de subsunção real do trabalho no capital, entendendo 

com trabalho a produção incessante de valor pela cooperação de 

singularidades subjetivadas e individuadas, que na versão contemporânea do 

capitalismo – como vimos – o são por predicação de propriedades e incluídas 

nesse processo enquanto tais (não precisando serem subjetivadas como 

trabalhadores, da indústria ou outros âmbitos, em regimes disciplinares), 

dissolvendo a possibilidade de um “fora” das relações capitalistas. A 

globalização, nessa perspectiva, pode ser concebida de forma diferente à visão 

dominante que a reduz à circulação cada vez mais irrestrita de mercadorias, 

serviços, mensagens e linguagens em redes mundiais de comércio e 

telecomunicação e a cada vez maior descentralização dos processos 

produtivos. O conceito de subsunção real do trabalho no capital permite pensar 

a globalização como extensão a quase todas as regiões do planeta e às 

diversas naturezas-culturas existentes do processo de produção e circulação 

incessante de valor, regulado pelo dispositivo da financeirização da economia 

(o mecanismo do crédito e o débito como forma de controle das subjetividades 

e de apropriação de valor), operado em redes (digitais e não) de troca e 

comunicação (com seus padrões emergentes, auto-organizados e adaptáveis 

de interação) e que inclui nessa produção/circulação todas as subjetividades 

moldadas pelas mais diversas formas de biopoder disciplinar enquanto tais. A 

circulação com cada vez menos barreiras de mercadorias, serviços, 

mensagens e linguagens e a descentralização dos processos produtivos (com 

suas sequelas de precarização das relações de emprego, “flexibilização” de 
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direitos instituídos, terceirizações, quando não diretamente exploração de 

trabalho escravo) são consequências desse mecanismo, não representam suas 

condições de possibilidade. Ou seja, considero que à luz dessa conceituação 

seja possível compreender a globalização como um metadispositivo de 

controle/regulação fundado na produção/circulação de valor em redes de 

colaboração e troca reguladas pela economia financeira (mecanismo do 

crédito/débito) como critério transcendentalizado e mundializado de 

organização do real, dispositivo inscrito nas relações de poder do capitalismo 

neoliberal contemporâneo presididas pela lógica da forma mercadoria, dentro 

do modo geral de determinação moderno baseado nas categorias de 

identidade e propriedade. Um metadispositivo porque cristaliza, transforma em 

a priori condições de possibilidade de produção de mundo, de subjetividades e 

de relações que necessita, gera e organiza uma multiplicidade de outros 

dispositivos, que respondem à função estratégica de estimular a 

produção/circulação incessante de valor otimizando as performances 

individuais com a produção de sentimentos de liberdade, autonomia, ousadia, 

criatividade, em definitiva, de “empoderamento”. 

Esse sentimento de empoderamento impulsiona o desejo de 

flexibilização das normatividades, fazendo aparecer a não rigidez das 

identidades desejável e moldando as subjetividades para que, por um lado, 

experienciem a ausência de fixidez de seus atributos psíquicos e corporais 

como expressão de sua liberdade “natural” e, por outro lado, se minimizem as 

possibilidades de recusa desse modo de subjetivação fazendo-o aparecer 

como baseado na “essência” pulsional dessa liberdade. Safatle (2015) 

descreve bem, em uma linguagem psicanalítica, esse mecanismo: 

 

através da flexibilização normativa, a forma de vida 
neoliberal traduz a violência da estrutura pulsional 
polimórfica e fragmentária – que anteriormente parecia 
ser o fundamento libidinal da revolta – em crítica à 
funcionalização e à fixidez das identidades sociais. Esse 
é um ponto importante, pois é necessário que os sujeitos 
aprendam a desejar a flexibilização, não apenas devido 
às promessas de realização e de ganho presentes no 
capitalismo, mas também devido à tentativa de 
transformação da flexibilidade em expressão natural da 
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dinâmica pulsional dos sujeitos, à variabilidade estrutural 
de seus objetos. Se o neoliberalismo pode contar com o 
consentimento moral ao risco ligado à precarização 
resultante de processos de flexibilização (...), é porque tal 
flexibilização parece traduzir a pulsão em seu ponto mais 
insubmisso. Todo consentimento moral fundamenta-se 
em um consentimento pulsional mais profundo. Assim 
fica mais fácil marcar toda recusa a ela como covardia 
moral ou infantilismo. (p. 206-207, grifo meu). 

 

 Isso mostra que os dispositivos da versão capitalista neoliberal da 

modernidade, que hoje incluem os das redes digitais (e elas próprias enquanto 

metadispositivo), produzem um controle “que invade as profundezas das 

consciências e dos corpos da população – e que se estende, ao mesmo tempo, 

através da integralidade das relações sociais” (HARDT e NEGRI, 2010b, p. 

163). Essa percepção leva Han (2016) a defender que a ideia foucaultiana de 

biopolítica, que o filósofo sul-coreano associa apenas aos métodos de controle 

disciplinares fundados no treinamento dos corpos, seria insuficiente para 

pensar a dominação do regime neoliberal que exploraria principalmente a 

psique. Para Han, o poder disciplinar que subjetiva os humanos 

individualmente como “pessoas” e coletivamente como “população”, 

entendendo esta última como massa (conjunto homogêneo ou homogeneizável 

pela subsunção e a uniformização da diferença) que produz e se reproduz 

biologicamente, a ser rigorosamente ”administrada” com técnicas como os 

métodos de saúde sexual e reprodutiva, as estatísticas e outros controles 

reguladores, não atingiria a dimensão psíquica dos sujeitos, limitando-se a 

controlar e organizar o funcionamento dos seus corpos. Segundo o pensador: 

 

A biopolítica, que usa as estatísticas demográficas, não 
tem nenhum acesso ao que é psíquico: não fornece 
material para o psicoprograma da população. (...) Por 
isso a estatística se diferencia dos big data: destes é 
possível obter não só o psicoprograma individual, mas 
também o coletivo e, no caso, o psicoprograma do 
inconsciente. De tal maneira, deveria ser possível 
iluminar e explorar a psique até no nível do inconsciente. 
(Idem, p. 31, tradução minha, grifo do autor). 
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 Por isso, Han propõe superar a ideia foucaultiana de biopolítica – que 

associa ao disciplinamento dos corpos - pela de psicopolítica, conceito que 

considera mais adequado para pensar os mecanismos de regulação da vida e 

produção/domínio das subjetividades na modernidade capitalista neoliberal: 

 

Como forma de desenvolvimento ulterior, aliás, como 
forma de mutação do capitalismo, o neoliberalismo não 
se interessa em primeira instância com o que é biológico, 
somático, corporal: ao invés disso, ele descobre a psique 
como força produtiva. (...) O corpo como força produtiva 
não é mais central como o era na sociedade disciplinar 
biopolítica: com o objetivo de aumentar a produtividade 
não são somente superadas as resistências corporais, 
mas são otimizados os processos psíquicos ou mentais. 
(Idem, p. 34, tradução minha, grifo do autor). 

 

Penso que desconsidera algumas questões importantes. Em primeiro 

lugar, o fato de que o biopoder – como mostrei no segundo capítulo, a maneira 

pela qual Hardt e Negri (2010a) renomeiam a ideia foucaultiana de biopolítica, 

ressignifiando esta última como produção de diferença e de comum para além 

dos mecanismos de regulação – não se limita às formas disciplinares de 

controle dos corpos, ainda que os estudos de Foucault pareçam apontar nessa 

direção. Na leitura de Hardt e Negri (2005; 2010a), o conceito não reduz o bios 

ao “biológico” entendido como “corporal”, mas abrange todas as práticas e 

formas de controle da vida entendida, à maneira spinoziana, como capacidade 

de existir e de agir. Isto é, o bios do biopoder – e, consequentemente, da 

biopolítica – é virtualidade, “energia a-orgânica, corpo-sem-órgãos” (PARENTE, 

2010, p. 107). Ele é redefinido de forma intensiva 

 

aquém das divisões paralisantes: humano/inumano, 
biológico/mecânico, individual/coletivo. A vida (...) 
descola-se da sua acepção biológica para ganhar uma 
amplitude inesperada e ser, portanto, redefinida como 
poder de afetar e ser afetado, na mais pura herança 
espinosiana. (Idem, p. 107). 
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Nessa perspectiva, nem a psique é apenas “uma peça no domínio 

exercido pelo poder sobre o corpo. (...) efeito e instrumento de uma anatomia 

política” (FOUCAULT, 2006, p. 51 apud SAFATLE, 2015, p. 194), nem a ação 

neoliberal sobre o corpo – “O ‘corpo dócil’ foucaultiano, hoje, não tem mais 

espaço no processo de produção: no lugar da ortopedia disciplinar entram 

cirurgia estética e centros fitness” (HAN, 2016, p. 34, tradução minha) - 

moldaria este último a partir de uma intervenção primordialmente psíquica: o 

que é “corporal” e o que é “psíquico” emerge e é distribuído em agenciamentos 

constituintes. Na linguagem de Latour (2012), é possível pensar corpo e psique 

como atores-redes temporariamente estabilizados, cujas propriedades não são 

fixas e, uma vez constituídos, se co(re)definem mutuamente em suas múltiplas 

interações. Diferentemente das perspectivas dualistas hegemônicas no 

pensamento ocidental, o corpo spinoziano que fundamenta o bios hardt-

negriano não é entendido em oposição a uma “alma” ou “psique”, mas como 

locus imanente de definição, estabilização e articulação do “biológico” e o 

“psíquico” (NEGRI, 2003). O corpo é relação, como no perspectivismo 

ameríndio de Viveiros de Castro (2002; 2015), e lugar de diferenciação: “O 

corpo é terreno da luta de que depende também a alma: uma alma que nos 

aparece como terreno materialista de produção de subjetividade (...)” (COCCO, 

2014, p. 207). É por isso que, como destaca Safatle (2015), o mesmo modo de 

regulação/dominação neoliberal das psiques, a produção de “identidades 

flexíveis” como moldes formais de predicação por propriedades não presos a 

conteúdos fixos, opera simultaneamente nos corpos. Essas identidades 

 

se expressam em corpos não mais pensados como locus 
de determinações estáveis de conteúdo. Corpos em 
mutação e reconfiguração contínua, mas que determinam 
cada uma de suas figuras sob a forma geral da 
propriedade, do próprio, da extensão do domínio 
consciente da vontade. (Idem, p. 195). 

 

 Por isso, considero que o conceito de biopoder enquanto 

moldagem/regulação de corpos-psiques (cujas propriedades “corporais” e 

“psíquicas” são definidas e constantemente redefinidas em agenciamentos), e 



196 
 

de biopolítica como práticas e ações que aumentam a capacidade de existir e 

de agir ou potência da vida continuam adequados para pensar o poder e as 

políticas de transformação nos regimes neoliberais, enquanto a ideia de 

psicopolítica proposta por Han (2016) pressupõe uma separação entre o 

“biológico” e o “psíquico” pouco profícua para conceber a ação total sobre a 

vida (que participa, inclusive, da própria definição do que é biológico e do que é 

psíquico) dos dispositivos contemporâneos. Além disso, todas as formas de 

controle concebidas, organizadas e praticadas em qualquer fase da 

modernidade, e mais ainda, de qualquer configuração histórica (ressaltando a 

copresença de múltiplas temporalidades em cada uma dessas configurações) 

intervieram sobre o inconsciente dos sujeitos gerados por um dado modo de 

determinação: o “poder sobre a psique” não é uma prerrogativa atribuível 

exclusivamente aos dispositivos neoliberais, porque é exatamente pela 

moldagem das dinâmicas inconscientes que governam a percepção e os 

hábitos cognitivos, afetivos e de comportamento dos sujeitos que o poder opera 

e se reproduz. A especificidade dos dispositivos neoliberais não reside, a meu 

ver, no fato de atingirem o inconsciente, pois todos os dispositivos agem dessa 

forma, mas no tipo de consciências que essa ação sobre o inconsciente 

produz. Consciências, como mostrei, que se experienciam como livres, 

autônomas, criativas, “únicas” (pois cada “identidade flexível” escolhe e monta 

de um jeito diferente as “propriedades” que escolhe ou lhe atribuem), 

estimuladas o tempo todo a se “empoderarem”. Como o próprio Han destaca: 

 

A técnica de poder do regime neoliberal tem uma forma 
sorrateira. Não se apodera diretamente do indivíduo: ao 
invés disso, se preocupa que o indivíduo aja com 
autonomia sobre si mesmo de forma a reproduzir em si a 
relação de dominação e, consequentemente, a interpreta-
la como liberdade. Auto-otimização e submissão, 
liberdade e exploração, aqui, coincidem. (Idem, p. 37-38, 
tradução minha). 

 

 Esse objetivo estratégico, a auto-otimização de sujeitos-identidades 

predicados por propriedades e que se experienciam como livres visando 

maximizar a expansão do capital, organiza e entrecruza inúmeros dispositivos. 
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Para os objetivos deste estudo, me limitarei a refletir sobre alguns que operam 

em e por meio de redes digitais e sobre as próprias redes digitais enquanto 

metadispositivo. 

 

Os dispositivos digitais 

A intervenção neoliberal sobre as subjetividades é um tipo e regulação 

que, muito mais do que por meio de estruturas rígidas como as instituições 

disciplinares, se exerce 

 

por máquinas que organizam diretamente os cérebros 
(por sistemas de comunicação, redes de informações, 
etc.) e os corpos (por sistemas de vantagens sociais, 
atividades desenvolvidas, etc.) em direção a um estado 
de alienação autônoma (...). (Idem, p. 162). 

 

 Em uma epistemontologia que concebe os agenciamentos digitais como 

conexões constituintes que geram, estabilizam temporariamente e acoplam 

atores-redes humanos e maquínicos (sujeitos, softwares, interfaces gráficas, 

linguagens hipermidiáticas, algoritmos, etc.) e que pressupõe que os atores 

que constitui e relaciona se (re)configuram continuamente nas interações uns 

com os outros (interações cujos caminhos nunca são os mesmos nas duas 

direções, pois ao interagirem os atores modificam seus modos de existência e 

condições de possibilidade), isso implica que tecnologias (programas, 

interfaces, algoritmos, linguagens) e aparelhos (computadores, smartphones, 

etc.) digitais - as mais recentes máquinas subjetivantes, na acepção 

guattariana de equipamentos ou mecanismos de modelização da subjetividade 

(GUATTARI, 1993) – participam em grande medida da moldagem capitalista 

neoliberal das subjetividades determinadas pela ordem simbólica moderna e, 

recursivamente, os modos de subjetivação dos dispositivos contemporâneos 

configuram as formas de existir e de funcionar das máquinas. Se não existe 

máquina - ator-rede temporariamente configurado como tal - que não seja 

investida de pressupostos conceituais, desejos, interesses, projetos, modos de 
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percepção, enfim, de subjetividade, também não existe subjetividade de cuja 

definição não participem as máquinas com as quais se relaciona. 

 Castells (2013) mostra que a atual configuração descentralizada e de 

fácil acesso da internet – a metarede de documentos hipermidiáticos acessíveis 

por meio de programas e suas interfaces, via computadores ou aparelhos 

móveis conectados pelos mesmos protocolos ou procedimentos de 

comunicação, que se constitui como condição de possibilidade da maioria das 

redes digitais contemporâneas - surgiu do interagenciamento de práticas 

sociotécnicas, interesses, princípios e conflitos de atores-rede ocidentais. 

Atores determinados como sujeitos-identidades individuais e coletivos 

predicados por propriedades, no âmbito das possibilidades de ação e 

significação definidas pelos critérios de causalidades e o campo semântico da 

modernidade capitalista em sua passagem do modelo de organização 

disciplinar ao neoliberal (a “cultura da liberdade”).  Resume o sociólogo: 

 

(...) a tecnologia da internet incorpora a cultura da 
liberdade, como mostra o registro histórico de seu 
desenvolvimento. Ela foi deliberadamente programada 
por cientistas e hackers como uma rede descentralizada 
de comunicação por computadores capaz de resistir ao 
controle de qualquer centro de comando. Emergiu da 
cultura da liberdade prevalescente nos campi 
universitários da década de 1970. Baseia-se em 
protocolos de fonte aberta desde sua criação, os 
protocolos TCP/IP desenvolvidos por Vint Cerf e Robert 
Kahn. Tornou-se amplamente amigável ao usuário graças 
à Rede Mundial de Computadores, outro programa de 
fonte aberta criado por Tim Berners-Lee. (Idem, p. 172). 

 

Essa configuração estimula a participação em fluxos de interações 

concebidas como trocas (na grande maioria dos casos, de mensagens 

hipermidiáticas e multimodais), que gerou uma “Internet dos usuários” (MALINI 

e ANTOUN, 2013, p. 51-52) só aparentemente em contradição com os 

interesses dos atores-rede detentores de capital (empresas e operadores 

financeiros, que a versão capitalista do modo de determinação moderno 

configurou, consolidou e reproduz como gerentes e beneficiários do processo 
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de apropriação de valor) e de estados e governos (as organizações/estruturas 

de regulação das relações entre os interesses configurados como “públicos” e 

os configurados como “privados” nas naturezas-culturas modernas). Uma 

contradição que é só aparente por dois motivos. 

O primeiro motivo, e do ponto de vista deste estudo o mais decisivo, é 

que a troca experienciada como “livre” entre sujeitos-identidades que se 

percebem como “autônomos”, produzindo uma sensação subjetiva de 

“empoderamento” pelo fato de ter voz e participar da construção colaborativa 

de narrativas, ações, conhecimentos etc., reproduz e potencializa a 

subjetivação neoliberal otimizando o processo de produção e circulação de 

valor, que é condição indispensável para a expansão do capital (portanto, é 

facilmente subsumível por mecanismos de apropriação de valor). O segundo 

motivo é que se, por um lado, nessa internet dos sujeitos que “batem papos em 

salas de chat, se falam no Skype, produzem links, googleiam e se enviam 

mensagens e e-mails uns aos outros” (LOVINK, 2008, p. 21, tradução minha), 

tuitam e retuitam, dão likes, comentam, enviam inbox no Facebook, etc., “a 

cópia, o conhecimento socializado e a informação compartilhada se tornam o 

principal vetor de desvalorização das mercadorias” (MALINI e ANTOUN, 2013, 

p. 52), pois no capitalismo anterior à digitalização “o valor de troca só acontece 

quando quem difunde também consegue impor uma desaceleração da 

socialização” (Idem, p. 52), por outro lado essa mesma aceleração da 

produção/circulação de valor pela “auto-organização, autocoordenação e a livre 

troca de saber” (Idem, p. 54) ocorre sobre estruturas tecnológicas configuradas 

essencialmente por empresas, com a participação de governos que delas 

também se beneficiam. Estruturas, estas, que facilitam a conexão e permitem o 

armazenamento e o processamento dos produtos dessas trocas, favorecendo a 

apropriação delas pelas lógicas do capital. É por isso que essas trocas são 

incentivadas por mecanismos construídos por empresas (sites de redes 

sociais, plataformas de blogging, etc.) que estimulam sujeitos a se conectarem 

e a interagirem. 

Se concebermos, como proponho, os atore-rede que emergem de fluxos 

de conexões estabilizados em redes digitais como consolidações temporárias 

de elementos que contêm e manifestam seus critérios transcendentalizados de 
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determinação (que emergem com eles e os fixam como sujeitos, objetos, 

linguagens, etc.) e se organizam em relações de poder, reproduzindo-as pela 

reiteração, é possível pensar nos atores maquínicos que participam das redes 

como conjuntos de vetores moldados pelos dispositivos inscritos nesse poder, 

visando pré-direcionar a percepção, o pensamento, as ações e os modos de 

relação dos sujeitos que contribuem para constituir. Como mostram Malini e 

Antoun (2013), os códigos, protocolos de comunicação, programas, interfaces, 

algoritmos, motores de busca, páginas web, plataformas de blogging, 

aplicativos e tudo o mais “são leis de um mundo coerente e compartilhado que 

beneficia certas atitudes, tipos de relações e formas de conexão” (p. 56). 

“Beneficia”, isto é, incentiva, propicia, estimula, intervêm no inconsciente 

tentando direcionar: não se trata de causalidade mecânica ou determinismo 

unilinear, mas de feixes de possibilidades - múltiplas e que aparecem como 

irrestritas, produzindo assim um sentimento de liberdade e encorajando a 

experimentação - que respondem a um mesmo modo de determinação e visam 

reiterar relações de poder centradas na produção/circulação incessante de 

valor para a sua apropriação e conversão em capital. É importante enfatizar, 

como faz Sfez (2007), que a imprevisibilidade caracteriza os atores maquínicos 

de interações digitais tanto quanto os humanos, do que deriva a possibilidade 

dos agenciamentos entre eles redefinirem as “leis” 

fixadas/transcendentalizadas como “modos de existência” dos primeiros. A 

porta para uma transformação que não apenas reconfigure as relações de 

poder entre os atores determinados como humanos e maquínicos, mas 

redefina seus critérios de determinação está, portanto, sempre aberta. Ainda 

assim, para conceber possibilidades políticas transformadoras é indispensável 

reconhecer a abrangência, a pervasividade e a capacidade de moldar os 

inconscientes, portanto a capacidade de definir rumos de subjetivação, dos 

dispositivos do biopoder neoliberal digital. 

Entre esses dispositivos, um dos mais decisivos para impulsionar as 

trocas em redes digitais são as interfaces gráficas elaboradas para facilitar e 

tornar cada vez mais “amigável”, intuitiva e ágil a interação dos sujeitos em 

rede com os programas (sites de redes sociais, plataformas de criação e 

alimentação de blogs, aplicativos para smartphones, etc.) e com os demais 



201 
 

sujeitos conectados. É um dispositivo decisivo porque, como lembram Malini e 

Antoun (2013), “as interfaces impulsionam a participação e o compartilhamento 

inibindo o consumo meramente contemplativo” (p. 57). Penso que, para 

produzir essa tendência, as interfaces atuem em sinergia com dois dispositivos 

discursivos – que, recursivamente, contribuíram para gerar e alimentam 

constantemente – que chamarei de dispositivo da transparência (HAN, 2016) e 

de dispositivo da conectividade, e todos eles, por sua vez, são suportados e 

reiteram incessantemente o dispositivo da convergência. 

A maioria das interfaces de programas que estruturam redes digitais 

comerciais, ao passo que facilita a expressão – percebida como livre - dos 

sujeitos conectados e sua interação, desestimula e proíbe o anonimato. Por um 

lado, portanto, as interfaces estimulam subjetividades a se relacionarem, se 

expressarem, a colaborarem com a produção de mensagens, narrativas e 

ambiências afetivas e o que elas, especialmente as de sites de redes sociais 

que são emblemáticas nesse aspecto, incentivam a “expressar” (às vezes na 

forma de exortações explícitas: “conte aos seus amigos o que está pensando” 

ou “sentindo”, “fazendo”, etc.) é aquilo que se quer que os sujeitos conectados 

percebam como “seu”, o que (re)produz e reforça sua subjetivação pelos 

critérios transcendentalizados do biopoder moderno, como identidades 

individuais predicadas por propriedades, que se experienciam como 

“autônomas” e portadoras de valores, interesses, desejos e características 

“próprios”. Por outro lado, essa “livre” expressão do “próprio” se entrecruza com 

a impossibilidade do anonimato, sustentada por práticas discursivas que nos 

mais diversos âmbitos (nós de redes digitais com ampla capacidade de 

alcance, mídias de massa, empresas, governos, ambientes educacionais e 

outros) valorizam e encorajam, em nome do princípio da transparência 

convertido em categoria apriorística, a autoexposição dos que são configurados 

e experienciados como os “próprios” mundos “interior” e “exterior”. Como afirma 

Han: 

 

A sociedade do controle digital faz um uso maciço da 
liberdade: ela é possível somente graças à 
autoexposição, ao autodesnudamento voluntários. (...) 
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Segredo, estranheza ou diversidade representam 
obstáculos para a comunicação ilimitada. Portanto, são 
removidos em nome da transparência. (...) A negatividade 
da alteridade ou da estranheza é des-interiorizada e 
transformada na positividade da diferença ou da 
diversidade comunicável, consumível. (...) A abertura, por 
último, é funcional à comunicação ilimitada, pois 
fechamento, reserva e interioridade impedem a 
comunicação. (2016, p. 19, tradução minha). 

 

 Isso não quer dizer, evidentemente, que o que é mostrado nesse 

autodesnudamento voluntário corresponda necessariamente àquilo que 

sujeitos determinados como indivíduos predicados por propriedades 

experienciam como “verdade” sobre si, nem à totalidade do que percebem 

como sua subjetividade. De fato, a possibilidade de construir personas virtuais 

selecionando e combinando elementos (imagens, palavras, sons, etc.) que 

“expressem” subjetividade favorece ao mesmo tempo a criação de atores-rede 

humano-maquínicos (perfis/avatares, páginas e outros) considerados fakes ou 

“fictícios” (ou seja, que não expressariam as “verdadeiras própriedades” do 

sujeito que os elaborou) e a produção de “identidades flexíveis” ou “múltiplas” 

(a “escolha” de um conjunto de “propriedades” para mostrar uma “face” ou 

“versão” do “si” que se deseja apresentar a uma específica rede de 

interlocutores). Mas, do ponto de vista das finalidades estratégicas do 

dispositivo da transparência que são a geração incessante de interações e – 

como mostrarei a seguir - o controle mútuo dos atores-redes conectados, se 

estes expressam subjetividades que se percebem como homogêneas e se 

mostram da maneira como se experienciam, se expressam subjetividades que 

se percebem como múltiplas e “montam” e apresentam apenas algumas de 

suas “faces” ou se são atores digitais concebidos como “fictícios” por quem os 

construiu é completamente indiferente. 

 Umas das principais consequências desse dispositivo, centrado na 

transcendentalização da transparência como princípio organizador das 

relações em redes digitais e sustentado nas possibilidades proporcionadas 

pelas interfaces gráficas, é a vigilância permanente que os sujeitos que se 

autoexpõem praticam uns com os outros. Como mostra Han: 
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a conexão e a comunicação totais já são, por si só, 
niveladoras. Produzem um efeito de conformidade, como 
se qualquer um vigilasse todos os outros, até antes que 
os Serviços Secretos ponham em ato uma vigilância ou 
um controle. Hoje, a vigilância tem lugar mesmo sem 
vigilância. A comunicação é como que achatada por 
moderadores invisíveis e subordinada ao acordo geral. 
(Idem, p. 19-20, tradução minha, grifo do autor). 

 

 Se trata, como enfatiza Bauman (2013), de uma vigilância sinóptica e 

não panóptica como nos dispositivos disciplinares: não há necessidade de um 

centro de controle de visão oniabrangente, a tarefa é terceirizada para cada um 

dos próprios vigiados. Se quem “está sujeito a um campo visual, e sabe disso, 

assume responsabilidades pelas limitações de seu poder; (...) inscreve em si 

mesmo a relação de poder (...); torna-se o princípio de sua própria sujeição” 

(FOUCAULT, 1977, p. 202-203 apud BAUMAN, 2013, p. 56), esse campo não 

é o de um “Grande Irmão” com acesso a todos as ações visíveis de seus 

vigiados, mas se distribui em todas as teias de interações que configuram 

redes digitais, nas quais cada nó está sujeito ao campo visual de todos os 

outros com os quais se conecta e onde, ainda por cima, aquilo que é invisível 

para o panóptico - as falas, pensamentos, desejos: tudo aquilo que é 

considerado parte do mundo “psíquico”, “interior” dos sujeitos determinados 

como indivíduos – é voluntariamente mostrado. 

 O incentivo que os dispositivos digitais proporcionam à “livre” – isto é, 

percebida como isenta de limites e constrangimentos - expressão dos 

pensamentos, sentimentos, discursos etc. experienciados como “próprios” 

pelos sujeitos conectados faz muitos acreditarem que a internet “assegura 

liberdade de palavra absoluta e incondicionada” (LOVINK, 2008, p. 17, 

tradução minha), sem qualquer forma de controle e censura, portanto, sem os 

freios inibidores internalizados que caracterizariam as interações não digitais, 

como sugere Brum (2016) no artigo citado no primeiro capítulo. Se pensa que o 

fato das interações digitais não terem repercussões imediatas na vida local dos 

seus atores (isto é, nas teias de relações não digitais que configuram seu 

cotidiano), estes se sintam mais livres de se expressar sem embaraço: 
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É justamente por esse motivo que na Internet as 
comunicações são caracterizadas por duas 
manifestações extremas do comportamento social: uma 
excessiva e insólita doçura com relação aos outros 
(“netslutting” ou “flirting”) e o insulto ou até mesmo a 
ameaça (“netshitting” ou “flaming”). (BENSCHOP, 2004 
apud LOVINK, 2008, p. 17, tradução minha). 

 

 Não considero, porém, que esses modos de interação tensionem o 

controle sinóptico das redes, mas que participam integralmente deste último. 

Se, como mostra Tiburi (2015), amor e ódio são afetos treinados pela repetição 

de discursos, ou seja, existem dispositivos discursivos que – por meio de 

práticas midiáticas, institucionais, de interações grupais e seus padrões de 

auto-organização, das próprias interações digitais – estimulam subjetividades a 

sentirem, cultivarem e expressarem certos sentimentos e a orienta-los para 

determinadas direções, então ações como xingamentos, ameaças e outras 

expressões de ódio e rejeição à diferença em comunicações digitais se 

sustentam na expectativa de que irão gerar ambiências afetivas 

compartilhadas. O que encoraja a se expressar de maneira violenta ou ofensiva 

não é uma suposta sensação de ausência de constrangimentos nas 

comunicações digitais, mas a expectativa – alimentada pela emergência 

reiterada desse tipo de práticas nas próprias interações em rede - de que tais 

modos de expressão e os discursos que repetem gerem aprovação e 

contagiem outros atores para que os reproduzam, provocando o surgimento de 

agrupamentos temporários (para a agressão virtual contra certos alvos, 

manifestações pontuais de ódio, etc.) permeados por sentires compartilhados. 

Ou seja, essas práticas se sustentam na reprodução de discursos que circulam 

nas redes: são produto da influência e o controle dos nós/atores-redes uns 

sobre os outros, da vigilância sinóptica que gera sistemas de expectativas e 

padrões de interação (incluindo discursos, modos de expressão e conflitos ou 

polarizações discursivas) de alta previsibilidade. Não questionam, mas 

reforçam a vigilância de todos sobre todos. 
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 As interfaces gráficas e o dispositivo da transparência operam em 

sinergia com um conjunto de práticas tecnológicas empresariais e 

governamentais e práticas discursivas que chamo dispositivo da conectividade, 

entendendo com conectividade a capacidade de tecer conexões e participar de 

ambientes de redes digitais. Atualmente, a grande maioria dos estados, sejam 

regimes autoritários ou democracias representativas liberais, praticam políticas 

de incentivo à expansão das conexões digitais levando infraestrutura e sinal de 

internet via cabo ou sem fio para regiões historicamente excluídas das 

conexões digitais, quase sempre em parceria com grandes corporações que 

fornecem as tecnologias e infraestruturas necessárias em troca da 

possibilidade de direcionar os conteúdos e as plataformas (sites de redes 

sociais e outras) às quais os usuários terão mais facilidade de acesso. Políticas 

que visam promover “internet para todos”, “banda larga24 universal”, praças, 

bairros ou cidades inteiras com wi-fi25 gratuito acessível de qualquer aparelho 

móvel, “aldeias digitais” com tecnologias para conectar populações 

historicamente excluídas do mundo digital (comunidades indígenas, 

assentamentos rurais, etc.) e inciativas semelhantes são cada vez mais 

disseminadas em todos os lugares do planeta, realizadas por governos com 

representatividade política ou autoritários e por grandes corporações de 

informática, às vezes com a colaboração de organizações-não-

governamentais. Em alguns casos, movimentos de emancipação ou coletivos 

que lutam pela internet livre – isto é, grupos organizados (horizontalmente ou 

não) que promovem ações e práticas com o objetivo de libertar as redes 

digitais do controle de empresas e governos - também contribuem para a 

expansão da conectividade de grupos digitalmente excluídos. Em muitos 

ambientes - seja institucionais, empresariais ou de movimentos pela internet 

livre - se construiu o conceito da conectividade como um direito humano, isto é, 

como uma condição considerada necessária à plena participação das pessoas 

(subjetivadas como indivíduos predicados por propriedades) na existência e 

                                                           
24 Banda larga é uma expressão que indica serviços de acesso a internet em alta velocidade, 
que proporcionam a possibilidade de enviar e receber grandes quantidades de informações 
codificadas digitalmente. 
25 Wi-fi ou wireless é uma tecnologia de transmissão de informações codificadas digitalmente 
que não precisa de cabos, mas utiliza frequências de rádio ou outros canais que viajam pelo ar.  
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naquilo que é configurado e experienciado como “sociedade”, concepção que 

implica no dever dos estados de garantirem acesso universal à internet. 

São práticas e discursos orientados para gerar e reproduzir uma 

percepção da conectividade – portanto, da participação em redes digitais - 

como necessidade imprescindível para a plena realização do “si”, para a 

inclusão do indivíduo-identidade na “sociedade”, para o “empoderamento” dos 

sujeitos e sua participação na dimensão constituída e percebida como 

“pública”. Uma percepção atrelada a uma positividade associada de forma 

acrítica e apriorística ao caráter aparentemente descentralizador das redes 

digitais: a oportunidade que parecem proporcionam a todos os sujeitos 

conectados de contribuírem com a construção conjunta de informações, 

conhecimentos e narrativas, com a realização de ações comuns, com a tomada 

de decisões coletivas sem submeter-se aos ditames, exigências e interesses 

de centros de comando ou a formas hierárquicas de organização (percebidas 

como sufocantes, limitadoras da “liberdade” e a “autonomia” de indivíduos-

identidades). Um discurso que não é (re)produzido, praticado e disseminado 

somente por defensores da internet livre, mas por grandes corporações da 

informática e das telecomunicações (detentoras das infraestruturas e 

tecnologias que proporcionam a usuários individuais e grupos a conexão a 

redes digitais e fornecedoras de programas e interfaces que permitem a 

interação nessas redes) e por governos e instituições estatais. “Todos 

celebram sistematicamente a internet pela sua tendência descentralizadora” 

(BALKIN, 2010 apud MOROZOV, 2011, p. 243, tradução minha), incluindo 

aqueles atores-rede que o discurso da descentralização do poder parece 

prejudicar em benefício de um suposto “empoderamento” dos “cidadãos 

comuns”. Mais conectividade parece ter se tornado um mantra contemporâneo, 

uma solução apriorística tanto para quem defende a emancipação de 

subjetividades historicamente subjugadas pelo biopoder disciplinar, que 

associam o caráter descentralizador das redes à conquista de voz e autonomia 

pelos inferiorizados, como por corporações e estados, que o atrelam à ideia de 

“desenvolvimento econômico e social” pelo “empoderamento cidadão”. Essa 

estranha convergência torna a conectividade, aliada à transparência e a 

facilidade de interação promovida pelas interfaces gráficas, um poderosíssimo 
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dispositivo de incentivo à participação – portanto, à produção/circulação 

incessante de valor – em redes digitais, que absorve na regulação neoliberal as 

tentativas de libertar-se do biopoder disciplinar, pois como vimos 

 

A descentralização e a difusão do poder não coincidem, 
todavia, com exercitar menos poder sobre os seres 
humanos. (...) O fato de que ninguém tem o controle não 
quer dizer que todos sejam livres. (BALKIN, 2010 apud 
MOROZOV, 2011, p. 243, tradução minha). 

 

 Um quarto, poderoso dispositivo que direciona para a produção 

incessante de trocas digitais é o processo – estratégica e deliberadamente 

promovido pelas forças de mercado – de convergência de tecnologias e de 

linguagens para a produção/difusão de mensagens. Do ponto de vista das 

primeiras, a convergência pode ser concebida como 

 

o processo pelo qual tecnologias distintas podem se 
tornar mais compatíveis ou integradas na medida em que 
se desenvolvem, de modo que um número crescente de 

dispositivos26, especialmente em eletrônica, computação 

e telecomunicação são multifuncionais e interoperativos. 
(PELLEGRINO, 2008, p. 76 apud SANTAELLA, 2010, p. 
76). 

 

 Isso significa que cada vez mais funções (conversar à distância, ler, 

assistir vídeos, ouvir áudios, informar-se, etc.) antigamente distribuídas entre 

diferentes aparelhos tecnológicos (telefone, televisão, rádio, jornal e outros) 

são possibilitadas por um mesmo aparelho. O smartphone se tornou o 

arquétipo contemporâneo desse processo, por se tratar de um aparelho 

“multipropositado que pode ser chamado de metadispositivo por amalgamar de 

                                                           
26 Pellegrino (2008 apud SANTAELLA, 2010) utiliza o termo “dispositivos” na acepção corrente 
de aparelhos tecnológicos. Neste capítulo uso o termo “aparelhos” para referir-me a 
equipamentos tecnológicos, para evitar confusão com o conceito de dispositivo que 
fundamenta boa parte das reflexões que proponho sobre biopoder e política de transformação. 
O termo “dispositivo” na acepção de artefato é mantido apenas em citações nas quais aparece 
é utilizado dessa forma. 
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modo ideal grande parte dos usos que caracterizam a sociedade da 

informação” (PELLEGRINO, 2008, p. 77-78 apud SANTAELLA, 2010, p. 77). 

Se trata de equipamentos cada vez menores, facilmente transportáveis, que 

tornam a mobilidade das tecnologias de conexão em rede a condição de 

possibilidade do fenômeno que Santaella chama de “ubiquidade convergente” 

(2010, p. 78), a presença virtual constante onde quer que se seja solicitados. 

Esta 

 

encontra no celular seu exemplo-mestre pela 
disponibilidade constante que ele torna possível. Estar 
aqui e lá, desempenhar múltiplas tarefas ao mesmo 
tempo, distribuir nossa atenção entre diferentes mídias e 
rotinas de comunicação é uma experiência cotidiana para 
um número crescente de pessoas. (2010, p. 78). 

 

 A convergência tecnológica caminha paralelamente à chamada 

convergência midiática: a confluência de diferentes linguagens – texto, áudio, 

vídeo, animação e outras - para as mesmas plataformas (aplicativos para 

celular, sites de redes sociais, etc.), acessíveis de um único aparelho 

(smartphone, tablet, notebook, etc.) e, normalmente, com possibilidades de 

interação permitidas por interfaces gráficas. A afluência para os mesmos 

aparelhos e as mesmas plataformas digitais de diferentes práticas 

comunicacionais (interação um para um, interação muitos para muitos, assistir 

vídeos, ouvir áudios, ler hipertextos, buscar informação, etc.) e cotidianas 

(fazer pesquisas, localizar pessoas ou lugares, fazer compras, acessar ou 

fornecer serviços, etc.), muitas vezes ao mesmo tempo, onde quer que se 

esteja (mobilidade) e podendo estar virtualmente presentes em vários lugares 

(ubiquidade) produz uma configuração e percepção das naturezas-culturas 

digitais contemporâneas como espaços de cada vez maior convergência “de 

serviços, tecnologias, redes, protocolos, aplicações e dispositivos” (SIQUEIRA, 

2008, p. 151 apud SANTAELLA, 2010, p. 79): elementos/atores-rede antes 

configurados e experienciados como separados e inter-relacionados, hoje 

parecem simultaneamente acessíveis em qualquer lugar e uns a partir dos 

outros. No discurso dominante, a tendência desse processo aponta para uma 
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realidade na qual “o usuário poderá dispor de qualquer serviço, a qualquer 

momento, em qualquer lugar, sobre qualquer rede, utilizando qualquer 

aparelho” (SIQUEIRA, 2008, p. 148 apud SANTAELLA, 2010, p. 79). Ainda que 

essa utopia da convergência total desconsidere completamente o fato do 

biopoder moderno capitalista, inclusive o neoliberal baseado na exploração da 

(sensação de) liberdade, ter operado e operar por hierarquizações e 

inferiorizações para regular a reprodução e expansão do capital (no caso do 

neoliberalismo, por modulações internas daquilo que conceitua/constitui como 

igualmente “livre”, por meio do dispositivo discursivo da “meritocracia” que 

mantêm as hierarquias instituídas pelos regimes disciplinares configurando-as 

como padrões de auto-organização emersos da “livre interação” de “indivíduos” 

autônomos), que tornam improvável uma efetiva igualdade de acesso a 

qualquer serviço de qualquer rede por todos os sujeitos, é um discurso que 

escancara com força o principal propósito do dispositivo da convergência: 

incentivar a conexão permanente em redes digitais. 

  Incentivo à interação e ao compartilhamento pela configuração e as 

possibilidades de uso das interfaces gráficas, estímulo à autoexposição pelo 

dispositivo tecnológico-discursivo da transparência, expansão constante do 

acesso a redes digitais pelo dispositivo da conectividade e incitação à conexão 

permanente pelo dispositivo da convergência: o entrecruzamento desses 

mecanismos de regulação inscritos nas relações de biopoder moderno 

capitalista neoliberal cria, alimenta e reproduz uma atividade incessante de 

produção (de mensagens, narrativas, conversações, sentimentos 

compartilhados, comunidades efêmeras baseadas em afinidades temporárias, 

ações), compartilhamento, trocas multilaterais entre subjetividades 

determinadas como identidades predicadas por propriedades (uma 

subjetivação que esses dispositivos, ao mesmo tempo, reforçam e contribuem 

para gerar), que se experienciam como indivíduos autônomos, livres e com 

características e interesses próprios. É por esse motivo que, como mostrei no 

primeiro capítulo, estudiosos como Shirky (2011) acreditam que as redes 

digitais teriam feito emergir – configurando-a como sua característica definidora 

– uma “cultura da participação”, fundada no fato de que as possibilidades de 

cooperação baseada em uma comunhão (ainda que temporária) de 
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sentimentos, pensamentos e objetivos que as redes proporcionam responderia 

a supostas necessidades humanas “inerentes” de partilha, engajamento, 

comunhão escolhida e não imposta, construção colaborativa de valor (à luz das 

reflexões feitas até agora, cabe se perguntar até que ponto essas 

necessidades são “inerentes” ao “humano” – ele mesmo uma estabilização 

provisória de conexões múltiplas – ou produzidas pelos modos de subjetivação 

neoliberais, com o auxílio de seus dispositivos). 

É por esse motivo que também Castells (2013), sob outra perspectiva, 

considera que a internet estaria permeada por uma tendência geral à 

mobilização, à participação dos atores interconectados na produção de ações, 

práticas, narrativas coletivas que seria expressão de “uma cultura específica, a 

cultura da autonomia, a matriz cultural básica das sociedades contemporâneas” 

(p. 171, grifo meu). Conceituando cultura como “um conjunto de valores e 

crenças que informam, orientam e motivam o comportamento das pessoas” 

(2015, p. 82) - o que pressupõe aprioristicamente, ao mesmo tempo, “pessoas” 

já subjetivadas como tais na constituição epistemontológica moderna dos 

sujeitos como indivíduos autônomos com atributos ou “propriedades” (valores e 

crenças) inerentes, e uma ideia de cultura como “esfera” meramente “humana”, 

ao invés de arranjo temporário de conexões constituintes do que é 

(provisoriamente) “cultural” e o que não o é –, o sociólogo acredita que por trás 

das mobilizações surgidas nos últimos anos em diversos países em e por meio 

de redes digitais 

 

está a transformação cultural das nossas sociedades.  
(...) as características básicas dessa transformação 
cultural se referem à emergência de um novo conjunto de 
valores definidos como individuação e autonomia (...). 
Individuação é a tendência cultural que enfatiza os 
projetos do indivíduo como supremo princípio orientador 
de seu comportamento. Individuação não é 
individualismo, pois o projeto do indivíduo pode ser 
adaptado à ação coletiva e a ideais comuns, (...) 
enquanto o individualismo faz do bem-estar do indivíduo 
o principal objetivo de seu projeto particular.  

O conceito de autonomia é mais amplo, já que pode se 
referir a atores individuais ou coletivos. Autonomia refere-
se à capacidade de um ator social tornar-se sujeito ao 
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definir sua ação em torno de projetos elaborados 
independentemente das instituições da sociedade, 
segundo seus próprios valores e interesses. A transição 
da individuação para a autonomia opera-se por meio da 
constituição de redes que permitem aos atores individuais 
construírem sua autonomia com pessoas de posição 
semelhante nas redes de sua escolha. Eu afirmo que a 
internet fornece a plataforma de comunicação 
organizacional para traduzir a cultura da liberdade na 
prática da autonomia. (CASTELLS, 2013, p. 172). 

  

 As palavras usadas por Castells para definir a autonomia revelam os 

pressupostos aproblemáticos que embasam sua conceituação: “seus próprios 

valores e interesses” (predicação por propriedades), “atores individuais” 

(subjetivados como indivíduos: entes separados com características inerentes), 

“redes de sua escolha” (sujeitos individuados escolhem – exercício que implica 

em um sentimento de liberdade - suas redes com base na afinidade de outros 

sujeitos com seus próprios valores e interesses). Apesar das ideias de cultura 

da participação e cultura da autonomia poderem ser úteis, de um ponto de vista 

operacional, para pensar os principais padrões de auto-organização que 

emergem das teias de associações temporariamente estabilizadas que 

configuram as redes digitais contemporâneas, o que nem Shirky nem Castells, 

a meu ver, parecem enxergar é que a força desses conceitos não se deve ao 

fato de traduzirem tendências ou lógicas inerentes às redes, mas modos de 

funcionamento do biopoder neoliberal nelas. O que não quer dizer que a 

interação, a troca e a participação na construção coletiva/colaborativa de 

narrativas, afetos, ações, etc. seja um mero produto dos dispositivos 

entrecruzados das interfaces gráficas, a transparência, a conectividade e a 

convergência: como ressaltei nas reflexões anteriores sobre os dispositivos, 

não considero que eles sejam apenas produtores de subjetivações, como 

sustenta Agamben (2005). Da mesma forma, também não penso que os 

dispositivos digitais neoliberais simplesmente capturem uma cooperação 

biopolítica livre – isto é, que ocorreria fora de relações de poder e mecanismos 

de regulação e controle - que lhes preexiste, como defendem Hardt e Negri 

(2005; 2010). Como ressaltei anteriormente, na perspectiva que proponho a 

captura nem produz nem é posterior às subjetividades e relações que regula e 

direciona: emerge com elas. As condições de possibilidade/causalidades 
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transcendentalizadas na efetuação de virtualidades e estabilização de 

associações do modo de determinação moderno subjetiva via predicação por 

propriedades, o que permite uma percepção do sujeito como livre, autônomo e 

isolado, com a respectiva emergência de desejos de 

participação/colaboração/;conexão. Isso faz com que os dispositivos digitais 

neoliberais, que coemergem com essa subjetivação (portanto, são simultâneos 

a ela), possam incentiva-la, alimenta-la e direciona-la para finalidades 

estratégicas específicas. Ao mesmo tempo, como destaquei no segundo 

capítulo, a intransigência da liberdade foucaultiana – o caráter nunca 

totalmente aprisionável da cooperação de singularidades efetuadas - possibilita 

que práticas e relações que ocorrem dentro do modo de determinação e dos 

dispositivos de subjetivação e controle existentes abram brechas e provoquem 

rupturas em ambos: ou seja, mesmo sem essa liberdade ser preexistente aos 

dispositivos, mas simultânea a eles, tem capacidade de tensiona-los a qualquer 

momento. Na minha perspectiva, como discuti no capítulo anterior, essa 

liberdade radica no caráter forclusivo tanto dos critérios de determinação como 

das subjetivações e dos modos de relação que produzem, que permitem que 

as virtualidades excluídas da semantização possam ser ativadas pelas próprias 

práticas semânticas e relacionais atualmente possíveis e pensáveis, pois estas 

as contêm como latências. 

 Quais as finalidades estratégicas da participação, entendida como a 

promoção de trocas incessantes, em redes digitais? A principal diz respeito à 

lógica transcendentalizada que governa a subjetivação e a organização das 

relações no regime neoliberal: a produção/circulação de tudo o que pode ser 

transformado em valor (textos e narrativas hipermidiáticos, formas de interação, 

modos de afetação, etc.) para a sua posterior ou simultânea apropriação e 

conversão em capital. A outra macrofinalidade diz respeito aos atores que na 

configuração capitalista neoliberal das naturezas-culturas modernas organizam, 

regulam e se beneficiam do exercício do biopoder digital: as corporações – 

pequenas e grandes – de informática e de tecnologia, aliadas às das 

telecomunicações e às vezes fundidas com estas (as primeiras proporcionam 

aparelhos, softwares, interfaces e aplicativos para a interação em redes digitais 

ou a otimização dos processos de produção, as segundas fornecem as 
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infraestruturas tecnológicas que possibilitam a conexão); as empresas de 

marketing e os operadores dos mercados financeiros transnacionais (que 

intervêm na produção e circulação de valor pelos mecanismos do crédito e o 

débito). Outros atores constituídos pela versão capitalista da modernidade, e 

que tradicionalmente governaram o biopoder disciplinar, têm reorganizado ou 

estão reorganizando seus modos de funcionamento para - no entrecruzamento 

com os processos ativados pelas corporações informáticas, tecnológicas, das 

telecomunicações e do marketing e pelos operadores financeiros – manterem 

seu poder e expandirem-no, mesmo não sendo quem articula diretamente os 

dispositivos de controle baseados na exploração da (sensação de) liberdade: 

os conglomerados de mídia (transnacionais e de países específicos), as 

grandes corporações multinacionais tradicionais (geralmente associadas a 

marcas, conjunto de significados fixados e reproduzidos para associar 

empresas a determinados valores e modos de vida), as corporações da 

chamada “indústria cultural” (as que produzem e fazem circular produtos 

audiovisuais, musicais, textuais, etc. que participam da subjetivação propondo 

imaginários e significados compartilhados, estimulando desejos e modelos de 

comportamento e contribuindo para reproduzi-los ou reconfigura-los), os órgãos 

de segurança/inteligência de estados e os governos (contrariando a percepção, 

amplamente difundida, de que estes últimos teriam perdido capacidade de 

controle devido à descentralização do poder nas redes). A finalidade 

estratégica da “cultura da participação” para corporações informáticas e 

tecnológicas e empresas de marketing, das qual os demais atores 

mencionados se beneficiam, é o controle e o direcionamento do pensamento e 

dos comportamentos individuais e coletivos. 

 O princípio transcendentalizado da propriedade (organizado em 

“dimensões” ou “esferas”: a “privada” e a “pública”) que sustenta e determina a 

produção de subjetividades e organiza as relações em todas as configurações 

históricas que se autoconstituem e autoexperienciam como modernas se 

converteu, no capitalismo digital neoliberal, na condição apriorística de 

possibilidade do fenômeno que Žižek (2012) denomina privatização da nuvem: 

a concentração nas mãos de (poucas e grandes) corporações dos meios que 

permitem a comunicação digital. As empresas que fornecem as infraestruturas 
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tecnológicas para a conexão a redes digitais e as que proporcionam os 

programas, interfaces e aplicativos que possibilitam as trocas entre nós operam 

um monitoramento constante das interações e os comportamentos em rede 

dos atores conectados. Como revela Morozov: 

 

Cada vez que cumprimentamos um nosso amigo na 
página dele no Facebook, escrevemos o nome do nosso 
VIP preferido no Google ou postamos um comentário no 
site do nosso jornal preferido, deixamos um rastro na 
internet. (...) 

Felizmente, não estamos sozinhos na internet e a maioria 
das informações se perde no mar infinito da efemeridade 
digital. (...) No entanto, se juntássemos esses débeis 
rastos digitais em um grande conjunto de dados, às 
vezes sobre inteiras populações, poderíamos obter 
informações relevantes sobre o comportamento humano, 
descobrir novas tendências, prever as reações públicas a 
certos acontecimentos políticos e sociais. (2011, p. 151-
152, tradução minha). 

 

 É exatamente o que empresas que gerenciam motores de busca27, como 

Google, ou que gerenciam sites de redes sociais como Facebook, Twitter e 

muitos outros fazem a cada instante. As informações sobre o que os usuários 

de redes digitais fazem nelas (com quem se conectam e com qual frequência; o 

que curtem e o que compartilham em sites de redes sociais; quais palavras 

chave procuram; quais sites ou blogs visitam; o que compram online e em 

quais portais; quais lugares procuram e em quais fazem check in em softwares 

de geolocalização28, etc.) são transformadas em dados, isto é, convertidas em 

sequência de signos articuláveis numericamente e armazenadas junto a 

milhões de outras em grandes bancos de dados, conhecidos como big data. Os 

dados assim criados são processados para definir tendências (de 

comportamento individual e coletivo, pensamento, relação, modos de 

afetação), percepções, intenções, hábitos e tentar predizer ações, reações, 

                                                           
27 Motores de busca são softwares que permitem procurar palavras chave contidas em 
documentos armazenados na internet e apresentar ao usuário os resultados dessas buscas 
organizados em bases de dados. 
28 Programas de geolocalização permitem encontrar um endereço ou a localização geográfica 
do usuário por meio de aplicativos de celular ou de navegadores da internet. 
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sentimentos, traçar possíveis cenários de atuação de indivíduos e grupos: em 

resumo, determinar condições de previsibilidade. Na perspectiva teórico-

política que proponho neste estudo, isso implica que um dos principais modos 

de operar do biopoder digital neoliberal é pela instituição de uma 

epistemontologia da quantificação do “si”: aquilo que é determinado por 

predicação de propriedades (“atributos” ou “características” isoláveis e 

combináveis, portanto mensuráveis) e individuado como entidade idêntica a si 

mesma (mesmo que só mantenha estável uma forma geral de determinação) 

separada das demais versões do “si” constituídas dessa forma é metrificado, 

transformado em números manejáveis e articuláveis entre eles. Ainda que essa 

quantificação seja experienciada pelos sujeitos que emergem do biopoder 

digital como a conversão em números de realidades “objetivas” e “verificáveis” 

(comportamentos digitais rastreáveis: clicks, curtidas, compartilhamentos, etc.) 

associadas a fenômenos percebidos como “psíquicos” e ontologicamente 

configurados como “propriedades inerentes” (percepções, intenções, desejos, 

etc.), se trata na verdade de uma tradução perspectivista na acepção de 

Viveiros de Castro (2015): os big data, enquanto novos atores-rede gerados 

pelos softwares de mineração de dados das corporações informáticas, 

instituem uma perspectiva que modifica as causalidades dos atores-rede 

(indivíduos e grupos) com quem - ao supostamente “quantifica-los” - se 

relacionam; eles criam novas previsibilidades para indivíduos e grupos, que 

passam a determina-los e que, recursivamente, produzem mais big data. 

Se trata, como afirma Han (2016), de um desdobramento digital da 

técnica disciplinar da estatística, surgida no Iluminismo como prática de 

regulação das “populações” (somas de indivíduos separados cujos 

comportamentos são subsumidos em números que instituem tendências 

coletivas, que permitem prever suas ações e, portanto, direciona-las, controla-

las, inibi-las ou  influencia-las). O biopoder digital fundado nos big data define 

um mundo de subjetividades individuais e coletivas quantificáveis cuja 

metrificação, por sua vez, permite tornar previsíveis e influenciáveis seus 

comportamentos, percepções, intenções, desejos. É um modo de constituição 

dos sujeitos e do conhecimento: 
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Se me pedirem para descrever a filosofia hoje em 
ascensão, diria que é o Dataísmo. Temos agora a 
capacidade de coletar enormes quantidades de dados. 
Essa capacidade parece carregar consigo uma certa tese 
cultural: tudo o que pode ser medido, deve ser medido; os 
dados são uma lente transparente e confiável (...); os 
dados nos darão a possibilidade de realizar coisas 
extraordinárias, como predizer o futuro (...). A revolução 
dos dados nos oferece um instrumento excepcional para 
compreender o presente e o futuro. (BROOKS, 2013 
apud HAN, 2016, p. 67-68, tradução minha). 

 

 O pressuposto dessa visão é a ideia de que a nossa vida “se reflete 

completamente na rede digital. Os nossos hábitos digitais oferecem uma cópia 

exata da nossa pessoa, do nosso espírito, talvez até mais precisa ou completa 

da imagem que nós também fazemos de nós mesmos” (HAN, 2016, p. 73, 

tradução minha). A “nossa pessoa”, o “nosso espírito”: nossas características 

ou propriedades inerentes, que se expressariam naquilo que fazemos nas 

redes digitais.  “Propriedades” (desejos, percepções, etc.) das quais não 

necessariamente estamos conscientes: “A microfísica dos big data tornaria 

visíveis os actomes, quer dizer as micro-ações, que se subtrairiam à 

consciência” (Idem, p. 77, tradução minha). Ou seja, do ponto de vista do 

biopoder digital os big data dariam acesso ao inconsciente coletivo, permitindo 

“promover modelos coletivos de comportamento, dos quais não estaríamos 

conscientes como indivíduos” (Idem, p. 77, tradução minha). Porém, não se 

trata – como parece sugerir Han – de permitir o “acesso” a um inconsciente 

concebido como uma dimensão já constituída, mas – considerando o conceito 

de inconsciente apenas mais um ator-rede agenciador de associações 

produtoras de mundo (LATOUR, 2012) – de constituir em “inconsciente 

coletivo” aquilo que os big data produzem, da criação de um inconsciente 

coletivo que, na relação com aquilo que pretende “refletir” (os comportamentos, 

percepções, desejos, etc. de sujeitos predicados por propriedades), gera novas 

causalidades/previsibilidades, praticando e reproduzindo o controle do 

biopoder. Portanto, nem a flexibilização neoliberal das identidades desconstruiu 

o modo de determinação por identidade e propriedade que funda o biopoder 

moderno, como mostrei anteriormente, nem a sensação de liberdade (ausência 

de normatividades rígidas) e de autonomia que esse modo de determinação 
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produz e as redes digitais cultivam eliminou o controle dos processos de 

subjetivação e de construção de relações, ou seja, o controle das maneiras de 

pensar, sentir, afetar e ser afetado, agir individuais e coletivas por parte de 

mecanismos de regulação e de atores que os gerenciam. Como resume 

Bauman: 

 

são os “usuários” dos serviços do Google ou do 
Facebook que produzem a “base de dados” – a matéria-
prima que os profissionais transformam nas “categorias-
alvo” de compradores potenciais (...) – mediante suas 
ações difusas, em aparência autônomas, embora 
sinopticamente pré-coordenadas. (2013, p. 73). 

 

Esse controle se deve ao fato de que, na configuração capitalista de 

naturezas-culturas modernas, não é suficiente que se produzam 

incessantemente elementos que possam ser convertidos em valor: para que o 

valor criado possa ser apropriado, de forma a incentivar a expansão de sua 

produção, de alguma forma ele precisa ser “medido”. Traduzir – na acepção 

viveiriana do verbo – em “quantidades” os comportamentos de sujeitos 

conectados em redes, “processar” essas quantidades para gerar 

previsibilidades que permitam gerar ou controlar/direcionar os pensamentos e 

as ações individuais e coletivos responde à finalidade de definir medidas de 

valor para o que é produzido nas trocas digitais. Serve para originar, entender e 

expandir aquilo que afeta, interessa, “engaja” - engajamento é um dos 

conceitos mais em voga no marketing digital - para que possa ser apropriado 

pelos atores que gerenciam os dispositivos digitais (empresas de informática e 

de telecomunicações, agências de marketing, mercados financeiros) e seus 

aliados (grandes corporações, conglomerados de mídia, indústria cultural, 

órgãos de inteligência, governos), ampliando seus recursos e sua capacidade 

de incentivar e regular a produção/circulação de novo valor. O monitoramento 

das interações digitais e sua conversão em big data, de fato, produzem 

informações – não “reflexos” da realidade que pretendem “detectar”, como 

vimos, mas sua tradução, ou seja, redefinição de suas causalidades - e 

previsões sobre comportamentos online de usuários de sites de redes sociais, 
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motores de busca e outros serviços, assim como sobre seus gostos, 

interesses, preferências, sentimentos, tendências de respostas a dadas 

situações, etc. Essas informações e previsões são vendidas a agências de 

marketing e de publicidade que, com base nesses bancos de informações, 

planejam campanhas direcionadas para públicos específicos ou 

personalizadas, ou então criam perfis e páginas em sites de redes sociais para 

interagir com determinados públicos e - incentivando-os a comentarem, 

curtirem, compartilharem mensagens deliberadamente pensadas para acionar 

suas tendências de afetação – direcionar suas percepções, pensamentos, 

sentimentos e ações de consumo, políticas e outras. 

O capitalismo digital está voltado, assim, para a “elaboração e 

exploração mercantil da própria experiência humana” (RÜDIGER, 2011, p. 

155). Mas governos também se beneficiam do monitoramento constante das 

interações digitais e sua transformação em big data. Na maioria dos casos, 

“não precisam colher os dados: já há muitas empresas privadas que o fazem, 

sobretudo com fins de marketing, e os governos, autoritários ou democráticos, 

as acham extremamente úteis” (MOROZOV, 2001, p. 154, tradução minha). 

Frequentemente, órgãos de inteligência e instituições de segurança estatais 

estreitam parcerias com empresas que gerenciam sites de redes sociais e 

motores de busca, têm acesso aos bancos de informações que elas produzem 

e incentivam deliberadamente, para fins de controle de suas populações 

(subjetivadas como tais pelo biopoder disciplinar), a geração de determinadas 

ambiências afetivas ou monitoram os sentimentos que circulam pelas redes 

para prevenir a emergência de movimentos com potencial de contestação e 

reconfiguração da ordem institucional vigente. Em certos casos, empresas de 

tecnologia fornecem a governos não diretamente bancos, mas programas que 

permitem interceptar e acessar os conteúdos de conversações privadas de 

milhares ou milhões de usuários de redes digitais para fins de espionagem e de 

controle. 

Julian Assange (2013) revela que o fato dos pacotes de informações 

codificadas digitalmente que transitam pela internet terem que passar 

obrigatoriamente por infraestruturas físicas situadas no território dos Estados 

Unidos e de alguns outros países ocidentais aliados permite que sejam 
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interceptadas e acessadas pelas agências de inteligência desses países, 

incluindo as conversações em canais privados. Antoine Champagne (2016) 

revela que empresas de tecnologias informáticas européias e norte-americanas 

forneceram para regimes autoritários de diversos países tecnologias que 

permitem interceptar mensagens enviadas por internautas durante o percurso 

que um pacote de dados realiza até seu receptor e, assim, ler o conteúdo das 

conversas, editá-las, enviá-las para outras pessoas, apagá-las antes que 

cheguem ao destinatário previsto, entre outras coisas. O autor mostra que 

documentos internos dessas mesmas empresas, divulgados pelo site 

WikiLeaks em 2011, revelam que a vigilância das redes de comunicação digital 

é uma indústria extremamente lucrativa que cobria, no ano da publicação do 

artigo, 25 países. A denúncia de um programa de espionagem de massa por 

meio de interceptações de conversas telefônicas e de interações digitais 

privadas de internautas de diversos países por parte da Agência Nacional de 

Segurança dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês), feita por um ex-

técnico de informática daquela agência, Edward Snowden, e divulgada pelo 

jornal britânico The Guardian em junho de 2013 confirma a sistematicidade da 

prática da vigilância de indivíduos e grupos por parte de poderes políticos 

constituídos, possibilitada pela participação dos primeiros em redes de 

comunicação digital. 

Mas esse tipo de vigilância que abrange as conversações privadas é 

apenas expressão extrema de uma prática cotidiana de monitoramento de 

interações digitais - e sua conversão em dados, armazenamento e 

processamento – que, pela simples observação e captura do que sujeitos 

conectados expõem publicamente, proporciona condições de controle. Os sites 

de redes sociais, especialmente, possibilitam esse tipo de intervenção, como 

mostra Morozov: 

 

O advento das mídias sociais tornou a maior parte dos 
usuários da internet cada vez mais à vontade com a ideia 
de compartilhar os próprios pensamentos e as próprias 
ações com o resto do mundo. Pode não parecer óbvio, 
mas navegar através de posts, atualizações no Twitter, 
fotos e vídeos publicados no Facebook e no YouTube 
pode fornecer muitas informações úteis aos serviços 
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secretos; e não só sobre os hábitos individuais, (...) mas 
também sobre as tendências sociais e sobre o humor das 
pessoas. A análise das redes sociais pode oferecer 
informações até melhores que o monitoramento das 
buscas online, pois se podem relacionar os dados 
provenientes dos indivíduos (quer se trate de fatos ou de 
opiniões) à luz do que sabemos sobre esses indivíduos 
pelos perfis deles (frequência das viagens, grupos e 
causas apoiadas, filmes preferidos, outros membros de 
suas redes, etc.). (Idem, p. 154, tradução minha). 

 

 Resumindo: o biopoder digital subjetiva (ou reforça a subjetivação dos) 

nós configurados como humanos de redes digitais como indivíduos predicados 

por propriedades, seus dispositivos incentivam a autoexposição dessas 

propriedades, as monitoram e transformam em dados, armazenam estes 

últimos e os processam - relacionando entre si os de um indivíduo específico 

ou os de milhares ou milhões de indivíduos – para produzir perfis individuais ou 

coletivos e tendências que pretendem “refletir” (mas, na perspectiva que adoto, 

geram) um inconsciente coletivo, o “acesso” ao qual norteia estratégias de 

direcionamento do pensamento e das ações para fins mercadológicos e 

políticos. É por isso que tanto empresas (seja as de informática e 

telecomunicações como as de marketing e publicidade e as grandes 

corporações tradicionais) quanto governos de democracia representativas 

liberais ou regimes autoritários hoje tendem a incentivar a expansão da 

conectividade. 

 Os atores-rede digitais que operam a transformação de interações de 

usuários em big data e que, muito além disso, detêm um papel decisivo nos 

processos de subjetivação, de controle e de organização das relações em 

redes digitais são os algoritmos que governam o funcionamento da maioria dos 

programas e aplicativos. Na programação informática, o termo algoritmo indica 

uma sequência lógica de instruções que um programa deve seguir para a 

resolução de um problema ou a execução de uma tarefa. Nos mais diversos 

âmbitos configurados por redes digitais (motores de busca; sites de redes 

sociais; plataformas de socialização de vídeos, filmes, livros ou músicas; etc.), 

eles organizam a interação dos usuários com os programas e dos perfis, 

páginas, contas e outros nós de rede entre si. Algoritmos do Google, por 
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exemplo, selecionam e hierarquizam as informações de uma busca na internet 

relacionando o histórico de buscas do usuário com outros “dados” obtidos de 

seus comportamentos digitais (compras em sites, histórico de navegação, etc.), 

definindo a sequencia do que vai ser visualizado após uma busca: os links que 

vão aparecer na primeira página, sua ordem, os anúncios que comparecerão e 

outros elementos que, supostamente, “facilitariam” o trabalho do sujeito em 

rede dando-lhe acesso àquilo que estaria de fato procurando, provocando uma 

sensação de satisfação “personalizada” de desejos e necessidades “próprios”. 

Algoritmos do Facebook selecionam quais publicações de seus contatos um 

usuário visualiza, quais ficam ocultas e quais vão para cima ou para baixo da 

sua tela também com base em uma “análise” das tendências de interação de 

um perfil ou uma página, o que também pressupõe uma “identificação de 

intenções” que visaria “facilitar” a interação com aqueles nós com os quais se 

desejaria realmente estar em contato. É por esses motivos que, no discurso 

dominante entre os atores que o capitalismo digital neoliberal configurou como 

detentores das condições de construção e gerenciamento de redes digitais 

(empresas de informática e tecnologia, agências de marketing, etc.), os 

algoritmos são apresentados como ferramentas instrumentais que “conduzem 

nossas buscas na internet, nos ajudam com tarefas e, em tese, simplificam 

nossas vidas” (TORRES, 2016). 

 O que essa percepção impede enxergar é que, como “conjunto de 

regras e operações para fazer cálculos, realizar tarefas ou solucionar 

problemas” (BERNARDO, 2014, p. 38) concebidos no interagenciamento de 

códigos matemáticos e informáticos (cujos campos de possibilidades, ainda 

que amplos, são determinados) com atores-rede com visões de mundo e 

interesses específicos (as empresas que fornecem e gerenciam os softwares e 

suas interfaces), os algoritmos são teias antropomaquínicas em que se 

entrelaçam discursos, valores e objetivos predefinidos. Eles “são uma opinião 

embrulhada em código” (ESCOBAR, 2016) que direcionam as possibilidades 

de interação dos usuários, respondendo à função estratégica que organiza 

todos os dispositivos digitais: regular a produção/circulação de valor em e por 

redes digitais pela capacidade de alguns atores de produzirem ou influenciarem 

os padrões de pensamento, comportamentos e ação de seus nós. Se 
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algoritmos do Google parecem “facilitar” o trabalho dos usuários, é porque 

estão programados para “procurar e identificar ‘intenções’ a partir de uma 

simples busca na internet, pondo em contato os anunciantes com os clientes 

que procuram suas ofertas” (MOROZOV, p. 152, tradução minha), pois sabem 

“como relacionar as buscas na internet com os dados demográficos e as outras 

buscas e decisões de compra de seus clientes” (Idem, p. 152, tradução minha). 

Algoritmos do Google também colocam nos primeiros lugares de buscas 

digitais links patrocinados ou relacionados com interesses de empresas 

anunciantes. Algoritmos de sites de redes sociais como Facebook e outros, 

como revela o programador e consultor Sean Gourley em uma entrevista 

publicada na edição de maio de 2014 da revista Galileu, são otimizados para 

 

mostrar a informação que está de acordo com nossas 
crenças. Só mostramos a amigos que gostam das 
informações que compartilhamos. Nos movemos em uma 
bolha gerada por algoritmos, e não sabemos como eles 
tomam as decisões. (BERNARDO, 2014, p. 42, grifo 
meu). 

 

 Essa gestão das interações digitais por algoritmos participa de maneira 

decisiva da subjetivação digital. Só os casos citados de Google e Facebook, as 

duas plataformas mais utilizadas em absoluto na internet, com as quais e por 

meios das quais centenas de milhões de usuários interagem todos os dias e a 

todas as horas, permitem visualizar nitidamente essa participação dos 

algoritmos nos modos de subjetivação dominantes em redes digitais. As 

buscas no Google são direcionadas para que visualizemos e acessemos 

determinados links com base em critérios que respondem a interesses, valores 

e modos de organizar a experiência da megacorporação que gerencia o motor 

de busca e dos seus anunciantes, ainda que a “personalização” da procura 

produza a sensação de atender intenções e desejos que nos seriam “próprios”. 

As interações no Facebook são organizadas para estimular uma forte interação 

com nós com os quais sentimos afinidade de pensar e sentir, mas a definição 

de quais são esses nós e do tipo de “afinidade” a ser experienciado é operada 

por algoritmos cujos critérios de decisão não conhecemos. Ou seja, ambas as 
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empresas programam algoritmos para que contribuam com a configuração das 

nossas formas de perceber e conhecer (uma experiência do real moldada pelas 

informações, ideias, narrativas, modos de vida, produtos, valores com os quais 

somos condicionados – na maioria dos casos, sem dar-nos conta – a ter 

contato quase exclusivo), de pensar (a construção de ideias influenciada por 

essas formas de percepção e cognição), de querer (a emergência de desejos 

que essa percepção de si e do mundo provoca) e agir (as ações e os padrões 

de ação estimulados pela experiência de si e da realidade gerada pelo 

agenciamento com os algoritmos). 

 A constituição de bolhas, isto é, de mundos homogêneos em 

pensamentos, sentimentos, percepções e modos de afetação é uma das 

principais formas de regulação das subjetividades e das relações operado 

pelos algoritmos. Como mostra Rosane Borges em um artigo publicado em 

outubro de 2016 na revista CartaCapital e reproduzido no site da revista do 

Instituto Humanitas Unisinos 

 

O que já era uma tendência, virou regra. Cada vez mais 
somos envolvidos em postagens que nos aproximam, 
assustadoramente, dos mais próximos (...). E cada vez 
menos nos deparamos com pessoas que pensam 
diferente. 
 
Essa prática nos afasta de uma abertura ao outro, 
propicia limitações cognitivas. O recurso é aparentemente 
simples: ao oferecermos informações sobre nós mesmos 
(onde estamos, para onde vamos, que site costumamos 
visitar, quem são nossos familiares, amigos, 
companheiros), somos diuturnamente monitorados, e 
essa infinidade de dados é controlada por poucas 
empresas, que passam a ser donas de nossas 
informações pessoais. Os algoritmos, “gentilmente”, nos 
oferecem o que, supostamente, é melhor pra gente. 
(BORGES, 2016). 

 

 Ou seja, os algoritmos reforçam a sensação de “liberdade” e “autonomia” 

individuais que funda o exercício do biopoder neoliberal em redes digitais 

gerando a experiência de uma “escolha” do que desejamos, do que buscamos, 

dos perfis e páginas com os quais interagimos, ao passo que produzem um 
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inconsciente que orienta essas escolhas para determinadas direções. As 

práticas discursivas que integram os dispositivos digitais contribuem para 

fortalecer o conceito de “escolha livre” dos usuários. Um exemplo nítido é um 

estudo publicado pela revista Science em maio de 2015, realizado por 

pesquisadores do Facebook, que pretende isentar o algoritmo daquele site que 

seleciona quais publicações um usuário visualiza e quais vão para cima ou 

para baixo da sua tela, da responsabilidade pelo incentivo à criação de “bolhas 

ideológicas”:  

 

A conclusão principal do estudo é, basicamente, que a 
razão de vermos na nossa linha do tempo textos cuja 
tendência política é mais parecida com a nossa deriva de 
seleções feitas por nós mesmos. Quanto mais diversos 
ideologicamente os nossos amigos, mais conteúdo 
diverso receberíamos. O Facebook só apimentaria um 
pouco isso, fazendo uma retirada, em tese mínima, do 
que é diverso. Entre 5 a 10% do que não se alinha à 
visão política do usuário é omitido pelo sistema. 
(EVANGELISTA, 2016). 

 

As afirmações do estudo, os interesses de cujos realizadores são 

evidentes, foi questionado por pesquisadores de algumas universidades norte-

americanas que, entre outros aspectos, apontaram problemas na composição 

da amostra (a pesquisa teria sido aplicada só a um pequeno grupo de usuários 

que se assumiram como liberais ou conservadores, ou seja, previamente 

politizados e, por isso, mais propensos a constituírem bolhas informativas) e o 

fato de não terem considerado que 

 

há uma brutal variação entre a probabilidade de um link 
ser clicado se ele está disposto no topo da página ou lá 
embaixo. Ou seja, o Facebook não precisa sumir com um 
determinado link, basta dispô-lo no fim da linha do tempo 
(que ‘do tempo’ não tem mais nada) que a chance de ser 
realmente visto será menor. (...) A supressão automática 
de posições políticas diversas à nossa, somada às regras 
utilizadas para o ordenamento das postagens são dois 
elementos que se complementam e não podem ser 
analisados em separado. (Idem). 

 

O que, do meu ponto de vista, é significativo nessa polémica não é a 

determinação do “grau” de intervenção do Facebook e o de 
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corresponsabilidade de seus usuários na construção de bolhas, mas a própria 

afirmação desse interagenciamento: os algoritmos incentivam essa tendência 

que, pela reiteração, origina um inconsciente individual e coletivo que se 

encarrega espontaneamente de reproduzi-la. A subjetivação digital neoliberal, 

ao passo que (re)produz “indivíduos” predicados por propriedades, os conecta 

em redes de afinidades – que, eventualmente, originam a emergência de 

comunidades virtuais temporárias ou ações coletivas por afinidades de 

sentimentos – suprindo a experiência de isolamento gerada por essa mesma 

constituição ontológica. É o que mostra Borges citando Peter Sloterdijk e seu 

conceito de bolhas, isto é, esferas que os “indivíduos” subjetivados como tais 

pelo regime de determinação moderno constroem para se proteger do que, em 

sua condição de “isolamento”, experienciam como os “perigos do mundo”: 

 

Redes e políticas de segurança devem, agora, ocupar o 
lugar das camadas celestiais; a telecomunicação deve 
fazer as vezes do abraço circundante. Envolto em uma 
pele midiática eletrônica, o corpo da humanidade deve 
criar para si uma nova composição imunitária. 
(SLOTERDIJK apud BORGES, 2016). 

 

 Os critérios de direcionamento das interações digitais embutidos nos 

algoritmos, convertidos em princípios transcendentais de organização das 

relações nas redes (pois se constituem em a priori não problematizados, em 

condições de possibilidade da comunicação em ambientes virtuais cuja ação 

não é percebida pelos atores que a praticam), produzem “um mundo 

enclausurado em seu próprio umbigo, um mundo de incomunicabilidade, de 

muita opinião (santo Facebook) e pouca reflexão” (BORGES, 2016), ou melhor, 

na perspectiva que adoto, muitos mundos ou bolhas que se entrecruzam e 

compenetram e – mesmo que nessas trocas se redefinam uns aos outros 

incessantemente – se experienciam como fixos, internamente homogêneos, 

com características inerentes e incomunicáveis com outros mundos que não 

partilhem das mesmas “propriedades”. 

Como muitas vezes ocorre, penso que uma narrativa literária permita 

visualizar com nitidez essa ontologia instituída pelos algoritmos. Como afirma 

Latour (2012), os textos configurados como literários, tanto quanto os 

considerados científicos, são artifícios produtores de “social”, já que descrevem 



226 
 

atores que tecem conexões e produzem transformações, tornando-os 

mediadores (agentes que fazem outros atores fazerem coisas), e assim 

“tornam visível ao leitor o movimento do social” (Idem, p. 189). No romance A 

cidade e a cidade, o escritor de ficção científica e pensador marxista britânico 

China Miéville (2015) constrói um mundo em que duas cidades estado 

imaginárias, Besźel e Ul Qoma, que têm sistemas econômicos e políticos 

opostos, línguas diferentes e uma história secular de conflitos não são 

simplesmente vizinhas, mas tem seus territórios sobrepostos: se entrecruzam 

diariamente uma com a outra. Nesse universo ficcional existem áreas 

exclusivamente “besź” e áreas exclusivas de “ul-qomanas”, mas a maior parte 

do território onde as duas surgem é simultaneamente de ambas: seus 

habitantes circulam todos os dias nessas áreas “cruzadas” ignorando-se uns 

aos outros. Moram em prédios que ficam lado a lado, usam as mesmas 

calçadas, dirigem nas mesmas ruas e avenidas, mas lançam mão todo dia de 

técnicas cognitivas nas quais são treinados desde a infância para “desver” e 

“desouvir” os “estrangeiros”, ou seja, os habitantes da outra cidade que partilha 

o mesmo território. O elemento, a meu ver, mais emblemático desses mundos 

sobrepostos que não se comunicam concebidos por Miéville é que as 

“fronteiras” que percebem entre eles e as relações de um com o outro são, 

respectivamente, vigiadas e gerenciadas por um metapoder chamado “Brecha”, 

que os habitantes de uma e de outra não enxergam ainda que opere todo dia a 

qualquer hora, um poder cujos modos de funcionamentos são obscuros, que 

faz desaparecer misteriosamente quem quer das duas cidades que faça 

contato direto com pessoas ou objetos da outra. 

Difícil não enxergar essas entidades ficcionais – entre muitos outros 

significados que têm o potencial de agenciar - como poderosas figurações das 

bolhas que o biopoder digital neoliberal, pelo dispositivo dos algoritmos, 

incentiva os atores subjetivados como indivíduos predicados por propriedades 

a construírem ao seu redor pelas conexões que tecem em redes digitais, 

produzindo mundos que – apesar de cruzarem todos os dias os mesmos 

territórios virtuais – se constituem e percebem como internamente homogêneos 

(ou, ainda que diversos em sua composição, permeados feixes de afinidades), 

cujos habitantes são treinados por um poder, cuja ação não percebem, a não 

verem e não ouvirem quem participa de bolhas diferentes. Fenômenos como “a 
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reatualização de práticas racistas, sexistas e xenofóbicas” (BORGES, 2016) 

em muitos países; a polarização de discursos, identidades e afirmações de 

pertencimento que caracterizou as eleições políticas brasileiras de 2014 e as 

mobilizações digitais e nas ruas dos anos seguintes para promover ou 

combater o impeachment da presidenta eleita; a ilusão – cada vez mais 

frequente - de que certas ideias, práticas e discursos são fortemente 

disseminados porque são predominantes em “nossa timeline” no Facebook, em 

buscas no Google ou em outras redes às quais nos conectamos (ou seja, a 

crença de que “nosso mundo” ou o mundo que Google e sites de redes sociais 

nos apresentam, mesmo que não sintamos afinidade com ele, seja a 

configuração geral do mundo29), entre outros, são claras expressões do papel 

decisivo do dispositivo dos algoritmos na subjetivação e na organização das 

relações pelo biopoder digital. 

A atuação dos algoritmos vai além do incentivo à construção de bolhas. 

No Facebook e outros sites de redes sociais, eles operam também “no controle 

daquilo que deve ser eliminado da rede social, a partir de sinalizações dos 

usuários” (ESCOBAR, 2016). Como ocorre com a definição dos posts visíveis e 

não visíveis para os usuários, também os critérios que embasam a seleção do 

que deve ser retirado são desconhecidos à grande maioria e sua ação não é 

visível. A atuação constante desse tipo de algoritmos favorece a emergência e 

consolidação entre os sujeitos conectados de condições inconscientes de 

legitimidade e de legitimação das mensagens e narrativas produzidas e postas 

em circulação no Facebook e outras redes digitais, pois incentiva ao mesmo 

tempo a internalização acrítica de critérios de exclusão e de autocensura 

(critérios que não são vistos em operação e que expressam valores e 

interesses não explicitados, mas a reiteração de cujos efeitos contribui 

inconscientemente para moldar as percepções do “adequado” e o 

“inadequado”) e práticas de discriminação colaborativa. Muitos conteúdos, de 

fato, acabam sendo retirados pela simples resposta de algoritmos a grandes 

                                                           
29 Borges (2016) mostra um exemplo contundente dessa tendência, ocorrido nas eleições 

municipais de 2016 para a Prefeitura de São Paulo que, segundo a autora, foram “uma mostra 
exemplar que corroborou que a nossa timeline não é, necessariamente, espelho do mundo, 
como às vezes parecemos acreditar. Dias antes das eleições, um tom de euforia e esperança 
marcou postagens no Facebook, que arriscavam um segundo turno com o atual 
prefeito Fernando Haddad na jogada. Apresentado o resultado, alguns passaram a dizer: ‘É, 
realmente o Facebook é uma bolha. Tanta gente na minha rede que dizia votar no Haddad...’ ”. 
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quantidades de “denúncias” e, como “os algoritmos são incapazes de 

‘entender’ contexto cultural e certamente não são programados para interpretar 

ironia, sarcasmo ou metáforas culturais” (ESCOBAR, 2016), essa lógica não 

raro favorece a ação colaborativa de indivíduos-identidades que, 

enclausurados em bolhas com discursos violentos e discriminatórios contra 

grupos e formas de pensamento diferentes, visam a censura de mensagens 

que não coadunam com suas visões de mundo. Como resume a matemática e 

pesquisadora de sistemas informáticos Cathy O’Neil, os critérios de seleção 

embutidos nos algoritmos 

 

são opacos, e seu trabalho é invisível para todos, exceto 
os cardeais em suas áreas: matemáticos e cientistas 
computacionais. Seus vereditos são imunes a disputas ou 
apelos, mesmo quando errados ou nocivos. E tendem a 
punir pobres e oprimidos, enquanto tornam os ricos mais 
ricos em nossa sociedade. (O’NEIL, 2016 apud 
ESCOBAR, 2016). 

 

 Embora os algoritmos que gerenciam o funcionamento de motores de 

busca como Google e sites de redes sociais como Facebook desempenhem 

um papel determinante na regulação da maioria das interações digitais, a ação 

de algoritmos nas naturezas-culturas contemporâneas se estende para muito 

além dessas plataformas, pois a digitalização de informações permitiu que se 

tornassem atores-reguladores de muitos âmbitos de interação (entre sujeitos 

conectados em redes digitais e entre sujeitos e serviços oferecidos por 

empresas em digitais). Só a título de exemplo, uma reportagem da edição de 

maio de 2014 da revista Galileu revela que existem algoritmos que calculam 

quantos proprietários de carros devem pagar de seguro cruzando “dados” 

captados por aparelhos de geolocalização e sensores de movimento; que 

preveem o sucesso de bilheteria de um filme cruzando milhares de “dados” 

extraídos de seu roteiro; que produzem textos jornalísticos recolhendo “dados” 

da internet, sem interferência de redatores humanos; que encontram “perfis 

ideias” para relacionamentos cruzando e combinando “dados” fornecidos por 

usuários de sites de encontros amorosos; que diagnosticam sintomas iniciais 

do mal de Parkinson analisando irregularidades na voz em ligações telefônicas 

ou que decidem em frações de segundos a compra ou venda de ações em 
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transações financeiras (BERNARDO, 2014). Esses exemplos, que ilustram 

apenas algumas das inúmeras operações governadas por algoritmos, 

desvelam que o biopoder digital se (re)produz e exerce em uma teia intricada 

de modelos matemáticos e instruções de programação que transcendentalizam 

critérios de escolha, seleção e relação – que, por sua vez, orientam processos 

de subjetivação – invisíveis e operantes todos os dias a todas as horas nos 

mais diversos âmbitos. A razão da “facilitação da vida” promovida pelos 

algoritmos é a produção e o controle de subjetividades, a influência da 

cognição, o pensamento, o desejo, a percepção e a ação. 

É por esse motivo que é possível afirmar, como faz o Comitê Invisível 

(2015), que o biopoder contemporâneo é logístico: ele reside nas formas 

visíveis e invisíveis de organização do sensível. Segundo o coletivo francês: 

 

Ninguém o vê porque todos o têm, a cada instante, diante 
dos seus olhos: na forma de um fio de alta tensão, de 
uma autoestrada, de um carrossel, de um supermercado 
ou de um software de computador. E se está oculto, é 
como uma rede de esgoto, um cabo submarinho, fibra 
ótica correndo ao longo de uma linha de trem ou um data 
center em pleno bosque. O poder é a própria organização 
deste mundo, este mundo engenhado, configurado, 
desenhado. (COMITÉ INVISIBLE, 2015, p. 89, tradução 
minha, grifo dos autores). 

 

 O Comitê Invisível sustenta, por isso, que o “poder contemporâneo é de 

natureza arquitetural e impessoal, e não representativa e pessoal” (Idem, p. 88, 

tradução minha). Uma concepção pertinente para pensar o caráter hodierno do 

biopoder, mas que, a meu ver, ainda não dá conta totalmente do caráter de 

mecanismos digitais de regulação das subjetividades e das relações como os 

dispositivos dos big data e dos algoritmos. Por isso, proponho desdobrar a 

noção do Comitê Invisível em dois modos complementares de organização do 

sensível: um de caráter arquitetural e infraestrutural, que caracteriza o biopoder 

disciplinar clássico e parte do atual biopoder digital (as estruturas de edifícios, a 

organização urbanística das cidades, as redes de fibra ótica, as interfaces 

gráficas em sua dimensão de arquiteturas de informação visual, etc.), e um de 

caráter matemático e informacional, característico da maioria dos dispositivos 

digitais (softwares, linguagens de programação, big data, algoritmos, etc.). 
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 Mais uma vez, penso que uma obra de ficção ajude a visualizar 

nitidamente a lógica desse segundo caráter do atual biopoder digital. No 

romance El delirio de Turing, o escritor boliviano Edmundo Paz Soldán (2003) 

coloca no pensamento de um assessor de segurança do governo da Bolívia 

experto em criptografia, em luta contra um movimento hacktivista, a ideia de 

que deva existir um 

 

algoritmo que permitiria pensar ao pensamento. Por trás 
da desordem das associações de ideias se encontrava 
uma ordem à qual era necessário chegar.  O disparador 
narrativo que era a origem do suposto caos mental. 
Como as máquinas, como os computadores, o cérebro 
humano tinha certos procedimentos lógicos que levavam 
o pensamento de um ponto a outro. (p. 129, tradução 
minha). 

 

 Uma ideia que, no desenrolar da narrativa, o mesmo personagem acaba 

estendendo do pensamento humano ao universo inteiro: 

 

Todas as respostas deviam conduzir a uma só: se o 
programa que faz funcionar o universo fosse matemático, 
haveria um algoritmo primeiro do qual derivam todos os 
demais. Se o programa fosse computacional, se trataria 
de três ou quatro linhas de código, responsáveis por 
explicar tanto as marés como as manchas do leopardo e 
a multiplicidade de linguagens e os movimentos da tua 
mão direita e o voo das moscas e o nascimento das 
galáxias e Da Vinci e Borges e a cabeleira pegajosa de 
Flavia e a sombras que projetam os salgueiros e Alan 
Turing. (Idem, p. 213, tradução minha). 

 

 A suposição de um algoritmo que governa o pensamento e de um 

algoritmo primeiro que rege o universo é muito mais do que uma obsessão ou 

um delírio do personagem de Soldán: é uma poderosa figuração narrativa do 

modo de constituição ontológica do mundo e de funcionamento operacional do 

biopoder digital. Programas, big data, algoritmos constituem – como mostrei, 

em uma tradução perspectivista que se dá pelo agenciamento – mundos 

mensuráveis, quantificáveis e inconscientes moldáveis por modelos 

matemáticos, favorecendo a produção de subjetividades cujos modos de 
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percepção, cognição, pensamento e ação respondem a critérios 

transcendentalizados embutidos nos dispositivos e organizando as 

possibilidades de relação entre os sujeitos assim configurados. Mesmo que não 

ocorra de maneira determinista unilinear, nem nunca totalmente controlável e 

previsível devido ao caráter de forclusão – sempre aberto à efetuação de 

virtualidades latentes impossíveis e impensáveis - das formas existentes, se 

trata efetivamente, como nos devaneios do personagem do romance boliviano, 

de um governo das mentes e das coisas por meio de algumas linhas de código. 

Estas reflexões sobre os dispositivos digitais neoliberais mostram que a 

exploração mercantil da experiência humana – ou, mais exatamente, daquilo 

que contribuem para configurar como experiência humana - que eles operam 

em benefício da expansão do capital vai muito além do que Castells considera 

o “cerceamento da terra comum da comunicação livre para vender às pessoas 

o acesso às redes de comunicação globais em troca da renúncia à sua 

privacidade e de sua conversão em alvo de publicidade” (2009, p. 421 apud 

MALINI e ANTOUN, 2013, p. 161). Fica agora claro que a “comunicação livre”, 

ou seja, a cooperação auto-organizada entre sujeitos conectados (que, além da 

produção colaborativa de narrativas, ambiências afetivas e comunidades 

virtuais pode gerar, eventualmente, ações ou mobilizações dentro e fora das 

redes digitais) e o “cerceamento do terreno comum” respondem aos mesmos 

princípios de subjetivação e relação: identidade por predicação de 

propriedades, sensação de “liberdade” e “autonomia”, interação entre 

indivíduos independentes com interesses e valores “próprios”, afinidade 

temporária. Entre ativistas pela internet livre e estudiosos de mídias digitais 

existe a ilusão de que a “comunicação livre” em redes digitais 

 

(...) fez emergir um impasse entre as formas clássicas de 
remuneração e a “cultura ou economia da gratuidade” 
(“nós não vamos pagar nada”), e, mais do que isso, 
coloca no coração do capitalismo uma dinâmica 
paradoxal: capturar, “monetizar”, conter o 
“incomensurável” (o que não tem uma medida) e que 
foge o tempo todo do controle: o conhecimento produzido 
e compartilhado nas redes sociais, coletivos, ambientes 
públicos, o que se produz em uma comunidade de 
desenvolvedores de software livre, o trabalho não 



232 
 

assalariado de redes com caixas coletivos que criam 
autonomia, as atividades de um agitador e gestor cultural 
cuja vida se confunde com seu trabalho, ou as ideias e 
ações criadas coletivamente nas redes ou nos territórios. 
(BENTES, 2013, p. 11). 

 

 O que essa percepção parece não enxergar é que essa “cultura ou 

economia da gratuidade” e a experiência de “autonomia” que gera, à luz das 

reflexões que expus, se configuram como o principal modo de (re)reprodução 

do biopoder moderno em sua versão capitalista neoliberal, a forma privilegiada 

de produzir e fazer circular valor apropriável e convertível em capital. O 

cerceamento da “comunicação livre” castellsiano, ou seja, o controle dos atores 

conectados pela sua transformação em alvos de publicidade e pelo fim de sua 

“privacidade” - configurada como tal pelo próprio modo de subjetivação 

moderno (“público” e “privado” são, como vimos, categorias que organizam a 

“propriedade” em “esferas”) – são apenas formas de organização dessa 

produção/circulação experienciada como “livre” e incentivada pelos 

dispositivos. A incomensurabilidade do valor produzido pela “cooperação livre” 

baseada na gratuidade é, para o capitalismo digital, um problema só aparente: 

o que realmente importa para a expansão permanente do capital e a 

reprodução do biopoder que este regula é que essa produção cooperativa –

sempre apropriável - não seja interrompida e não cesse de subjetivar por 

identidades predicadas por propriedades (o que curto-circuitaria as lógicas dos 

dispositivos de controle, neutralizando-os). Como alerta Geert Lovink (2008): 

“Não podemos continuar a suportar acriticamente Creative Commons30, o open 

source e as plataformas de saber aberto a todos como Wikipedia se as suas 

premissas ideológicas não são postas em discussão” (p. 12, tradução minha). 

O que interessa, do ponto de vista da minha proposta teórica de uma 

comunicação para uma política transformadora em redes digitais, é que as 

formas de controle operadas pelos dispositivos digitais neoliberais se 

                                                           
30 Creative Commons é um sistema de licenças que permitem a cópia e o compartilhamento de 
conteúdos (textos, imagens, sons e outros) permitindo sua recombinação, favorecendo que os 
detentores dos direitos de reprodução ou copyright renunciem a uma parte desses direitos em 
benefício da circulação e apropriação coletiva de suas obras. As licenças Creative Commons 
podem prever a abdicação quase total de seus direitos pelo licenciante ou formas mais 
limitadas, que impedem a produção de obras derivadas ou a comercialização dos conteúdos 
licenciados. 
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inscrevem em – e reproduzem – relações de poder instituídas por um mesmo 

modo de subjetivação: só “indivíduos” que se constituem e percebem como 

“conjuntos de atributos” independentes (ou seja, cujas “propriedades” são 

concebidas ou características inerentes ou escolhas não condicionadas), 

“livres”, “autônomos” e conectados com outras versões desse mesmo “si” 

podem ser regulados pela transformação de suas “propriedades” em dados – e 

seu respectivo processamento para definir “tendências” e traçar “previsões” – e 

pelo direcionamento de suas percepções, modos de cognição, pensamentos e 

ações individuais por algoritmos. Portanto, uma política que pretenda ser de 

transformação, e não apenas de reconfiguração das subjetividades e relações 

capitalistas digitais, deverá preocupar-se com a ação subjetivante dos 

dispositivos, sua reprodução do modo de determinação dominante, mais do 

que com suas formas específicas de direcionamento das subjetividades que 

(re)produzem. Estas últimas deixarão de ser eficazes no momento em que 

subjetividades não identitárias e não predicadas por propriedades emergirem. 

 

Redes digitais como metadispositivo 

 Considero que todos os mecanismos que expus de (re)produção do 

biopoder digital neoliberal e de organização das subjetividades e relações que 

este poder contribui para gerar se desdobrem ao redor da constituição das 

próprias redes digitais como um metadispositivo. Em muitos usuários da 

internet, ativistas políticos digitais e estudiosos se consolidou a ideia de que as 

redes digitais teriam gerado “lógicas próprias”, modos de funcionamento que 

lhes seriam “inerentes” e que, mesmo não sendo percebidos como “neutros” 

(pois se reconhece seu caráter de produto de agenciamentos e sua 

fundamentação em feixes de possibilidades inscritas nas tecnologias), são 

concebidos como padrões de auto-eco-organização emergentes que, uma vez 

gerados, teriam se tornado inevitáveis condições de possibilidade dos 

processos de subjetivação e das interações em rede. Essa concepção implica 

na ideia de que pensar em política transformadora em e por meio de redes 

digitais equivaleria a encontrar formas de “apropriação” dessas lógicas por 

sujeitos políticos com fins libertários ou que visem desenvolver práticas (modos 
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de subjetivação e de relação, produção colaborativa de afetos e modos de vida, 

formas de tomada de decisão coletiva, etc.) alternativas às hegemônicas na 

atual configuração histórica da modernidade capitalista. A noção por trás disso 

é a de “uso estratégico” das “lógicas das redes”, experienciadas como 

inerentes, para produzir mobilizações ou práticas de libertação ou para 

reprogramar (CASTELLS, 2015) os objetivos e relações internas às redes 

visando o mesmo fim. 

 Considero que a ideia de lógicas das redes digitais pode resultar útil 

para pensar a produção de subjetividades, os modos de relação e de afetação 

e as lutas pela reprogramação de redes dentro da configuração consolidada do 

universo digital, desde que assumamos essas lógicas como a 

transcendentalização de princípios de subjetivação e de interação que se 

reproduzem pela reiteração. Uma vez cristalizados, esses princípios governam 

aprioristicamente todas as possibilidades pensáveis de interação e de 

subjetivação em redes, assim como todas as possibilidades de programação 

delas (isto é, de definição de seus objetivos e protocolos de comunicação 

internos). Não são, porém, propriedades “intrínsecas” às redes, padrões 

“necessários” que emergem de sua auto-eco-organização: são a estabilização 

em a priori aproblemáticos de causalidades (re)produtoras de determinadas 

relações de poder, que – como vimos - são perpetuadas e gerenciadas por um 

conjunto de dispositivos. Portanto, na minha perspectiva, elas emergem como 

produto de forclusões de outras, múltiplas virtualidades: não são lógicas 

“próprias”, mas transcendentais construídos. 

O pensamento predominante sobre redes digitais enxerga no espaço de 

fluxos que elas constituem e nas lógicas que delas emergem as condições de 

possibilidade e de pensabilidade de todas as relações e de todos os processos 

de produção de subjetividades e de significados que nelas ocorrem. É por isso 

que Castells (2015) defende que a “cultura comum” daquilo que concebe como 

“sociedade global em rede” não seria composta por princípios e ideias, mas por 

“protocolos de comunicação que permitem a comunicação entre culturas 

diferentes com base não em valores compartilhados, mas sim no 

compartilhamento do valor da comunicação” (Idem, p. 84, grifo do autor). O 

deslocamento epistemontológico que proponho, em compensação, implica em 



235 
 

pensar as redes digitais como um universal-transcendental instituído por 

forclusão. Consequentemente, os padrões de auto-eco-organização que 

emergem das redes (incluindo “o compartilhamento do valor da comunicação”, 

que como mostrei é produto/produtor de dispositivos, e seus protocolos 

comuns) não são “lógicas próprias” inerentes, mas mecanismos contingentes – 

assim como é contingente o “universal” do qual surgem - de reprodução e 

gerenciamento das subjetividades e relações que esse transcendental 

construído possibilita. 

Essa perspectiva leva também ao questionamento do conceito, 

dominante no pensamento sobre o digital, de cibercultura que, 

independentemente das diferentes maneiras como é concebida (é uma noção 

polissêmica, multifacetada e não consensual), se fundamenta no pressuposto 

apriorístico de que a relação entre sujeitos humanos e tecnologias digitais 

(pensados como fenômenos dados e separados, ainda que se reconfigurem 

uns aos outros em suas complexas interações) teria feito emergir lógicas 

próprias tendentes para finalidades homogêneas, ou então lógicas 

hegemônicas e processos de resistência (estes últimos definidos nos 

parâmetros das “lógicas” que combatem) em disputa ao redor de diferentes 

objetivos, ou ainda – como para Castells (2015) – lógicas próprias inerentes 

que sustentariam diferentes objetivos e ações. A palavra cultura, na expressão 

composta, revela a ênfase que o conceito coloca na dimensão dos significados, 

concebida como uma “esfera” propriamente humana produto da 

intersubjetividade, na configuração assumida pelas “lógicas” dessa suposta 

totalidade tendente para finalidades homogêneas ou universal emergente que 

sustentaria ações e práticas tendentes para finalidades heterogêneas. Isso não 

só transforma a “cultura” em um elemento preexistente às redes digitais que, 

agenciando-se com elas, as direcionaria para determinados vetores, como a 

substancializa retirando-lhe o caráter latouriano de modo de estabilização 

temporária de associações. A cibercultura, seja entendida como “apropriação 

cultural” das tecnologias digitais e sua orientação para determinados vetores ou 

como produto do interagenciamento entre uma “cultura” preexistente e 

possibilidades previstas pelas tecnologias (elas próprias produtos de uma 
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“cultura”), é portanto um conceito totalmente permeado pelo pressuposto 

aproblemático da “emergência de lógicas próprias” das redes digitais. 

Isso fica claro tanto nas perspectivas culturalistas sobre o digital como 

nas fundadas no materialismo dialético. Um exemplo emblemático das 

primeiras é a de André Lemos (2010) que, ao entender a cultura como “o 

conjunto das formas sociais que emergem do conflito entre o homem e a 

natureza, construindo o que chamamos temporariamente de realidade” (p. 260, 

grifo meu), sustenta que a cultura técnica contemporânea seria “uma solução 

particular do conflito entre o sujeito e o objeto” (Idem, p. 261, grifo meu). Nesse 

pensamento é evidente tanto a reprodução de dicotomias ocidentalocêntricas 

clássicas como homem-natureza e sujeito-objeto, quanto a percepção 

amplamente compartilhada entre os pensadores do digital de que as dinâmicas 

da produção de significado, das projeções imaginárias, da noosfera participa 

ativamente, e de maneira determinante, na configuração da tekhnè, entendida 

não como forma absoluta, mas como “combinação dinâmica entre formas e 

conteúdos” (Idem, p. 261). Daí a ideia de cibercultura como “a forma 

contemporânea da técnica” (Idem, p. 19). Para Lemos, “a cultura 

contemporânea, associada às tecnologias digitais (...), vai criar uma nova 

relação entre a técnica e a vida social que chamaremos de cibercultura” (Idem, 

p. 15). “Cultura” como emergência da relação entre entidades preexistentes e 

separadas (homem e natureza), que produziria determinadas sínteses técnicas 

que, por sua vez, acoplando-se com as tecnologias geradas por elas originaria 

um novo conjunto de lógicas emergentes propriamente “ciber”. 

Em uma linha de pensamento semelhante à de Lemos, Erick Felinto 

(2006) propõe uma teoria da cibercultura como imaginário, sugerindo 

considera-la uma totalidade cultural coerente – o que, na opinião do autor, não 

quer dizer sem contradições, mas um sistema dotado uma “lógica própria” e 

dirigido para determinados fins, originando certa “estética social” – a ser 

investigada em seus múltiplos aspectos (econômicos, sociais, tecnológicos, 

comunicacionais) a partir da análise das relações entre os aspectos materiais e 

as representações culturais que cercam as tecnologias digitais (o que 

pressupõe, mais uma vez, uma substancialização do “material” e o “cultural”, 

das “tecnologias” e suas “representações”). Essa perspectiva leva Felinto 
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(2008) a considerar toda a cibercultura, pegando emprestado um conceito de 

Thomas Foster (2005 apud FELINTO, 2008), como uma formação cultural. Indo 

além das relações e práticas culturais de sociedades específicas, uma 

formação cultural se apresentaria como uma “articulação histórica de práticas 

semióticas, com uma variedade de outras práticas culturais, sociais, 

econômicas e políticas” (SANTAELLA, 2010, p. 39), isto é, a configuração 

assumida por toda e qualquer expressão “cultural” que, em um determinado 

momento histórico, vincule seus processos de criação e compartilhamento de 

significados a determinadas tecnologias de produção, codificação, 

armazenamento e divulgação de signos (o aparelho fonador humano, o papel, 

etc.). A partir da proposta de Felinto, Santaella (2010) concebe a cibercultura 

como uma formação cultural “fundada nas multifacetadas possibilidades 

ofertadas pela comunicação digital” (p. 38) e a coloca no nível de maior 

complexidade que já teria sido configurado pela articulação entre práticas 

semióticas e sócio-econômicas, técnicas, políticas e culturais: 

 

a cibercultura é uma formação cultural com 
especificidades que são próprias do potencial 
informacional das conquistas computacionais e que 
convive de maneira cada vez mais híbrida com outras 
formações culturais precedentes, remanescentes e ainda 
vivas: a oralidade, a cultura escrita, a impressa, a 
massiva e a cultura das mídias. (Idem, p. 39, grifo meu). 

 

Novamente, é possível enxergar o mesmo pressuposto substancialista 

de “relação” entre elementos preexistentes (processos de produção de 

significados, tecnologias) e de emergência de “especificidades” inerentes às 

“conquistas computacionais”, o que oblitera a contingência e não inevitabilidade 

dessas “lógicas específicas” que não são intrínsecas às tecnologias, mas 

produzidas por forclusão em agenciamentos intensivos e extensivos e 

temporariamente estabilizadas. Penso que a ideia de uma totalidade 

emergente com lógicas e finalidades próprias que se constituiria em condição 

de possibilidade da produção de subjetividades e de relações permeia também 

a visão tecnoutópica das novas tecnologias de um pensador clássico do digital, 
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Pierre Lévy (2010a), que propõe uma noção da cibercultura como metacultura, 

totalidade que integraria pelo contato todas as culturas, todas as singularidades 

sem diluí-las, mas harmonizando-as numa rede universal de trocas 

permanentes, cujo sentido seria o progresso do espírito humano. É uma 

concepção que remete para um processo orgânico – embora não planejado – 

com a finalidade social de levar os potenciais humanos (entendidos como 

inerentes) de liberdade e cooperação à sua suposta plenitude, isto é, a 

“apropriação da técnica pelo social” em favor dos indivíduos. Indivíduos, que 

embora Lévy insira em teias de relações que relativizam sua suposta 

autonomia – “Fora da coletividade, desprovido de tecnologias intelectuais, ‘eu’ 

não pensaria. O pretenso sujeito inteligente nada mais é que um dos micro 

atores de uma ecologia cognitiva que o engloba e restringe” (LÉVY, 2010b, p. 

137) –, se configuram como os sujeitos modernos neoliberais: “autônomos”, 

”livres” e abertos à cooperação. A interconexão entre esses sujeitos isolados 

teceria “um universal por contato” (Idem, p. 129): para Lévy (2010a) a “conexão 

é um bem em si” (p. 129) e, como critica Francisco Rüdiger, “veicula por si só 

os valores da autonomia individual e da abertura para a alteridade” (2011, p. 

167-168). Ou seja, seria uma condição apriorística de possibilidade e 

pensabilidade de subjetivações e modos de interação enxergada não como um 

“universal” contingente produzido por forclusão, por estabilização temporária e 

transcendentalização de causalidades, mas como lógica inerente e com um 

vetor predeterminado e com produtos “inevitáveis” (a autonomia individual e a 

abertura para a alteridade). 

Como mostrei anteriormente, como Lévy também Castells (2015) – 

considerado outro pensador clássico do digital - pressupõe que as redes 

digitais se desenvolveriam de acordo com programas que brotariam de forma 

sistêmica delas mesmas, ou seja, que imprimiriam objetivos de atores 

subjetivados e individuados como grupos com valores e interesses “próprios” a 

lógicas de auto-eco-organização emergentes de caráter estrutural. Esses 

atores, para o sociólogo, teriam a capacidade de reconfigura ou reprogramar as 

redes, de redefinir seus usos valendo-se dos recursos e das lógicas a elas 

“próprios”. É o que, para Castells (2013), teria acontecido com movimentos 

como as Primaveras Árabes, o Occupy Wall Street ou o 15-M, entre outros: 
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uma reprogramação dos usos sociais e das finalidades de redes de 

comunicação digital operada por atores conscientes a partir de potenciais 

inscritos nas próprias redes. Reprogramar como mudar os objetivos e os usos 

de determinadas teias de conexões digitais cujas lógicas operacionais ou 

modos formais de funcionamento, cuja estrutura (um conjunto de protocolos de 

comunicação compartilhados sustentado pela partilha do valor atribuído à 

comunicação entendida como troca) concebida como intrínseca, como 

emergência de processos de auto-eco-organização e adaptação se apresenta 

como condição de possibilidade não problematizada. 

As perspectivas culturalistas, ao entender a cibercultura como “a 

imbricação entre uma socialidade31 contemporânea e as máquinas do 

ciberespaço” (LEMOS, 2010, p. 134), atribuem uma especial ênfase à 

articulação entre dinâmicas identitárias (agrupamentos que tendem a constituir 

microcosmos semânticos fechados, versões específicas de sujeitos individuais 

e coletivos predicados por propriedades) e interações digitais. Isso faz com que 

alguns pensadores destaquem como característica “específica” das redes o 

surgimento de inúmeras “subculturas” digitais com seus próprios valores, 

códigos de comportamento, imaginários, estilos de vida, comunidades: 

cyberpunks32, hackers, crackers33, cypherpunks34 e muitas outras, às vezes 

efêmeras, outras duradouras. Segundo Lemos: 

                                                           
31 Lemos adota o conceito de socialidade concebido por Michel Maffesoli, que o distingue do de 
sociabilidade. Enquanto esta última estaria ligada “a agrupamentos que têm uma função 
precisa, ao mesmo tempo objetiva e racional. O individuo insere-se numa lógica do dever ser” 
(LEMOS, 2010, p. 21), a socialidade estaria ligada a “uma fenomenologia do social, onde os 
sujeitos desenvolvem agrupamentos festivos, empáticos, baseados em emoções 
compartilhadas e em novos tribalismos” (idem, p. 21). 
32 Os cyberpunks, movimento cultural que surgiu antes da popularização da internet e cuja 
origem remonta ao romance Neuromancer de William Gibson (1984), se auto-definem, como 
mostra Lemos (2010) citando e traduzindo para o português e-mails enviados para o grupo de 
discussão digital alt.cyberpunk, como “uma emergente subcultura jovem, fusionando 
antiautoritarismo punk com amor pelas tecnologias de ponta” ou como um “modo de vida 
centrado em torno das tecnologias computacionais, música hardcore e agressividade 
adolescente” (Idem, p. 185, grifo do autor). 
33 Os crackers “penetram sistemas com o intuito de apagar e roubar informações, inserir 
poderosos e destrutivos vírus. O objetivo é destruir a sociedade da informática e sabotar, ao 
máximo, os grandes sistemas de computadores ou apenas roubar e ganhar muito dinheiro” 
(LEMOS, 2010, p. 219). Por isso, os cracker “encarnam, com forma, o segundo termo da 
expressão cyberpunk. Eles são aqueles que quebram (to crack) tudo na fronteira cibernética. 
(...) Aqui, a atitude punk hardcore penetra de forma radical, violenta e anárquica no reino 
asséptico da tecnologia” (Idem, p. 219). 
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A modernidade tecnocrática tentou excluir a dinâmica 
empática, hedonista e tribal da socialidade, já que esta 
representava tudo aquilo que a humanidade carrega de 
trágico, violento, erótico e lúdico. (...) A cibercultura não é 
formada pela exclusão técnica da socialidade, mas auto-
organizada pela sinergia da socialidade nas diversas 
expressões da tecnologia contemporânea. Assim, ela não 
é apenas a cibernetização da sociedade, mas também 
uma forma de tribalização da cibernética. (Idem, p. 260). 

 

Deslocando a ideia de “características inerentes ao humano” (o trágico, 

o lúdico, etc.) pela de modos de se constituir, experienciar e sentir produtos de 

agenciamentos temporariamente estabilizados e que mudam suas condições 

de possibilidade na relação com outros feixes de afeições, a perspectiva que 

proponho – como ficou claro nas reflexões tecidas sobre dispositivos digitais – 

inverte os termos colocados por Lemos: as redes digitais – não concebidas 

como portadoras de uma lógica própria emergente ou cibercultura – não se 

auto-organizam com base em uma socialidade preexistente, mas coproduzem 

socialidades e subjetivações (incentivando a consolidação e manifestação de 

cooperação, ludicidade, hedonismo, violência, etc.), enquanto os dispositivos 

digitais (que participam dessa produção) as organizam e direcionam para 

determinados fins estratégicos que reproduzem relações de poder geradas 

pelo modo de determinação moderno em sua versão capitalista neoliberal. Fins 

que não são inerentes, mas instituídos por forclusões em agenciamentos. 

As concepções culturalistas da cibercultura são questionadas pela 

corrente de pensamento sobre o digital baseada no materialismo dialético, que 

alerta para a necessidade de focar os movimentos – concebidos como 

dialéticos, produtores de sínteses históricas entre tendências divergentes - dos 

interesses e projetos, mediados por condições materiais, envolvidos na 

configuração e na definição das direções hegemônicas dos fenômenos digitais. 

Diferentemente do que propõem as visões tecnoutópicas e culturalistas, os 

                                                                                                                                                                          
34 “Os cypherpunks (neologismo formado a partir de cyberpunks e criptografia – cypher) são 
tecnoanarquistas que lutam pela manutenção da privacidade no ciberespaço através da 
difusão de programas de criptografia de massa (...). Buscam garantir a liberdade individual e a 
proteção da privacidade dentro das redes de computadores” (LEMOS, 2010, p. 229). 
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padrões de auto-organização e finalidades das teias de interações digitais não 

emergiriam sistemicamente delas mesmas, mas da dialética entre forças 

sociais e materialidades envolvidas em sua construção. Uma dialética que, na 

perspectiva marxista, inscreve nas próprias dinâmicas e estruturas existentes a 

possibilidade de transformação dessas últimas. Por isso, a cibercultura 

manteria e reproduziria no espaço de fluxos das redes as dinâmicas sócio-

econômicas, políticas e culturais hegemônicas, mas apresentaria o potencial de 

nos estimular, “vez por outra, a pensar diferente a cogitar novos cenários” 

(RÜDIGER, 2011, p. 288). Os limites que, do meu ponto de vista, essa 

perspectiva apresenta para pensar uma política e uma comunicação de 

transformação em e por redes digitais residem em três pressupostos que 

assume de forma aproblemática. O primeiro, comum às visões culturalistas, é a 

pressuposição de entidades “sociais” e “materiais” já constituídas como tais, ao 

invés que feixes fluidos de associações provisoriamente estabilizados em 

“atores sociais”, “materialidades” e outras figurações. O segundo é a assunção 

como categoria apriorística do caráter dialético dos movimentos configuradores 

das redes digitais, enquanto na epistemontologia que proponho para pensar 

uma política transformadora – como mostrei no segundo capítulo e como 

defendem Hardt e Negri (2010a) – o movimento conflitual pela definição de 

critérios/condições de invariância e previsibilidade do que produz/estabiliza 

como real (o “social”, as “materialidades”, etc.) não tem quaisquer vetores 

prévios, não há sínteses que subsumam as multiplicidades em disputa. O 

terceiro limite deriva dos primeiros dois: se as únicas possiblidades de 

alternativa estão inscritas nas dinâmicas dialéticas existentes entre elementos 

previamente configurados como substâncias (sujeitos, relações sociais, 

tecnologias, etc.), a única transformação pensável é a reconfiguração de 

objetivos e usos das redes digitais – como prevê Castells (2015), com a única 

diferença de que este concebe as redes como um campo de comunicação livre 

em que atores em interação imprimem seus valores e interesses, enquanto as 

perspectivas materialistas as veem como um campo de conflitos cujos vetores 

expressam relações de força – e não suas “estruturas” e “lógicas” fundacionais. 

 Esse excursus sobre o conceito de cibercultura e suas principais 

concepções mostra que, para que uma política e uma comunicação 
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transformadoras na acepção que construí no segundo capítulo sejam 

pensáveis, essa ideia que é hegemônica no pensamento sobre o digital precisa 

ser se não descartada, ao menos dessubstancializada e relativizada 

abandonando os pressupostos não problematizados de uma “relação entre 

sujeitos humanos e tecnologias” (em suas diversas figurações: seja de 

“apropriação social das possibilidades tecnológicas”, de “solução da interação 

sujeito-objeto” ou de “síntese dialética” entre projetos sociais e tecnológicos 

divergentes) e de lógicas ou estruturas inerentes (também em suas diversas 

figurações: seja de “totalidade cultural coerente”, de “universal por contato”, de 

“auto-organização pela socialidade”, de “compartilhamento do valor da 

comunicação” ou de “movimento dialético”). Para evitar o risco de uma 

culturalização da percepção das conexões digitais (seja com ênfase na 

“cultura” como princípio organizador delas ou como produto da dialética entre 

“o social” e “o material”), descartarei o uso da noção de cibercultura nas 

reflexões a seguir sobre política e comunicação de transformação em e por 

meio de redes digitais. Manterei, porém, o núcleo que permeia suas diferentes 

conceituações, ressignificando-o. O que me interessa, de fato, extrair da ideia 

de uma cibercultura é que, ainda que não possa ser concebida como o produto 

de uma “relação entre ser humano e tecnologia” nem como totalidade coerente 

com lógicas intrínsecas produtos de auto-organização, as redes digitais 

contemporâneas efetivamente se instituíram como uma condição apriorística 

de possibilidades de subjetivação e de relação, se constituíram 

ontologicamente como um universal por forclusão: não uma “solução entre 

sujeito e objeto” ou uma “síntese dialética” de vetores divergentes que teria 

feito emergir “propriedades” inerentes, mas uma transcendentalização 

contingente de causalidades geradas por conexões, que produziu e produz 

subjetividades, relações de poder e um conjunto de dispositivos 

reguladores/organizadores. Essa concepção permite pensar, ao mesmo tempo, 

as redes como um metadispositivo de produção e regulação de processos de 

subjetivcação e de relações com lógicas não inerentes, mas temporariamente 

cristalizadas, e na possibilidade de uma transformação política que não se 

limite a reconfigurar os objetivos e usos das redes dentro de lógicas/estruturas 

dadas e inalteráveis, mas essas próprias lógicas/estruturas. Ou seja, permite 

pensar em uma transformação das condições de possibilidade das próprias 
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redes e não apenas nas redes como condições de possibilidades apriorísticas 

de processos de subjetivação e de relações. 

 O fato das redes digitais não terem lógicas inerentes não deve, então, 

fazer-nos perder de vista que se apresentam – ou, melhor, foram constituídas 

ontologicamente – como um metadispositivo que transformou feixes 

contingentes de associações em condições de possibilidade e pensabilidade de 

modos de subjetivação e de relação, condições que são assumidas como 

apriorísticas, não questionadas em seu caráter de critérios 

transcendentalizados. Existem lógicas e vetores gerais que permeiam todos os 

tipos de redes digitais independentemente de seus diferentes usos específicos, 

e é preciso considera-los se quisermos pensar em uma comunicação digital 

transformadora, mas não são derivações ou emergências necessárias, lógicas 

e direcionamentos “próprios” ou intrínsecos: apenas efetuações de 

virtualidades por forclusão, que mantêm inúmeras outras virtualidades latentes. 

O caráter de universal por forclusão que proponho para pensar as redes 

permite questionar tanto a concepção de uma cibercultura como emergência 

com lógicas próprias quanto tentativas conceituais de desmistificar a existência 

de “lógicas universais” da internet como a de Frédéric Martel (2015) que, após 

abrangentes estudos empíricos, chegou à conclusão de que a internet seria 

territorializada, isto é, permeada por comunidades (linguísticas, de afinidades, 

etc.) cada uma das quais imprimiria lógicas específicas, “identidades” próprias 

às suas redes. Segundo afirma: 

 

A web é hoje muito local, muito regional e às vezes 
nacional ou panregional, chegando eventualmente a 
transcender a geografia. Muitas vezes está ligada a uma 
“comunidade”, e sabemos que na língua americana essa 
expressão, community, remete ao mesmo tempo a um 
grupo étnico, a uma minoria sexual, uma religião ou até 
ao bairro e à cidade onde se mora. Às vezes, esse 
“território” assume uma forma linguística ou cultural; 
reflete então uma comunidade unida por interesses, 
afinidades ou gostos. (...) No fim das contas, as 
“conversas” pela internet são quase sempre delimitadas 
por esses “territórios”, raramente se revelando globais. 
(...). 
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Todas essas internets são diferentes, e também são 
diferentes de muitas maneiras. (...) a internet se 
fragmenta em função das culturas, línguas e regiões. Mas 
se a internet não é mais global, tampouco pode ser 
considerada nacional ou mesmo necessariamente local. 
Ela se insere num “território” ou numa “comunidade” que 
é própria a cada um de nós, um universo que podemos 
até certo ponto modelar, moldar com nossas 
“preferências” e as identidades plurais que cada um de 
nós possui ou escolhe valorizar. (MARTEL, 2015, p. 416-
417). 

 

 Além dessa concepção de uma internet “territorializada” – não muito 

distante da “tribalização da cibernética” de Lemos (2010, p. 260) – fundar-se 

em alguns dos mesmos pressupostos não problematizados que embasam a 

ideia de cibercultura como metalógica das redes (a “apropriação da internet 

pela cultura”, concebida como uma “esfera” com características dadas - partilha 

de língua, identidades, gostos, etc. – e uma ideia instrumental das tecnologias 

como ferramentas “moldadas” pelo “social”) e assumir acriticamente o modo de 

subjetivação neoliberal (o sujeito identitário autônomo que possui preferências, 

como suas propriedades, e tem identidades plurais entre as quais escolhe o 

que valorizar), ela reduz o caráter não universal e fragmentário que atribui às 

redes a um tipo específico de interações digitais, as “conversas” entre nós, e às 

perspectivas aglutinadoras de interações ou clusters. O que Martel (2015) não 

parece enxergar é que a constatação empírica da fragmentação e clusterização 

das redes por comunidades ou territórios linguísticos, de afinidades e 

preferências ou outros critérios não implica automaticamente na existência de 

“muitas internets”, cada uma com suas lógicas e “identidades” (no sentido 

moderno neoliberal de características “próprias”, livremente escolhidas). De 

fato, o que possibilita as “conversas” e demais interações produtoras de 

comunidades são lógicas de subjetivação e de interação que permeiam todas 

as redes e seus múltiplos “territórios”: a própria tendência à formação de 

comunidades por afinidades, gostos, preferências, interesses, línguas, 

sentimentos de pertencimento, etc. é uma metalógica que torna possível e 

pensável a territorialização das interações digitais, um universal instituído por 

forclusão. 
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 Por isso, penso que - mais que a proposta de Martel (2015) - resulte 

mais proveitoso para o meu propósito conceitual o alerta de Morozov (2011) 

contra o determinismo tecnológico, isto é, a convicção não problematizada de 

que toda tecnologia possuiria uma lógica unívoca e predeterminada que 

direcionaria seus possíveis usos, destinando-a a produzir necessariamente 

determinadas configurações de mundo. O pesquisador não rejeita a ideia de 

uma “lógica específica” de cada tecnologia, mas não as enxerga como um 

vetor único predeterminado e sim como um conjunto de tendências e 

possibilidades, algumas mais fortes que outras, cujo direcionamento é definido 

pelo agenciamento com elementos não tecnológicos: “a lógica da tecnologia, 

por quanto seja possível defender sua existência, muda dependendo do 

contexto” (MOROZOV, p. 276, tradução minha). 

Morozov mantêm como pressuposto aproblemático a ideia de uma 

relação entre “sociedade”/”cultura” e “tecnologia” entendidos como elementos 

com características “próprias” (ainda que os veja como conjuntos complexos e 

não unidirecionais, mas de vetores múltiplos); ainda assim, considero sua 

crítica à noção de lógicas unívocas da internet importante para o pensamento 

sobre política de transformação em ambiente digital, pois por um lado – citando 

Raymond Williams – atenta para o fato de que “o determinismo tecnológico nos 

impede também de reconhecer quanto tem de político na própria tecnologia (os 

tipos de práticas e os resultados que tende a favorecer) (...)” (Idem, p. 280, 

tradução minha) e, por outro lado, adverte contra os perigos da tendência 

conceitual oposta, a ideia de “neutralidade da internet” ou recusa de considerar 

que certas tecnologias tendam a direcionar seus usos e as interações que 

produzem para determinados vetores (mesmo que não como determinismo 

mecânico e unilinear). As reflexões que teci sobre os dispositivos do biopoder 

digital neoliberal apontam justamente para o fato de que os elementos 

configurados como programas, interfaces, hipermídias, infraestruturas físicas, 

discursos, etc. não só expressam a cristalização de critérios de determinação e 

possibilidades de subjetivação, significação e relação, como princípios de 

organização/direcionamento das subjetividades e relações que contribuem para 

produzir. Apesar de não problematizar as ideias de “forças tecnológicas” e de 

“forças sociais”, que na minha perspectiva não são dadas, mas configuradas 
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como tais pela estabilização temporária de determinadas teias de associações 

que instituem as categorias de “social” e de “tecnológico” e distribuem as 

qualidades dos entes entre uma dimensão e a outra, Morozov (2011) aponta 

para a necessidade de considerar, para compreender quais vetores irão 

prevalecer em uma situação específica entre os possibilitados pelas lógicas da 

internet, aquilo com o qual os dispositivos digitais coemergem e, uma vez 

consolidados, interagem: os mecanismos de subjetivação e princípios de 

organização das relações externos ao que se configura como redes digitais (e 

que se entrecruzam com os delas), assim como as subjetividades e relações 

efetivas que estes produzem. Defende, por isso, que para elaborar políticas 

que reconfigurem as redes para fins de emancipação (que, em sua perspectiva 

liberal, concebe como a ausência de vigilância e controle do indivíduo 

predicado por propriedades por parte de governos e corporações), “o caminho 

correto é analisar atentamente tanto a lógica da tecnologia, como a da 

sociedade que a adota” (Idem, p. 285, tradução minha). Segundo o 

pesquisador: 

 

A lógica à qual os expertos e os políticos teriam acesso é 
simplesmente uma interpretação daquilo que uma 
tecnologia específica é capaz de fazer dado um 
determinado conjunto de circunstâncias. Joseph 
Goebbels, que sujeitou habilmente o rádio à propaganda 
na Alemanha de Hitler, via sua lógica de maneira muito 
diferente de, por exemplo, Marconi. (Idem, p. 276, 
tradução minha). 

 

 Apesar de Morozov confundir, do meu ponto de vista, a lógica de uma 

tecnologia (seus princípios internos de organização e os vetores de 

subjetivação, ação e interação que estes possibilitam na relação dela com 

outros atores-rede; princípios que, como deixei claro, na perspectiva que adoto 

não são transcendentais, mas contingentes e instituídos por forclusão,) com 

seus modos de uso (efetivação de algumas das possiblidades previstas em sua 

lógica), o que me interessa reter de sua visão é a ênfase no interagenciamento 

entre as lógicas e possibilidades de diferentes dispositivos (digitais e não 

digitais) e atores-rede humanos e não humanos efetivamente constituídos 
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(sujeitos, discursos, instituições, modos de relação, etc.) que se reiteram ou, 

eventualmente, tensionam as formas dominantes de produção de 

subjetividades e de organização do real. O que, a meu ver, a confusão 

conceitual de Morozov não permite enxergar é que as lógicas atuais das redes 

digitais, constituídas em universal por forclusão, não são “múltiplas” por 

possibilitarem diferentes vetores, posto que todos os vetores que delas 

emanam respondem a critérios apriorísticos, transcendentalizados comuns 

(conectividade, interatividade, compartilhamento, etc.). Lógicas múltiplas viriam 

da produção de outros critérios de possibilidade e pensabilidade das redes e de 

definição de seus atores e suas relações. 

 

Lógicas transcendentalizadas e tendências de subjetivação e relação do 

metadispositivo das redes 

As reflexões que teci sobre dispositivos digitais neoliberais permitem 

conceber e sistematizar as principais lógicas que a atual configuração global da 

internet, como metadispositivo, instituiu em condições criteriais 

transcendentalizadas de produção de subjetividades e relações em redes 

digitais. À luz do exposto neste capítulo, considero que os princípios da 

conectividade (entendida tanto como a capacidade de conectar-se a redes 

digitais por meio de aparelhos fixos ou móveis quanto como o desejo, 

estimulado pela ação dos dispositivos e convertido em impulso inconsciente, de 

fazê-lo), da interatividade (a capacidade e o desejo, também incentivado pelos 

dispositivos e convertido em pulsão do inconsciente, de participar de trocas 

multilaterais em redes digitais: produzir ou editar/recombinar e divulgar 

mensagens; curtir e comentar mensagens divulgadas por outros nós; travar 

conversações em grupos de discussão, posts, sessão de comentários de blogs 

e outros espaços virtuais; bater papos em salas de chats ou programas de 

mensagens instantâneas; trocar arquivos de músicas, filmes, textos, fotos, etc.) 

e do compartilhamento (a capacidade e o desejo, igualmente provocado pela 

atuação dos dispositivos e configurado como tendência inconsciente, de 

retransmitir mensagens, editadas ou não) são principais parâmetros de 

organização das relações e de produção de subjetividades na internet, 
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constituindo-se em universais apriorísticos, pois são assumidos como 

inevitáveis e intrínsecos a toda atividade em redes digitais. 

É possível acrescentar a esses princípios outros dois igualmente 

convertidos em lógicas transcendentalizadas de todas as redes digitais. O 

primeiro é o do hackeamento, concebido tanto como recombinação dos 

elementos de uma mensagem hipermidiática ou de um software para produzir 

uma nova composição, quanto como um estilo de vida que – como mostrei no 

segundo capítulo - consiste na ressignificação e redefinição dos modos de uso 

de um produto ou fenômeno (SILVEIRA, 2012). Muitos movimentos hacktivistas 

e pela internet livre consideram a lógica do hackeamento o princípio destinado 

a subverter a propriedade como modo de regulação e organização das 

subjetividades e as relações, pois ao acabar com a propriedade intelectual de 

produtos imateriais incentivaria a emergência de um regime de produção 

aberto, baseado na cooperação, na gratuidade e na abundância que, aos 

poucos, estariam destinadas a substituir a competição, a troca mercantil e a 

escassez (MALINI e ANTOUN, 2013). Porém, se no segundo capítulo mostrei 

que o hacktivismo não tem tensionado o modo de determinação de 

subjetividades neoliberal, o discutido neste capítulo sobre os dispositivos 

digitais revela que a lógica da recombinação e ressignificação permanentes de 

mensagens, narrativas, programas, etc. apenas reconfigura o formato clássico 

da propriedade no capitalismo disciplinar, mas não tensiona a apropriação do 

valor produzido e feito circular (não necessariamente como propriedade 

individual ou empresarial juridicamente sancionada, mas como sua conversão 

em big data, como potencialização de softwares e sistemas de segurança pela 

livre cooperação gratuita entre programadores, etc.) como critério de regulação 

das relações digitais, incentivado inclusive por conceitos e práticas como 

Creative Commons, open source e outros. 

 Considero que um quinto princípio de organização das interações em 

redes digitais instituído como apriorístico na atual configuração destas últimas 

seja o da velocidade. As facilidades de interação possibilitadas pelas interfaces 

gráficas e o dispositivo da conectividade que promove conexões residenciais e 

móveis à internet cada vez mais rápidas provocaram uma aceleração cada vez 

mais vertiginosa das trocas digitais (recombinação e compartilhamento de 
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mensagens e arquivos; conversações digitais; produção colaborativa de 

programas, narrativas, discursos, afetos, etc.), originando uma “economia da 

velocidade” (MALINI e ANTOUN, 2013, p. 52) baseada na produção e difusão 

rápidas e constantes de valor. Esse processo tem contribuído para moldar 

inconscientes individuais e coletivos incentivando a emergência de uma 

tendência à afetação e a ação instantâneas, à expectativa de velocidade no 

pensar, no afetar e ser afetado, no expressar-se e no agir. 

 Proponho, então, pensar conectividade, interatividade, 

compartilhamento, hackeamento e velocidade como lógicas que permeiam e 

estruturam toda a internet, independentemente de seus múltiplos “territórios” e 

modos de uso: lógicas que não são padrões inerentes e emergentes e auto-

eco-organização, mas estabilizações temporárias de associações instituídas 

como critérios/condições apriorísticas de possibilidade e de pensabilidade das 

subjetividades e relações digitais por meio de uma transcendentalização por 

forclusão. São universais construídos, que mesmo sem ter qualquer caráter de 

inevitabilidade, são assumidos como tais e permeiam – na maioria dos casos, 

inconscientemente – todos os modos de subjetivação, todas as relações e 

todas as ações em redes digitais. É por causa dessas lógicas – não inerentes, 

mas instituídas e assumidas como a priori – que é possível considerar a 

configuração contemporânea das redes digitais como um metadispositivo. 

 Essas lógicas instituídas por forclusão têm produzido tendências de 

subjetivação e de interação que, assumindo diferentes configurações no 

agenciamento com outros processos subjetivantes e interacionais que 

atravessam diversos territórios (na acepção já mencionada de comunidades 

eventualmente, mas não necessariamente localizadas em um espaço 

geográfico específico), permeiam atualmente as relações digitais. Penso que o 

conceito de capital social adotado por Recuero (2009) para compreender as 

dinâmicas de interação das redes digitais seja útil para pensar alguns desses 

modos de subjetivação e interação; porém, ressignificando-o e substituíndo o 

“social” da expressão por relacional: não o concebo, de fato, como um conjunto 

de possíveis padrões de trocas intersubjetivas “próprios” de uma “esfera” já 

dada como tal (o “social”), mas como modos de construção de subjetividades e 

de relação constituídos a partir da transcendentalização de critérios de 
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possibilidade. Recuero (2009) conceitua o capital social como produto do 

conjunto de trocas que relacionam os sujeitos (indivíduos predicados por 

propriedades) conectados a uma rede e implica na capacidade individual ou 

coletiva de estabelecer e prezar pela manutenção de normas e valores de um 

grupo ou uma comunidade, nos diferentes níveis de domínio da informação 

relevante para um grupo ou comunidade (e a relativa capacidade de 

disponibiliza-la ou retê-la), na confiança atribuída aos nós de uma rede em 

virtude de sua expressão e consolidação dos atributos anteriores e na 

capacidade manifestada de coordenar ou comandar um grupo ou comunidade. 

A importância dessa compreensão, do meu ponto de vista, reside em apontar 

que o decantado caráter horizontal, descentralizado, cooperativo e plural das 

redes digitais não produz – como o determinismo tecnoutópico gostaria - igual 

capacidade de afetar e ser afetado, igual poder de enunciação e igual 

possibilidade de orientar ou direcionar pensamentos, discursos e ações. 

 A produção de capital relacional como consequência das lógicas 

transcendentalizadas das redes tem duas consequências importantes. A 

primeira é a tendência à concentração das interações digitais ao redor de hubs, 

isto é, eixos ou centros de distribuição, o que revela que teias supostamente 

horizontais, descentralizadas e de poder/saber distribuído não estão isentas de 

hierarquização e concentração da capacidade de enunciação e direcionamento 

das ações. Nas redes digitais horizontalidade e hierarquias, descentralização e 

concentração de poder/saber não se excluem mutuamente, mas convivem e se 

complementam. A segunda implicação é que “o poder de comunicação não 

reside somente naqueles que têm mais audiência e conexões na Internet, mas 

sobretudo naqueles que acumulam mais interações na rede” (MALINI e 

ANTOUN, 2013, p. 222). Isso quer dizer que o capital relacional de um nó é 

definido por “quantos grupos ou perfis pode criar e mobilizar na internet, ao 

invés de relevar apenas a quantidade de nós que ele traz conectado a si” 

(Idem, p. 222). Nos termos de Latour (2012), o poder dos nós enquanto atores-

redes é definido pela capacidade que manifestam de fazer outros atores 

fazerem coisas. 

Malini e Antoun veem essas duas tendências – a formação de centros 

de distribuição e o poder como produto da intensidade das interações - como 
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opostas e em disputa nas redes. Do meu ponto de vista, ao contrário, elas se 

complementam, emanando das mesmas lógicas transcendentalizadas que 

apontei. Segundo os dois pesquisadores, existiriam dois pensamentos 

diferentes sobre a construção de relações na internet: 

 

Por um lado, o paradigma dos hubs. Por outro, o das 
autoridades.  O primeiro é extraído da lógica algorítmica, 
onde o grau de conexão mede a capacidade de influir e 
de mobilizar a sociedade. Quanto mais conectado se 
está, mais poder se tem. O segundo paradigma institui a 
qualidade da informação e a intensidade das interações 
com diferentes grupos sociais como os elementos 
determinantes do poder de relevância na rede. O hub 
transmite; a autoridade atua. (Idem, p. 222). 

 

 Essa conceituação parece não enxergar três pontos. O primeiro é que o 

capital relacional acumulado por nós relativamente pobres de conexões, mas 

com forte capacidade de mobilização e afetação, isto é, com alta intensidade 

de interações, em circunstâncias específicas (mobilizações políticas, produção 

e disseminação de narrativas colaborativas, emergência de ambiências 

afetivas, intensas discussões coletivas sobre um tema, etc.) se tornam polos de 

adensamento de pontos de vista, centros geradores e distribuidores de ideias e 

narrativas, desempenhando uma função não só mobilizadora, mas também 

definidora e transmissora. Por exemplo, durante um movimento de ocupações 

de escolas em São Paulo e Goiás no final de 2015 algumas páginas no 

Facebook surgidas para divulgar as perspectivas gerais do movimento - como 

O Mal Educado e Não fechem minha escola - se tornaram em pouco tempo 

polos ricos de conexões devido à intensidade de sua atuação, isto é, ao capital 

relacional que acumularam; o mesmo ocorreu com páginas de coletivos 

feministas durante campanhas como #MeuPrimeiroAssédio, 

#MeuAmigoSecreto e #BelaRecatadaEDoLar. O segundo elemento que Malini 

e Antoun (2013), a meu ver, desconsideram é que na maioria dos casos os 

hubs que se consolidam como tais devido à sua alta conectividade possuem 

forte poder de influência nas redes não necessariamente pela quantidade das 

conexões que detêm, mas pela intensidade de suas interações. Por último, a 
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lógica algorítmica que os dois autores mencionam não opera por critérios 

somente quantitativos: é consenso hoje no âmbito do marketing digital, que 

estuda a lógica dos algoritmos de sites de redes sociais para utiliza-la a seu 

favor, que estes estabelecem o poder de um nó mais pela sua capacidade de 

gerar engajamento, ou seja, pelas cadeias de interações que suas ações 

produzem, do que pelo número de conexões que estabeleceu. Para os 

algoritmos do Facebook, perfis e páginas com relativamente poucas conexões, 

mas que produzem fluxos intensos de interações têm tanto ou mais poder de 

influência que perfis ou páginas com milhares ou milhões de conexões, e é 

com base nesse critério que organizam e direcionam as relações desses e com 

esses nós. Nem, portanto, a lógica algorítmica permeia exclusivamente a 

definição da relevância dos hubs, nem hubs e autoridades têm fronteiras 

rigidamente delimitadas, nem ainda a perspectiva dos hubs e a das autoridades 

se configuram como modos antagônicos de pensar as relações e o poder de 

influência em redes digitais. Os penso, em compensação, como conceitos 

complementares que permitem conceber o capital relacional dos nós de redes 

como produto do entrelaçamento dos princípios transcendentalizados da 

conectividade (que adquire ênfase nos hubs), da interatividade, do 

compartilhamento e do hackeamento (que ganham ênfase nas autoridades). 

 Esse caráter e essas implicações do capital relacional permitem 

conceber como um dos principais desdobramentos das lógicas - instituídas em 

a priori por forclusão - das redes digitais contemporâneas o gerenciamento de 

si como condição para “se posicionar” (usando um conceito do marketing, 

totalmente adequado à configuração neoliberal da internet), ter “visibilidade” 

(ser considerado referência de pensamento, comportamento, ação, 

credibilidade das informações divulgadas ou outras qualidades relacionais na 

percepção dos outros atores com os quais se está conectado), poder de 

enunciação (que não se reduz à simples possibilidade de enunciar, comum a 

todos os nós, mas à capacidade do que se enuncia de afetar outros atores e 

mobiliza-los) e influência (capacidade de fazer outros atores fazerem coisas). 

Não é um gerenciamento de si na acepção foucaultiana, de “técnicas adotadas 

pelo indivíduo para agir sobre si próprio” (FOUCAULT, 1992, p. 14 apud HAN, 

2016, p. 37, tradução minha) visando um autogoverno da subjetividade à 
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margem dos mecanismos de dominação e de controle (isto é, jogando com 

suas determinações para produzir espaços de liberdade como livre 

necessidade), mas na acepção mercadológica – portanto, totalmente interna às 

lógicas dos dispositivos neoliberais - de construção de estratégias para 

despertar o interesse de outros atores em conectar-se com um nó e gerar 

engajamento a partir dessas conexões. O gerenciamento mercadológico de si é 

o que produz e, simultaneamente, é produzido pelo capital relacional. Isso tem 

uma implicação decisiva para a política em redes digitais: quer ações e práticas 

políticas e comunicacionais em redes visem reconfigurar relações de poder 

emancipando sujeitos individuais e coletivos inferiorizados, reproduzir o status 

quo ou promover alterações no arranjo existente de associações para reiterar, 

e não mudar, relações de dominação, em todo caso só conseguirão mobilizar, 

afetar, gerar adesão e engajamento se os nós que as promoverem tiverem um 

forte capital relacional, independentemente de se essas ações forem 

desencadeadas e coordenadas por centros de controle ou surgirem de forma 

espontânea e auto-organizada. 

Por outro lado, qualquer ator (perfil ou página do Facebook, conta do 

Twitter, blog, etc.) que assuma, em uma rede temporariamente configurada, o 

papel de emissor, para ter influência e provocar outros atores à ação (ou seja, 

para acumular capital relacional) precisa, dentro das atuais lógicas da internet, 

promover/participar de agências (relações como compartilhamentos, 

conversações, etc.) instituidoras de perspectivas de rede, que Malini (2016) – 

com base no perspectivismo ameríndio – entende como as ideias que fazem os 

atores digitais em sua configuração humano-maquínica (perfis, páginas, etc.) 

se juntarem, agirem e se constituírem como sujeitos. Sendo cada ator/emissor 

– na perspectiva que proponho, com base em Latour (2012) – uma rede 

temporariamente estabilizada de conexões, seu poder de influência depende 

da multiplicidade de outros atores/mediadores que o atravessam e o 

constituem. Não há, portanto, como na concepção de Castells (2013; 2015), 

atores já subjetivados como indivíduos predicados por propriedades com 

interesses e valores “próprios” que constroem seu capital relacional 

adequando-se a lógicas “inerentes” das redes (entendidas como padrões 

emergentes), mas agências que estabilizam atores que, por sua vez, 
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desencadeiam ou participam de agências que os fortalecem como entes 

estabilizados e expandem seu poder (capital relacional) ou os enfraquecem e 

reconfiguram. Como afirma Malini (2016), um perfil em site de rede social – 

assim como qualquer outro ator digital: uma página, um blog, uma conta do 

Twitter, etc. – se constitui como pessoa na acepção de Viveiros de Castro: “um 

nó de uma vasta trama, uma singularidade enlaçada em uma rede cuja malha 

se espalha em diversas direções e se dobra em múltiplas dimensões (...)” 

(2011, p. 191 apud MALINI, 2016, p. 5). 

Perspectivas, na acepção viveiriana, são ideias, mas também – como 

mostrei no segundo capítulo – feixes de afeições (VIVEIROS DE CASTRO, 

2015), portanto, englobam desejos, necessidades, pulsões, sentimentos. 

Construídas por agências, elas constituem os sujeitos que, recursivamente, 

produzem agências que geram ou reiteram perspectivas. Esse movimento 

torna pertinente, para pensar a subjetivação e as relações em redes digitais, a 

concepção proposta já na segunda metade do século XIX por Gabriel Tarde 

(1983) do social e do sujeito como “feixes ligados de invenções irradiantes” (p. 

42), isto é, associações de partículas35 que se “criam, se esgotam ou se 

modificam e que se somam, se subtraem ou se combinam” (DELEUZE e 

GUATTARI, 1996, p. 98 apud MALINI, 2016, p. 3). Partículas que, por sua vez, 

surgem como estabilizações de conexões se propagam por diversos planos 

espaço-temporais, podendo permanecer latentes durante séculos e reaparecer 

em novas associações em espaços e tempos distantes dos onde emergiram. 

Tarde (1983) concebe a estabilização de partículas (sejam constituídas e 

experienciadas como necessidades naturais, desejos, crenças, conceitos, 

pulsões inconscientes, comportamentos, percepções estéticas, etc.) como 

inovação ou invenção e sua repetição ou reprodução como imitação: 

“Socialmente, não passa tudo de invenções e imitações” (p. 23). É uma 

sociologia das associações precursora da de Latour (2012) e que propõe 

pensar a produção do social e das subjetividades – e sua reprodução ou 

reconfiguração - como propagação por imitação (repetição) de elementos 

                                                           
35 Latour (2012), cuja sociologia das associações bebe da fonte de Tarde, chama essas 
partículas de morfismos, pois assumem diferentes formas nas teias de associações que 
constituem, configurando-se provisoriamente como biomorfismos, psicomorfismos, 
tecnomorfismos, etc. 
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configurados como ideias, modos de comportamentos, sentimentos, 

necessidades, etc. A criação de novas configurações subjetivas e sociais são, 

para Tarde: 

 

iniciativas renovadoras, que, trazendo ao mundo ao 
mesmo tempo necessidades novas e novas satisfações, 
nele se propagam em seguida ou tendem a propagar-se 
por imitação forçada ou espontânea, electiva ou 
inconsciente (...). (Idem, p. 22-23). 

 

 Na epistemontologia que proponho neste estudo, o que Tarde concebe 

como raios imitativos (re)produtores de real pode ser traduzido como a 

reiteração e, eventualmente, recombinação de associações de partículas 

(partículas por sua vez emersas como estabilizações de conexões intensivas, 

efetuações de virtualidades) provisoriamente solidificadas. Um movimento 

associativo, propagativo e reiterativo que, como o sociólogo ressalta, produz 

simultaneamente elementos e seus contrários, organizando, assim, as 

contestações, rebeldias, resistências e os contra-poderes possíveis e 

pensáveis. Como defende: 

 

Não se saberia afirmar nada sem surgir, num meio social 
por pouco complexo que seja, não somente a ideia que 
se afirma, mas também a negação dessa ideia. Eis 
porque o sobrenatural, afirmando-se na aparição das 
teologias, sugere o naturalismo que é a sua negação (...); 
eis porque o espiritualismo, ao afirmar-se, dá a ideia do 
materialismo; a monarquia, ao estabelecer-se, dá a ideia 
da república, etc. 

Diremos, portanto, agora com maior amplitude, que uma 
sociedade é um grupo de pessoas que apresentam entre 
elas semelhanças produzidas por imitação ou por 
contra-imitação. 

(...) Não há manifestação que não vá recrutando 
manifestantes e que não provoque a formação de um 
grupo de contra-manifestantes. (...) Mas tanto uns como 
outros têm o mesmo conteúdo de ideias e de projectos, 
são associados apesar de adversários ou porque 
adversários. (Idem, p. 9-10, grifo do autor). 
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 Tanto no que diz respeito à constituição de perspectivas de rede na 

internet, como para pensar subjetivações e práticas políticas transformadoras 

essa concepção tardiana têm implicações decisivas. Com relação à instituição 

de perspectivas em redes digitais por meio de agências, esse princípio nos 

permite conceber os conceitos agenciadores como cogeradores de suas 

perspectivas oponentes, ou seja, que a estabilização ou consolidação de uma 

perspectiva institui (ou reitera) um campo de possibilidades semânticas – 

portanto, de pensabilidade de alternativas – já dado e que, para manter o 

caráter de devir latente em cada perspectiva, é preciso não opô-la aos seus 

contrários, mas recriar pelas agências os seus próprios critérios de definição. 

Ideias machistas que se tornam perspectivas de rede contêm e, não raro, 

produzem ideias contrárias feministas; mas se as perspectivas feministas se 

limitarem a disputar uma hegemonia de narrativas, o máximo que poderão 

conseguir (ainda que não seja pouco, nem deva ser rejeitado) é disseminar 

uma percepção igualitária das relações de gênero. Porém, se perspectivas 

machistas podem se constituir e estimular a emergência de ideias 

agenciadoras opostas é porque o conceito de gênero como categoria de 

possibilidade/pensabilidade do real e de organização das relações 

intersubjetivas sustenta, como partícula comum, ambas as formações. Dentro 

de uma luta feminista em rede criar uma nova perspectiva não significaria, 

neste caso, constituir um conceito oposto a uma ideia machista, mas estimular 

a produção de agências que instituam conceitos agenciadores (e geradores de 

subjetividades) não centrados no gênero. Do ponto de vista mais amplo de uma 

política de transformação, dentro ou fora de redes digitais, a visão tardiana tem 

a mesma implicação: constituir-se como sujeito político transformador não 

equivale simplesmente a opor-se a ideias e práticas de poder/saber 

hegemônicas, estimular a contra-imitação de modelos dominantes ou a 

imitação de modelos contra-hegemônicos, mas propor/instituir ideias e práticas 

que redefinam as próprias condições de possibilidade e de pensabilidade 

transcendentalizadas e não problematizadas que geram os modelos 

dominantes e seus oponentes dentro do campo semântico/político dado. No 

caso citado das lutas feministas, por exemplo, pode significar propor práticas 
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de subjetivação e de relação não centradas no conceito de gênero, ao invés de 

somente opor a igualdade de gênero ao seu contrário instituído pelo machismo. 

 Incorporar a visão de Tarde (1983) à forma como proponho pensar a 

subjetivação em redes permite pensar os sujeitos que emergem das interações 

ou agências digitais como teias de associações ou cruzamentos de partículas 

provenientes de múltiplas direções e planos espaço-temporais: conceitos 

(incluindo as perspectivas de rede das quais participam e que, recursivamente, 

contribuem para instituir), desejos, crenças, discursos, modelos de 

comportamento, modos de percepção, sentimentos, etc. Associações que 

reproduzem pela reiteração imitativa ou, também por imitação ou contra-

imitação, reconfiguram. Como reforça o sociólogo, tudo aquilo que é 

experienciado como necessidade ou modo de ser novo é produto de raios 

imitativos repetidores ou recombinadores de associações: 

 

qualquer invenção se reduz ao cruzamento feliz (...) de 
uma corrente de imitação, seja com outra corrente de 
imitação que o reforça, seja com uma percepção exterior 
intensa, que faz aparecer com um aspecto imprevisto 
uma ideia recebida (...). Mas se decompusermos as 
percepções e os sentimentos de que se trata, veremos 
que eles próprios se resolvem quase inteiramente, e cada 
vez mais completamente, (...) em elementos psicológicos 
formados sob a influência do exemplo. (Idem, p. 66). 

 

 Em sintonia com a perspectiva que proponho nestas reflexões, Tarde 

(1983) concebe a estabilização de qualquer partícula que emerge de fluxos de 

conexões intensivas como a simultânea exclusão do campo das possibilidades 

e da semantização de outras virtualidades não efetuadas. Segundo afirma: 

 

Qualquer invenção que surge é um possível realizado 
entre mil, entre os possíveis diferentes, quero dizer, entre 
os necessários condicionais (...); e ao aparecer ela torna 
impossível doravante a maior parte desses possíveis, 
torna possíveis uma multidão de outras invenções que 
antes o não eram. (Idem, p. 68). 

 



258 
 

 A relevância dessas ideias de Tarde - que além de ter inspirado 

diretamente Latour (2012) tecem conexões intensivas, como tentei mostrar, 

com a filosofia do devir de Deleuze e Guattari (1992) e com o perspectivismo 

de Viveiros de Castro (2002; 2015) - para pensar a subjetivação em redes 

digitais, considerando estas últimas como um metadispositivo, reside no 

deslocamento da ideia de capital relacional como propriedade de nós de rede 

(conjunto de características adquiridas por sujeitos autônomos já individuados, 

por meio de um eficaz gerenciamento de si) para a de agenciamentos e 

perspectivas constituidores de sujeitos e de seu poder de influência. 

Agenciamentos e perspectivas que geram, estabilizam ou reproduzem 

necessidades, ideias, discursos, percepções, sentires, impulsos, tendências de 

pensamento e de ação, práticas relacionais que se cruzam e combinam em 

subjetividades possíveis dadas as condições transcendentalizadas na geração 

dessas partículas. Sujeitos que, por sua vez, se (re)produzem por imitação ou 

contra-imitação e que autogerenciam a construção de sua persona digital - com 

maior ou menor consciência dos agenciamentos que os determinam - seja para 

fortalecer suas adesão a determinadas perspectivas que os constituem, para 

“escolher” identidades recombinando elementos disponíveis dentro do critério 

apriorístico da predicação por propriedades ou para gerar novas ondas 

imitativas (exercer ou expandir seu capital relacional). 

Isso não quer dizer desconsiderar que nós de rede podem 

deliberadamente, experienciando-a como ação racional planejada que 

responde a interesses e valores “próprios” individuais ou de um grupo, atuar 

para estimular determinadas atitudes e sentires ou direcionar (ao menos, tentar 

direcionar) o pensamento, os sentimentos e as ações de outros nós com base 

no estudo e o conhecimento das lógicas das redes (percebidas ou não como a 

priori construídos). Mas implica em considerar que o agendamento do 

pensamento, a produção exitosa de ambiências afetivas, a reprodução de 

discursos, o direcionamento da ação individual e coletiva para certos fins são 

mais produto das agências instituidoras de perspectivas (a intensidade das 

interações digitais que combinam e recombinam partículas circulantes) e da 

ação dessas últimas na constituição/reprodução de subjetividades do que do 

agir individual ou coordenado de atores específicos, por quanto estes últimos 
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possam ampliar sua capacidade de influência graças à intensidade de certas 

agências e, assim, contribuir significativamente para a emergência e 

consolidação de determinadas perspectivas. Por exemplo, se discursos 

conservadores emergem com força de interações entre usuários em uma 

multiplicidade de redes e comunidades virtuais, nós que compreendam essa 

tendência e a estimulem deliberadamente podem se tornar influentes e dessa 

forma, eventualmente, desempenhar um papel importante na formação de 

conceitos ou discursos agenciadores de subjetividades conservadoras. Mas 

isso não ocorre especificamente pela “popularidade” ou o poder de transmissão 

de um nó ou um conjunto de nós, mas pela intensidade das agências e a ampla 

circulação dos elementos potencialmente produtores dessas perspectivas: 

ocorre, se adotarmos a linguagem de Tarde (1983), pelo poder dos raios 

imitativos instituidores de subjetividades e de relações. Por isso, considero que 

ao passo que o conceito de capital relacional é extremamente relevante para 

compreender as dinâmicas de interação em redes digitais e a diferente 

distribuição do poder de enunciação e de influência entre os nós, ele precisa 

ser concebido não como uma propriedade adquirida, mas como um feixe de 

possibilidades de afetação que emerge de conjuntos de conexões e se distribui 

de modo fluido entre os atores que essas conexões estabilizam. É porque há 

muitas e intensas interações – principalmente, entre nós pobres de conexões – 

que produzem ou reiteram sentires, discursos, padrões de comportamento, etc. 

que alguns nós, configurados nesses mesmos fluxos e temporariamente 

capazes de compreender suas tendências imitativas, se tornam influentes. E, 

como lembra Malini (2016), quando há milhares ou milhões de nós influentes, a 

grande maioria dos quais não possui um número elevado de conexões, a 

formação e consolidação de uma perspectiva agenciadora de subjetividades e 

influenciadora de pensamento não pode ser atribuída à ação específica de 

atores que têm muitas conexões (hubs com forte poder de distribuição) ou um 

alto nível de confiança dentro de determinadas redes (autoridades, cuja 

popularidade independe de seu número de conexões), mas - ainda que a 

atuação desses atores tenha contribuído de maneira importante - às trocas que 

permitiram a emergência daquela perspectiva. 
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 Uma das principais tendências de subjetivação que emergem da ação 

cruzada das lógicas da interatividade, do compartilhamento e da velocidade 

aliada ao dispositivo da transparência e aos movimentos imitativos de 

consolidação/reconfiguração de sujeitos em rede, que reforçam e propagam 

determinadas associações de partículas, é a afetação instantânea por 

emoções. Em sites de redes sociais, blogs e outras plataformas esse modo de 

afetação produz atitudes como a curtida, o comentário ou o compartilhamento 

imediato de mensagens como forma de descarga emotiva, o que em muitos 

casos favorece a (re)produção acrítica de discursos e conceitos agenciadores 

e, eventualmente, a emergência de ambiências afetivas temporárias capazes 

de desencadear ações ou mobilizações. Não é por acaso que, para Han 

(2016), o neoliberal digital seria um capitalismo da emoção. O filósofo sul-

coreano distingue conceitualmente emoção ou afeto de sentimento. O 

sentimento, afirma, tem duração e admite narração, implica em lentidão e 

favorece a racionalidade, que para florescer necessita de duração, constância 

e regularidade. O weberiano capitalismo ascético da acumulação seria, nessa 

ótica, um capitalismo do sentimento: um sentimento persistente de medo 

geraria a lógica racional, calculada da acumulação incessante. A emoção ou 

afeto, por sua vez, são instantâneos, situacionais e voláteis. Não podem ser 

narrados, são performativos: precisam “libertar-se” encontrando uma forma de 

expressão. O capitalismo contemporâneo do consumo, segundo Han, estaria 

baseado na exploração das emoções, da qual as redes digitais seriam um dos 

principais dispositivos: 

 

Também o meio digital é um meio do afeto: a 
comunicação digital favorece uma descarga imediata de 
afeto. Já em virtude da sua temporalidade, a 
comunicação digital transporta mais afetos que 
sentimentos: as shitstorms36 são tempestades afetivas e 
são típicas da comunicação digital. (Idem, p. 52, tradução 
minha, grifo do autor). 

 

                                                           
36 Shitstorm é uma expressão de língua inglesa incorporada como anglicismo no alemão, o 

idioma em que Han (2016) escreve, que indica a discussão acirrada em redes digitais, 
especialmente sites de redes sociais e blogs, ao redor de questões consideradas de interesse 
coletivo com o uso de uma linguagem com fortes conotações negativas e não raro violenta. 
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 A conceituação de Han parece atribuir a sentimentos e emoções um 

caráter de elementos inerentes a uma “natureza” ou “essência humana” 

pressuposta, enquanto na perspectiva proposta neste estudo podemos 

considerar ambos como ondas (feixes de conexões intensivas) 

temporariamente estabilizadas que se configuram como fenômenos “psíquicos” 

em determinadas teias de associações, teias que também definem as 

“características” - que não são universais nem apriorísticas - de cada estado 

que instituem como sentimento ou emoção e distribuem experiências subjetivas 

entre uns e outros. O próprio Han, por exemplo, trata o medo como um 

sentimento, pois em determinadas circunstâncias admite duração e é narrável, 

mas não percebe que em relações específicas pode assumir o caráter de uma 

emoção: ser despertado por uma situação concreta, ser efêmero e necessitar 

ser “descarregado”. Han também assume a “racionalidade” como dada, um a 

priori com propriedades inerentes, sem perceber que o que qualifica como tal é 

um conceito de “racional” instituído (e convertido em transcendental) pelo 

paradigma ocidentalocêntrico de inteligibilidade do real, que - como mostrei no 

segundo capítulo - fundamenta a razão na lógica aristotélica (baseada nos 

princípios de identidade, não contradição e terceiro excluído) e nas operações 

de disjunção da realidade em esferas e de redução do todo à soma de suas 

partes; princípios aos quais a modernidade ocidental acrescentou um caráter 

instrumental: a elaboração de meios para a obtenção de fins. Essa 

universalização por forclusão de uma ideia de razão permite perceber, como 

aponta Morin (2001), a imbricação presente em todas as operações de 

pensamento e formas de sentir de lógicas e princípios que a “purificação” 

moderna (LATOUR, 2008) separou e distribuiu entre “pensamento racional” e 

“irracional”, “lógico” e “mítico”, entre outras categorias. 

Feitas essas ressalvas, considero as reflexões de Han (2016) 

proveitosas para ressaltar que o principal modo de afetação instituído pelos 

dispositivos digitais neoliberais e pelas próprias redes digitais como 

metadispositivo é a afetação por emoção, que pressupõe a constituição em 

emoções de partículas consolidadas como fenômenos “psíquicos”. As redes e 

seus dispositivos produzem emoções, transformam elementos estabilizados 

como psíquicos/inconscientes em estados efêmeros, situacionais e 
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performativos, e em ação conjunta com os demais dispositivos neoliberais 

(práticas discursivas, mídias de massa, etc.) preestabelecem as emoções 

possíveis na atual organização do sensível: “O design emotivo forja as 

emoções, plasma modelos emotivos” (Idem, p. 57, tradução minha, grifo do 

autor). Uma vez produzidas emoções e predeterminado quais podem ser 

legitimamente experienciadas, os dispositivos digitais estimulam a afetação dos 

sujeitos por elas como pressuposto da ação dentro e fora das redes. Ação que 

por esse motivo, na maioria dos casos, se configura como não reflexiva. Han 

ressalta, de fato, a estreita relação que existe entre afetação por emoção e 

dimensão pré-reflexiva da ação: 

 

As emoções são performativas no sentido de que evocam 
determinadas ações: como inclinações, representam o 
fundamento energético e sensorial da ação. (...) 
Constituem aquele plano pré-reflexivo, semiconsciente, 
corpóreo-instintivo da ação, do qual com frequência não 
se está propriamente cientes. A psicopolítica37 neoliberal 
se apossa da emoção, de forma a influenciar as ações 
justamente no plano pré-reflexivo. (Idem, p. 58-59, 
tradução minha, grifo do autor). 

 

 É preciso lançar, mais uma vez, uns necessários alertas para que não se 

substancializem e dicotomizem as ideias de “consciência” e “inconsciente”, 

“corpo” e “psique” e “emoção” e “reflexão”, mas se concebam como 

associações temporariamente estabilizadas de partículas dentro de redes de 

relações que as configuram como “esferas” inter-relacionadas, definindo 

provisoriamente suas “propriedades”; para que se perceba a imbricação e 

copresença de cada uma delas em todas as outras (qualquer “ação” está 

permeada de “emoções”, assim como toda “emoção” é uma “ação de sentir”) e 

para que o prefixo “pré” de “pré-reflexivo” não induza a pensar em algum tipo 

de sequência ou linearidade nos processos de afetação por emoção e de ação 

(como se se produzissem primeiro “emoções” ou “reflexões” e depois “ações”), 

                                                           
37 Pelos motivos discutidos em outra parte deste capítulo, prefiro manter nestas reflexões o 
conceito de biopoder (HARDT e NEGRI, 2005; 2010) para pensar os mecanismos 
contemporâneos - modernos, capitalistas e neoliberais - de controle/regulação de 
subjetividades e de organização de relações, ao invés do de psicopolítica proposto por Han 
(2016). 
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pois ações e as emoções ou reflexões a elas atreladas emergem juntas das 

mesmas teias de interações. Feitas essas ressalvas, o que Han revela é que a 

maneira predominante pela qual a ação ou a mobilização surgem em redes 

digitais ou a partir de redes digitais é por afetação, individual ou coletiva, por 

emoção. 

 Uma manifestação expressiva dessa tendência é a lógica que sustenta o 

compartilhamento, geralmente imediato, de memes. Como destaca Felinto 

(2013), “menos que a dimensão do significado, o importante na experiência 

memética é a geração de afetos, de ambiências emocionais que adquirem 

características virais” (p. 10-11, grifo do autor). O que (re)produz unidade 

memética, isto é, o princípio que sustenta a sobrevivência nas redes e a 

disseminação de um meme, não é nem seu caráter semântico nem o 

representacional, mas a capacidade que alguns de seus elementos ou 

partículas semânticas e representacionais apresentam de acionar afetos: 

 

Nessa sociedade, a comunicação atua menos como 
processo de transmissão de sentidos que de 
processamento e difusão de afetos. (...) a troca de 
significados começa a perder espaço face à centralidade 
das práticas de geração e consumo de ambiências 
emocionais. (Idem, p. 12). 

 

 A possibilidade dos memes gerarem emoções – e, portanto, produzirem 

ou contribuírem para a produção de ambiências afetivas - pressupõe a 

constituição e transcendentalização de modos de afetação (possibilidades, 

convertidas em apriorísticas, de afetar e ser afetado) e de conjuntos, que 

podem ser amplos, de associações possíveis entre partículas ou morfismos 

subjetivantes e esses modos de afetação. Ou seja, é necessário que estejam 

predefinidas – e transformadas em transcendentais - emoções possíveis 

(concebíveis e experienciáveis) e princípios de conexão entre elas e discursos, 

ideias e outros morfismos configuradores de subjetividades. 

Castells (2015) tipifica as principais emoções que configurariam o modo 

de afetação capitalista neoliberal e sua versão digital. Apesar de, do meu ponto 
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de vista, qualquer tipificação desse tipo ser reducionista posto o caráter 

multifacetado e complexo das possibilidades emotivas e semânticas 

concebíveis no atual regime de determinação, considero que a ênfase dada 

pelo autor a certas emoções seja reveladora de tendências que despontam das 

interações digitais e, principalmente, de sua matriz geradora. O sociólogo, com 

base em pesquisas de neurociências e psicologia cognitiva, acredita que os 

pares entusiasmo/depressão e medo/tranquilidade – como mostrei com base 

em Tarde (1983), toda partícula pressupõe e determina seu oposto – e 

emoções conotadas negativamente como ansiedade e raiva (cujos possíveis 

contrários podem ser considerados serenidade e paz, que o sociólogo não 

menciona por não enxerga-los como determinantes na afetação por emoção 

hodierna) seriam os afetos dominantes na política contemporânea, como 

consequência principalmente das  narrativas – do ponto de vista que 

apresento, das perspectivas agenciadoras – que se formam e circulam nas 

redes digitais. Ao analisar movimentos auto-organizados surgidos a partir de 

redes digitais em diversos países em 2011, o autor renomeia a raiva como 

indignação e acrescenta aos afetos mencionados a esperança (CASTELLS, 

2013). Para além da maior ou menos pertinência dessa categorização, o que 

me parece mais importante na concepção do autor é que, baseando-se em 

teorias neurocientíficas, enfatiza que a maioria dessas emoções estaria 

organizada em moldes ou predisposições no inconsciente – acrescentaria, a 

partir de Tarde (1983), por processos imitativos – que, ao interagirem com 

mensagens e narrativas, provocam dois processos simultâneos: a descarga 

emotiva, ou seja, a expressão instantânea de um ou um conjunto de modos de 

sentir presentes na atual configuração do sujeito, que pode levar à 

aproximação/adesão, à rejeição ou ao engajamento crítico com a mensagem; e 

à seleção de alguns aspectos da mensagem, sua associação com outros 

elementos para “estabelecer conexões entre eles a fim de promover uma 

interpretação, avaliação e/ou solução específicas” (ENTMAN, 2004, p. 5 apud 

CASTELLS, 2015, p. 211). 

O que, do meu ponto de vista, essas ideias deixam evidente é que 

mensagens ou narrativas com capacidade de afetação em redes digitais são 

aquelas com carga emotiva e que esta última não é uma propriedade inerente, 
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mas é produzida pela capacidade que seus elementos linguísticos, imagéticos, 

musicais e outros têm de ir ao encontro de predisposições inconscientes 

preconfiguradas pela ação de raios imitativos. Outra implicação é que 

discursos, conceitos e práticas relacionais que se consolidam como padrões ou 

se disseminam por contágio em redes digitais, provocando eventualmente o 

surgimento de comunidades temporárias ou ambiências afetivas mobilizadoras, 

se produzem com base na afetação por emoções. Emoções que, mesmo 

sendo feixes de possíveis modos de sentir, só se efetuam ou expressam na 

conexão com elementos (atores-rede) que as alimentam; elementos que, por 

sua vez, reforçam, reconfiguram ou negam perspectivas que participam da 

constituição dos sujeitos. Se a ansiedade, por exemplo, se configura como uma 

preocupação informe e permanente, sua expressão necessita da conexão com 

elementos que a ativem e direcionem, que podem ser fornecidos por narrativas 

ou conceitos que se formam e circulam em redes. Da mesma forma, se a raiva 

“é uma reação a um evento negativo que contradiz um desejo” (CASTELLS, 

2015, p. 201, grifo do autor), sua ativação pressupõe desejos incorporados no 

arranjo atual de uma subjetividade, produzidos nela por imitação ou contra-

imitação, e é um afeto que “aumenta com a percepção de uma ação injusta e 

com a identificação do agente responsável pela ação” (Idem, p. 201, grifo do 

autor), ou seja, precisa de atores que definam um vetor ou conjunto de vetores 

para a sua expressão. Por sua vez, a esperança enquanto imaginação do 

futuro (CASTELLS, 2013) exige de ideias e objetivos que a expressem. O que 

quer dizer que as redes digitais enquanto metadispositivo incentivam a 

produção e reprodução de conceitos, discursos e práticas tendencialmente 

fechadas (independentemente de se têm caráter e finalidades conservadoras 

ou emancipatórias), geradoras e reiteradoras de identidades ao invés que de 

diferença (na acepção de modo de existência do ser conceituada no segundo 

capítulo), suportadas nisso – como já mostrei – pela lógica algorítmica que as 

permeia. E isso não ocorre apesar de seu caráter descentralizado, horizontal e 

cooperativo, mas por causa dele: como vimos, é nas e pelas agências 

descentralizadas, horizontais e cooperativas disseminadoras e recombinadoras 

de partículas que se consolidam perspectivas (conceitos, discursos, narrativas) 

que agenciam subjetividades (re)produzindo, fixando e afetando emoções. 
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Safatle (2015) ressalta que é pela produção reiterada de afetos que 

determinadas possibilidades de vida são continuamente assumidas em 

detrimento de outras. Embora não se refira especificamente aos afetos 

produzidos em e por redes digitais, essa ideia evidencia a relevância da 

afetação por emoção na (re)produção de modos de vida, tipos de subjetivação, 

discursos, relações: 

 

Devemos ter sempre em mente que formas de vida 
determinadas se fundamentam em afetos específicos, ou 
seja, elas precisam de tais afetos para continuar a se 
repetir, a impor seus modos de ordenamento definindo, 
com isso, o campo dos possíveis. Há uma adesão social 
construída através de afecções. Nesse sentido, quando 
sociedades se transformam, abrindo-se à produção de 
formas singulares de vida, os afetos começam a circular 
de outra forma, a agenciar-se de maneira a produzir 
outros objetos e efeitos. (Idem, p. 17). 

 

Afetos são produtores e reprodutores de modos de vida. Nas redes 

digitais, afetos contribuem para gerar, consolidar e provocar adesão a 

perspectivas que constituem ou fortalecem modos de vida (conceitos, 

discursos, modos de relação, práticas, etc.) e que, por sua vez, agenciam 

afetos reproduzindo ou reconfigurando subjetividades que, afetadas por 

emoção, alimentam ou reconfiguram perspectivas em um incessante 

movimento recursivo. Por exemplo, o ódio – não incluído por Castells (2013; 

2015) entre os principais afetos contemporâneos na política e nas redes, mas 

considerado por Tiburi (2015) como o que atualmente predominaria nesses 

âmbitos – (re)produz subjetividades fechadas ao diálogo e à relação com tudo 

aquilo que percebem como alteridade, fortemente identitárias e 

tendencialmente violentas. Em redes e comunidades virtuais, ele contribui para 

a emergência, consolidação e disseminação de conceitos, discursos e 

narrativas que inferiorizam indivíduos ou grupos. Essas perspectivas de rede, 

interagindo com subjetividades que incorporaram o ódio à sua atual 

configuração, as afeta por emoção contribuindo para fortalecer as associações 

que as constituem ou gerando nelas, por imitação ou contra-imitação, 

necessidades ou ideias ainda não experimentadas, mas coerentes com sua 
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forma de vida. Essas subjetividades fortalecidas e alimentadas com novas 

necessidades, desejos e discursos fundados no ódio, por sua vez, participando 

de intensas agências contribuem para fortalecer, criar ou reconfigurar 

perspectivas de rede. Do ponto de vista de uma comunicação e política de 

transformação em redes digitais, isso implica na necessidade de não apenas 

disputar a hegemonia de certas perspectivas dentro desse movimento 

recursivo, mas de curto-circuitar a sua lógica. 

Voltando à categorização de Castells (2013; 2015) dos afetos 

dominantes na política e nas redes, penso que qualquer tentativa de listar ou 

categorizar as emoções circulantes nas diferentes teias de associações 

contemporâneas seja menos proveitosa do que pensar no núcleo afetivo ou 

conjunto de partículas estabilizadas como “psíquicas” que permeia e sustenta a 

maioria dos afetos possíveis/pensáveis no atual regime de determinação: 

aquilo que chamarei de afeto gerador, ou conjunto de critérios emocionais 

transcendentalizados, convertidos em a priori ou condições de possibilidade e 

manifestação da maioria das emoções atualmente circulantes. Como Safatle 

(2015), considero que a emoção geradora e agenciadora da maioria das 

possibilidades de afetação do modo de determinação capitalista neoliberal é o 

medo e esse medo é acima de tudo, para além de todos seus possíveis 

direcionamentos e figurações, medo do desamparo, entendendo este último 

como indeterminação produtiva, ausência de fixações não apenas de 

conteúdos, mas também de modos formais de invariância. 

Entusiasmo, tranquilidade, ansiedade, raiva/indignação, ódio – para citar 

apenas os afetos destacados por Castells (2013; 2015) e Tiburi (2015) como, 

nas perspectivas deles, dominantes na política, nas relações intersubjetivas e 

nas redes digitais contemporâneas – respondem, seja enquanto feixes de 

possibilidades de sentir como em suas múltiplas expressões, às mesmas 

causalidades ou condições criteriais transcendentalizadas: necessidade de 

fixação identitária, de reprodução do mesmo, de fortalecimento do mesmo na 

relação/contraposição com o outro entendido como versão diferente do mesmo, 

temor do não determinado e não controlável. O que entusiasma é aquilo que é 

percebido como potencial de expansão do si predicado por propriedades; o que 

tranquiliza é aquilo que fortalece o si; o que provoca ansiedade é aquilo que 
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ameaça a estabilidade do si ou o próprio impulso à reiteração permanente do si 

pelo medo inconsciente e constante de sua desestruturação; o que 

desencadeia raiva/indignação é aquilo que é experienciado como princípio, 

discurso ou ação contrários a ideias, crenças, desejos “próprios” do si; o que se 

odeia é aquilo que é percebido como ameaça à reprodução do si. Até o amor, 

no campo de possibilidades semânticas do regime de determinação moderno 

capitalista em sua versão neoliberal, é experienciado ou como consolidação, 

fortalecimento ou “melhoramento”/potencialização das propriedades do si na 

relação com o “outro” (outras versão do mesmo) amado, ou como posse de um 

outro ao qual o si percebe-se vinculado em virtude das propriedades que esse 

outro tem, ou como movimento não possessivo em direção a um outro que atrai 

ou que nos vincula por suas qualidades/atributos/propriedades ou, ainda, como 

“aceitação” do outro “como é” (ou seja, com as propriedades pelas quais está 

temporariamente configurado): em todos os casos, é função da identidade por 

predicação por propriedades e do medo da indeterminação. A diferença do 

amor com relação aos demais afetos possíveis/pensáveis no atual modo de 

determinação é que, enquanto os primeiros só conseguem ser pensados de 

forma identitária, portanto em uma relação negativa/forclusiva com a 

indeterminação, ele – se conectado com devires não efetuados, com aquilo que 

não é pensável em termos identitários - pode ser concebido também como 

abertura ao que não está determinado em mim e no outro, como movimento de 

despossessão, de instituição de causalidades impossíveis, impensáveis e 

escassamente previsíveis. É por isso que, como destacam Hardt e Negri 

(2010a) inspirados por Spinoza, o amor pode se tornar “o motor ontológico que 

produz o comum” (p. 199, tradução minha). Mas isso não invalida, como 

reforça o fato de que no regime de determinação moderno capitalista neoliberal 

as emoções possíveis e os modos de afetação que produzem respondem a 

uma mesma matriz afetiva: o medo do desamparo. O que quer dizer que 

práticas de comunicação para uma política transformadora no metadispositivo 

das redes digitais deverão principalmente, para que estas se abram à 

“produção de formas singulares de vida” (SAFATLE, 2015, p. 17), recusar a 

previsibilidade e a regularidade que reforçam o medo (ao imprevisível, o 

imponderável, o não controlável, o indeterminado) e, reforçando-o, 

(re)produzem identidades predicadas por propriedades. 
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Sendo o medo do desamparo, que se sustenta no princípio 

transcendentalizado da identidade predicada por propriedades, a emoção 

geradora das possibilidades de afetação do regime de determinação capitalista 

neoliberal, considero que os principais critérios – instituídos por forclusão e 

convertidos em apriorísticos – de conexão entre emoções possíveis/pensáveis 

na ordem atual e partículas ou morfismos subjetivantes (ideias, discursos, 

imagens, sons, etc.) sejam a reiteração, a recombinação ou a ameaça à 

configuração identitária temporariamente assumida pela subjetividade afetada. 

Ou seja, afeta – seja por indignação, entusiasmo, medo, ódio ou outras 

emoções concebíveis no modo de determinação atual – aquilo que é 

experienciado como (efetiva ou potencialmente) fortalecedor das 

“propriedades” do si (portanto, da identidade escolhida ou recebida), como 

recombinador dessas “propriedades” e eventualmente acrescentador de outras 

em uma nova configuração do si que mantêm sua identidade formal ou como 

ameaçador à perpetuação da identidade do si. 

Um meme, portanto, pode desencadear entusiasmo, provocando seu 

compartilhamento, porque é percebido como fortalecedor de uma visão de 

mundo, valores e discursos considerados “próprios”; inquietação, ansiedade, 

curiosidade ou outras emoções porque estimula uma reconfiguração do si (por 

exemplo, quando apresenta realidades que se gostaria de ignorar e que - 

apesar de gerarem diferentes julgamentos e significações a seu respeito - não 

são negadas38, o que obriga a definir se se é “sensível” ou “indiferente”, 

“empático” ou “egoísta”); indignação, que também tende a gerar 

compartilhamento, ou porque é experienciado como ameaçador à visão de 

                                                           
38 Por exemplo, imagens de crianças famintas, crianças vítimas de guerras, crianças imigrantes 
na tentativa de atravessar um mar ou cruzar uma fronteira, crianças em campos de refugiados 
e semelhantes são sujeitas a desencadearem cadeias de significações heterogêneas 
(diferentes julgamentos/avaliações das causas e consequências dessas situações, da 
oportunidade ou não do seu registro fotográfico, etc.) dependendo da configuração subjetiva de 
cada receptor, mas na maioria dos casos não são rejeitadas como ameaças ou negação da 
“própria” visão de mundo e das “próprias” verdades. Geralmente, portanto, inquietam ou 
entristecem (no caso de subjetividades que se constituíram como engajadas com causas 
emancipatórias, indignam ou porque contrariam seu valores ou porque confirmam suas 
percepções sobre as injustiças do mundo). Outros tipos de imagens, em compensação, como 
por exemplo as de supostos “criminosos” amarrados a postes, de homossexuais ou transexuais 
espancados, etc. têm potencial de inquietar ou indignar apenas subjetividades configuradas 
como engajadas, pois em subjetividades estabilizadas como conservadoras tendem ou a gerar 
entusiasmo/aprovação porque confirmam a negação do direito à existência de determinados 
grupos ou a ativar o ódio contra grupos percebidos como expressões de princípios contrários 
(defensores dos direitos humanos, ativistas pelos direitos de homossexuais e transexuais, etc.). 
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mundo, os valores, à validade dos discursos, às “verdades” que o si constituiu 

como “próprias” ou porque afirma/confirma fenômenos percebidos como 

injustos/inaceitáveis. Portanto, se – como sustenta Felinto (2013) – a geração 

de afetos não depende da produção/transmissão de significados, pois 

significados análogos podem ser agenciados por emoções diferentes e as 

mesmas emoções podem desencadear significações distintas dependendo da 

cada configuração subjetiva, os modos formais de conexão entre elementos 

linguísticos, sonoros, imagéticos, etc. e emoções atualmente 

possíveis/pensáveis respondem a princípios transcendentalizados que derivam 

dos critérios gerais de produção/organização do real da ordem de 

determinação capitalista neoliberal. 

Recapitulando o que foi discutido sobre dispositivos digitais e redes 

digitais como metadispositivo, concebo então estas últimas como um universal 

construído, instituído por forclusão, que definiu lógicas que se converteram em 

critérios transcendentalizados de subjetivação e relação. Esses princípios são a 

conectividade, a interatividade, o compartilhamento, o hackeamento e a 

velocidade que, agindo de forma entrecruzada sustentando e sustentadas por 

um conjunto de dispositivos (interfaces gráficas, transparência, conectividade, 

convergência, big data e algoritmos), produzem tendências de subjetivação e 

de interação. Considero as principais dessas tendências a produção e 

distribuição de capital relacional entre nós de redes, a formação de hubs 

(centros de distribuição de mensagens, ricos de conexões) e autoridades (nós 

com alta intensidade de interações e forte poder de influência, mesmo que 

pobres em número de conexões), o gerenciamento de si - na acepção 

mercadológica de construção de estratégias para despertar interesse em 

outros atores e provocar engajamento – como modo de acumulação de capital 

relacional, a emergência de perspectivas de rede constituidoras de 

subjetividades, a subjetivação por combinação e recombinação de partículas 

(feixes de conexões) reiteradas por movimentos de imitação e contra-imitação 

e a afetação por emoção que tem como princípio afetivo gerador o medo da 

indeterminação. Práticas de comunicação e políticas em e por redes digitais, 

portanto, serão de transformação – e não somente de reconfiguração – se 
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tensionarem e subverterem essas lógicas transcendentalizadas, conectando-se 

com a indeterminação produtiva. 
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Ciberativismo, tecnopolítica, movimentos sociais em rede: problemas 

teóricos e políticos dessas conceituações 

 Concebendo as redes digitais um metadispositivo constituído em 

universal por forclusão que (re)produz lógicas transcendentalizadas de 

subjetivação e relação que reiteram o regime de determinação moderno, em 

sua versão capitalista neoliberal, e promovem a geração e circulação 

incessante de valor para as sua apropriação e conversão em capital, considero 

que atores temporariamente estabilizados como nós de redes - configurados 

como indivíduos ou grupos e subjetivados antropomaquinicamente como perfis, 

páginas ou contas de sites de redes sociais; blogs; robôs e outras formas – se 

inserem nas lógicas das redes convertidas em a priori e as “utilizam” para 

reforçar relações de poder/dominação/controle ou para reconfigurá-las. Pelo 

que discuti no segundo e no terceiro capítulo, reconfigurar relações de poder, 

ainda que permita eventualmente que sujeitos individuais e coletivos se 

desvencilhem de certas formas de controle, ou seja, ainda que atinja fins 

emancipatórios não equivale a operar uma transformação política radical se o 

rearranjo de processos de subjetivação e modos de relação não tensionar os 

critérios transcendentalizados, as causalidades convertidas em a priori, as 

condições de possibilidade e de pensabilidade do real dentro das quais tanto 

as subjetividades e relações desconstruídas como sua reorganização se 

produzem. 

Ações, mobilizações ou práticas políticas em ou por meio de redes 

digitais, portanto, só são de transformação quando desestabilizam as lógicas 

transcendentalizadas das redes como metadispositivo, o que afeta 

inevitavelmente as tendências de subjetivação e de relação que essas definem. 

Como os transcendentais instituídos por forclusão do regime de determinação 

moderno em sua versão capitalista neoliberal (identidade, predicação por 

propriedades, valor de troca como princípio de equivalência geral) e os das 

redes digitais (conectividade, interatividade, compartilhamento, hackeamento e 

velocidade) estão indissociavelmente atrelados, posto que a função dos 

segundos é reiterar incessantemente os primeiros, ações ou práticas políticas 

em/por meio de redes digitais que sejam transformadoras abalarão 

inevitavelmente o próprio modo de determinação moderno capitalista. 
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Essa perspectiva teórica torna necessário diferenciar conceitualmente a 

minha proposta de comunicação para uma política de transformação em/por 

redes digitais das noções de ciberativismo (SILVEIRA, 2010; SILVEIRA, 

BRAGA e PENTEADO, 2014, MALINI e ANTOUN, 2013), movimentos sociais 

em rede (CASTELLS, 2013; 2015) e tecnopolítica (TORET, 2012), dominantes 

no pensamento social e comunicacional. Apesar de suas diferentes figurações, 

esses conceitos brotam das mesmas raízes epistemontológicas: a ideia de “uso 

estratégico” ou “apropriação” de tecnologias digitais para fins políticos 

emancipatórios; a de “autonomia” (prévia ou “conquistada”) de sujeitos políticos 

individuais e coletivos conectados, tendo como consequência lógica o 

“empoderamento” (expressão da autonomia, “aquisição” da capacidade de 

autodeterminar a própria existência por parte de subjetividades individuais e 

coletivas constituídas como identidades); a visão da “cultura da participação” 

(SHIRKY, 2011), da “economia da gratuidade” (BENTES, 2013, p. 11), da 

horizontalidade, da descentralização e da cooperação em redes como bens em 

si e uma noção de comunicação como “compartilhamento de significado por 

meio da troca de informação” (CASTELLS, 2015, p. 1010), ou seja, como 

transmissão (troca) de conteúdos semânticos (significado) entre emissores e 

receptores preconfigurados como tais, o nível da “ação do comum” que Sodré 

(2014) – como mostrei no segundo capítulo – chama de relacional. 

A constatação empírica de que, o tempo todo e em todo lugar, sujeitos 

conectados em redes digitais interagem, praticam trocas e cooperam criando 

abundância de informações, narrativas, textos hipermidiáticos, produtos 

conotados no capitalismo contemporâneo como “imateriais” (vídeos, áudios, 

imagens, músicas, etc.), programas de código aberto, etc.; fazem circular 

afetos e formas de vida e compartilham os frutos de sua cooperação 

gratuitamente originou no imaginário hegemônico entre os usuários da internet 

e em algumas correntes de pensamento social e comunicacional 

contemporâneas uma associação automática entre a luta contra o poder de 

subjetividades em rede e ações, práticas ou mobilizações – de indivíduos e 

grupos conectados, seja esporádica e espontaneamente auto-organizados ou 

previamente estruturados - em torno de causas políticas. Isso provocou o 

surgimento e a rápida disseminação do conceito de ciberativismo (SILVEIRA, 
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2010; SILVEIRA, BRAGA e PENTEADO, 2014, MALINI e ANTOUN, 2013) para 

conceber um conjunto extremamente amplo e heterogêneo de práticas e ações 

cooperativas em redes digitais. Práticas heterogêneas como a criação de 

meios de comunicação para produzir e divulgar informações e narrativas 

alternativas às dos veículos comerciais; a emergência e a auto-coordenação de 

movimentos espontâneos de mobilização distribuída; a criação de coalizões 

temporárias sobre causas específicas em comunidades virtuais; campanhas 

online, seja organizadas em torno de centros responsáveis pela definição de 

estratégias e objetivos e a difusão das informações ou que surgem e viralizam 

espontaneamente pela ação não coordenada de milhares de nós mobilizados 

por afetação emocional; ataques de hackers a sites, servidores ou sistemas 

informáticos de corporações, bancos, instituições governamentais e outras 

organizações; ações de swarming ou enxameamento39; a construção 

colaborativa de softwares de código aberto ou sistemas de criptografia; o uso 

de páginas ou de perfis pessoais em sites de redes sociais para divulgar 

apelos, sensibilizar sobre causas, entre outros tipos de ações. A maioria das 

abordagens sobre ação política em e por meio de redes digitais ressalta que 

essas atividades não se reduzem ao uso das redes digitais por militantes e 

organizações já existentes para potencializar suas ações, mas manifestariam a 

emergência de “uma cultura de mobilização abrangente, horizontalizada e 

heterogênea” (ARAÚJO, 2013, p. 39) que, segundo Castells (2013), se 

expressaria essencialmente em coalizões temporárias ao redor de valores e 

projetos, enfatizando a “importância das mutações da subjetividade social em 

um ambiente cada vez mais tecnológico e conectado” (TORET, 2012, p. 138). 

Essas perspectivas teóricas também enfatizam o caráter cada vez mais 

global das subjetivações digitais, caráter que, como discuti no terceiro capítulo, 

longe de ser produto de lógicas entendidas como “inerentes” às redes digitais e  

padrões emergentes de auto-eco-organização, na minha perspectiva concebo 

como consequência da conversão em universal por forclusão de alguns 

princípios - entre múltiplas efetuações de virtualidades possíveis - que 

                                                           
39 A literatura sobre ciberativismo define a prática do swarming como auto-coordenação em 
redes digitais, sem centros nem hierarquias, de grandes quantidades de pessoas que afluem 
de maneira aparentemente espontânea para um ou vários lugares, como forma de pressão 
política sobre determinados temas (PADILLA, 2012). 
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constituem as redes como um metadispositivo. A globalidade das lógicas das 

redes e dos processos de subjetivação que favorecem teria produzido também 

uma disseminação global de práticas de luta e de linguagens políticas. Ao 

refletir sobre as convergências e as trocas de ideias e práticas entre 

movimentos auto-organizados surgidos em redes digitais no Magrebe e na 

Espanha em 2011, por exemplo, Curcio (2012) defende que 

 

a grande experiência das Acampadas espanholas 
traduziu de forma produtiva para a realidade e o solo 
europeus a prática da ocupação do espaço metropolitano 
já vista na praça Tahrir, no Cairo, e na ocupação da 
Casbá, em Túnis. Todavia, as praças espanholas não 
estavam meramente reproduzindo uma experiência 
específica, mas interpretando e reinventando aquilo que 
havia tomando forma no Cairo e em Túnis. Linguagens e 
práticas de luta não estavam apenas circulando: entre as 
duas margens do Mediterrâneo, uma nova composição 
social e de luta experimentava práticas, linguagens e 
percursos em comum. (CURCIO, 2012, p. 158). 

 

 O pensamento dominante sobre ativismo digital considera a “cultura da 

participação”, que Shirky (2011) vê como o padrão de organização das 

relações emergente das redes digitais, e a “cultura da autonomia”, que – como 

mostrei no terceiro capítulo - Castells (2013) concebe como “a matriz cultural 

básica das sociedades contemporâneas” (p. 171), fenômenos globais cujo 

surgimento e disseminação para além de fronteiras linguísticas, de sistemas de 

significação e de outro caráter. Isso revelaria que, mesmo com sua 

fragmentação ou “territorialização" (MARTEL, 2015) em redes e comunidades 

aglutinadas por línguas, gostos, preferências, modos de sentir, etc. a internet 

estaria permeada por uma “cultura própria” – seja entendida como um conjunto 

de protocolos de comunicação compartilhados e um desejo comum de 

autonomia, como propõe Castells (2015); por um impulso generalizado à 

cooperação, como defende Shirky (2011), ou de outras formas – que, entre 

outras tendências, incentivaria os sujeitos conectados à mobilização política. 

Uma mobilização que, por sua vez, independentemente das peculiaridades de 

cada lugar onde surgirem manifestações dessa “cultura” e dos objetivos 
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específicos de cada ação, teria como vetor comum a conquista ou expressão 

de autonomia de indivíduos e grupos. 

 Toret (2012) chama esse fenômeno de tecnopolítica e define o conceito 

como “uso estratégico das tecnologias de comunicação (para a ação) e 

organização coletiva” (p. 138), uma perspectiva pautada na ideia de 

(re)apropriação das tecnologias - e dos processos de comunicação que 

possibilitam - por agentes individuais e coletivos de transformação. O 

pesquisador e autodenominado ativista digital enfatiza que se trataria de uma 

tendência global no âmbito “de uma sociedade imersa em um devir-ciborgue” 

(Idem, p. 139), isto é, em 

 

uma transformação vertiginosa dos hábitos sociais e 
subjetivos ocasionada pela profunda socialização dos 
mundos digitais interativos, e plena de novas 
capacidades que os cérebros e máquinas em rede 
podem expressar. A sociedade-rede vislumbra novas 
formas organizativas e de contrapoder graças ao 
crescimento das capacidades tecnopolíticas das 
multidões conectadas, e à emergência de novas formas 
de organização, inteligência e ação coletiva. (idem, p. 
139). 

 

 Castells (2013; 2015) também defende que as redes digitais teriam 

produzido uma tendência geral à mobilização que, por sua vez, teria provocado 

a emergência do que considera movimentos sociais em rede, que entende 

como a expressão da ação política na “sociedade em rede” e concebe como 

enraizados na “cultura da autonomia”. O sociólogo considera os movimentos 

sociais em rede um padrão emergente, atribuindo-lhes características 

sistêmicas comuns independentemente das configurações histórico-

geográficas e das situações locais específicas de onde surgem. Essas 

características consistiriam em surgir sempre no espaço de interações das 

redes digitais, mas se tornarem movimento ao ocupar fisicamente o espaço 

urbano; em serem simultaneamente “locais” e “globais” - conceitos que o autor 

usa como categorias apriorísticas sem perguntar-se, como faz Latour (2012), 

quais teias de associações constituem temporariamente algo como “local” ou 
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como “global” –, ou seja, brotarem de lugares específicos e por motivos 

próprios, mas conectando-se e aprendendo o tempo todo com outras 

experiências de outras partes do mundo; em gerarem um tempo próprio uo 

“tempo atemporal” (CASTELLS, 2013, p. 165), entendido como uma forma 

transhistórica que combina o viver cada dia sem preocupar-se com o futuro nos 

espaços ocupados, pois a qualquer momento podem ser expulsos deles, e 

projetarem em seus debates “um horizonte de possibilidades ilimitado” (Idem, 

p. 165); em serem “amplamente espontâneos em sua origem, geralmente 

desencadeados por uma centelha de indignação” (Idem, p. 166, grifo do autor) 

e por serem virais, isto é, disseminarem suas mensagens de maneira capilar e 

rápida e se espalharem de cidade em cidade e de país em país por contágio 

emocional; em enfatizarem a autonomia de cada um de seus membros e sua 

autonomia coletiva enquanto movimentos por não terem lideranças formais e 

por deliberarem em assembleias ou comitês nomeados por estas; por criarem 

companheirismo, entendido não como partilha de valores e motivações comuns 

já existentes (como em uma comunidade), mas solidariedade na construção 

colaborativa de denominadores comuns; em promoverem a cooperação 

horizontal entre seus membros; em serem autorreflexivos, questionando-se 

permanentemente “sobre o que são, o que desejam e o que pretendem 

realizar” (Idem. p. 167); em serem em princípio não violentos, mas praticarem 

uma desobediência civil pacífica; em não serem programáticos, mas definirem 

seus objetivos comuns na própria prática política; em estarem voltados mais 

para a mudança de valores do que para objetivos pragmáticos de curto prazo e 

por experimentarem formas de democracia deliberativa direta, ou seja, a 

tomada de decisões coletiva por consenso entre os participantes do processo, 

que segundo Castells estaria baseada no padrão de tomada de decisões 

próprio das redes digitais. 

A perspectiva de Castells se revela, sem dúvida, proveitosa para pensar 

o caráter reconfigurador de processos de subjetivação, de significados e 

linguagens políticas consolidadas, de práticas políticas dominantes e de modos 

de relação hegemônicos (entre governantes e governados, poderes 

econômicos e sujeitos políticos constituídos, relações de raça, gênero e outras 

categorias instituídas pelo regime de determinação moderno) apresentado por 
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muitas mobilizações políticas surgidas em redes digitais nos últimos anos, tanto 

as estudadas diretamente pelo sociólogo (as Primaveras Árabes na Tunísia, no 

Egito e outros países do Oriente Médio; o 15-M na Espanha; o Occupy Wall 

Street), quanto os movimentos na Turquia e no Brasil de 2013 e diversos 

outros. No primeiro capítulo, já discuti sobre algumas das reconfigurações de 

subjetividades e de práticas, linguagens e conceitos políticos que movimentos 

como o 15-M espanhol e os levantes de 2013 no Brasil produziram, ou melhor, 

sobre as tendências de reconfiguração que essas experiências – todas 

pensáveis como ciberativistas, tecnopolíticas e com as características que 

Castells (2013) atribui aos movimentos sociais em rede – parecem apontar. 

Porém, a linguagem castellsiana também revela que as categorias que o 

pensador assume como a priori aproblemáticos e fundamentos da 

pensabilidade dos movimentos sociais em rede não só não questiona, como 

reforça e pressupõe o modo geral de determinação de subjetividades do 

capitalismo neoliberal. O sociólogo enfatiza um “espaço da autonomia” (Idem, 

p. 165, grifo do autor) como suposta raiz dos movimentos; fala em seus 

membros como pessoas (sujeitos individuais concebidos como conjuntos de 

atributos ou propriedades) com “seus próprios objetivos e motivações” (Idem, p. 

167, grifo meu) ou nos movimentos e “seus participantes como indivíduos” 

(Idem, p. 167, grifo meu); ao discutir sobre o caráter autorreflexivo dos 

movimentos, os pensa como sujeitos coletivos identitários que o tempo todo se 

questionam sobre “o que são, o que desejam e o que pretendem realizar” 

(idem, p. 167, grifo meu), o que remete para a ideia tipicamente neoliberal de 

“identidades flexíveis” em permanente autoconstrução enquanto identidades, 

ou seja, moldes que mantêm o princípio formal de determinação por predicação 

por propriedades (o verbo ser denota substância: redefinir constantemente o 

que se é e quais os desejos e pretensões próprios apenas reforça esse caráter 

de “essência” formal); ressalta, como origem das mobilizações e razão da 

viralização de suas mensagens e de seu exemplo, a afetação por emoção de 

indivíduos-identidades dentro de um conjunto predefinido de possibilidades de 

afetar e ser afetado (que, no caso dos movimentos sociais em rede, oscilariam 

ao redor de um eixo composto por indignação e esperança); manifesta uma 

concepção de comunicação como transmissão ou troca de mensagens dentro 
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de um campo semântico predeterminado (ainda que com múltiplos vetores e 

possibilidades de significação e ressignificação). 

Essa assunção apriorística de categorias de pensabilidade dos 

fenômenos transcendentalizadas pelo modo de determinação neoliberal 

caracteriza também a perspectiva teórica da tecnopolítica que, apesar de falar 

em um “devir-ciborgue” (TORET, 2012, p. 139, grifo meu) – que faria pensar na 

não substancialidade de elementos que se constituem temporariamente, dentro 

de redes de associações intensivas com efetuações extensivas, como partes 

de combinações “ciborgues” – de onde emergiriam formas de “inteligência e 

ação coletiva” (Idem, p. 139), retorna ao essencialismo identitário, convertendo-

o em seu pressuposto, ao conceber a mobilização política em redes digitais 

como “uso estratégico” (Idem, p. 138) das tecnologias para a organização e a 

ação coletiva de “multidões conectadas” (Idem, p. 139). De fato, mesmo que o 

conceito hardt-negriano de multidão (HARDT e NEGRI, 2005) remeta para um 

devir constituinte que singulariza seus componentes fora de critérios 

identitários e causalidades previsíveis, a ideia de “uso estratégico da 

tecnologia” o esvazia dessas conotações, atrelando-o ao pressuposto de 

alguma “identidade coletiva” com objetivos e valores “próprios” que se 

“apropriaria” de algo externo a ela (as tecnologias) e o usaria estrategicamente 

para perseguir essas finalidades já constituídas, no máximo encontrando nas 

redes digitais “novas possibilidades” de organização e ação. Em uma 

perspectiva genuína de multidão e de devir, não se pensaria em “uso 

estratégico das tecnologias” (entendidas como entidades já dadas com suas 

lógicas “inerentes”) para fins políticos, mas em coprodução de lógicas das 

tecnologias/redes e dos sujeitos. 

Da mesma forma que os conceitos de movimentos sociais em rede e de 

tecnopolítica, as diferentes práticas que, como mostrei, diversos autores 

pensam como ciberativismo (SILVEIRA, 2010; SILVEIRA, BRAGA e 

PENTEADO, 2014, MALINI e ANTOUN, 2013; ARAÚJO, 2013) estão todas 

permeadas por um conceito não problematizado de sujeito (individual e 

coletivo) como identidade em um modo de determinação formal por predicação 

por propriedades, pela ideia de afetação por emoção como origem da ação 

política (que prevê um conjunto já definido de possibilidades de afetar e ser 
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afetado) e por uma concepção de comunicação como troca de significados. 

Sejam espontâneas e auto-organizadas ou previamente estruturadas e com 

modos de organização hierárquicos, as práticas, ações e mobilizações 

pensadas como ciberativistas pressupõem sujeitos preconfigurados com 

“características”, valores e objetivos “próprios”, já compartilhados ou a serem 

postos em relação com os de outros para chegar a denominadores comuns 

que parecem ser entendidos, muitas vezes, como sínteses dialéticas 

(subsunções de heterogêneos em uma unidade transcendente). Por quanto 

pensadores e pesquisadores do ciberativismo como Malini e Antoun (2013) 

usem em seus estudos conceitos hardt-negrianos como multidão e biopolítica, 

que implicam em devir e superação da identidade, ou ideias tardianas e 

latourianas de sociologia das associações e noções perspectivistas viveirianas 

(MALINI, 2016) para enfatizar às agências como processo produtor de real, ao 

invés que pensar esse último como interação de entes atómicos ou unidades 

primeiras, e as perspectivas de rede como constitutivas dos sujeitos 

(pensando, portanto, na relação e não no ente), a importância que atribuem à 

disputa de narrativas em redes digitais – concebida como disputa de 

perspectivas de rede – para a produção, confirmação ou reconfiguração de 

subjetividades políticas (individuais e coletivas) ainda mantêm a política no 

âmbito da lógica da produção/reconfiguração de identidades e de significados 

(ainda que por meio de conceitos/narrativas agenciadores e não da 

“transmissão” de mensagens entre nós já constituídos), o que dificulta pensar 

em termos de desidentificação (que representaria uma ruptura efetiva do 

biopoder neoliberal) nem de ações comunicativas para além da dimensão 

semântica. 

Além disso, tanto a perspectiva do ciberativismo como a da tecnopolítica 

e a dos movimentos sociais em rede parecem não considerar que as 

“capacidades tecnopolíticas das multidões conectadas” (TORET, 2012, p. 139), 

o “uso estratégico” das tecnologias digitais de comunicação para fazer emergir 

formas inéditas de organização e ação coletivas, não promovem 

necessariamente – como se fosse uma lógica inerente ao seu aparecimento – 

aumento da potência de vida, mas, como tem ocorrido com muito mais 

frequência e intensidade, podem ser (re)produtoras de práticas, ações, 
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discursos brutalmente castradores da capacidade de existir e de agir de 

sujeitos individuais e coletivos. Estudos de Morozov (2011) mostram 

detalhadamente que, em muitos países, redes digitais têm favorecido e 

favorecem a organização de movimentos xenófobos, racistas, homofóbicos, 

transfóbicos, de perseguição religiosa, política e de outros tipos e a promoção 

de ações coletivas violentas contra imigrantes, homo e transexuais, mulheres, 

praticantes de determinadas religiões, militantes políticos, entre outros grupos. 

Como narrei no primeiro capítulo, nos últimos anos têm surgido no Brasil a 

partir de redes digitais movimentos com discursos extremamente 

conservadores, alimentados pelo (e alimentadores de) ódio contra 

determinados grupos ou fenômenos como partidos e movimentos políticos de 

esquerda, movimentos feministas, movimentos negros, movimentos pelos 

direitos de homossexuais e transexuais, políticas afirmativas e de redistribuição 

de renda, entre outros. Esses movimentos têm se auto-organizado nas redes 

(embora não de forma espontânea, mas dirigida por centros distribuidores de 

mensagens e definidores de conceitos e discursos), praticado a construção e 

disseminação colaborativa de narrativas e discursos e mobilizado milhões de 

pessoas em campanhas digitais e em manifestações de rua graças à 

viralização de mensagens provocada pelo mecanismo da afetação por emoção. 

Apresentam, portanto, algumas das principais características que Castells 

(2013) atribui aos movimentos sociais em rede. 

Por sua vez, esses movimentos e todas as mobilizações e práticas 

colaborativas de perseguição, violência, discriminação em ou por meio de 

redes digitais que têm brotado em quase todos os lugares desde o surgimento 

da internet , intensificando-se após a disseminação da web 2.0, expressam 

capacidades de organização e ação coletivas que emergem de interações 

entre milhares ou milhões de nós conectados. Todas, portanto, podem ser 

concebidas como formas de ciberativismo, da maneira como é conceituado nas 

perspectivas teóricas que comentei, e de tecnopolítica, pois expressam a ideia 

de Toret (2012) de um uso estratégico das redes digitais de comunicação 

distribuída por parte de indivíduos e grupos para se organizar e agir 

coletivamente, no âmbito de uma tendência geral à mobilização horizontal e 

descentralizada. São movimentos sociais em rede, práticas ciberativistas e 
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práticas tecnopolíticas. Não são, porém, práticas políticas e comunicacionais 

de transformação em/por redes digitais.  

As tendências de subjetivação geradas pelas redes digitais como 

universal instituído por forclusão - principalmente o agenciamento de 

subjetividades por perspectivas de rede que emergem de múltiplas interações 

entrecruzadas, sua reiteração/disseminação por raios imitativos e a dinâmica 

da afetação por emoção dentro de possibilidades de afetar e ser afetados 

predefinidas - favorecem, sustentam, expandem e reproduzem tanto práticas 

políticas e de comunicação em redes emancipatórias como mobilizações e 

ações políticas discriminadoras, violentas, inferiorizadoras de subjetividades 

individuais e coletivas. Tiburi (2015) analisa como, por exemplo, as lógicas das 

redes digitais (que a filósofa, porém, assume não como transcendentais 

construídos, mas como propriedades “inerentes” a um fenômeno que enxerga 

meramente como dispositivo) têm contribuído, no Brasil, para a produção, 

consolidação e disseminação de subjetividades individuais e coletivas que 

conceitua como fascistas: 

 

O que chamo de fascista é um tipo psicopolítico bastante 
comum. Sua característica é ser politicamente pobre. O 
empobrecimento do qual ele é portador se deu pela perda 
da dimensão do diálogo. (...) O fascista não consegue 
relacionar-se com outras dimensões que ultrapassem as 
verdades absolutas nas quais ele firmou seu modo de 
ser. Sua falta de abertura, fácil de reconhecer no dia a 
dia, corresponde a um ponto de vista fixo que lhe serve 
de certeza contra pessoas que não correspondem à sua 
visão de mundo preestabelecida. (...) O outro é reduzido 
a uma função dentro do círculo no qual o fascista o 
enreda. (...) Mas essa imagem seria ingênua, pois o 
fascista é capaz de olhar para o outro com tanto ódio que 
até mesmo perde o senso de utilidade. O outro negado 
sustenta o fascista em suas certezas. (p. 23-24). 

 

Embora as características apontadas por Tiburi – enrijecimento da visão 

de mundo e os valores “próprios” em verdades absolutas definidoras de 

identidade e que não admitem questionamento; transformação do outro (outras 

identidades predicadas por propriedades) ao mesmo tempo em função formal 
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de fortalecimento da mesmidade e objeto de ódio destrutivo; ódio ao outro 

negado como afeto agenciador e mobilizador da subjetividade - configurem da 

mesma forma sujeitos com ideias conservadoras ou de emancipação, essas 

tendências têm se manifestado com muito mais sistematicidade, capilaridade e 

violência entre as primeiras, o que tem contribuído para o surgimento e a forte 

capacidade de disseminação, entre redes digitais e ruas, de movimentos de 

extrema direita. As três maiores expressões desse processo são o Movimento 

Brasil Livre (MBL), o movimento Vem pra Rua e o Revoltados Online, que 

desempenharam um papel determinante na mobilização de centenas de 

milhares de pessoas a favor do impeachment da presidenta eleita Dilma 

Rousseff. Atualmente, eles têm uma forte participação tanto na construção, 

consolidação e disseminação em redes digitais de ideias e discursos que 

sustentam o projeto da direita política de desmonte do setor público 

(meritocracia, ódio a políticas afirmativas e programas de redistribuição de 

renda, cortes ou congelamento dos investimentos públicos em saúde e 

educação concebidos como “necessidades”, entre outros), quanto no 

espalhamento – pela produção/distribuição de mensagens com potencial de 

afetação pelo ódio, que viralizam facilmente – de discursos e sentires de 

criminalização seletiva de protestos políticos e de rejeição violenta de partidos, 

movimentos e ideias de esquerda, feministas, antirracistas, pelos direitos de 

homossexuais e transexuais, entre outros sujeitos individuais e coletivos 

negados/odiados. Os três movimentos têm uma atuação intensa nas redes 

digitais e dois deles, o Vem pra Rua e o Revoltados Online, nasceram a partir 

de páginas no Facebook que em pouco tempo, graças à sua habilidade em 

produzir e distribuir mensagens potencialmente capazes de afetar pelo ódio, 

geraram comunidades virtuais de afinidades e de sentir que, em ocasiões 

específicas como o processo de impeachment de Dilma Rousseff, se revelaram 

capazes de mobilizar milhares de pessoas para irem às ruas. 

Isso foi possível porque, como aponta Tiburi (2015), o ódio 

contemporâneo se gesta “a partir de discursos e de dispositivos criadores 

desse afeto” (p. 30). Nas redes digitais, isso se opera no entrecruzamento de 

tendências de subjetivação que discuti no terceiro capítulo: a emergência de 

perspectivas de rede a partir de múltiplas agências; os movimentos ou raios 
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imitativos que reproduzem e espalham partículas subjetivantes – ou, na 

terminologia de Latour (2012), morfismos – conceituais, discursivas e 

emocionais constituídas por essas perspectivas, que se reiteram/consolidam e 

viralizam por afetação por emoção. Essas dinâmicas geram e distribuem capital 

relacional fortalecendo aqueles nós (hubs ou não) capazes de compreender 

quais morfismos apresentam maior potencial de afetação, convertendo-os em 

autoridades que retroalimentam o processo reforçando determinadas 

perspectivas ou contribuindo para a formação de novas, pois, praticando um 

hábil gerenciamento de si na acepção mercadológica, produzem e fazem 

circular mensagens que combinam esses elementos. Como lembra Malini 

(2016), a “formação de redes de perfis em redes sociais depende da ação, mas 

esta, antes, de uma perspectiva” (p. 6), ou seja, dos “conceitos que fazem os 

perfis (...) agirem e se aglutinarem” (Idem, p. 6). Por sua vez, como já discuti no 

segundo e no terceiro capítulo, uma perspectiva que “é menos algo que se tem, 

que se possui, e muito mais algo que tem o sujeito, que o possui e o porta, isto 

é, que o constitui como sujeito” (VIVEIROS DE CASTRO, 2008, p. 118 apud 

MALINI, 2016, p. 6). Portanto, perspectivas subjetivam perfis de sites de redes 

sociais (feixes de conexões configurados como entes humano-maquínicos 

simultaneamente biológicos, psíquicos, noológicos, linguísticos, discursivos, 

gráficos, hipermidiáticos, algorítmicos e os demais morfismos que definem e 

são definidos em sua estabilização temporária) cujas agências, 

recursivamente, fazem emergir ou reiteram perspectivas. Uma vez emersas, as 

perspectivas afetam por emoção e, graças a isso, se espalham por contágio 

imitativo. É por isso que um afeto como o ódio e os conceitos e discursos que 

agencia, como revela Tiburi (2015), puderam se espalhar tão fácil e 

rapidamente nas redes sociais brasileiras e – como Morozov (2011) mostra – 

de quase todos os países: 

 

Há séculos dizemos que “o poder corrompe” como se 
tivéssemos sido treinados para essa citação formal, sem 
que saibamos muito sobre seu conteúdo. Do mesmo 
modo que muitos dizem “tudo o que não presta” imitando 
uns aos outros (...). A fala por imitação se funda na 
citação. O autoritarismo é “citacionalista”. Repete ideias 
lançadas no âmbito da propaganda fascista, ela mesma 
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viciosa e repetitiva. O autoritarismo depende da sua 
repetibilidade. Ele á uma máquina de produção de 
inconsciência (...). (TIBURI, 2015, p. 37). 

 

A tendência, apontada por Tarde (1983), a consolidar/reiterar 

subjetividades pela imitação repetitiva de partículas constituídas por 

perspectivas, encontra nas lógicas transcendentalizadas das redes digitais 

(conectividade, interatividade, compartilhamento, hackeamento e velocidade) e 

em vários dos dispositivos digitais contemporâneos (interfaces, transparência e 

conectividade, não raro com o suporte de big data - para nós/atores 

interessados em incentivar raios imitativos - e com o direcionamento de 

algoritmos que, como apontei no terceiro capítulo, criam bolhas conceituais e 

de interação) um poderoso estímulo para a sua efetuação. Como lembra ainda 

Tiburi: 

 

Sabemos que nenhum afeto é totalmente espontâneo, 
que nenhum sentimento é natural. O treino para o amor 
ou para o ódio se dá pela repetição dos discursos. É 
preciso repetir e aderir, copiar e imitar. Falar por falar. (...) 
Ficar muito tempo ouvindo a mesma coisa para dizê-la de 
qualquer jeito. Ou dizer sem pensar no que se diz. No 
gesto do mero “compartilhar” sem ler que se tornou fácil 
(tanto quanto o “comprar com um clique” pela internet) 
agimos no vazio. Estamos na mera reprodutibilidade da 
informação que nada quer dizer, mas que é análoga ao 
fazer. (2015, p. 37-38, grifo meu). 

 

Esse impulso de compartilhar sem ler descrito pela filósofa é umas das 

principais atitudes produzidas pelas lógicas entrecruzadas do 

compartilhamento e da velocidade. Sakamoto (2016) também enfatiza essa 

tendência, que permeia tanto a disseminação de ideias e discursos de 

emancipação como os conservadores: 

 

pouca gente lê textos na internet. Olham títulos, veem 
fotos, claro, mas apenas checam se há um texto 
explicando tudo, sem necessariamente lê-lo. (...) um bom 
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título e uma boa foto são o que levam a 
compartilhamentos, retuites e likes, ou seja, à 
disseminação e validação coletivas. (ebook, posição 
1649). 

 

 Um “bom” título e uma “boa” foto são, é claro, aqueles que apresentam 

ao mesmo tempo um forte potencial de afetação por algumas das emoções 

possíveis e pensáveis (indignação/raiva, entusiasmo, ódio, etc.) no regime de 

determinação dominante, fundado na identidade predicada por propriedades e 

o medo do desamparo, e reforçam as perspectivas ou associações de 

partículas constituidoras do sujeito que interage com a mensagem. Sakamoto 

mostra que, hoje, muitas agências de marketing que gerenciam campanhas 

políticas e muitos movimentos em rede organizados ao redor de centros de 

coordenação e distribuição de mensagens, principalmente movimentos de 

direita, se valem das dinâmicas do compartilhamento irrefletido por afetação 

emocional e da repetição imitativa, consolidadas pelas lógicas e as tendências 

de subjetivação transcendentalizadas das redes digitais, tanto para incentivar a 

formação de conceitos e discursos (perspectivas de rede) agenciadores de 

subjetividades – subjetividades, geralmente, conservadoras – como para 

gerar/alimentar ódio contra determinados alvos (sujeitos individuais ou 

coletivos, ideias, práticas, discursos). 

Uma das estratégias mais utilizadas, aponta Sakamoto, é a elaboração 

de perfis fakes em sites de redes sociais, isto é, de sujeitos-identidades digitais 

cujas “propriedades” (nome, fotos, informações biográficas, gostos e 

preferências informados, etc.) não têm correspondência com nenhum sujeito 

“em carne e osso”, mas são construídas sob medida de determinados tipos de 

“públicos” (conjuntos de perfis com características semelhantes, casos 

selecionados por processamento de big data). Esses perfis fakes fazem 

contato com os “públicos” visados que, geralmente, se conectam com eles ao 

percebê-los como “afins”, e travam intensas interações para ganhar confiança e 

acumular capital relacional. Quando gerenciados eficazmente, do ponto de 

vista das finalidades de quem os cria, ganham credibilidade suficiente para 

tornar as mensagens políticas que produzem e disseminam – ou que 

compartilham de hubs estratégicos - capazes de afetar esses “públicos” por 
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emoção, reforçar/reiterar as associações de morfismos configuradoras de suas 

subjetividades (percepções, ideias, discursos, etc.) e provocar 

compartilhamento/viralização de certos conteúdos. Acrescenta Sakamoto: 

 

Ao contrário do que se pensa, os trolls – usuários que se 
dedicam a desestabilizar discussões na internet e provocar 
outras pessoas – que bebam, cheios de raiva, e cometem 
ignomínias são uma parte pequena deste processo. Os 
profissionais não ficam elogiando cegamente (...) ou atacando 
loucamente (...), mas são guiados por pesquisas 
comportamentais e pela análise da estratificação da população, 
desenvolvem equipes de “semeadores de ideias” para atingir os 
eleitores e usam softwares capazes de detectar a difusão de 
opinião na web, para agir imediatamente (...). (Idem, ebook, 
posição 191). 

  

Do meu ponto de vista teórico, se trata de um mecanismo que se 

sustenta nas lógicas – convertidas em a priori das redes - da interatividade e do 

compartilhamento; nas tendências, que estas lógicas incentivam, à afetação 

por emoção e a atribuir credibilidade e confiança a nós com os quais se 

percebe afinidade de sentires, percepções, gostos e outras “propriedades” 

identitárias (que, às vezes, favorece a emergência de comunidades virtuais 

efêmeras baseadas em afinidades), e na atitude – produto do entrecruzamento 

dessas lógicas e tendências de subjetivação com o princípio da velocidade e a 

ação do dispositivo das interfaces gráficas – ao compartilhamento irrefletido. É 

um processo, além do mais, potencializado pela atuação dos algoritmos de 

sites de redes sociais que, como sabemos, incentivam a interação apenas 

entre nós que se consideram – ou que a própria lógica algorítmica configura 

como – “afins”, desestimulando ou impossibilitando interações entre nós que se 

percebem – ou são configurados pelos algoritmos como – heterogêneos. Uma 

fonte de Sakamoto que trabalha em uma agência de comunicação que realiza 

essas práticas, e que preferiu manter o anonimato em uma entrevista que 

concedeu ao jornalista, reconhece que a maioria das subjetividades 

constituídas e reproduzidas em redes digitais “só querem alguma coisa para 

apoiar sua visão de mundo” (Idem, ebook, posição 1568), ou seja, só são 

afetadas por e compartilham mensagens que reforçam sua configuração 
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perceptiva, emocional e noológica construída por imitação/repetição. 

Consequentemente, movimentos políticos que visem espalhar ódio e lançam 

mão de perfis, fakes ou não, gerenciados para acumular capital relacional para 

esse fim estratégico, ativando as lógicas transcendentalizadas das redes e 

canalizando a seu favor as tendências e atitudes que essas lógicas produzem, 

têm forte probabilidade de conseguir fazer circular o afeto desejado e provocar 

a emergência de perspectivas de rede que o alimentam. Como completa 

Sakamoto, as interações dos usuários farão o resto: 

 

Quantos mais perfis falsos ou verdadeiros de Facebook, 
Twitter e Instagram você tiver para o serviço, melhor. 
Coloque todos para curtir os textos divulgados e sugeri-
los a amigos, fazendo a roda-viva girar” (Idem, ebook, 
posição1649). 

 

Tudo isso revela que a disseminação em redes digitais, no Brasil e em 

muitos outros lugares, de conceitos e discursos inferiorizadores e violentos 

contra mulheres, negros, povos indígenas, pobres, imigrantes, homossexuais, 

transexuais, praticantes de religiões não hegemônicas, ativistas e movimentos 

ou partidos políticos de esquerda, assim como contra ideias e práticas 

conotadas como feministas, antirracistas, de (auto)valorização de pobres ou de 

imigrantes, anti-homofóbicas, anti-transfóbicas, contra a discriminação 

religiosa, esquerdistas se deve à ação conjunta das tendências subjetivantes 

promovidas pelas lógicas transcendentalizadas da internet, principalmente à 

“cultura do compartilhamento” e à criação de ambiências afetivas (que 

estimulam a emergência de comunidades temporárias por afinidade de sentir) 

tão celebradas pelas teorias do ciberativismo, da tecnopolítica e dos 

movimentos sociais em rede. Não se trata de conceitos e discursos novos: 

agenciam, sustentam e reproduzem as relações instituídas pelo biopoder há 

séculos, em alguns casos desde antes da (auto)constituição da modernidade 

ocidental, e têm sido amplamente reiterados pelos regimes discursivos e as 

práticas institucionais e relacionais do biopoder disciplinar moderno. Como 

mostrei no primeiro capítulo, citando Sakamoto (2013), eles estão presentes 

como partículas psíquicas, noológicas e discursivas na maioria das 
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subjetividades que, ao acoplar-se com tecnologias digitais de comunicação, 

originam sujeitos antropomaquínicos (perfis no Facebook, contas no Twitter ou 

no Instagram, etc.) que se convertem em nós de redes e circularam 

amplamente nos fluxos de percepções, ideias e discursos agenciadores que 

percorreram os protestos brasileiros de 2013. Não é de se admirar, portanto, 

que tenham se tornado perspectivas de rede ou produzido novas perspectivas 

baseadas neles a partir das agências de milhões de atores humano-

maquínicos (perfis e páginas de sites de redes sociais, blogs, etc.) de cuja 

subjetivação já participavam como psicomorfismos inconscientes e que 

recursivamente, uma vez formadas (pelas meras interações espontâneas de 

milhares de nós ou pela combinação de interações espontâneas com o 

estímulo/direcionamento de hubs e autoridades interessados em sua 

construção), essas perspectivas se transformem em ideias e discursos 

“conscientes” constituidores e mobilizadores de subjetividades. 

As abordagens teóricas do ciberativismo, da tecnopolítica e dos 

movimentos sociais em rede, além de não problematizarem os critérios 

transcendentalizados de subjetivação e relação que possibilitam ações políticas 

de emancipação em ou por redes digitais, também parecem cegas diante das 

práticas comunicacionais e políticas digitais conservadoras fascistas – na 

acepção dada ao conceito por Tiburi (2015) – que apresentam as mesmas 

características e são, portanto, pensáveis nas mesmas categorias que essas 

teorias conceberam para refletir sobre as práticas emancipatórias. As análises 

de Castells (2013), por exemplo, mostram que os mesmos processos de 

afetação por emoção na interação com mensagens que apresentam uma forte 

capacidade de agenciar subjetividades predispostas para sentir determinadas 

emoções (ou seja, configuradas e reiteradas em suas teias de associações 

como suscetíveis de serem afetadas por raiva/indignação, medo, entusiasmo, 

ódio, ansiedade e outras emoções possíveis no regime de determinação 

dominante, como discutido no terceiro capítulo), a conseguinte emergência de 

uma ambiência afetiva compartilhada, a criação de laços comunitários 

efêmeros e a mesma tendência ao compartilhamento imediato, processos 

possibilitados e sustentados pelas lógicas transcendentalizadas das redes, 

caracterizaram os movimentos de emancipação que brotaram em diversos 
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lugares do mundo em 2011 (Primaveras Árabes, 15-M, Occupy Wall Street). 

Como escreve: 

 

Em termos de gênese, esses movimentos são 
amplamente espontâneos em sua origem, geralmente 
desencadeados por uma centelha de indignação, seja 
relacionada a um evento específico, seja a um acesso de 
aversão pelas ações dos governantes. Em todos os 
casos, têm origem num apelo à ação proveniente do 
espaço dos fluxos, que visa a criar uma comunidade 
instantânea de práticas insurgente no espaço dos 
lugares. A fonte do apelo é menos relevante do impacto 
da mensagem sobre receptores múltiplos e inespecíficos, 
cujas emoções se conectam à sua forma e ao seu 
conteúdo. O poder das imagens é soberano. O YouTube 
foi provavelmente uma das mais poderosas ferramentas 
de mobilização nos estágios iniciais do movimento. (p. 
166, grifo do autor). 

 

 Trata-se da mesma dinâmica que configurou as mobilizações 

conservadoras, e seus modos de subjetivação produtores de fascismo (na 

acepção de regime de pensamento, discursivo e de práticas que enrijece em 

verdade absoluta uma visão de mundo, fortalece as identidades que gera pela 

negação do outro e se alimenta do afeto do ódio), a favor do impeachment de 

Dilma Rousseff no Brasil em 2016, com a única diferença de que a centelha 

não foi espontânea, mas deliberadamente provocada por movimentos político-

digitais de direita (mas eles mesmos, como já mostrei, emergências 

estabilizadas de intensos fluxos de interações e raios imitativos constituidores 

de perspectivas de rede e subjetividades conservadoras fascistas). Apelos com 

forte carga emocional, viralizando rapidamente por compartilhamento 

instantâneo provocado por afetação por emoção, disseminavam indignação e 

ódio direcionados para um alvo específico e formavam/reiteravam perspectivas 

de rede (conceitos e discursos) agenciadoras (Fora Dilma, Impeachment Já, 

entre outras); o impacto dessas mensagens sobre subjetividades identitárias 

múltiplas e diversas, mas preconstituídas como afetáveis pela indignação e o 

ódio e de cujos morfismos configuradores do inconsciente participavam 

partículas (perceptivas, noológicas, discursivas) agenciáveis e facilmente 

combináveis em percepções e ideias conservadoras – como lembra Sakamoto 
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(2013), se trata de sujeitos predispostos “pela família, pela escola, pela Igreja e 

pela mídia para tratarem o mundo de forma conservadora” (p. 98) – favoreceu 

a emergência de “uma comunidade instantânea de práticas” (CASTELLS, 

2013, p. 166) no espaço urbano. 

Se é verdade, portanto, que graças ao compartilhamento de mensagens 

políticas as redes digitais “colocam o tempo todo as pessoas em contato com 

chamadas e conclamações à mobilização pelas causas mais variadas” 

(SILVEIRA, 2012, p. 285) e que algumas delas “são capazes de agrupar muitos 

simpatizantes virtuais, e outras conseguem levar a simpatia ciberespacial para 

o terreno presencial” (Idem, p. 285) pela construção de ambiências afetivas e 

comunidades efêmeras de práticas, esses processos caracterizam tanto ações 

e práticas político-comunicacionais de emancipação como conservadoras e 

fascistas. Embora as teorias dominantes sobre política em/por meio de redes 

digitais não discutam essa dimensão, penso ser legítimo – à luz das categorias 

e conceituações que elas construíram – afirmar que existem um ciberativismo, 

uma tecnopolítica e movimentos sociais em rede discriminadores, classistas, 

machistas, racistas, homofóbicos, transfóbicos, xenófobos, fascistas na 

acepção de Tiburi (2015). A política em/por meio de redes digitais, incluindo a 

que visa reconfigurar subjetividades e modos de relação, não é 

necessariamente emancipatória, mas pode instituir ou reproduzir relações 

históricas de poder/saber. 

As “multidões conectadas” de Toret (2012, p. 139) na maioria dos casos 

não devêm multidão na acepção hardt-negriana de cooperação de 

singularidades que se mantêm tais – portanto, não cristalizam suas condições 

de possibilidade em causalidades repetitivas/previsíveis, não se tornam 

identidades – em relações constituintes que as redefinem incessantemente 

enquanto singularidades, ou seja, devires permanentes, efetuações constantes 

de virtualidades impossíveis/impensáveis (HARDT e NEGRI, 2005; 2010). Ao 

contrário, se configuram muito mais como comunidades temporárias de 

identidades predicadas por propriedades que se agrupam por afinidades de 

sentir geradas pela afetação por emoção, se auto-organizam horizontalmente 

(coordenadas ou não por centros articuladores legitimados pelo capital 

relacional acumulado), produzem de forma colaborativa perspectivas de rede 
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por meio de trocas gratuitas e, ocasionalmente, se mobilizam no espaço 

urbano. Dinâmicas e características que, como mostrei, caracterizam tanto as 

práticas políticas em/por redes digitais emancipatórias como as conservadoras. 

Todas apresentam o mesmo caráter colaborativo e de horizontalidade, 

descentralização e gratuidade: esses princípios não produzem inerentemente 

subjetividades e relações livres (nem na acepção de emancipadas de formas 

históricas de biopoder disciplinar como machismo, racismo e outras, nem na de 

libertas dos princípios transcendentalizados de subjetivação e organização do 

sensível do regime de determinação capitalista neoliberal). 

Isso implica também, na perspectiva teórica que proponho, que a 

geração/reiteração do biopoder nas interações em redes digitais se articula em 

dois níveis. O primeiro é o da (re)produção, na dimensão comunicacional da 

semantização, de modos de relação instituídos pelo biopoder disciplinar 

moderno (que, como mostrei no segundo capítulo, incorporou em sua 

politemporalidade formas históricas de subjetivação e dominação anteriores à 

sua autoinstituição, atrelando-as a seus critérios-mestres de determinação: 

identidade e propriedade), com suas categorias agenciadoras/definidoras de 

subjetividades, hierarquias, inferiorizações e discursos (machismo, racismo, 

homofobia, transfobia, autoritarismo, classismo e outros sistemas, entendidos 

como regimes de pensamento e de práticas discursivas, institucionais e 

interacionais). O segundo nível, como mostrei no terceiro capítulo, age na 

dimensão comunicacional da semantização para reforçar/reiterar os princípios 

apriorísticos instituídos na da simbolização e consiste no incentivo constante 

por parte dos dispositivos digitais à expressão/reconfiguração de “si” (um si 

construído como identidade predicada por propriedades, seja concebida como 

“flexível” ou fixa) e à “participação” incessante em interações em redes 

(produção ou compartilhamento de mensagens, conversações, troca de 

arquivos, recombinação e divulgação de textos hipermidiáticos, etc.) para a 

produção e circulação permanente de elementos (informações, narrativas, 

ambiências afetivas, modos de relação, produtos “imateriais”, etc.) conversíveis 

em valor e, portanto, apropriáveis para sua transformação em capital. O que as 

teorias prevalecentes no pensamento sobre a relação entre ação política e 

redes digitais não permite conceber é que, por um lado, práticas que essas 
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abordagens conceituam como ciberativistas, tecnopolíticas ou de movimentos 

sociais em rede podem também instituir ou reproduzir modos de relação e 

processos subjetivantes estabelecidos pelo biopoder moderno (discursos, 

conceitos e relações machistas, racistas, etc.) e que, por outro lado, elas 

assumem como pressuposto aproblemático e, portanto reiteram, o modo formal 

de determinação por identidade e por predicação por propriedades. Dessa 

forma, mesmo quando movidas por fins e princípios emancipatórios de 

reconfiguração de relações, contribuem mais para o fortalecimento do que para 

o tensionamento da ordem de determinação neoliberal dominante. 

Não é por acaso, como constatam os anônimos do Comitê Invisível 

(2015), que as ideias de conexão, horizontalidade, descentralização, 

cooperação e auto-organização em rede – cujos princípios geradores comuns, 

na minha perspectiva, são as lógicas transcendentalizadas da conectividade, 

da interatividade e do compartilhamento – dominam tanto no discurso de 

(ciber)ativistas de movimentos sociais em rede como no de governos e partidos 

que praticam vigilância e direcionamento das interações digitais e das 

corporações, pequenas e grandes, da informática. Como afirma o coletivo de 

intelectuais: 

 

Resulta um tanto inquietante constatar que, dentro das 
tendas que cobriam o Zuccotti Park assim como nos 
escritórios dos consultores de empresas – quer dizer, um 
pouco mais acima nos céus de Nova Iorque -, se pensa a 
resposta ao desastre no mesmos termos: conexão, rede, 
auto-organização. É o sinal de que ao passo que se 
punham em prática as novas tecnologias de comunicação 
que tecem agora, não só sua teia sobre a Terra, mas a 
própria textura do mundo em que vivemos, uma certa 
maneira de pensar e de governar estava ganhando. 
(COMITÊ INVISIBLE, 2015, p. 112, tradução minha). 

 

 Como destaquei no terceiro capítulo, atores tradicionalmente 

configurados como gerenciadores e reprodutores do biopoder disciplinar, como 

estados e grandes corporações, e atores emersos e consolidados como 

coordenadores dos dispositivos digitais, como as empresas de informática, 

operam hoje nas lógicas transcendentalizadas das redes – contribuindo, 
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recursivamente, para reitera-las – sustentando-as como a forma geral de 

produção/governo das subjetividades e das relações da contemporaneidade. 

Não importa se essas subjetividades se constituem como identidades fechadas 

ou abertas, rígidas ou flexíveis, unívocas ou múltiplas, com ideias/discursos 

conservadores ou de emancipação, se articulam modos de relação 

hierárquicos ou horizontais, inferiorizadores ou igualitários (na acepção de 

reconhecimento formal de igual status de legitimidade ao outro entendido como 

outra identidade): para a lógica formal do capital, basta que reiterem o modo de 

determinação identitário por predicação por propriedades e interajam 

produzindo e fazendo circular valor apropriável. Como resume, ainda, o Comitê 

Invisível: 

 

No tempo das redes, governar significa assegurar a 
interconexão dos homens, os objetos e as máquinas, 
assim como a circulação livre, ou seja, transparente, ou 
seja, controlável, da informação assim produzida. (...) 
Facebook é certamente menos o modelo de uma nova 
forma de governo do que sua realidade já em ato. (Idem, 
p. 110, tradução minha). 

 

 Também Žižek (2006 apud LOVINK, 2008), ressalta como os princípios 

transcendentalizados pelas redes como metadispositivo ou universal instituído 

por forclusão originaram ideias, discursos, modos de subjetivação e práticas 

relacionais e políticas que atravessam tanto a atuação de empresas e governos 

quanto a de grupos (ciber)ativistas conservadores e lutas com fins de 

emancipação. As mesmas tendências de subjetivação e modos de interação 

permeiam todos esses atores-rede e suas práticas. O filósofo esloveno resume 

essas dinâmicas no conceito, em voga no pensamento sobre redes digitais, de 

smart: 

 

Smart significa dinâmico e nômade contra burocrático e 
centralizado, diálogo e colaboração contra autoridade 
central, flexibilidade contra rotina, cultura e conhecimento 
contra a velha produção industrial, interação espontânea 
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contra hierarquia estável. (ŽIŽEK, 2006, apud LOVINK, 
2008, p. 11, tradução minha). 

 

 Não é difícil perceber, pelo que mostrei anteriormente comentando 

movimentos ciberativistas, como esses conceitos e suas respectivas 

tendências de interação sustentaram tanto as mobilizações conservadoras 

promovidas por movimentos como os brasileiros MBL ou Vem pra Rua quanto 

experiências políticas com forte carga emancipatória como o 15-M espanhol ou 

a maioria das correntes que atravessaram os protestos de 2013 no Brasil. No 

caso dos primeiros, não existe contradição entre a produção de subjetividades 

identitárias fechadas, ideias/discursos subjetivantes centrados em princípios 

negadores ou inferiorizadores do outro (desprezo à pobreza, machismo, etc.) e 

ser smart: como já mostrei, auto-organização horizontal (ainda que, no caso 

dos movimentos pelo impeachment de Dilma Rousseff, estimulada por centros 

coordenadores40), cooperação em rede, flexibilidade são modos de interação 

que independem das perspectivas de rede (conceitos e discursos) que fazem 

emergir e das finalidades que promovem. 

 É possível conceber, agora, as mobilizações que reconstruí no primeiro 

capítulo como fundadas nas condições de possibilidade e nos critérios formais 

– convertidos em apriorísticos – de subjetivação e organização de relações 

instituídos pelas redes digitais como metadispositivo ou universal por forclusão. 

Considero que nem o 15-M, nem os protestos de 2013 no Brasil foram 

acontecimentos políticos na acepção que conceituei no segundo capítulo, pois 

apesar de sua eclosão ter parecido “impossível” ou, ao menos, “improvável” 

nas categorias de análise social e política dominantes (pois a fragmentação 

social, o individualismo imperante e o desencanto generalizado na Espanha de 

                                                           
40 Os dirigentes dos movimentos que promoveram em 2016 os protestos pelo impeachment da 
presidenta do Brasil não tiveram como controlar inteiramente as dinâmicas das mobilizações, 
que em grande medida produziram padrões de autogerenciamento pela interação entre 
milhares de atores que delas participaram. As autoproclamadas lideranças apenas cavalgaram 
uma onda que, se bem tinham contribuído para desencadear, foi mais complexa e 
internamente diversificada – vendo, inclusive, a emergência de correntes abertamente 
defensoras da implantação de uma ditadura pela via de um golpe de estado militar – do que 
sua capacidade de coordenação se mostrou capaz de regular. Porém, sua configuração como 
hubs nas redes e sua atuação, nas ruas e no trato com as mídias corporativas, como 
lideranças autonomeadas lhes garantiu ampla visibilidade e fortaleceu seu capital relacional 
entre os atores que participaram dos movimentos pela destituição da presidenta eleita. 
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2011 e a aparente estabilidade econômica, a ascensão do poder de consumo 

dos pobres e a ausência histórica de predisposição para a mobilização política 

no Brasil de 2013 pareciam desestimular a emergência de movimentos 

multitudinários de protesto, capazes de se auto-organizar sem lideranças), ela 

não era de forma alguma impensável à luz dos princípios transcendentalizados, 

das lógicas constituídas em a priori das interações em redes digitais. Ambos 

foram possibilitados pelos - e assumiram como pressupostos não 

problemáticos os – princípios da conectividade, a interatividade, o 

compartilhamento, o hackeamento e a velocidade. Ambos se espalharam pelo 

mecanismo da afetação por emoção, viram emergir hubs (a conta no Twitter 

@acampadasol e a página no Facebook do coletivo midialivrista41 Mídia 

Ninja42, entre outros) e autoridades (inúmeros nós – contas do Twitter, perfis e 

páginas do Facebook, etc. – intensamente ativos, propagadores de hashtags, 

imagens, textos, vídeos e outro material produzido nos acampamentos 

espanhóis e, no caso do Brasil, por esses mesmos nós ou por outras páginas), 

provocaram a emergência de comunidades efêmeras baseadas em afinidades 

de sentires, geraram perspectivas de rede agenciadoras de subjetividades e 

participantes de disputas de narrativas, desencadearam raios imitativos (de 

                                                           
41 O midialivrismo ciberativista, como afirmam Malini e Antoun (2013), é uma manifestação de 
ativismo midiático (conceito que remete para todas as práticas, ações e movimentos que 
atacam a concentração do poder de produção e difusão de discursos nos meios de 
comunicação de massa) que “reúne experiências singulares de construção de dispositivos 
digitais, tecnologias e processos compartilhados de comunicação, a partir de um processo de 
colaboração social em rede e de tecnologias informáticas, cujo principal resultado é a produção 
de um mundo sem intermediários da cultura, baseado na produção livre e incessante do 
comum, sem quaisquer níveis de hierarquia que reproduza exclusivamente a dinâmica de 
comunicação um-todos” (p. 21-22, grifo dos autores). 
42 O coletivo Mídia Ninja, abreviação de Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação, é uma 
rede midialivrista brasileira composta por jovens que se auto-organizam horizontalmente para 
transmitir ao vivo pela internet, sem edição nem cortes, protestos e manifestações mostrando 
faces desses acontecimentos não noticiadas pelos meios de comunicação de massa. Esse 
aspecto lhe permitiu legitimar-se e consolidar-se como polo alternativo de produção e difusão 
de informação e de narrativas, como relata Suzano (2016): “Nas manifestações que ocorreram 
por todo o Brasil em junho deste ano [o texto foi publicado online em 2013], um grupo de 
jovens, portando celulares equipados com internet 3G e carregados via notebooks levados em 
mochilas, fez a cobertura mais próxima e contundente dos acontecimentos. Com transmissões 
ao vivo, filmaram diversas formas de violência policial, prisões (muitas vezes as próprias), 
entrevistaram os participantes das marchas e, como assumiram posição favorável aos 
protestos, cobrindo-os, mas também levantando bandeiras democráticas, não foram 
rechaçados por manifestantes, como ocorreu com diversos veículos da mídia tradicional (que 
chegou a ter carros queimados e repórteres expulsos dos atos). Isso fez com que eles 
tivessem informações e imagens que o jornalismo tradicional não teve acesso, dando ‘furos’ e 
contradizendo, com provas cabais, os jornalões e os grandes canais de TV, ainda mais com o 
compartilhamento massivo de seus conteúdos por todo o Brasil, via internet”. 
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emoções e práticas, o que levou milhares de pessoas para as ruas, e de ideias 

e discursos, que levou à criação ou à consolidação de perspectivas). 

Em ambos os casos, a viralização das perspectivas que construíram, as 

trocas de ideias e afetos que promoveram nas ruas e nas redes – e entre umas 

e as outras - e as práticas de organização e de tomada de decisões coletivas 

que seus participantes experimentaram nas praças e nas comunidades virtuais 

desencadearam profundas reorganizações subjetivas e instituíram práticas 

subjetivantes antes impensadas. Como contei no primeiro capítulo, na Espanha 

a experiência do 15-M levou milhares de pessoas, nos anos seguintes, a se 

envolver em ações de solidariedade, cooperação e mobilização coletiva ao 

redor de problemas concretos e assembleias auto-organizadas e horizontais se 

tornaram âmbitos de subjetivação disseminados pelo país inteiro. No Brasil, os 

principais legados subjetivos dos movimentos de 2013 foram o surgimento de 

uma nova tendência à mobilização social - especialmente entre os jovens - não 

hierárquica, centrada na tomada de decisão coletiva em assembleias abertas; a 

emergência ou o fortalecimento de temas mobilizadores/agenciadores de 

subjetividades antes pouco visíveis (por um lado, gênero e de orientação 

sexual, relações raciais, qualidade da vida urbana, modelos de cidade, etc.; por 

outro, ideias de direita como a de meritocracia, entre outras); o surgimento de 

um desejo de participação política inédito na configuração histórica do país 

desejo que – como vimos - tem se desdobrado em vetores divergentes, 

fazendo emergir novos movimentos de esquerda e de direita; uma vontade de 

mobilização que se espalha cada vez mais entre os jovens, o que, entre outros 

fenômenos, tem provocado ondas maciças de ocupações de escolas e de 

universidades públicas em 2015 e em 2016. 

Ao mesmo tempo, porém, não tematizaram o questionamento dos 

critérios formais de subjetivação da modernidade capitalista neoliberal, a 

produção de identidade por predicação por propriedades, nem das lógicas 

transcendentalizadas das redes digitais (que, aliás, fortaleceram e assumiram 

como pressupostos aproblemáticos), nem dos modos de afetação possíveis na 

ordem vigente (o medo do desamparo como afeto gerador das emoções 

experienciáveis). Como discutirei mais adiante, penso que o 15-M tenha 

manifestado centelhas de tensionamento do modo formal de subjetivação 
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vigente, embora não das lógicas apriorísticas das redes nem dos modos de 

afetação. Porém, as mobilizações brasileiras, apesar de terem propiciado uma 

reconfiguração de subjetividade histórica em parte da juventude permitindo a 

emergência de uma tendência à participação política, também desencadearam 

– como mostrei no primeiro capítulo – enormes ondas imitativas que 

configuraram, reproduziram e disseminaram identidades individuais e coletivas 

fechadas de caráter fascista, na acepção impressa ao conceito por Tiburi 

(2015). Ao pôr em circulação morfismos subjetivantes (modos de percepção, 

ideias, discursos) estabilizados ou reforçados no agenciamento com as mídias 

de massa, com a família, com igrejas e outros âmbitos reprodutores de 

relações históricas de poder/saber, e ao favorecer que se cruzassem com a 

vontade de participação recentemente gerada e com a ausência de experiência 

e reflexão políticas prévias na maioria dos manifestantes, os protestos 

favoreceram a emergência - entre as múltiplas e heterogêneas perspectivas 

que produziram e disseminaram - de conceitos/discursos agenciadores e, 

consequentemente, de configurações subjetivas extremamente conservadoras, 

fechadas ao diálogo, negadoras de tudo aquilo que percebem como diferença 

alimentadas pelo ódio. Discursos como a defesa da redução da maioridade 

penal, o pedido de uma “intervenção militar”, a crítica a programas de 

redistribuição de renda e outros se consolidaram como perspectivas de redes 

configuradoras de subjetividades identitárias individuais e coletivas, enquanto o 

ódio direcionado aos movimentos, partidos e ideias de esquerda se tornou um 

afeto amplamente circulante. 

Como exemplo entre muitos disponíveis, Locatelli (2013) relata que em 

um dos protestos em São Paulo manifestantes com bandeiras vermelhas ou 

outros símbolos de partidos ou movimentos de esquerda foram agredidos física 

e verbalmente em nome de um “antipartidarismo” fortemente permeado de 

antiesquerdismo: 

 

Logo no início do protesto, militantes do Juntos!, grupo de 
jovens do PSOL43, batucavam e chacoalhavam bandeiras 

                                                           
43 PSOL é a sigla do Partido Socialismo e Liberdade, situado à esquerda do espectro político 
brasileiro, fundado em 2004 por dissidentes internos do Partido dos Trabalhadores. 
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do partido. Ao lado, um homem com um chapéu 
estampado com a bandeira do Brasil estava nervoso, 
gritando para a bateria: “Vai para Cuba! Vai para a 
Vanezuela, caralho! Vai para a puta que o pariu!”. 

(...) Quando eu tentava passar para o outro lado da 
confusão, encontrei uma militante que, assim como eu, 
fugia do grupo que tentava agredi-los. Ao verem que ela 
tinha um boné vermelho do MST44 dentro da mochila, o 
levaram e a ameaçaram com uma faca. 

(...) No final do ato, Gegê ainda carregava a sua 
bandeira. (...) Ele milita desde os anos 1960. Torturado 
durante a ditadura, depois chegou a ser preso por um 
assassinato que não cometeu. (...) “Nem na época da 
ditadura eu vivi um processo tão próximo do fascismo 
como no 20 de junho de 2013 na avenida Paulista”. 
(ebook, posição 555). 

 

 Quanto exposto mostra, mais uma vez, que práticas políticas 

emancipatórias e conservadoras/fascistas em redes digitais se originam das 

mesmas lógicas, as mesmas dinâmicas subjetivantes e os mesmos processos 

desencadeadores e disseminadores de emoções e perspectivas de rede; que 

práticas, ações ou mobilizações que as teorias dominantes sobre política 

em/por redes digitais conceituam como ciberativistas, tecnopolíticas ou de 

movimentos sociais em rede não geram inerentemente processos de 

emancipação, nem subjetividades e relações necessariamente mais livres de 

relações de biopoder; e, sobretudo, que essas práticas não tencionam os 

critérios transcendentalizados da subjetivação capitalista neoliberal nem as 

lógicas das redes digitais, convertidas em a priori, que as constituem como um 

metadispositivo (lógicas que, como vimos, produzem conceitos, discursos e 

modos de interação partilhados por ativistas de movimentos em rede, governos 

e empresas). 

 

 

                                                           
44 MST é a sigla do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, histórico movimento de 
ativismo político de esquerda, fundado em 1984, que reivindica uma reforma agrária contra o 
modelo de concentração da propriedade fundiária dominante no Brasil. 
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Emancipação e libertação: limites da reprogramação de redes e da 

disputa de narrativas 

O 15-M e os protestos de 2013 no Brasil desencadearam mudanças 

relevantes nas subjetividades que participaram dessas experiências e 

reorganizaram alguns dos processos de produção de subjetividades políticas, 

mas não alteraram relações históricas de biopoder nem, muito menos, o modo 

formal de determinação vigente (embora o 15-M o tenha parcialmente 

tensionado). Mas assumir a reconfiguração de relações de poder/saber 

hegemônicas como finalidade de ações e práticas políticas de ruptura, apesar 

dessas reorganizações serem necessárias para abrir brechas de autogoverno 

das subjetividades nas malhas do biopoder (relações de produção, de gênero, 

raciais etc. menos desiguais; maior capacidade de existir, de agir e de decidir 

sobre si mesmas de subjetividades inferiorizadas como trabalhadores, 

mulheres, negros, etc.), pode não tensionar nem o modo formal de predicação 

por propriedades, nem os dispositivos de produção de identidades flexíveis 

capazes de reabsorver as rebeliões, as subjetividades que produzem e suas 

práticas na produção incessante de valor e a regulação neoliberais. É a 

armadilha, apontada por Safatle (2015), da política concebida como luta por 

reconhecimento, resumida na ideia de Axel Honneth de que “sujeitos esperam 

da sociedade, acima de tudo, reconhecimento de suas demandas de 

identidade” (2003, p. 114 apud SAFATLE, 2015, p. 331, grifo meu). Identidade 

que, como já discuti, é o princípio gerador das condições de possibilidade, 

organização do sensível e produção de subjetividades do regime de 

determinação moderno e que se constitui pela predicação por atributos 

concebidos como propriedades. Reconhecer identidades significa, portanto, 

obter legitimação (o que, juridicamente, se traduz na ampliação de direitos 

instituídos e, nas relações cotidianas, em um tratamento não inferiorizador) 

para determinadas construções individuais e coletivas configuradas como 

mesmidades (versões de um mesmo modo formal de determinação), 

legitimação baseada na admissão pelas outras identidades de uma 

universalidade partilhada – constituída por forclusão de outras possibilidades 

de definição subjetiva – que consistiria na pressuposição de uma “essência 

formal” comum (a predicação por propriedades). 
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Como mostra Safatle, essa concepção tem gerado, a partir da década 

de 1970, uma “compreensão das lutas de grupos historicamente vulneráveis e 

espoliados de direitos (negros, gays, mulheres) como lutas de afirmação 

cultural das diferenças” (Idem, p. 326). Por um lado, isso produz “uma imagem 

da sociedade como uma rede atomizada de grupos fortemente identitários 

negociando infinitamente seu reconhecimento no interior de uma dinâmica 

frágil de tolerância” (Idem, p. 348). Por outro, transforma a ação política de 

emancipação em uma prática essencialmente defensiva, de confirmação de 

construções identitárias (concebidas e experienciadas como conjuntos de 

propriedades, “inerentes” ou escolhidas) que têm como pressuposto apriorístico 

a determinação formal por atributos (a identidade, como forma, é algo dado; 

portanto, a “identidade individual” ou “de grupo” é assumida como já definida e 

comparável à do “outro”) ou, no máximo, de ressignificação de identidades 

(promover uma ideia positiva do negro, do gay, da mulher em contraposição às 

imagens hegemônicas que os inferiorizam), ao invés que como afirmação de 

possibilidades de diferença (não previsíveis, nem já dadas), obliterando o fato 

de que essas construções “se definem por oposição ou exclusão” (Idem, p. 

349), ou seja, são configuradas “no interior de relações assimétricas de poder, 

sendo por isso expressões de estratégias de defesa ou de dominação” (Idem, 

p. 349). A maior parte das “identidades” historicamente vulneráveis, de fato, 

foram construídas pelas próprias relações de bipoder que as 

inferiorizaram/inferiorizam: a “mulher” enquanto identidade é uma construção 

do machismo; o “negro” é uma construção do colonialismo, a escravatura e o 

racismo, etc. Assumi-las, consolida-las e reproduzi-las, ainda que 

ressignificando-as, confirma o domínio que a engendrou. Mas o que é mais 

relevante para estas reflexões é que assumir como fim da ação política e da 

interação com o “outro” o reconhecimento de identidades, noção que funda a 

perspectiva teórica e política do multiculturalismo (um modo de configurar a 

realidade como diálogo e mútuo reconhecimento entre múltiplas identidades 

coletivas, cujas relações são reguladas juridicamente por sistemas de normas 

que se instituem em condições transcendentais da possibilidade de 

convivência), representa a apoteose do modo formal de determinação e 

regulação das subjetividades e das relações de caráter neoliberal. 
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Como mostrei no segundo capítulo, Rancière (1996) alerta para o perigo 

de uma reabsorção na administração policial do sensível (a regulação do que 

pode ser experienciado, pensado, dito e praticado, o que no regime capitalista 

neoliberal significa a definição das identidades “legítimas” e a organização das 

suas relações) das rupturas provocadas pela ação política, que concebe – em 

sintonia com a perspectiva que proponho – como a irrupção de causalidades e 

subjetividades impensáveis e imprevisíveis nas categorias da ordem vigente. O 

multiculturalismo representa um perigo para a política de transformação 

porque, ao incentivar a subjetivação identitária, transforma o tempo todo em 

identidades com demandas e características próprias os sujeitos que abalam 

ou tensionam a simbolização existente, reintegrando-os em suas categorias 

apriorísticas (gênero, raça, etc.) e fazendo com que as próprias lutas e práticas 

de emancipação assumam aproblematicamente o reconhecimento identitário 

como finalidade. Para Rancière, a recomposição do dano constitutivo da 

política (a ruptura na ordem simbólica existente) representa o fim da própria 

política. Nessa perspectiva, o multiculturalismo representa certamente o fim da 

política de transformação. É por isso que Žižek (2013) afirma que a “resposta 

liberal à dominação é o reconhecimento” (p. 639), que ao reorganizar jurídica e 

discursivamente as relações, que o biopoder disciplinar instituiu como 

hierárquicas, entre sujeitos individuais e coletivos constituídos aprioristicamente 

como identidades produz uma sensação de fim ou ausência de dominação, 

mantendo-a ao mesmo tempo pela reiteração de mecanismos de inferiorização 

no âmbito de relações formalmente livres e iguais (por exemplo, mulheres são 

cobradas para servirem os maridos em uniões matrimoniais, mas estas são 

percebidas como formadas por escolha por sujeitos iguais e autônomos) e pela 

predefinição como condição de qualquer subjetivação da determinação por 

predicação por propriedades. 

Por esses motivos, considero pertinente a distinção conceitual que Hardt 

e Negri (2010a) propõem entre lutas de emancipação e lutas de libertação. As 

primeiras visam desvencilhar identidades (auto-eco)constituídas como tais de 

laços de subjugação que as impedem de se afirmarem enquanto identidades: a 

possibilidade, por exemplo, de mulheres se vestirem e agirem como desejarem, 

ao invés de terem que se submeter a padrões de comportamento estabelecidos 
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pelo machismo; de negros terem as mesmas oportunidades de emprego e o 

mesmo acesso a serviços públicos que brancos; trabalhadores assalariados 

conquistarem a garantia legal de direitos trabalhistas, aumentos de salários e 

poder aquisitivo,  etc. Em todos esses exemplos, a emancipação de jugos se 

produz sem questionar a construção subjetiva identitária de quem se emancipa, 

fundada em categorias apriorísticas não problematizadas como gênero, raça ou 

trabalho (na acepção de atividade produtiva definidora das propriedades do 

sujeito coletivo que a pratica). É um processo que reconfigura relações de 

poder/saber instituídas pelo biopoder moderno disciplinar de forma mais 

igualitária, ao passo que reforça como critérios aproblemáticos de produção de 

subjetividades a identidade concebida como conjunto de propriedades. Lutas 

emancipatórias, portanto, são pensáveis como lutas por reconhecimento e 

podem ser absorvidas em políticas multiculturalistas. Lutas de libertação, em 

compensação, visam gerar condições para a produção de causalidades não 

previsíveis – portanto, impossíveis e impensáveis em termos identitários, que 

pressupõem regularidade - e de subjetividades não definidas por categorias 

transcendentalizadas. Como afirmam Hardt e Negri: “A libertação é a liberdade 

de determinar o que posso devir” (2010a, p. 329, tradução minha, grifo dos 

autores), é autotransformação permanente não predeterminada por critérios 

apriorísticos de subjetivação. Enquanto políticas de emancipação, ainda que 

extremamente importantes para a modificação de relações de biopoder em 

sentido igualitário, “fossilizam a produção de subjetividade” (Idem, p. 330, 

tradução minha), pois a fundamentam em condições de possibilidade fixas 

convertidas em transcendentais por um processo que exclui inúmeros outros 

devires, políticas de libertação destravam as multiplicidades forcluídas nessa 

transcendentalização, abrindo a produção de subjetividade para a 

indeterminação produtiva. As primeiras reconfiguram subjetividades e relações, 

as segundas as transformam. 

É por isso que, para uma política de transformação que tenha como 

horizonte de modificação o regime de determinação moderno em sua versão 

capitalista neoliberal, sustento como Hardt e Negri que as atuais lutas de 

libertação devam assumir como prática a auto-abolição da identidade e da 

propriedade, a instituição de condições para a produção de subjetividades e 
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relações impensáveis de maneira identitária, que estabeleçam a posteriori suas 

causalidades. Como prática, não “finalidade”, pois a perspectiva que proponho 

não institui temporalidades lineares nem transcendências a serem “atingidas”, 

mas se funda na produção imanente e incessante de real em fluxos de 

conexões intensivas cujos devires são simultâneos e estão sempre aqui e 

agora, ainda que temporariamente invisibilizados. Auto-abolir identidade e 

propriedade implica em suprimi-las enquanto categorias definidoras da 

produção de subjetividade e de organização das relações; a desconstrução de 

suas expressões extensivas (percepções e construções de si baseadas no 

gênero; relações de produção baseadas na classe e na propriedade dos meios; 

as propriedades “materiais” e “intelectuais” privadas e públicas; etc.) é 

consequência. Hardt e Negri propõem pensar a tensão em direção à auto-

abolição da identidade e da propriedade como condição para distinguir lutas e 

políticas feministas, raciais, de orientação sexual, de classe, etc. 

revolucionárias – nos meus termos teóricos, de transformação – das 

meramente identitárias, ainda que estas tenham um caráter emancipatório. O 

que não quer dizer que se possa, nem se deva operar uma distinção rígida 

entre lutas emancipatórias e de libertação, convertendo-as em realidades 

estanques com características já dadas (caso contrário, se reintroduziriam pela 

janela a transcendentalização de critérios e a cristalização identitária expulsas 

pela porta). Como discuti no segundo capítulo, ações e práticas políticas que 

visam mudanças de caráter libertário geralmente apresentam ao mesmo tempo 

tendências reconfiguradoras e transformadoras (com ênfase maior em umas ou 

outras). Como Hardt e Negri admitem, expressões rebeldes da identidade (isto 

é, lutas por emancipação baseadas na afirmação positiva de identidades 

historicamente inferiorizadas: lutas feministas, antirracistas, anticolonialistas e 

outras) podem, ao longo do processo, despertar a consciência da necessidade 

de uma superação ou abolição da identidade que usam como instrumento de 

autoafirmação ao perceber que o controle das condições de produção dessa 

identidade – assim como de todas as demais - é o núcleo gerador da 

dominação que sofrem. 

David Harvey (2014), por sua vez, ressalta que muitos movimentos 

sociais urbanos (como os de lutas por moradia ou contra despejos e remoções, 
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contra aumento de tarifas de transporte público, pela mobilidade, contra a 

exclusão de determinados grupos de certos espaços, pela defesa de bens 

instituídos coletivamente em comuns urbanos como parques e outros), que 

geralmente se constituem como movimentos por direitos (ou seja, pela 

reorganização de relações urbanas em direção à expansão de direitos pré-

instituídos e reconhecidos como tais para sujeitos políticos construídos como 

identidades: usuários de transporte coletivo, sem tetos, cidadãos, etc.), 

apresentam uma ineludível dimensão anticapitalista (consequentemente, anti-

identitária e anti-proprietária), pois – ainda que em muitos casos não estejam 

conscientes disso – suas lutas tensionam a lei capitalista do valor como 

princípio regulador do estilo de vida e do trabalho nas cidades, o que pode 

direciona-los para a luta pelo controle comum das condições de produção da 

vida urbana (o que se traduziu, nos movimentos que tomaram consciência 

dessa dimensão, na instituição de um conceito agenciador que afirma 

exatamente essa perspectiva: o de direito à cidade). 

Na perspectiva que proponho, como afirmei no segundo capítulo, isso se 

deve à possibilidade que o material conceitual, discursivo, linguístico, afetivo 

produzido e utilizado em uma luta de emancipação e as relações que sujeitos 

políticos identitários rebeldes tecem no processo desencadeiem conexões, 

conscientes ou não, com devires forcluídos pelo modo de determinação 

identitário, abrindo brechas para seu tensionamento. Isso acontece também 

quando jogos de linguagem se abrem – deliberadamente ou involuntariamente 

– para o equívoco ou a alteridade referencial, revelando o caráter da linguagem 

como expressão organizada do comum, portanto, da produção de diferença e 

singularidades, o que é extremamente importante para uma política de 

transformação em/por redes digitais operada no nível semântico da interação 

entre nós. 

As redes digitais como metadispositivo e universal instituído por 

forclusão, como já comentei, geraram e alimentam incessantemente – pela 

ação dos dispositivos das interfaces gráficas, da transparência, da 

conectividade e dos algoritmos - uma “cultura do compartilhamento” que se 

apresenta, como aponta Castells (2015), como uma metacultura de protocolos 

de comunicação compartilhados que possibilitaria as trocas entre culturas 
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diferentes. Essa percepção, suportada por uma ideia de cultura como “conjunto 

de valores e crenças” (Idem, p. 82) que orientam os comportamentos dos 

sujeitos e por uma ideia de sujeitos como entes já constituídos como tais por 

predicação por propriedades (ou seja, a cultura e o sujeito como dados, a 

primeira composta meramente por representações mentais produzidas na 

interação exclusivamente entre humanos e os segundos por atributos 

escolhidos ou recebidos), portanto, por uma noção de cultura e de sujeito como 

identidades, se presta facilmente a ser integrada em uma abordagem 

multiculturalista da comunicação digital, que reforça a utopia tecnoliberal de 

Lévy (2010a) de um “universal por contato” (p. 129). Seja concebendo, à 

maneira do pensador francês, esse universal como inerentemente gerador de 

diálogo e abertura para o outro ou como uma mera condição transcendental de 

possibilidade que permite, sem necessariamente produzi-la automaticamente, 

essa abertura (que, neste caso, deve ser alimentada pela prática política 

consciente do diálogo), essa perspectiva transforma as redes em um 

metaprincípio/metapoder regulador de relações entre identidades individuais e 

coletivas e, consequentemente, reconduz as lutas em redes das subjetividades 

historicamente inferiorizadas a lutas por reconhecimento. 

Longe de considerar a disseminação de conceitos e discursos 

geradores/alimentadores de ódio, as subjetivações e práticas relacionais 

autoritárias e o ciberativismo, a tecnopolítica e os movimentos sociais em rede 

fascistas - na acepção de Tiburi (2015) - como produtos da mesma “cultura do 

compartilhamento” e do mesmo modo de determinação identitário que 

fundamentam o diálogo entendido como troca no nível semântico da 

comunicação, o multiculturalismo digital as concebe como “distorções” ou 

“desvios” de um processo – a conexão universal – que seria inerentemente 

positivo ou, à maneira de Castells (2015), como um tipo indesejável de 

“apropriação cultural” das tecnologias e de programação de redes por 

identidades já constituídas, a ser combatido com a luta pela “reprogramação” 

dessas redes ou pela construção de novas redes que sejam interna e 

externamente mais dialógicas por parte de outras identidades já constituídas. 

Nessa perspectiva, consequentemente, o caminho para combater o 

ciberativismo promotor/propagador de conceitos e discursos de ódio e 
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agenciador de subjetividades autoritárias seria o reconhecimento 

multiculturalista do “outro” – concebido aprioristicamente como outra versão de 

um “si” identitário predicado por propriedades – pela via do diálogo em redes 

digitais. É uma concepção que, além de manter como pressuposto 

aproblemático o modo neoliberal de determinação das subjetividades, ancora 

as práticas políticas de emancipação no nível semântico-relacional da 

comunicação, nas possibilidades de significação/ressignificação predefinidas 

pelo campo semântico instituído, sem questionar os princípios formais gerais 

de invariância – identidade, propriedade, valor - que o sustentam. 

Tiburi (2015) e Sakamoto (2016) apostam nessa direção. Ambos os 

autores estudam e descrevem mecanismos, procedimentos e práticas de 

construção textual, imagética e narrativa de memes, artigos, comentários 

conservadores que circulam em sites de redes sociais para compreender como 

se produzem mensagens com forte potencial de gerar afetação pelo ódio e 

compartilhamento, o que geralmente ocorre pela identificação (processo de 

produção ou fortalecimento de uma identidade) com uma perspectiva – 

produzida ou reforçada pela mensagem - provocada pela 

reiteração/confirmação de associações já constituídas de morfismos 

subjetivantes. Com base nessa compreensão, ao autores propõem princípios - 

e, no caso de Sakamoto (2016), procedimentos – que orientariam na 

construção de mensagens digitais para evitar a disseminação de informações 

não checadas, incentivar um pensamento não reducionista binário, promover a 

reflexão e desestimular a deslegitimação semântica do interlocutor, visando um 

diálogo (na acepção de trocas semânticas, de construção colaborativa de 

significados dentro de um campo constituído de possibilidades de significação) 

“qualificado”, que ajude “o leitor a perceber a complexidade do mundo em que 

vive e o auxilie na construção do sentido das coisas” (SAKAMOTO, 2016, 

ebook, posição 809). O incentivo a uma subjetivação não fechada45, não 

agenciada por conceitos geradores de perspectivas binárias parece ser a 

                                                           
45 Mesmo defendendo uma subjetividade não prisioneira de reducionismos, Tiburi (2015) ainda 
a assume acriticamente como determinada por predicação por propriedades: pensa na 
substituição de um “si” fechado por um “si” aberto e crítico, mas não no questionamento do “si” 
enquanto tal. 
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principal preocupação da filósofa e do jornalista, como Tiburi (2015) deixa 

claro: 

 

O grande desafio, portanto, maior do que o confronto 
reducionista entre direita e esquerda, desenvolvimentistas 
e ecologistas, governistas e oposicionistas, entre 
machistas e feministas, parece ser o que envolve os que 
pensam e os que não pensam. Sem pensamento não há 
diálogo possível, nem emancipação em nível algum. (p. 
132, grifo meu). 

 

 Destaquei o uso da expressão emancipação, pois é evidente que a 

proposta do diálogo entendido como atitude relacional não fechada às ideias e 

discursos de outras identidades, assim como a aposta na produção/circulação 

de mensagens que incentivem a reflexão ao invés que a afetação por emoção 

são práticas comunicacionais/semânticas que visam uma reconfiguração mais 

igualitária de relações de poder/saber, mas não produzem necessariamente no 

nível simbólico da “ação do comum” uma (auto)abolição da identidade em 

direção à indeterminação produtiva. 

Não desmereço essas propostas enquanto possibilidades 

emancipatórias; pelo contrário, considero a produção de subjetividades mais 

abertas e dialógicas - mesmo que ainda identitárias - uma aposta política de 

mudança indispensável rumo a relações de poder/saber menos desiguais. 

Além do mais, penso que promover a disseminação - pela ativação da 

tendência à irradiação imitativa que permeia a internet – de práticas de 

comunicação digital dialógicas como as propostas por Tiburi (2015) e 

Sakamoto (2016) pode contribuir para tensionar e, eventualmente, desconstruir 

algumas das atuais lógicas transcendentalizadas das redes digitais, a da 

velocidade e a do compartilhamento, e de um dos principais modos de 

subjetivação que elas produzem, a afetação por emoção. Porém, em uma 

perspectiva de transformação das próprias condições de (re)produção do 

biopoder neoliberal em redes digitais não considero essas propostas 

suficientes. 
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Em primeiro lugar, porque mesmo que possam contribuir para 

desconstruir algumas das lógicas atualmente vigentes nas redes, as práticas 

que os dois autores propõem se sustentam e reforçam outras: conectividade 

(capacidade e desejo incessantemente reiterados de se conectar a redes 

digitais) e interatividade (desejo constantemente reproduzido de participar de 

trocas semânticas nas redes) são pressupostos sine qua non para o diálogo e 

o incentivo à reflexão na internet, que por sua vez contribuem para a 

apropriação permanente de valor para sua conversão em capital. Como já 

discuti, para o capitalismo digital não importa se as subjetividades em rede são 

abertas ou fechadas, críticas ou intolerantes: o que interessa é que interajam 

sem parar, produzindo e fazendo circular valor. 

Em segundo lugar, a produção de subjetividades identitárias abertas às 

ideias, percepções e modos de viver de outras identidades constituídas como 

tais, apesar de poder contribuir para interromper a reiteração de relações 

formais de inferiorização (abrir-se para o outro implica em deixar de negar a 

legitimidade de seu existir e de sua expressão), não tensiona o caráter 

apriorístico da identidade como critério de possibilidade/pensabilidade da 

subjetividade, fazendo com que essa emancipação seja reabsorvida na ordem 

existente pela via do reconhecimento multiculturalista: o diálogo permanente, 

tornado possível por um metapoder regulador transcendental (as redes como 

metadispositivo) que define os termos em que pode ser travado (as 

possibilidades do campo semântico) e os critérios apriorísticos de sua 

pensabilidade, entre sujeitos individuais e coletivos já constituídos com valores 

e interesses próprios em interação, mas não a construção comum de 

condições de produção de subjetividades e relações. 

 Essa problematização me leva inevitavelmente ao questionamento da 

perspectiva dominante sobre a luta política e comunicacional em/por redes 

digitais: a que Castells (2015), cujas ideias melhor a sistematizam, conceitua 

como a luta pela reprogramação de redes. A visão do sociólogo sistematiza 

uma concepção decididamente hegemônica no pensamento e nas práticas 

políticas de emancipação em e por redes digitais, segundo a qual a reprodução 

do poder – entendida como “a capacidade de exercer controle sobre outros” 

(Idem, p. 91) - e a luta pelo contra-poder – a capacidade dos controlados de se 
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desvencilharem desses controle e se autogovernarem – estariam atreladas a 

dois mecanismos gerais: 

 

(1) a capacidade de construir redes e de 
programar/reprogramar a(s) rede(s) em termos das metas 
a ela(s) atribuídas e; (2) a capacidade de se conectar e 
garantir a cooperação de várias redes, por meio do 
compartilhamento de metas comuns e associação de 
recursos (...). (Idem, p. 91, grifo do autor). 

 

 Os mecanismos – mecanismos porque Castells admite que não se trata 

necessariamente de atores únicos, como indivíduos, grupos, classes, 

instituições, lideranças políticas ou religiosas etc., mas de redes de atores e 

relações, posto que o exercício do poder em redes exige “um conjunto 

complexo de ações associadas que vai além das alianças para se tornar uma 

nova forma de sujeito” (Idem, p. 91) – que produzem redes são chamados pelo 

sociólogo de programadores e gerariam seus programas (conjunto de metas e 

de procedimentos ou protocolos de funcionamento, entendidos como padrões 

de auto-organização) a partir de “ideias, visões, projetos e molduras46” (Idem, 

p. 91, grifo do autor), portanto, de elementos puramente mentais produzidos 

nas interações de sujeitos humanos – as tecnologias, constituídas como 

ferramentas, não parecem desempenhar papel subjetivante nessa visão - já 

constituídos como conjuntos de propriedades (ideias, visões, etc.). 

Como as ideias atingem os nós de cada rede, e são por eles absorvidas 

ou rejeitadas tornando-se, em ambos os casos, agenciadoras de subjetividades 

por imitação ou contra-imitação, dependendo do nível de exposição desses nós 

as processos de comunicação disseminadores e consolidadores de 

conceitos/perspectivas, “a capacidade de criar um processo eficiente de 

comunicação e persuasão ao longo das linhas que favorecem os projetos dos 

programadores potenciais” (Idem, p. 92) seria o fator mais importante da 

programação ou a reprogramação de redes. Por outro lado, Castells chama os 

mecanismos que controlam os pontos de conexão entre várias redes 

                                                           
46 Com base em teorias cognitivistas e neurocientíficas, Castells (2015) concebe molduras ou 
frames como conjuntos de significados-mestres, fixados no cérebro como percursos sinápticos, 
que organizam a percepção do mundo dos sujeitos. 
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constituídas como tais de comutadores. Para a construção de relações de 

poder, os comutadores precisariam estabelecer metas compatíveis entre os 

programas de redes que se inter-relacionam. Nessa perspectiva é possível 

considerar, por exemplo, que grupos organizados e articulados em redes 

digitais como os movimentos de direita surgidos nos últimos anos no Brasil 

conseguiram produzir mobilizações políticas de massa graças à criação eficaz 

de conexões cruzadas entre suas redes, as construídas pelas interações de 

milhares de usuários com predisposições conservadoras e as dos meios de 

comunicação comerciais e graças à comutação de seus programas, isto é, a 

compatibilização de suas respectivas metas. A construção de contra-poder, por 

sua vez, adviria de três processos: a redefinição dos programas de uma rede 

pela disseminação dentro dela de ideias agenciadoras alternativas às 

hegemônicas, na tentativa de fazer-lhes ganhar adesões majoritárias em uma 

disputa de narrativas; ações e relações que visem compatibilizar metas 

alternativas que surgem dentro de uma rede com as de outras redes com as 

quais esta se conecta; a criação de novas redes com programas alternativos 

aos das redes que se pretende alterar e ações de comutação que visem 

compatibilizar os programas das novas redes com as das redes que se deseja 

mudar. 

 Mesmo sem usarem os conceitos castellsianos de (re)programação e 

comutação de redes, a concepção de ciberativismo de Malini e Antoun (2013), 

que cartografaram uma grande quantidade de experiências de política de 

emancipação em redes digitais, se fundamenta nos mesmos pressupostos. 

Todas as práticas que os autores conceituam como de ativismo digital 

promovem a criação de redes auto-organizadas horizontalmente para a 

produção e disseminação de ideias e narrativas (perspectivas de rede) 

alternativas às hegemônicas graças, principalmente, à ação de muitos nós cuja 

intensidade de interações lhes faz ganhar o status de autoridades. Esse 

processo visa agendar o debate nas redes - geralmente dominado por 

perspectivas impostas por hubs ligados a grandes grupos de poder econômico, 

político e midiático – e, consequentemente, reagendar (que é uma forma de 

reprogramação) as pautas de outras redes com as quais as de contra-poder se 

interconectam (as de meios de comunicação comerciais, de partidos políticos e 
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instituições, de movimentos tradicionais estruturados hierarquicamente, as de 

colaboração e troca de usuários comuns, etc.) em ações de comutação. 

Práticas midialivristas (coberturas colaborativas com produção 

descentralizada de conteúdos ligadas por hashtags, criação de coletivos que 

experimentam maneiras de produzir e fazer circular histórias alternativas às 

das mídias comerciais, etc.), campanhas online, ações de enxameamento, 

conversações em rede geradoras de perspectivas políticas (em grupos 

hospedados em sites de redes sociais; espaços de comentários de blogs, 

portais ou páginas em sites de redes sociais; em posts próprios ou alheios, 

etc.), comunidades de criação colaborativa de software livre, redes de 

construção colaborativa de códigos de criptografia, etc.: todas as ações 

políticas de emancipação em/por redes digitais - pelo que se depreende da 

visão de Malini e Antoun (2013), cujos pressupostos conceituais convergem 

com os de Castells (2015) - operariam pela reprogramação de redes 

hegemônicas (configuradas para produzir e reiterar relações de poder), seja 

disputando internamente a implantação de novas metas baseadas em novos 

valores ou pela criação de novas redes contra-hegemônicas e de atividades de 

comutação que visam reorientar os programas das hegemônicas ou, pelo 

menos, afeta-los (se pode, por exemplo, conseguir que portais ou páginas em 

sites de redes sociais de veículos de mídia comercial pautem assuntos postos 

por movimentos contra-hegemônicos, que é uma forma de afetar os programas 

das redes desses meios sem reconfigurar suas metas estratégicas). 

Na maioria dos casos, a luta pela reprogramação de redes é operada 

por meio da disputa de narrativas (ideias, conceitos, discursos: em uma 

palavra, perspectivas de rede agenciadoras), ou seja, pela disputa em torno da 

produção de significados no plano semântico da comunicação. Sakamoto 

(2016) descreve eficazmente esse processo de construção de hegemonia e 

luta pela contra-hegemonia entre sujeitos políticos identitários em redes pela 

ação no nível semântico das trocas digitais: 

 

São pessoas, grupos sociais que criam significados e os 
recriam ao longo do tempo. 
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(...) Se há uma enxurrada de versões semelhantes sobre 
um mesmo fato, a versão contrária, com menos 
defensores, não raro passa a ser tratada como mentirosa 
ou falsa (...). 

(...) Pois eu posso construir uma verdade garantindo a ela 
“reputação”, elevando-a à categoria de trending topic no 
Twitter e pautando-a nos principais veículos de 
comunicação de massa, por exemplo. E posso garantir 
“credibilidade”, fazendo com que formadores de opinião 
falem sobre ela o tempo todo (...). 

(...) Por isso é tão importante os grupos que não detêm 
poder econômico, político ou midiático participarem 
ativamente dessa disputa simbólica e usarem os termos 
que estão à altura da agressão que sofrem: isso é 
machismo, racismo, homofobia, xenofobia, preconceito. 
(ebook, posições 600-605). 

 

 Substituindo “disputa simbólica” por “disputa semântica”, dada a 

conceituação que adoto de simbolização como definição pré-semântica de 

princípios transcendentalizados de invariância que definem as possibilidades 

de pensabilidade e organização da experiência (SODRÉ, 2014), o que 

Sakamoto (2016) descreve é exatamente o processo conceitualizado por 

Castells (2015) de programação de redes pela construção de significados e luta 

pela sua reprogramação por meio da produção e circulação de outros 

significados. É o que ocorreu, por exemplo, com as campanhas digitais 

feministas que comentei no primeiro capítulo: #MeuPrimeiroAssédio, 

#MeuAmigoSecreto e #BelaRecatadaEDoLar. Nos três casos, o 

compartilhamento espontâneo de mensagens construídas com aquelas 

hashtags por milhares de nós conseguiu não somente produzir clusters ao 

redor dos conceitos das campanhas e outras ideias, narrativas e discursos que 

emergiram delas (tanto de afirmação como de negação), ou seja, criar novas 

redes com seus próprios programas e perspectivas agenciadoras (e suas redes 

oponentes, em movimentos imitativos e contra-imitativos), como, sobretudo, 

fazer com que essas perspectivas atravessassem diversas redes já 

constituídas (comunidades virtuais de afinidades, redes de relacionamentos 

pessoais, redes de mídia comercial, redes midialivristas, redes corporativas, 

etc.) contribuindo para agendar suas interações – ainda que não conseguindo, 

na maioria dos casos, reprogramar suas metas – pela ação comutadora de 



315 
 

miríades de nós comuns muito ativos. As campanhas transformaram, portanto, 

milhares de nós de usuários quaisquer em comutadores de redes, uma forma 

de empoderamento que se valeu de alguns dos modos de subjetivação e de 

relação dominantes nas redes digitais: o capital social de autoridades, gerado 

pela intensidade das interações, e a afetação por emoção. A maioria dos perfis 

de sites de redes sociais, de fato, é simultaneamente nó de múltiplas redes, em 

algumas das quais possui credibilidade (autoridade) perante grupos – mesmo 

que pequenos – de outros nós. Isso fez com que mulheres que participam de 

comunidades virtuais não feministas e de redes de relações pessoais onde 

temas feministas não circulam interagissem com posts dessas campanhas 

divulgados por alguns de seus contatos - que os algoritmos não invisibilizam 

exatamente porque, geralmente, compartilham conteúdos diferentes com os 

quais essas mulheres têm afinidade – e fossem afetadas por essas mensagens 

(seja pela lembrança de uma violência sexual sofrida pessoalmente ou por 

pessoas próximas, pela relação que as mensagens permitiam estabelecer com 

situações vivenciadas no cotidiano ou outros motivos), contribuindo para 

dissemina-las ou produzindo novas com as mesmas hashtags, tornando-se 

assim, por sua vez, comutadores de outras redes. As campanhas não 

romperam, portanto, a lógica algorítmica produtoras de bolhas, mas a 

atravessaram e se valeram de seus mecanismos de organização de relações. 

No âmbito da subjetivação, considero que esses processos contribuíram 

para instituir as hashtags das campanhas em sujeitos políticos, pois 

provocaram a emergência não só de ambiências afetivas compartilhadas, mas 

também de feixes – múltiplos, mas com um mesmo núcleo gerador – de 

percepções, conceitos, discursos e objetivos comuns: ou seja, produziram 

sujeitos coletivos identitários (porque construídos a partir da identificação com 

uma perspectiva, que define as possíveis – ainda que múltiplas - propriedades 

a serem integradas à nova configuração subjetiva), internamente plurais (mas 

cujos vetores heterogêneos respondem a um modo de determinação e a um 

núcleo de conceitos agenciadores comuns), com agendas próprias. Essa 

subjetivação coletiva provocou reconfigurações em subjetividades individuais, 

aproximando muitas mulheres a ideias feministas e estimulando uma 

percepção de certas vivências (no caso da #MeuPrimeiroAssédio), certas 
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situações cotidianas (no caso da #MeuAmigoSecreto) e certos discursos (no 

caso da #BelaRecatadaEDoLar) como violências. A campanha 

#MeuAmigoSecreto, como conta o coletivo feminista digital Não Me Kahlo que 

propiciou seu estopim, fez com que muitas mulheres percebessem como 

abusivos relacionamentos que estavam vivenciando e, fora da internet, “teve 

um impacto significativo: o número de denúncias feito ao 180 – o ‘disque-

denúncia’ da Secretaria de Políticas para Mulheres – chegou a 63.090, 40% a 

mais do que no ano anterior” (NÃO ME KAHLO, 2016, p. 16). 

Como essas campanhas mostram, portanto, a reprogramação de redes 

pela ação de comutadores e a disputa de narrativas podem, de fato, 

desencadear processos de reconfiguração emancipatória de subjetividades e 

relações. Mas, ao mesmo tempo, não é difícil perceber que essa 

reconfiguração não modifica o modo de determinação que origina as relações 

de poder que se amenizam (se rebelar contra um relacionamento abusivo é 

fundamental, mas não erradica o que o gera: as ideias apriorísticas de gênero 

e de propriedade como agenciadoras/organizadoras de relações), nem origina 

necessariamente uma produção comum de condições de subjetivação e de 

relação. Além disso, tanto os sistemas de poder que se combatem quanto os 

movimentos ciberativistas conservadores se valem exatamente dos mesmos 

mecanismos para construir/reproduzir sua dominação. Como já mostrei, por 

exemplo, foi pela ação comutadora de milhares de nós anônimos que 

movimentos como Revoltados Online e Vem pra Rua puderam disseminar 

perspectivas conservadoras tão capilarmente, agenciando subjetivações 

coletivas. Além do mais, como apontei no primeiro capítulo, as próprias 

campanhas feministas que discuti estiveram internamente atravessadas por 

uma forte disputa de narrativas. Atores e redes interessadas em promover 

perspectivas contrárias tentaram reprogramar as redes construídas pelas 

campanhas, que assumiram a configuração de clusters, usando as mesmas 

hashtags para fazer circular mensagens agressivas, desqualificadoras ou de 

negação dos seus conceitos e discursos agenciadores, o que fez emergir 

clusters antagônicos minoritários, mas também com potencial comutador. No 

caso da #BelaRecatadaEDoLar, a hashtag foi apropriada por atores sem 

adesão à causa, o que provocou a disseminação de perspectivas desatreladas 
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dos feixes de sentido originários da campanha, o que contribuiu para a parcial 

despolitização do conceito agenciador e sua conversão em um slogan irônico. 

Tudo isso aponta para o fato de que os princípios de 

(re)programação/comutação e a disputa de narrativas, que atualmente são as 

perspectivas dominantes para conceber a ação política e práticas 

comunicacionais de transformação em/por redes digitais, pressupõem as 

mesmas lógicas transcendentalizas e tendências de subjetivação que 

sustentam a formação e reprodução de biopoder nas redes. É uma concepção 

ancorada no nível semântico da comunicação digital, que reitera o modo forma 

de determinação por predicação por propriedades e os princípios de invariância 

– identidade, propriedade, valor – da simbolização vigente.  

 

Por uma comunicação digital transformadora: desidentificação, 

despossessão, desprogramação de redes 

À luz do discutido, parecem não existir atualmente práticas políticas e 

comunicacionais em/por redes digitais que tensionem, questionem ou curto-

circuitem as lógicas instituídas por forclusão pelas próprias redes e, 

consequentemente, o modo formal de determinação de subjetividades e 

relações que estas reiteram, nem conceitos que agenciem tais práticas. Por 

isso, com base em todas as reflexões tecidas até este momento, avanço uma 

proposta teórica e política que pretende contribuir tanto para o pensamento 

quanto para a experimentação de possibilidades de comunicação 

transformadora em/por redes digitais. Como deixei claro no início deste estudo, 

minha intenção não é fornecer um conjunto de diretrizes ou estratégias para 

uma comunicação de transformação política em redes, mas sugerir um modo 

de pensar essa comunicação, um conjunto de conceitos agenciadores, de 

princípios que possam contribuir – sem nenhuma pretensão de exaustividade, 

nem muito menos de exclusividade - para a reflexão teórica e para a 

construção de práticas político-comunicacionais digitais de transformação. 

Antes de mais nada, é possível agora compreender e sistematizar as 

diferenças seminais entre as concepções dominantes de ação política em/por 
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redes digitais – cujos pressupostos estão condensados nas teorias do 

ciberativismo, da tecnopolítica e dos movimentos sociais em rede – e a 

perspectiva que construí ao longo destas reflexões. Em primeiro lugar, 

considero que a horizontalidade, a descentralização, o caráter colaborativo e a 

“cultura do compartilhamento” ou “da participação” das redes não produzem 

necessária nem inerentemente diferença, comum e subjetivações políticas 

transformadoras; podem ser inclusive, como em muitos casos ocorre, 

mecanismos de regulação e de produção/reiteração de relações de dominação. 

Em segundo lugar, pensar em política de libertação e não apenas de 

emancipação implica em assumir que não há “uso estratégico” ou “apropriação” 

de tecnologias para fins políticos por identidades individuais e coletivas já 

constituídas, mas produção comum de princípios de definição das redes e dos 

sujeitos. Consequentemente, no regime de determinação moderno em sua 

versão capitalista neoliberal, há política transformadora em/por redes digitais 

quando se modificam os critérios transcendentalizados de possibilidade e 

pensabilidade dos sujeitos e das redes e não apenas quando, reiterando esses 

critérios e sustentando-se neles, se promovem ações que visam reconfigurar 

subjetividades e relações. Como conceituei no segundo capítulo, de fato, 

concebo a política transformadora como acontecimento não previsto nos 

regimes de determinação e representação atuais, que muda os modos de 

subjetivação e institui retroativamente sua própria necessidade. Como Žižek 

(2013), portanto, defendo que 

 

devemos abandonar o paradigma inteiro da “resistência a 
um dispositif”: a ideia de quem embora determine a rede 
de atividade do Si, o dispositif abre espaço ao mesmo 
tempo para a “resistência” do sujeito, para sua destruição 
(parcial e marginal) e seu deslocamento do dispositif. A 
tarefa da política emancipatória47 está em outro lugar: não 
em elaborar uma proliferação de estratégias de como 
“resistir” ao dispositif predominante a partir de posições 
subjetivas marginais, mas em pensar em modalidades de 

                                                           
47 Como pontuei ao longo deste capítulo, com base em Hardt e Negri (2010a) conceituo aquilo 
que Žižek (2013) chama de “política emancipatória” como política de libertação, pois a ideia de 
emancipação remete para a autodeterminação de identidades determinadas aprioristicamente 
como tais, não na desconstrução dos seus critérios de produção que é o que Žižek defende 
como horizonte de uma política transformadora. 
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uma possível ruptura radical do próprio dispositif 
predominante. (p. 629). 

 

 No caso das redes digitais, o “dispositivo predominante” são as próprias 

redes como universal instituído por forclusão e suas lógicas 

transcendentalizadas (conectividade, interatividade, compartilhamento, 

hackeamento, velocidade): um metadispositivo que - como aprofundei – produz 

e reitera incessantemente modos de subjetivação que, embora múltiplos, são 

originados pelos mesmos princípios apriorísticos de identidade e propriedade; 

modos de relação centrados no valor de troca como princípio formal de 

equivalência e campos semânticos (conjuntos de possibilidades de 

significação) fundados nesses três princípios geradores. Uma política e uma 

comunicação de transformação, portanto, precisam curto-circuitar as lógicas 

das redes instituídas por forclusão, tensionando assim a (re)produção de 

subjetividades, relações e campos semânticos baseada nos critérios de 

determinação capitalistas neoliberais que geram essas lógicas e que elas, 

recursivamente, reiteram constantemente. 

 Butler (2015), comentando a ideia foucaultiana de ética do si como 

trabalho de recriação do sujeito na tensão com a ordem de determinação que o 

constitui, enfatiza que esse processo começa necessariamente com a 

exposição dos limites do “horizonte epistemológico e ontológico dentro do qual 

os sujeitos podem surgir” (p. 29). A prática da crítica, afirma, consiste em 

explicitar esses limites, o que, traduzido na perspectiva que proponho, significa 

que a política de transformação e a comunicação que a promove consistem em 

primeiro lugar em tornar explícitos, em destranscendentalizar os princípios de 

produção de subjetividades e de relações que o regime de determinação atual 

converteu em apriorísticos. Como esses princípios, na maioria dos casos, 

governam inconscientemente os modos de percepção, de afetação, de 

construção de pensamento, de agir do sujeito e seu horizonte de pensabilidade 

do real (o campo de possibilidades de significação no qual pode conceber e 

organizar a experiência), o primeiro passo indispensável para subjetividades 

individuais e coletivas que desejam promover ações e práticas políticas de 
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transformação em/por redes digitais é estabelecer uma relação crítica consigo 

mesmas. Como defende Butler: 

 

qualquer relação com o regime de verdade será ao 
mesmo tempo uma relação consigo mesma. Uma 
operação crítica não pode acontecer sem essa dimensão 
reflexiva. Pôr em questão um regime de verdade, quando 
é o regime que governa a subjetivação, é pôr em questão 
a verdade de mim mesma (...). (Idem, p. 35). 

 

Não se trata, como é evidente, da autorreflexividade identitária que 

Castells (2013) atribui aos movimentos sociais em rede, que consiste no 

questionamento permanente sobre o que se é, o que se deseja e o que se 

pretende realizar (isto é, quais propriedades ou atributos se quer associar à 

identidade coletiva que se está construindo), mas do tensionamento das 

condições de possibilidade e de pensabilidade do si e das lógicas que movem 

sua atuação, o perguntar-se constantemente: o que está me/nos levando a 

pensar, a enunciar, a experienciar a mim/nós mesmo(s) e aos outros, a 

perceber a realidade, a sentir, a desejar, a agir da forma como o estou/estamos 

fazendo? Uma política de transformação em/por redes digitais exige, a meu 

ver, uma aposta no questionamento permanente das condições de produção 

de si e das lógicas que governam seu agir por parte dos que se auto-eco-

constituem como os sujeitos políticos que a praticam. 

Por que tenho/temos vontade de compartilhar esse meme ou postar um 

texto com essa hashtag? De que formas eles me/nos estão afetando? O que 

me/nos faz desejar estar conectado(s), interagir, conversar, comentar posts de 

outros? Quais emoções, desejos e impulsos me/nos instigam a isso? De onde 

eles surgem? Essa narrativa que pretendo/pretendemos disseminar para tentar 

convertê-la em perspectiva de rede e gerar um cluster pode incentivar nas 

subjetividades que atingir uma reflexividade crítica sobre suas próprias 

condições de produção ou é mais provável que as afete por emoções 

previsíveis e gere compartilhamento irrefletido? Por que atribuo/atribuímos 

credibilidade e confiança a determinados nós das redes das quais 

participo/participamos (ou outros nós me/nos atribuem credibilidade e 
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confiança), quais critérios me/nos induzem a essa percepção (ou induzem 

outros nós a me/nos perceber dessa forma)? Meu/nosso comportamento nas 

redes – aquilo que comentamos, curtimos, compartilhamos, os nós com os 

quais interagimos, etc. – apresenta características ou elementos previsíveis 

que possam ser convertidos em tendências por softwares processadores de big 

data? Por que em minha/nossa timeline no Facebook visualizo/visualizamos 

quase sempre posts de determinados nós, mesmo estando conectado(s) com 

muitos outros e por que aquilo que é postado em meu/nosso perfil ou em 

minha/nossa página costuma ser visto quase sempre pelos mesmos nós? 

Quais critérios de seleção estão governando essa ação algorítmica? Considero 

que levantar permanentemente perguntas como estas seja uma prática 

indispensável para promover uma comunicação transformadora em redes 

digitais, pois contribui para tornar visíveis os limites e condicionamentos da 

subjetivação nas redes postos pela ordem vigente, para destranscendentalizar 

as lógicas que permeiam os modos de pensar, de afetar e ser afetados e de 

agir dos sujeitos que delas participam. 

Da mesma forma, a relação crítica consigo mesmos de sujeitos políticos 

que praticam uma comunicação digital transformadora precisa questionar 

permanentemente as perspectivas agenciadoras, isto é, os conceitos, 

narrativas e discursos que - no nível da semantização - constituem essas 

subjetividades, sustentam suas práticas, ativam seus afetos, definem seus 

objetivos e horizontes de possibilidades e mobilizam seus desejos. Quais 

pressupostos, quais princípios assumidos acriticamente fundamentam as 

concepções que embasam nossas ações, práticas ou mobilizações? Esses 

princípios diferem ou são os mesmos que geram os sistemas e relações de 

poder que enfrentamos e as subjetivações que eles produzem? Embasar 

práticas e pautar reivindicações, mobilizações, a formação de perspectivas de 

rede ou outras ações em conceitos como gênero, raça ou classe pode ser 

necessário para fins de emancipação, mas ao mesmo tempo é necessário 

perguntar-se: o uso aproblemático dessas ideias reforça ou questiona o poder 

que estrutura os modos de relação que se combate e as formas de 

subjetivação que esse poder produz? Se o poder que se quer desconstruir se 

origina e sustenta nos mesmos princípios apriorísticos que fundamentam as 
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ideias que agenciam as práticas de resistência a ele, essa luta vai promover 

uma efetiva libertação? Penso que uma comunicação digital de transformação 

implique em se pôr incessantemente esse tipo de interrogantes. 

De maneira análoga, considero indispensável que os sujeitos de uma 

comunicação digital transformadora questionem constantemente as maneiras 

como pensam e percebem a si mesmos e os modos pelos quais são afetados, 

isto é, as emoções que tendem a experienciar e as formas pelas quais essas 

emoções tendem a ser ativadas. Quando nos constituímos como sujeito 

político, nos pensamos como classe, identidade de gênero que luta por sua 

emancipação, identidade étnica ou racial que luta contra sua inferiorização, etc. 

ou como devires, como aquilo que podemos nos tornar? O que pensar-nos do 

primeiro modo implica para nossa luta? A reconfiguração de relações de 

classe, gênero ou étnico-raciais desiguais vai eliminar as condições de 

subjetivação e de produção/organização de relações que fundamentam o poder 

que origina as próprias classes, gêneros, etnias/raças, etc.? Quais são os 

afetos que movem nossas ações e práticas políticas? São os mesmos – como 

indignação, entusiasmo, ódio e outros – que mobilizam os atores políticos que 

reproduzem as relações de poder contra as quais nos insurgimos? Essa 

relação crítica permanente consigo mesmos é, na perspectiva que proponho, a 

condição sine qua non – necessária, embora não suficiente – de qualquer 

práticas político-comunicacional em/por redes digitais que vise promover 

transformações de subjetividades e relações. 

Como as condições de produção de subjetividades e as lógicas das 

redes no regime de determinação vigente foram instituídas pela forclusão de 

inúmeros outros devires (conexões constituintes intensivas), uma comunicação 

digital transformadora deverá – como apontei no segundo capítulo com relação 

a toda política transformadora - apostar não apenas na explicitação crítica dos 

princípios transcendentalizados que atualmente governam a geração de 

sujeitos e a constituição de redes digitais, mas na conexão com as 

possibilidades forcluídas. Dado o caráter não semantizável – 

consequentemente, de impensável nos critérios do campo semântico dado - do 

forcluído e dada, portanto, sua impossibilidade no âmbito dos critérios 

existentes de produção do mundo, se trata de uma aposta não tematizável 
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conceitual nem discursivamente, a não ser por aproximação ou metáfora. As 

condições de produção de conceitos e discursos no regime de determinação 

moderno, em sua versão capitalista neoliberal, não permitem conceber ideias e 

experiências não identitárias e não predicativas e as lógicas atuais das redes 

digitais não possibilitam pensar nelas como não (re)produtoras de identidades 

(flexíveis ou não) e de valor de troca. É preciso, como pontuam Hardt e Negri 

(2010a), acreditar que se possam superar os atuais critérios apriorísticos de 

definição do mundo, mesmo que não tenhamos como imaginar ou conceber, 

mas apenas vislumbrar vagamente uma realidade não produzida nem 

organizadas a partir desses critérios. 

Os dois filósofos lembram que o feminismo revolucionário visa não 

somente a abolir as hierarquias de gênero, mas o gênero enquanto categoria 

produtora de subjetividades e relações, ou seja, não reivindica apenas 

igualdade e emancipação da mulher, mas a supressão da “identidade feminina” 

e de qualquer outra em nome de uma “inexaurível proliferação de diferenças e 

de singularidades, mas nada que poderíamos inscrever em um gênero” (Idem, 

p. 332, tradução minha); que o movimento gay, lésbico, bissexual e transexual 

revolucionário visa não somente eliminar a discriminação, a inferiorização e a 

violência contra subjetividades definidas por essas categorias, mas abolir a 

orientação sexual e a identidade de gênero, de forma que as próprias 

distinções entre homo, bi e heterossexualidade e entre cis e transexualidade 

que definem e organizam atualmente as relações deixem espaço a uma 

multiplicidade de diferenças sexuais não categorizáveis em termos identitários; 

que o movimento negro revolucionário visa a libertação do negro de si mesmo, 

ou seja, de sua subjetivação enquanto negro (e, consequentemente, das 

hierarquias que dela derivam), assim  como a abolição do branco e de qualquer 

identidade predicada racial ou etnicamente. Uma abolição da identidade que, 

ressaltam, não equivale à universalização de uma “identidade humana” 

genérica e abstrata, a qualquer tipo de subsunção das diferenças em unidades 

transcendentes ou transcendentais, mas à multiplicação incessante de 

diferenças não definíveis por categorias unificadoras e geradoras de 

previsibilidade. Ninguém pode, hoje, conceber como seriam subjetividades 

além do gênero, da orientação sexual, da etnia ou da raça, como pensar nas 
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singularidades e diferenças que dessas abolições emergiriam, mas podemos 

vislumbrar a possibilidade dessa superação e isso é o que sustenta uma 

política de transformação. Para uma política transformadora em redes digitais, 

isso significa que é preciso acreditar que subjetivações não identitárias e não 

predicativas, relações não fundadas em equivalências formais e redes não 

baseadas na conectividade e na interação incessantes para a produção de 

valor de troca sejam possíveis, ainda que não se consiga pensa-las nos termos 

das categorias semânticas disponíveis. Posto que a linguagem - na leitura que 

Hardt e Negri (2010a) fazem da perspectiva wittgensteiniana, discutida no 

segundo capítulo – não é só produto de um modo de geração/organização do 

sensível, mas uma expressão organizada do comum e, portanto, coprodutora 

de novas possibilidades de existência, uma aposta deliberada na alteridade 

referencial (isto é, em que aquilo que se enuncia não desencadeie significados 

predefinidos como possíveis pelo campo semântico dado, mas se conecte com 

algo não pensável em suas categorias) e na metáfora são maneiras de tentar, 

ainda que de forma aproximada, dar forma conceitual e discursiva ao forcluído. 

Isso implica que superar as lógicas transcendentalizadas das redes 

digitais não equivale a contrapor-lhes seus opostos, isto é, princípios de 

subjetivação e de definição de relações que na semantização vigente são 

pensáveis como contrários aos que o metadispositivo das redes converteu em 

seus a priori, pois fazê-lo significaria continuar a pensar as redes a partir 

desses critérios. Desconstruir a conectividade como lógica apriorística não quer 

dizer lhe opor a desconexão; questionar a interatividade como princípio 

transcendentalizado não significa promover a ausência de interações digitais; 

reconhecer o caráter não inerentemente emancipatório, nem muito menos 

libertador do compartilhamento não implica em contrapor-lhe um autismo 

digital; a crítica à conversão do hackeamento em lógica “inerente” não se 

traduz na defesa da “propriedade intelectual”; opor-se à velocidade como 

princípio subjetivante e organizador das redes não quer dizer transformar a 

lentidão em lógica dominante. Superar as lógicas das redes instituídas por 

forclusão pelo biopoder digital neoliberal significa curto-circuitar seu caráter de 

a priori que predetermina as possibilidades de subjetivação e de relação 

digitais e permitir a emergência do improvável, do imprevisível, do não 
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determinável por elas. A questão não é conectar-se ou não conectar-se, 

interagir ou não interagir, compartilhar ou não compartilhar, hackear (na 

acepção ampla de recombinar) ou não hackear, agir com velocidade ou com 

lentidão nas redes: a questão é libertar os fluxos de conexões intensivas para 

que as relações criadoras e as singularidades/multiplicidades que efetuam 

definam incessantemente, sem cristaliza-los em critérios de previsibilidade, 

modos de subjetivação e de produção de relações em/por redes digitais. Não 

se trata de substituir certos princípios apriorísticos por outros, de trocar o 

quadro de referência da produção de subjetividades e relações em/por redes 

digitais, mas de instituir uma indeterminação produtiva que impeça a 

estabilização de quadros de referência. Do ponto de vista da ação política e 

comunicacional, considero que isso seja realizável pela produção constante e 

deliberada de imprevisibilidade nas interações digitais, uma prática capaz de 

invalidar as lógicas dominantes das redes como princípios 

transcendentalizados e suas tendências de subjetivação, pois a impossibilidade 

de estabelecer regularidades – que, como discuti no segundo capítulo, são a 

base do controle exercido por qualquer forma de biopoder e, como apontei no 

terceiro, são o que sustenta os dispositivos digitais – as torna inoperantes. 

Antes de desenvolver essa ideia, é importante ressaltar que a proposta 

teórico-política de comunicação digital transformadora que levanto, além de 

pressupor uma permanente atitude crítica com relação à construção de si dos 

sujeitos que a praticam e uma aposta no não semantizável, se fundamenta na 

concepção - proposta no primeiro capítulo - dos agenciamentos digitais como 

relações constituintes. Não compreende-los como associações entre elementos 

já constituídos e com características “próprias”, mas como conexões que 

geram e relacionam atores-redes provisoriamente configurados como sujeitos, 

aparelhos, softwares, interfaces, linguagens, conceitos, discursos e demais 

elementos têm duas importantes implicações para conceber uma política e uma 

comunicação digitais transformadoras. A primeira é que o biopoder digital e as 

relações que o expressam e (re)produzem não são conjuntos de estruturas, 

sistemas de relações sólidas, mas estabilizações temporárias de conexões que 

para sustentar-se necessitam o tempo todo serem reiteradas; 

consequentemente, inviabilizar em um conjunto de relações digitais a 
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reiteração de princípios provisoriamente fixados e convertidos em a priori pela 

sua repetição automática e incessante pode desconstruir todo um sistema de 

regularidades e previsibilidades instituídas e experienciadas como “inerentes”, 

permitindo a efetuação de novas virtualidades e gerando novas condições de 

subjetivação e de relação sem que precisem “derrubar” e “reconstruir” 

nenhuma estrutura sólida. Isto é, curto-circuitar a reiteração das lógicas 

transcendentalizadas de redes digitais comerciais pode ser mais transformador 

- na acepção aqui proposta de modificação dos critérios geradores de 

subjetivações e relações - do que, por exemplo, construir redes alternativas 

baseadas em sistemas de criptografia, comunidades de software de código 

aberto e outras práticas que, se podem reconfigurar alguns modos de relação 

hegemônicos em redes digitais (a regulação das interações pelas lógicas 

algorítmicas e o controle dos big data), não questionam necessariamente, mas 

podem até mesmo reproduzir lógicas e tendências subjetivantes apriorísticas 

das redes como o individualismo colaborativo (a subjetivação identitária como 

indivíduos com valores, interesses e características “próprios” que colaboram 

com outras versões dessa mesmidade), o capital relacional e seus modos 

desiguais de distribuição, o hackeamento como afirmação de um “si” que 

recombina diferentes “propriedades”, entre outros (como discuti no segundo 

capítulo com relação às comunidades de software livre e ao movimento 

hacker). 

A segunda implicação de uma noção dos agenciamentos digitais como 

relações constituintes é que permite conceber na zona intermediária, nos 

interstícios da (re)produção de sujeitos, conceitos, linguagens, discursos, 

programas, interfaces, ações algorítmicas, etc. a reiteração ou o 

questionamento e a redefinição de princípios de subjetivação e relação. Não 

entendo, obviamente, interstício ou zona intermediária como espaço “material” 

ou “imaterial” situado “entre” elementos já constituídos e com características 

“próprias”, mas como o entre constituinte, a relação incessantemente 

(re)criadora dos elementos que põe em interação. O que significa que a prática, 

por parte de sujeitos políticos individuais e coletivos, de uma relação crítica 

com a construção de si e das lógicas que sustentam sua atuação em redes os 

situa no entre (re)criador, os conecta com o processo de (re)produção dos 
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pressupostos apriorísticos de sua subjetivação e de seus modos de agir, 

dando-lhes a oportunidade não apenas de torna-los visíveis, mas de tensiona-

los conscientemente. 

Se Hardt e Negri (2010a), em sua perspectiva spinoziana, defendem que 

o sujeito político que devém ou se institui como multidão na cooperação de 

singularidades irredutíveis (efetuações de virtualidades não previsíveis que 

expressam diferença pura) que co(re)definem incessantemente suas condições 

de possibilidade nas conexões com outras singularidades necessita, como 

prática biopolítica, selecionar as determinações que favorecem a produção de 

comum (uma prática que traduz a noção de liberdade como livre necessidade, 

escolha das causalidades que nos determinam), a ideia de agenciamentos 

digitais como relações constituintes permite pensar que os que se constituem 

como sujeitos políticos em/por redes e praticam reflexividade crítica sobre essa 

auto-eco-constituição e sobre o que permeia seu agir possam também 

selecionar os pressupostos que fundamentam sua ação, ao invés que serem 

inconscientemente governados por eles. Isso significa dizer que indivíduos e 

coletivos que praticam a crítica à construção de si e às lógicas das redes, ao 

colocarem-se diante de uma tela, se percebem em uma relação da qual 

participam suas tendências subjetivas moldadas pelos processos que os 

constituíram; os conceitos, discursos e narrativas que os agenciam; as 

linguagens que lhes possibilitam produzir e divulgar mensagens hipermidiáticas 

e multimodais; interfaces gráficas e um conjunto de possibilidades de interação 

com certos programas e com outros sujeitos humano-maquínicos (perfis, 

páginas, etc.) que estas permitem ou não permitem, estimulam ou 

desestimulam; algoritmos que direcionarão suas interações a partir do 

processamentos das anteriores e dos comportamentos atuais, com base em 

critérios ocultos ou só parcialmente conhecidos; softwares que registrarão, 

armazenarão e enviarão para processamento e inclusão em bancos de dados 

remotos informações sobre suas ações em rede; expectativas construídas e 

internalizadas de que interagirão com outros sujeitos digitais e produzirão 

informações, narrativas, comunidades por afinidades, afetos, etc.;  conexões 

predefinidas com outros nós, estabilizadas em sites de redes sociais e outras 

plataformas; entre vários outros atores-rede. A consciência de participar dessa 
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relação, de estar em um entre (re)criador, lhes permite escolher reproduzir 

modos de percepção, pensamento e (inter)ação moldados pelo 

entrecruzamento dos elementos mencionados (independentemente de se os 

fins de sua atuação sejam de emancipação ou de conservação), reiterando os 

pressupostos transcendentalizados que eles expressam, ou não reproduzi-los, 

experimentando possibilidades inusitadas, gerando imprevisibilidade e 

contribuindo para tensionar ou inviabilizar esses pressupostos. 

O que discuti deixa evidente que, na perspectiva que proponho, uma 

comunicação digital transformadora é a que age no nível simbólico da “ação do 

comum”, isto é, no nível pré-semântico e pré-relacional da produção/reiteração 

dos princípios formais de invariância que definem as possibilidades de 

significação e de interação no atual regime de geração/organização do sensível 

moderno, capitalista e neoliberal. Como conceituei no segundo capítulo, há 

uma tensão que permeia toda simbolização, pois a fixação de princípios de 

invariância se opera pela forclusão de outras virtualidades que permanecem 

como latências. Latências que podem ser efetuadas por práticas 

comunicacionais que, no nível semântico, apostem na tematização do 

forcluído, ou seja, que se valham dos signos (linguísticos, imagéticos, sonoros 

e de qualquer outro caráter) e dos feixes de significados atualmente possíveis 

para conectar-se com devires latentes e fazer vislumbrar, intuir, imaginar, 

experimentar – mesmo que essa experiência não seja enunciável nas 

categorias existentes – possibilidades de subjetivação, de relação e de 

significação inusitadas e imprevisíveis, não originadas pelos princípios de 

invariância transcendentalizados pela ordem vigente. Se trata, portanto, de 

atuar no plano semântico-relacional com práticas de sentido (instituição de 

causalidades impensáveis nos critérios atuais de geração de mundo) que 

afetem o nível simbólico da modernidade capitalista neoliberal, tensionando ou 

invalidando seus princípios apriorísticos. Isso requer a aposta em uma 

comunicação como tradução: o uso dos códigos disponíveis para tematizar o 

não tematizável ou a instituição de modos de relação não semantizáveis, 

fazendo com que os signos e as maneiras de se relacionar não reforcem nos 

interlocutores as causalidades que os constituem, mas forcem a instituição de 

novas. Ressalto que, por conceber a comunicação não como transmissão, mas 
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como ação do comum e, portanto, “fazer organizativo” (SODRÉ, 2014, p. 265, 

grifo do autor) constituinte, considero que no nível semântico não são ações 

comunicativas (reprodutoras ou eventualmente redefinidoras de um modo de 

estar em comum) somente interações linguísticas ou baseadas em qualquer 

outro código constituído, mas também as injunções ou interpelações, isto é, os 

atos de instituição de uma relação (seja qual for a configuração temporária dos 

atores-redes com os quais se estabelece essa relação: sujeitos, objetos, 

programas, interfaces, algoritmos, etc.), que podem reiterar modos de relação 

vigentes ou incentivar/desencadear a instituição de novos. 

Se identidade e propriedade se constituem como os critérios formais de 

produção de invariâncias, geradores de previsibilidades, do regime de 

determinação moderno e, em sua versão capitalista neoliberal, o valor de troca 

– cuja fixação é variável – é o a priori organizador das relações entre os entes 

definidos por identidade e propriedade, uma comunicação digital 

transformadora como prática de sentido que afete a simbolização deverá 

interromper ou atrapalhar a reiteração desses princípios nas interações em 

redes, tensionando as lógicas apriorísticas da internet como metadispositivo. 

Ao mesmo tempo, necessitará desestimular a cristalização de conexões e a 

previsibilidade de causalidades; caso contrário, promoverá no máximo a 

substituição de critérios de invariância por outros. Por isso, inspirando-me em 

Safatle (2015) e Butler (2015) que as propõem, respectivamente, como práticas 

estratégicas de uma política de transformação e de uma ética do si fundada na 

critica às suas condições de produção, defendo que uma comunicação 

transformadora em/por redes digitais no modo de determinação 

contemporâneo deva promover incessantemente desidentificação e 

despossessão. Não se trata, é importante deixar claro, de “princípios 

fundadores” de uma comunicação digital de transformação, pois se não 

estaríamos apenas substituindo certos critérios apriorísticos por outros, mas de 

práticas, de modos de agir e de se relacionar que não instituem 

transcendentais alternativos à identidade e à propriedade, mas liberam os 

fluxos produtores de subjetividades e de relações que elas travam, permitindo a 

geração de causalidades – portanto, de subjetividades e relações – não 

previstas e que não se cristalizam em novas previsibilidades. 
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Desidentificar é promover a emergência de subjetividades e de relações 

não pensáveis nem organizáveis em categorias identitárias como classe, 

gênero (e suas derivações: feminino, masculino, cisgênero, transgênero etc.), 

raça, etnia, orientação sexual, humanidade, animalidade e outras, abrindo a 

subjetivação para a produção incessante de singularidades não subsumíveis 

em unidades conceituais transcendentais. Nas redes, é promover a emergência 

de tendências de subjetivação não pautadas nas lógicas apriorísticas do 

metadispositivo digital: é não agir por imitação ou contra-imitação e por 

afetação por emoção (ou, pelo menos, por emoções previsíveis na ordem 

existente), não deixar-se influenciar por certos nós pela autoridade a eles 

atribuída ou por seu alto número de conexões, não preocupar-se com o 

gerenciamento de si para ganhar capital relacional (que pressupõe gerar 

previsibilidades que consolidem “reputação”), não participar da formação de 

clusters (estimulada pela ação de algoritmos e cujas informações alimentarão 

big data), não buscar confirmação ou negação de si em perspectivas de rede e 

apenas observa-las para deixar-se tocar por elas de formas inusitadas, não 

compartilhar imediata nem necessariamente aquilo que se pensa que deva ser 

compartilhado (o que desarticula automatismos confirmadores de identidade), 

entre outras possibilidades. 

Despossuir é promover a formação de subjetividades não pensáveis em 

termos de um “si” proprietário de atributos (corpo, psique, valores, interesses, 

etc.), é estimular a criação de relações não organizáveis em termos de 

propriedade individual ou coletiva, pública ou privada, material ou intelectual, 

afetiva ou de qualquer outro tipo. Nas redes, é desapegar-se do “eu” 

subjetivado maquinicamente como perfil, página, conta, blog pessoal ou outras 

formas, é renunciar à posse das “características” desse “si” digital (capital 

relacional e o que proporciona em termos de credibilidade, confiabilidade, 

respeito, poder de influência e de disseminação de perspectivas, etc.) e abrir-

se à incessante redefinição de suas condições de possibilidade na relação 

constituinte com outros “si” digitais despossuídos, ou seja, é devir singularidade 

na conexão/cooperação (re)criadora com outras singularidades, o que – ao 

gerar imprevisibilidade - inviabiliza completamente as lógicas algorítmicas, dos 

big data e dos demais dispositivos. 
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Butler (2015) mostra que uma relação crítica consigo mesmos, ou seja, o 

questionamento permanente das condições de produção desse “si” pode 

provocar nos sujeitos a consciência de sua despossessão originária: o fato de 

que aquilo que acreditamos ser nosso “eu” é produto de esquemas de 

inteligibilidade, modos de geração e organização das subjetividades e do 

mundo que nos condicionam, limitam, governam nossas percepções, 

estratégias de pensamento e emoções, dos quais não estamos nem nunca 

poderemos estar plenamente conscientes e cuja instituição se produziu por 

uma interpelação que não temos como recordar ou recuperar. Nosso “eu”, 

portanto, não é “nosso” e uma relação crítica com nós mesmo nos permite 

percebê-lo toda vez que produzimos narrativas a nosso respeito, toda vez que 

nos dizemos como sujeitos: 

 

Nossas narrativas enfrentam um impasse quando as 
condições de possibilidade para dizer a verdade não 
podem ser tematizadas, quando o que falamos se baseia 
em uma história formativa, uma sociabilidade e uma 
corporeidade que não podem facilmente ser 
reconstruídas na narrativa (...). Paradoxalmente, torno-
me desapossada no ato de dizer, e nessa despossessão 
consolida-se uma reivindicação ética, visto que nenhum 
“eu” pertence a si mesmo. (Idem, p. 167). 

 

Reconhecer nossa despossessão originária, o que inevitavelmente nos 

desidentifica (já que nos faz enxergar que não somos detentores de um “eu” 

predicável por propriedades, um centro formal de geração e articulação do “si”), 

pode estimular a superação do medo do desamparo e promover nossa 

conexão com a indeterminação produtiva. Como completa Bulter: 

 

Sermos desfeitos pelo outro é uma necessidade primária, 
uma angústia, sem dúvida, mas também uma 
oportunidade de sermos interpelados, reivindicados, 
vinculados ao que não somos, mas também de sermos 
movidos, impelidos a agir, interpelarmos a nós mesmos 
em outro lugar e, assim, abandonarmos o “eu” 
autossuficiente como um tipo de posse. (Idem, p. 171). 
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Para instituir uma comunicação desidentificadora e despossuidora em 

redes digitais, favorecendo esse “ser desfeitos pelo outro” (um outro não mais 

concebido como outra versão do mesmo modo formal de predicação por 

propriedades, mas como singularidade em incessante redefinição de seus 

critérios de possibilidade, impensável em termos de predicados), penso que se 

torne necessário superar a ideia castellsiana de programação e reprogramação 

de redes via disputa de perspectivas para promover sua desprogramação. A 

ideia de programa implica nas de previsibilidade: programar significa predefinir 

os modos possíveis de funcionamento da estrutura (rede de relações 

solidificadas) que se organiza, que uma vez programada só pode agir das 

maneiras esperadas, inscritas no programa. Como lembram Edgar Morin, 

Emilio-Roger Ciurana e Raúl Domingo Motta (2003), um programa pressupõe a 

predeterminação de metas e define um conjunto de procedimentos e 

possibilidades de ação que já trazem em si os resultados esperados. É 

exatamente essa ideia de programa, assumida como princípio apriorístico não 

problematizado, que fundamenta a concepção de Castells (2015) de 

programação de redes como definição das suas metas e procedimentos 

operacionais. Redes digitais programadas predeterminam o leque de 

possibilidades de subjetivação e de relação dos atores que constituem e põem 

em interação: é um mecanismo de geração e reiteração de previsibilidades que 

engessa a produção de subjetividades.  Consequentemente, conceber a luta 

política emancipatória em/por redes digitais como reprogramação pela ação de 

comutadores e pela disputa interna e externa de narrativas significa pensa-la 

como ação que visa a substituição de mecanismos produtores de 

previsibilidades por outros, o que implica em manter inalterados os processos 

geradores de biopoder (que se baseia na invariância e a regularidade) e sequer 

tematizar a possibilidade de transformação como quebra da lógica da 

previsibilidade e produção incessante de imprevisibilidade. 

É por isso que defendo a necessidade da comunicação digital 

transformadora desprogramar redes: não substituir metas e princípios por 

outros, mas gerar causalidades imprevisíveis e redefinir constantemente - na 

cooperação de singularidades não subsumíveis em critérios de previsibilidade - 

as condições de possibilidade das redes e das subjetividades que produzem. 



333 
 

Concebo uma comunicação desprogramadora em redes digitais como toda 

ação ou prática comunicacional – incluindo modos de interpelação – que 

desestabiliza e torna inoperantes (ou, pelo menos, tensiona) os mecanismos 

produtores de previsibilidades: em termos de dispositivos, os algoritmos e os 

softwares de registro e processamento de big data; em termos de lógicas 

definidoras das redes como metadispositivo, os princípios da conectividade (a 

conexão, internalizada como desejo e expectativa, se torna comportamento 

previsível e previsto), da interatividade (é esperado que quem está em redes 

interaja e essa expectativa, na maioria dos casos, se verifica devido à 

internalização do “desejo de participação”), do compartilhamento 

(comportamento previsto e, geralmente, efetivado conforme as expectativas) e 

da velocidade (nas redes digitais contemporâneas são esperadas ações e 

reações rápidas, expectativa quase sempre confirmada). Praticar a 

desprogramação de redes é abrir o código da subjetivação, o único “código 

aberto” ou “software livre” realmente transformador, ou mais exatamente, 

descodificar a produção de subjetividades, subtrai-la de qualquer critério ou 

regra predefinidores de causalidades. 

Resumindo quanto discutido até este momento, proponho uma maneira 

de pensar a comunicação para uma política de transformação em redes digitais 

como uma comunicação desidentificadora, despossuidora e desprogramadora 

que necessita que os sujeitos que a praticam estabeleçam uma relação crítica 

consigo mesmos – isto é, com as condições de produção de si e as lógicas que 

embasam seu agir nas redes – e acreditem/apostem na geração de 

indeterminação produtiva, criadora de imprevisibilidade, estabelecendo modos 

de interpelação e de uso dos códigos existentes que operem por tradução (ou 

seja, que se fundem na não identidade referencial). Por ser uma prática de 

sentido e, portanto, agir no nível da simbolização, ainda que por meio de ações 

no nível semântico-relacional, uma comunicação transformadora em redes 

digitais se constitui como uma maneira de pôr em comum pela 

desidentificação, a despossessão e a desprogramação, isto é, pela diferença e 

não pela sua subsunção em princípios formais de invariância. É, portanto, uma 

prática produtora de comum, na acepção do conceito – discutida no segundo 

capítulo – de instituição de condições de existir e de agir, de subjetivação e de 
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relação pela cooperação de singularidades não subsumíveis em unidades 

transcendentes ou transcendentais, nem em critérios de previsibilidade. 

Como na minha perspectiva a produção de mundo e de subjetividades é 

um processo totalmente imanente, um fluxo incessante de conexões intensivas 

constituintes e efetuação extensiva de virtualidades, a comunicação 

transformadora em/por redes digitais não se constitui como um conjunto de 

ações que têm os “objetivos” de desidentificar, despossuir, desprogramar redes 

e gerar indeterminação produtiva: instituir essas práticas como metas implicaria 

em introduzir novamente transcendência, princípios unificadores na criação 

permanente de diferença. Na comunicação digital transformadora que concebo 

não há “objetivos”: a geração de causalidades, portanto, de subjetividades e 

relações não previsíveis em termos identitários e proprietários é simultânea à 

ação transformadora; a prática comunicacional é a transformação. Isso não 

quer dizer que essa transformação seja necessariamente duradoura ou não 

possa cristalizar novos critérios de previsibilidade (pois, para se sustentar, 

precisa da recriação constante de causalidades não pensáveis em termos 

identitário-proprietários), mas que não é uma “meta” a ser atingida e sim uma 

multiplicidade irredutível de possibilidades de existência a serem praticadas. O 

que significa, como pontuei no segundo capítulo com relação à ideia de política 

de transformação, que penso a comunicação digital transformadora como um 

processo micropolítico permanente, a prática incessante de geração de 

subjetividades e relações escassamente previsíveis que instituem a posteriori 

suas causalidades/condições de possibilidade. 

Isso implica, em primeiro lugar, que a ruptura que ela opera na ordem de 

determinação existente não consiste na desconstrução abrupta de uma 

estrutura de relações solidificada, como na ideia clássica de revolução, mas na 

invalidação reiterada dos princípios formais dominantes de produção e 

organização dos sujeitos e de suas possibilidades de interação: isto é, na 

prática constante de produção de subjetividades e relações não identitárias, 

não proprietárias e não intercambiáveis com base na fixação de um valor de 

troca. 
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O acontecimento político transformador não é uma mobilização (seja 

inesperada ou deliberadamente provocada) que desestrutura e reestrutura com 

base em novos critérios as relações identitário-proprietárias constituídas, mas a 

produção incessante de causalidades que não reiteram a identidade e a 

propriedade como princípios geradores de subjetividades e relações. Como 

afirma Safatle (2014), além do mais, um acontecimento político não garante 

sua perpetuação, nem a sequência de suas consequências: por ser impossível 

e impensável nas categorias da ordem vigente e instituir sua necessidade a 

posteriori, não gera qualquer cadeia de causalidades previsíveis com base nos 

critérios atuais de regularidade. Pelos mesmos motivos, sua geração não pode 

ser prevista: como deixei claro, se pode só tentar provoca-la praticando 

permanentemente uma relação crítica consigo mesmos e acreditando, 

apostando em sua possibilidade. É por isso, ainda segundo Safatle, que “uma 

revolução não deve ser um objetivo político” (Idem, p. 75): não porque suas 

consequências não sejam predetermináveis, mas “simplesmente porque não 

sabemos como produzi-la” (Idem, p. 75). 

De fato, a partir do momento em que se estabelecem sequências 

causais entre determinados feixes de associações e determinadas ações, 

tornando uma revolução possível ou até necessária dadas certas “condições 

históricas” a serem deliberadamente criadas, se instituem previsibilidades que 

esvaziam o caráter próprio revolucionário da transformação desejada. O que 

não quer dizer que minha proposta rejeite que a ação política e comunicacional 

transformadora, eventualmente, defina princípios norteadores e objetivos 

estratégicos: significa, apenas, que estes têm que emergir da imanência da 

cooperação de singularidades que se redefinem incessantemente em suas 

múltiplas conexões, não serem postos como transcendências ou metas 

unificadoras que subsumem diferenças, e se tornarem práticas, ao invés que 

se cristalizarem em verdades agenciadoras. Como conceituei no segundo 

capítulo, nessa perspectiva liberdade e igualdade – ainda que possam ser 

transformadas, temporária e estrategicamente, em perspectivas 

agenciadoras/mobilizadoras - são práticas, não princípios apriorísticos. Da 

mesma forma, desconstruir o capitalismo como lógica produtora/organizadora 

do sensível e seus dispositivos, acabar com as classes, com o machismo (e 
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com a própria ideia de gênero), com o racismo (e com as ideias de raça, etnia e 

cor), com a homofobia e a transfobia (e com as ideias de identidade de gênero 

e de orientação sexual), etc. não são objetivos: são práticas cotidianas. 

Em segundo lugar, a concepção proposta de comunicação 

transformadora como processualidade micropolítica implica não apenas que se 

acredite e aposte em sua geração, mas que sua perpetuação – como criação 

incessante de causalidades não produtoras de previsibilidade – necessite da 

autorreflexividade permanente dos sujeitos que a promovem. Isso quer dizer 

que seja possível governar o processo de mudança de subjetividades e 

relações digitais provocado por práticas comunicacionais que consigam gerar o 

acontecimento dessa transformação? O Comitê Invisível (2015), criticando a 

ideia de Hardt e Negri (2005; 2010) de autogoverno da multidão e da 

revolução, que como já mostrei implica na seleção consciente das 

determinações que favorecem a produção de diferença e de comum por uma 

cooperação de singularidades que não gere unidade ou identidade, sustenta 

que qualquer tentativa nesse sentido reinscreveria a transformação nos 

mecanismos do poder, que se sustenta exatamente no governo (incluindo o 

autogoverno, a internalização de critérios de pensamento, enunciação, 

afetação e conduta) das subjetividades e, como complementa Butler (2016): 

“Não há criação de si (poiesis) fora de um modo de subjetivação 

(assujettisement) e, portanto, não há criação de si fora das normas que 

orquestram as formas possíveis que o sujeito deve assumir” (p. 29). 

Pretender governar a transformação subjetiva, portanto, implicaria ou na 

mera substituição de modos de subjetivação dominantes por outros 

minoritários, mas pensáveis nas categorias apriorísticas que determinam as 

possibilidades previstas pela ordem existente (produzindo, no máximo, ações 

de emancipação não efetivamente libertadoras) ou em fixar 

condições/causalidades cuja reiteração deveria garantir a produção incessante 

de imprevisibilidade, ou seja, incorreria no paradoxo de querer gerar 

previsibilidade controlável para produzir imprevisibilidade que, por sua 

natureza, não pode ser regulada. 
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Não resta, então, saída à aleatoriedade? Só haveria transformação 

como acontecimento inesperado cujas condições, por não serem previsíveis, 

não podem ser perpetuadas? Para sair desse impasse, penso que seja 

necessário desvincular a ideia de governo de sua associação automática à de 

ação disciplinar, que a concepção do Comitê Invisível (2015) parece pressupor. 

Uma observação crítica constante das próprias tendências de pensamento, 

afetação, enunciação e ação, ainda que não permita tornar-se consciente de 

todos os mecanismos que as permeiam e condicionam, pode – como já defendi 

– produzir a percepção dos pressupostos que as governam e das lógicas que 

as movem e levar ao seu questionamento na forma de modos de pensamento, 

afetação, enunciação e ação que apostam em sua superação, sem 

necessariamente gera-la, já que não há como predeterminar 

condições/causalidades que produzam desidentificação, despossessão e 

desprogramação de redes, práticas que se fundamentam no engendramento 

de imprevisibilidade. Por isso, considero que governar os processos de 

transformação de subjetividades e relações eventualmente provocados por 

uma comunicação digital que aposte em sua geração não equivalha automática 

e necessariamente a impor previsibilidade ou a reproduzir o atual horizonte 

epistemológico e ontológico de possibilidade/pensabilidade dos sujeitos, mas 

apenas a praticar uma atitude permanentemente crítica consigo mesmos. Uma 

prática que, parafraseando a linguagem informática, mantém constantemente 

aberto o código da subjetivação (isto é, permite o tempo todo visualizar suas 

linhas geradoras) sem predefinir de antemão o que e como fazer para altera-lo, 

não determina, mas possibilita a geração de inúmeras linhas de conduta, 

pensamento, sentimento ou enunciação. 

 

Interpelação não predicativa e desprogramadora para uma comunicação 

digital de transformação 

Traçado o horizonte episemontológico da concepção de comunicação 

digital transformadora que levanto, a desdobrarei agora em algumas propostas 

estratégicas de práticas comunicacionais em redes digitais. Não se trata de 

nenhum “programa de ação”, pois este pressuporia a predefinição de princípios 



338 
 

e objetivos e uma previsão ou expectativa de resultados, que já estariam 

contidos nos procedimentos operacionais. Dada a perspectiva que tracei de 

transformação como produção de subjetividades e relações não pensáveis em 

termos identitário-proprietários e, portanto, sem condições de possibilidade (de 

pensamento, percepção, enunciação, afetação e ação) previsíveis com base 

nos critérios de determinação vigentes, não há como predeterminar nem 

causalidades desencadeadoras nem consequências de práticas de 

comunicação transformadora: pode-se apenas, como enfatizei várias vezes, 

apostar em sua geração e tentar perpetuar o acontecimento de mudança com 

uma atitude autorreflexiva permanente. Consequentemente, não há programas 

e também não concebo as propostas que apresentarei como princípios de uma 

comunicação digital de transformação, pois isso equivaleria a fixar critérios 

apriorísticos geradores: são sugestões de possíveis práticas comunicacionais, 

de possíveis modos de interpelação e de relação em redes. Propostas cujo 

caráter é estratégico, o que quer dizer - como defendem Morin, Ciurana e Motta 

(2003) – aberto, sem metas apriorísticas, um caminho que se faz ao andar 

trabalhando com possibilidades, indeterminações e jamais com certezas, 

contemplando o desvio, o risco e buscando a imprevisibilidade ao invés de fugir 

dela. Se trata, portanto, de propostas que não visam fixar linhas de atuação 

nem originar táticas de comunicação, ainda que possam eventualmente 

originar táticas e programas de ação provisórios dadas situações (redes 

temporárias de associações) específicas. São, acima de tudo, desdobramentos 

conceituais do modo de conceber a comunicação digital para uma política de 

transformação que delineei; pretendem contribuir para a reflexão teórica e 

esboçar possibilidades de atuação a serem experimentadas na imanência da 

prática política e serem nela e por ela redefinidas, complementadas, ampliadas, 

problematizadas, em resumo, traduzidas na acepção perspectivista. 

 

1. Em primeiro lugar, proponho a aposta em uma interpelação ou 

injunção não predicativa, isto é, em um modo de se pôr em relação com outros 

atores-redes digitais subjetivados maquinalmente (perfis, páginas ou contas em 

sites de redes sociais, blogs, etc.) que não induza à confirmação ou 

reconfiguração de “propriedades” do interlocutor ou do “si” que interpela, nem 
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espere respostas que vão nessa direção. Como mostrei, a predicação é o 

processo que atrela um “si” formal a determinadas propriedades ou atributos: é, 

portanto, um processo de produção de identidade fundado no princípio da 

propriedade. Consequentemente, compreendo a programação de 

subjetividades e de redes como uma forma de predicação: definir metas, 

valores e procedimentos significa estabelecer características e modos de ação 

próprios a um sujeito, fenômeno ou processo identitário. Desconstruir 

subjetivações por identidade e propriedade e desprogramar redes, portanto, 

passa necessariamente por interromper ou invalidar o processo de predicação. 

Interpelar é estabelecer uma relação. Na perspectiva que construí, toda 

relação é constituinte: ela produz os elementos que relaciona (ainda que, 

eventualmente, essa produção consista na reprodução ou confirmação, por 

reiteração, de atores previamente estabilizados). Como afirma Butler (2016) 

comentando o conceito foucaultiano de criação de si, a interpelação ou 

injunção é o ato de instituição da subjetividade: o sujeito, individual ou coletivo, 

se constitui como resposta a uma relação que o implica. Essa relação coloca a 

autoprodução do sujeito diante de um campo de possibilidades: pode tanto 

leva-lo a se constituir ou se confirmar dentro do horizonte de pensabilidade do 

regime de determinação vigente, como incentiva-lo a se conectar com 

virtualidades que este forcluiu. Por um lado, a constituição de si nunca é 

totalmente livre, pois pressupõe um conjunto de condições definidas pela 

injunção. Por outro lado, essas condições não produzem o sujeito de maneira 

determinista: a interpelação lhe oferece um campo de possibilidades para a 

criação de si e eventualmente, dependendo de como for instaurada, pode 

propiciar-lhe a conexão com possibilidades não contempladas nesse campo, 

mas latentes como virtualidades. Como pontua Butler: 

 

Desde o princípio, a relação que o “eu” vai assumir 
consigo mesmo, como vai se engendrar em resposta a 
uma injunção, como vai se formar e que trabalho vai 
realizar sobre si mesmo – tudo isso é um desafio, quiçá 
uma pergunta em aberto. A injunção força o ato de criar a 
si mesmo ou engendrar a si mesmo, ou seja, ela não age 
de maneira unilateral ou determinística sobre o sujeito. 
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Ela prepara o ambiente para a autocriação do sujeito (...). 
(Idem, p. 31). 

 

Toda nova injunção, portanto, é um ato que pode tanto confirmar um 

sujeito, quanto incentiva-lo a se reconfigurar (reorganizar suas propriedades 

definidoras, abandonando umas e incorporando outras dentro das 

possibilidades preestabelecidas pelo modo de determinação em que a 

interpelação o instituiu) ou a se redefinir, isto é, a questionar e modificar suas 

condições de possibilidade e pensabilidade. Ampliando a perspectiva 

foucaultiana de Butler, considero que, por estabelecer uma relação constituinte, 

a injunção não incentiva apenas a (re)produção do sujeito interpelado, mas 

também do sujeito interpelante: ela incentiva ambos a se (re)constituírem na 

relação que institui. Por criar uma conexão que (co)define os sujeitos que 

relaciona, a interpelação é sempre um ato que induz a fazer (enunciar, pensar, 

sentir, agir) e, nesse fazer, os sujeitos se confirmam/reconfiguram ou 

redefinem. Por instaurar relações, a injunção age no nível semântico-relacional 

da comunicação, mas pode – dependendo das subjetivações e relações que 

contribuir para gerar – afetar o da simbolização, tensionando ou invalidando os 

critérios de produção de subjetividades e de mundo e os princípios formais de 

invariância instituído pela organização do sensível vigente. 

A interpelação, enquanto ato relacional, não é necessariamente um ato 

linguístico: pode ser instituída por atos linguísticos ou por qualquer outro modo 

de relação (atos corporais como olhares, expressões, gestualidades ou 

diversas formas de contato físico; ações como manifestar, ocupar um espaço, 

paralisar um conjunto de atividades ou outras; silêncios, etc.). Em redes 

digitais, considero injunção toda ação de qualquer ator temporariamente 

configurado como nó que estabelece uma conexão com outro nó ou outros nós 

induzindo-os a fazer algo e, nesse fazer, estimula esses nós e o nó interpelante 

a constituir-se/confirmar-se, a reconfigurar-se ou a redefinir-se enquanto 

sujeitos: uma curtida, um compartilhamento, um post (seja um texto, um link, 

um meme com imagens, etc.), um comentário, a criação de uma hashtag ou 

qualquer outro ato instituidor de relações. 
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O modo de interpelação dominante nas redes digitais como 

metadispositivo, como se depreende das reflexões tecidas ao longo deste 

estudo, é a injunção predicativa: um modo de estabelecer conexões, 

constantemente reiterado, que incentiva a construir, expor e compartilhar um 

“si” concebido como conjunto de atributos ou propriedades, escolhidos pelo 

sujeito que se autocria a partir de um leque de possibilidades oferecido pelos 

dispositivos digitais. As interfaces gráficas e os algoritmos de sites de redes 

sociais são a expressão mais emblemática desse modo de injunção que, por 

sua vez, induz os sujeitos que constitui a interpelarem outros atores da mesma 

forma. O tempo todo as interfaces de Facebook, Twitter, Instragram e outras 

plataformas interpelam seus usuários com perguntas ou solicitações (“No que 

você está pensando?”, “O que você está fazendo”, “Como você está se 

sentindo”?, “Diga para os seus amigos o que está fazendo”), com 

possibilidades de interação com o programa (capacidade de criar álbuns de 

fotos e outras imagens; de informar gostos, preferências, informações 

biográficas, etc.), com imposições para que a interação ocorra (a exigência de 

colocar um nome de identificação, de escolher uma foto ou outra imagem para 

o perfil, etc.) e com possibilidades de interação com outros atores subjetivados 

maquinalmente como perfis, páginas ou contas (as opções de curtir, de 

comentar, de postar ou compartilhar imagens, vídeos, áudios, links, textos e 

outras mensagens, de criar/gerenciar ou participar de grupos de discussão, de 

realizar conversas - instantâneas ou não – privadas, de adicionar ou bloquear, 

de recuperar posts antigos próprios ou alheios ou mensagens que contêm 

determinada hashtag, entre várias outras possibilidades). Todas essas formas 

de interpelação instigam à (re)construção de um “si” digital (com propriedades 

flexíveis, que variam dependendo dos interlocutores e as situações relacionais, 

ou fixas) individual ou coletivo e à sua interação permanente com outras 

mesmidades constituídas da mesma maneira. É, portanto, um modo de 

injunção gerado e sustentado pelas lógicas transcendentalizadas da 

conectividade, a interatividade, o compartilhamento e o hackeamento; que 

reitera e se fundamenta nos critérios apriorísticos de subjetivação e relação da 

identidade e da propriedade; que é instituído e alimentado pelo dispositivo das 

interfaces e que (re)produz incessantemente a tendência à (re)construção de 

subjetividades por imitação e contra-imitação, assim como a formação de hubs 
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e autoridades e de perspectivas de rede em disputa, todas derivações da 

interação entre nós constituídos como identidades. 

Experiências como a emergência, de interações em redes digitais, do 

movimento 15-M na Espanha e como a mobilização que, em 2012, fez com que 

milhares de usuários brasileiros do Facebook incorporassem o nome Guarani-

Kaiowá aos seus perfis deixaram vislumbrar, a meu ver, possibilidades de 

modos de interpelação não predicativos, embora em ambos os casos o 

potencial que desencadearam não tenha se mantido como indeterminação 

produtiva, mas tenha sido reincorporado em pouco tempo nos critérios de 

determinação de subjetividades e relações da ordem identitário-proprietária 

vigente. 

Pablo Gallego e Fabio Gándara (2013), dois dos articuladores da 

plataforma ¡Democracia Real Ya! que, na forma de grupo de discussão no 

Facebook, convocou em 2011 a manifestação em Madri da qual surgiria o 

movimento 15-M, ressaltam em seus relatos, reforçados pelos testemunhos de 

muitos participantes daquela experiência, que as atitudes que permeavam o 

grupo e embasavam todas suas discussões – atitudes que favoreceram a 

afluência de tanta gente da Espanha inteira à manifestação, o apoio e a 

participação digital de muitíssimas mais pessoas e que se repetiriam nas 

assembleias dos acampamentos e nas discussões em redes digitais durante as 

ocupações – era a total aceitação, a não exclusão de qualquer ideia e discurso, 

a não imposição de perspectivas a partir de centros coordenadores e a 

absoluta igualdade, em termos de direito de palavra e status de legitimidade 

atribuído à fala, de todos os que desejassem participar. A perspectiva da 

plataforma era “a exposição e debate de novas ideias, sem imposição, de 

forma conciliadora e deixando que as pessoas elaborassem seu próprio mapa 

mental da realidade” (Idem, p. 54, tradução minha). Esse modo de interpelação 

apresenta um forte potencial desidentificador/despossuidor, pois ao não 

predefinir condições para a enunciação e ao não hierarquizar os sujeitos 

enunciadores incentiva os interlocutores a desfazer-se de pré-condições de 

relação identitário-proprietárias (a necessidade de confirmar a “própria” 

perspectiva na interação com o outro ou de aceitar/recursar perspectivas 

alheias dependendo de seu grau de compatibilidade com a “própria”), abrindo-
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os para a possibilidade, defendida por Butler (2013) como fundamento da 

crítica do si, de serem “desfeitos pelo outro” (p. 171). Serem desfeitos pelo 

outro não quer dizer reconfigurar as “próprias” visões de mundo incorporando 

novas ideias (o que manteria seu modo formal de determinação como 

identidades concebidas como conjunto de atributos), mas despertar a 

percepção de como as ideias agenciam suas subjetividades e predefinem seus 

modos de pensar e de agir, o que pode contribuir para torna-los menos 

apegados à noção de posse (de conceitos, discursos, maneiras de ser, etc.) e 

de “si” a ser configurado por essas propriedades e mais abertos para 

experimentar possibilidades de existência não pensáveis em categorias 

identitário-proprietárias (portanto, não definíveis em categorias da 

semantização existente como classe, gênero, orientação sexual e outras). 

Ao tentarem sistematizar fatores e circunstâncias para o 

“empoderamento” do sujeito em redes digitais (o uso de um conceito originário 

do regime discursivo neoliberal e a tentativa de definir “condições”, 

causalidades das quais se originaria como “consequência” o “empoderamento” 

de sujeitos revelam a assunção como pressupostos não problematizados da 

determinação identitária e da necessidade de previsibilidade, instituidora de 

resistência só na medida em que institui ao mesmo tempo e indissociavelmente 

biopoder), Andrea Brandão Lapa, Isabel Colucci Coelho, Vinícius Culmant 

Ramos e Fábio Malini (2015) conceituam essa atitude manifestada por 

movimentos como o 15-M de pluralidade. A descrevem como um modo de pôr 

em relação que acolhe “as singularidades dos indivíduos em termos iguais” (p. 

597) e que apresentaria dois aspectos: “a) Igualdade - somos todos 

semelhantes; b) Distinção - a singularidade de cada pessoa se revela no 

discurso e na ação” (Idem, p. 597). Penso que essa conceituação traduza bem 

o que de fato, apesar de seu potencial desidentificador e despossuidor, a 

plataforma ¡Democracia Real Ya! e o 15-M acabaram produzindo: inclusão de 

indivíduos ou pessoas (sujeitos identitários predicados por propriedades), que 

se experienciam como semelhantes por partilharem um modo comum de 

determinação formal e cujas “diferenças” se reduzem às diferentes 

propriedades (ideias, modos de ação) que manifestam. Indivíduos-identidades 

que buscam denominadores comuns (ideias, objetivos, sentires e programas 
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de ação compartilhados), portanto, subsunção das diferenças em princípios 

instituídos como transcendências (ainda que não impostos de cima, mas 

coproduzidos de forma colaborativa), partindo de valores e interesses 

“próprios” heterogêneos: “A maioria das pessoas ingressa no movimento com 

seus próprios objetivos e motivações, vindo a descobrir denominadores 

comuns na prática do próprio movimento” (Idem, p. 597). 

Não é por acaso que essa perspectiva coincide com as características 

atribuídas por Castells (2013) aos movimentos sociais em rede, em cujas 

categorias o sociólogo compreende o 15-M, cuja autorreflexividade se interroga 

sobre “o que são, o que desejam e o que pretendem realizar” (p. 167) enquanto 

coletivos (ser é um verbo que institui identidade; desejar e pretender denotam 

atributos ou predicados de uma identidade) e não sobre o que podem se tornar 

- sem fixar-se em modos de determinação estáveis – enquanto fluxos. É por 

isso que a expressão singularidade para referir-se a “propriedades” específicas 

(discurso e ação) de indivíduos é mal empregada, a meu ver, por Lapa, Coelho, 

Ramos e Malini (2015): o 15-M só teria produzido singularidades, efetivando 

seu potencial desidentificador e despossuidor, se as relações estabelecidas por 

seu modo de injunção não predicativo tivessem incentivado a produção de 

subjetividades não identitário-proprietárias, isto é, que não se experienciassem 

e agissem como “pessoas/indivíduos” com valores e objetivos “próprios” em 

busca colaborativa de “denominadores comuns”, mas como multiplicidades não 

pensáveis nas atuais categorias semânticas (indivíduo, classe, etc.), em 

permanente redefinição de suas causalidades e cuja cooperação produzisse 

não transcendências comuns, mas a proliferação imanente de diferença. Um 

processo desse tipo, talvez, pudesse ter sido incentivado se, junto a um modo 

de injunção potencialmente desidentificador/despossuidor, a plataforma 

¡Democracia Real Ya!, as assembleias nos acampamentos e discussões 

virtuais do 15-M tivessem, ao invés de buscar uma unidade de intenções pelo 

acordo entre identidades, deixado simplesmente que a multiplicidade de 

perspectivas e possibilidades que as atravessavam se conectassem umas com 

as outras sem expectativas, sem ter que promover qualquer tipo de unificação 

(seja de sentires, intenções, motivações, objetivos). A combinação de uma 

interpelação potencialmente despossuidora com uma conexão sem 

necessidade ou pressão pela busca de princípios unificadores poderia ter 
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estimulado as subjetividades envolvidas no processo a desenvolverem uma 

percepção de si menos amarrada à identidade (pela ausência de qualquer 

obrigação de afirmar/confirmar, encaixar, fazer recusar, combinar, reorganizar 

o que é “próprio” na busca de “denominadores comuns”), favorecendo sua 

interfecundação e a geração de modos de viver, práticas e ações 

heterogêneos, não subsumíveis, não enquadráveis em categorias identitárias e 

que por si só representariam uma transformação da organização do sensível 

existente. Como defendem os anônimos do Comitê Invisível (2015), muito mais 

do que a busca de princípios e objetivos comuns, de “autonomia” enquanto 

movimentos (um conceito que, como já discuti, pressupõe a noção apriorística 

de uma identidade com características “próprias”) e de decisões 

compartilhadas, que representaram sua reabsorção no governo do real 

existente, a verdadeira centelha de transformação que movimentos como 15-M, 

Occupy Wall Street e outros apresentaram foram as práticas cotidianas de 

produção colaborativa de comum que promoveram. Sem objetivos predefinidos 

e sem tentativas unificadoras quaisquer, essas práticas simplesmente 

conectaram subjetividades para fazerem coisas juntos, desindividuando (pois a 

individualidade proprietária se dissolvia na ação comum) sem subsumir em 

uma identidade coletiva (pois não havia busca de denominadores, apenas um 

fazer que produzia a sim mesmo na ação): se juntar espontaneamente para 

impedir um despejo, para cuidar de um espaço público, entre outras 

experiências.  No que diz respeito especificamente ao modo de injunção 

promovido pelas plataformas digitais de discussão do 15-M, considero que seu 

potencial desidentificador/despossuidor teria podido ser plenamente expresso 

se não tivesse posto a igualdade por semelhança entre indivíduos (que 

pressupõe/institui sujeitos identitários já configurados) como condição de suas 

relações, mas tivesse colocado seus interlocutores em relação pelo poder 

devir, pela igualdade por diferença como prática e não pressuposto apriorístico. 

Penso que um outro ato de interpelação em redes digitais com potencial 

não predicativo tenha sido a incorporação, por parte de milhares de perfis 

brasileiros no Facebook em 2012, do conceito-slogan Guarani-Kaiowá aos 

nomes de seus avatares. Como defende Tiburi (2015), se tratou de um ato de 

linguagem que instituiu uma subjetivação e um modo de relação 

questionadores da identidade: 
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O outro não é visto como categoria negativa do mesmo, 
mas é, verdadeiramente, assumido a ponto de que 
indivíduos podem “tarjar-se” com ele, assumir seu nome. 
O que manifesta aquele que usa a tarja é que “posso 
assumir” uma verdade para além do princípio de 
identidade. (...) O que “eu sou” não implica mais um 
capital subjetivo. (p. 173). 

 

O tensionamento da identidade representado por esse ato se deve à 

impossibilidade, em termos identitários, de integrar as propriedades 

configuradas como definidoras do “ser Guarani-Kaiowá” (os traços fenotípicos e 

as características constituídas como étnicas, que definem a mesmidade desse 

povo “indígena”) no “ser” não-índio, usuário de sites de redes sociais, etc. As 

“identidades flexíveis” contemporâneas, de fato, mantêm a distinção apriorística 

instituída pelo biopoder pré-neoliberal entre propriedades inerentes, 

consideradas condições sine qua non de geração e reprodução de mesmidade, 

e propriedades adquiridas, que podem ser integradas ou abandonadas pelo 

sujeito que se autoconstitui. Gostos, preferências, tendências de 

comportamento, valores, interesses, ideia, etc. podem ser trocados por uma 

identidade flexível, mas não há como um “branco” ser “índio”: a identidade não 

permite pensar, não concebe como possível o tornar-se o que não se é, posto 

que institui um ser inerente. A manutenção e a reprodução da “identidade 

branca” e da “identidade indígena”, duas versões de um mesmo modo formal 

de determinação, depende da impossibilidade de uma “integrar” os traços tidos 

como inerentes da outra: no máximo, brancos podem “incorporar” propriedades 

não inerentes indígenas e vice-versa, mas nenhuma das duas identidades 

pode tornar-se diferente do que é. “Assumir-se” Guarani-Kaiowá, portanto, 

abala os critérios do modo vigente de produção de subjetividades assumidos 

como a priori, forçando – e nisso reside seu valor de injunção – uma relação 

com o sujeito interpelante que não assuma como pressuposto a 

instituição/confirmação de uma identidade. Como reforça Tiburi (2015): 

 

Uma “outra” visão das coisas chega à luz. Nela o “outro” 
não é “integrado” – o que é sempre perigoso, pois a 
integração sempre pode ser devoração do outro sob o 
princípio da identidade – mas é “assumido”, o outro não é 
simplesmente “subsumido” como na dialética hegeliana, 
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mas reconhecido em seu lugar de não identidade, uma 
diferença com a qual o “mesmo” se relaciona. “Assumo” e 
não “subsumo” (...). A consequência é que não sou mais 
simplesmente “eu”, nem um “mesmo” puro e simples. 
Estou “em relação” com ele, o que significa que algo 
acontece “entre” nós no sentido de um novo vínculo antes 
inexistente. (...) O que surge é a comunidade das 
diferenças, ou a comunidade das “não identidades” em 
que pode haver uma bandeira comum, uma tarja, uma 
marca, mas esta marca não anula as diferenças, antes as 
eleva a um lugar onde a própria identidade do mesmo 
poderia subsumir-se numa total inversão da ideia de 
dialética hegeliana. (Idem, p. 175-176). 

 

O conceito-slogan Guarani-Kaiowá, assumido dessa forma por milhares 

de perfis no Facebook, não se converte em uma nova identidade de sentires, 

objetivos, valores, ideias, estilos de vida, mas no questionamento das 

condições de possibilidades do “mesmo” e do “outro” pela impossibilidade de 

“se tornar Guarani-Kaiowá” em termos identitários. O ato linguístico da 

assunção de uma impossibilidade, praticado no nível semântico da 

comunicação, atinge o simbólico curto-circuitando seus princípios formais de 

determinação. A ruptura operada por esse modo de interpelação, porém, não 

evitou a reimposição do princípio de identidade pelos dispositivos dos 

algoritmos e dos big data e pelo modo de subjetivação por imitação/contra-

imitação, pois a reiteração do ato originário – a manutenção por longo tempo, 

às vezes anos, do conceito Guarani-Kaiowá no nome de perfil por parte de 

inúmeros usuários do Facebook – cristalizou a rachadura que inicialmente tinha 

produzido em uma nova causalidade geradora de previsibilidade. O manter 

Guarani-Kaiowá no nome do próprio perfil se tornou sinônimo de “ser apoiador 

de uma causa”, produzindo uma nova identidade coletiva e facilitando o 

trabalho dos algoritmos de construção de bolhas e o dos softwares de 

processamento de interações digitais de definição de “públicos”. 

Considero que os modos de interpelação produzidos pelas experiências 

do 15-M e da mobilização brasileira contra o extermínio dos Guarani-Kaiowás, 

apesar dos tensionamentos à identidade e à propriedade que estimularam 

terem sido reintegrados nos mecanismos reguladores do biopoder digital, 

apontem possíveis caminhos para práticas de injunção não predicativa. À luz 

das reflexões tecidas sobre seu potencial disruptivo e os processos que fizeram 

com que este não se perpetuasse, proponho que a aposta em uma 
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interpelação não predicativa em redes digitais seja pensada como a prática de 

qualquer ato, linguístico ou não, que estabeleça relações entre atores-rede 

subjetivados maquinalmente (perfis, páginas, contas em sites de redes sociais, 

blogs, etc.) que, induzindo interpelantes e interpelados a fazerem algo, 

incentive ambos a redefinirem sua constituição ontológica e epistemológica 

identitário-proprietária nesse fazer. Para que essa transformação possa, 

eventualmente e nunca necessariamente, se produzir é importante que esses 

atos injuntivos: a) não predefinam como identidades os sujeitos que instituem e 

põem em relação como faz, por exemplo, a injunção linguística da interface do 

Facebook: “No que você está pensando?”; b) não estabeleçam condições 

prévias de legitimação de seu enunciar e de seu agir; c) não pressuponham 

uma igualdade por semelhança entre indivíduos: incentivar a constituição dos 

sujeitos em interação como singularidades/diferenças não subsumíveis passa 

por não nomeá-los – consequentemente, subjetiva-los - como indivíduos, ainda 

que iguais. Como mostrei, atribuo ao não ter feito isso a reintegração no modo 

de determinação identitário das interações promovidas pelo 15-M; d) apostem 

na tematização de impossibilidades, como fez o movimento brasileiro contra o 

extermínio dos Guarani-Kaiowá, que é um modo de dar forma discursiva ao 

forcluído - prática transformadora defendida por Butler (2004b) -, de conectar-

se com devires latentes, impossíveis e impensáveis em termos identitário-

proprietários, e favorecer sua efetuação extensiva; e) não reiterem por muito 

tempo a tematização de impossibilidades, para evitar sua estabilização em 

causalidades (significados, modos de subjetivação e modos de relação) 

previsíveis, mas operem incessantemente novas e inesperadas 

verbalizações/discursivizações de devires forcluídos. Este último ponto destaca 

a que considero a principal necessidade de toda prática comunicacional 

transformadora: a produção permanente de imprevisibilidade. 

 

2. Desdobrando a reflexão anterior, proponho conceber a produção de 

atos linguísticos geradores de imprevisibilidade – isto é, um uso da linguagem 

que tensione a semantização identitário-proprietária – como, ao mesmo tempo, 

forma de interpelação não predicativa e de interpelação desprogramadora. 

Posto que a interpelação é um ato estabelecedor de relações entre 

atores-rede que a própria injunção induz a instituir/confirmar, reconfigurar ou 
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redefinir, proponho ampliar a abrangência do conceito estendendo-o das 

relações entre atores configurados como subjetividades humano-maquínicas 

para todas as interações digitais, incluindo as entre sujeitos humano-

maquínicos (perfis, páginas, contas em sites de redes sociais, etc.) e atores 

não constituídos como sujeitos (algoritmos, softwares, bots48, etc.) e as de 

atores não sujeitos entre si. Essa concepção permite pensar em práticas de 

comunicação digital que, por meio de atos injuntivos linguísticos ou não 

linguísticos, instituam relações com um potencial de desprogramação de atores 

não sujeitos e de redes. Chamarei esse tipo de injunção de interpelação 

desprogramadora. 

A desprogramação consiste, como já discuti, na desconstrução de 

padrões de (inter)ação, no caso de atores-rede como algoritmos ou programas, 

e de metas e procedimentos predefinidos, no caso de redes estabilizadas. Em 

ambos os casos, se trata de um processo de desconstrução de previsibilidades 

que, por tensionar ou invalidar o principal processo gerador de biopoder digital 

(a reiteração de causalidades que produz previsibilidade), pode curto-circuitar 

as lógicas transcendentalizadas das redes, tornar inoperantes seus dispositivos 

e modificar suas tendências de subjetivação. Imprevisível não é, nessa 

perspectiva, aquilo que não é considerado provável, aquilo que não é esperado 

ou pensado na atual configuração histórica e das redes digitais, mas ainda 

assim é pensável nos termos da semantização vigente ou das lógicas 

transcendentalizadas das redes (por exemplo, até algumas décadas atrás, não 

se pensava em identidades transgêneras ou crossdressers, mas isso não quer 

dizer que não fossem categorias pensáveis no campo semântico moderno, pois 

se fundamentam na categoria identitária apriorística do gênero; nas redes, ter 

um perfil ou uma página em um site de redes sociais e não interagir ou interagir 

pouco não é esperado e é desincentivado pelos dispositivos, mas não é nem 

impossível nem impensável com base nos princípios apriorísticos do 

metadispositivo). Imprevisível é aquilo que não é possível no regime de 

determinação identitário-proprietário e nas lógicas atuais das redes digitais e 

não é pensável em suas categorias. Atos linguísticos e relacionais no nível 

                                                           
48 Bots, também conhecidos como Internet bots ou web robots, são aplicações de softwares 
que simulam ações humanas de forma padronizada. São usados, entre diversas outras 
atividades, para funcionar como perfis de sites de redes sociais, imitando modos de 
comunicação humana e interagindo com perfis gerenciados por humanos. 
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semântico da comunicação, inevitavelmente, operarão com o material 

linguístico, conceitual e sígnico existente e com os modos de interação 

atualmente possíveis nas redes, mas – como a mobilização “sou Guarani-

Kaiowá” mostra – a aposta na alteridade referencial (no caso da comunicação 

linguística ou baseada em outros códigos instituídos) e na abertura sempre 

existente à conexão com virtualidades forcluídas (no caso dos modos de 

interação) possibilitam, embora não o produzam como consequência 

necessária, a tematização de impossibilidades e a prática de imprevisibilidades 

relacionais. 

Como os principais atores-rede não sujeitos que atuam como 

dispositivos ou participam do funcionamento de dispositivos (algoritmos, 

softwares de processamento de big data, bots) operam com signos linguísticos 

tanto quanto os atores subjetivados (algoritmos e softwares de processamento 

de big data identificam palavras-chave em posts produzidos ou compartilhados, 

rastreiam hashtags e outras práticas para identificar clusters, definir critérios de 

construção de bolhas, traçar perfis de “públicos”, “comportamentos coletivos”, 

“tendências”, etc.; bots produzem e interagem com mensagens linguísticas e 

hipermidiáticas), considero que um uso da linguagem em redes digitais para 

dar forma verbal ou discursiva a impossibilidades se constitua tanto como uma 

prática de interpelação não predicativa capaz de afetar a (re)produção de 

atores-sujeitos, quanto como uma prática de interpelação desprogramadora 

capaz de afetar e, eventualmente, inviabilizar ou redefinir o funcionamento de 

atores não sujeitos e dos dispositivos que implementam. 

Como mostrei, no horizonte ontológico e epistemológico posto pelo 

regime de determinação vigente a produção/reiteração de atores digitais 

subjetivados se opera pelo agenciamento de perspectivas de rede geradoras, 

que desencadeiam raios imitativos e contra-imitativos, e que são ao mesmo 

tempo produtos e produtoras de agências (conexões de atores que se 

constituem ou confirmam como tais nelas: compartilhamentos, curtidas, 

comentários, etc.) que definem o poder (alcance, influência, credibilidade: os 

elementos configuradores de capital relacional) dos nós enunciadores. Por sua 

vez, o entrecruzamento de perspectivas de rede subjetivantes, agências 

geradoras, poder de enunciação/influência dos nós determinado pelo capital 

relacional acumulado e as possibilidades de significação predefinidas pelo 
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campo semântico instituído configura as conversações em rede. Na concepção 

dominante de práticas comunicacionais emancipatórias em redes, as 

conversações são, por um lado, o que permite a ampliação e diversificação 

interna de significados no âmbito de um cluster contra-hegemônico, portanto, o 

que traça os múltiplos vetores de significação e de subjetivação por 

imitação/contra-imitação que o atravessam e o que proporciona conceitos e 

discursos - configurados como “argumentos” pelos nós-sujeitos que os 

produzem – confirmadores da perspectiva diante de ataques discursivos 

contrários (MALINI, 2016); por outro lado, em processos dialógicos abertos (ou 

seja, que não visam a confirmação de identidades individuais ou coletivas pré-

constituídas, mas a construção de novas) como os promovidos pelas 

plataformas digitais de discussão de movimentos como o 15-M ou o Occupy 

Wall Street, elas são o que permite - pela “troca argumentativa entre as 

mensagens publicadas” (LAPA, COELHO, RAMOS e MALINI, 2015) – a busca 

de “denominadores comuns” de intenção, sentimento, objetivos e ação. Em um 

caso como no outro, a lógica que permeia e sustenta o processo é a mesma 

que gera e reitera perspectivas hegemônicas e a produção de novas 

identidades não emancipatórias (movimentos conservadores com 

“denominadores comuns” construídos de forma colaborativa), portanto, que 

funda relações de biopoder: a instituição, por meio de atos linguísticos, de 

identidades pela predicação por propriedades e sua diferenciação semântica 

interna. Tensionar essa lógica exige, mais uma vez, práticas de injunção não 

predicativas e, sendo a linguagem e as agências digitais (curtir, comentar, 

compartilhar, etc.) os âmbitos nos quais a construção e diferenciação interna 

de perspectivas e a produção de identidades novas se gestam, atos linguísticos 

que desestabilizem a semantização existente e agências digitais não 

previsíveis podem contribuir para isso. 

É claro que, para a emancipação de subjetividades historicamente 

inferiorizadas, a produção e o compartilhamento de mensagens hipermidiáticas 

e multimodais com potencial de “empoderamento” (originadas por perspectivas 

agenciadoras, que confirmam e disseminam) e a conversação argumentativa 

em redes podem ser muito importantes. As integrantes do coletivo feminista 

Não Me Kahlo e gerenciadoras da página homônima no Facebook, por 

exemplo, relatam que muitas mulheres tiveram acesso a ideias, discursos e 
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pontos de vista feministas graças à sua atuação como hub e autoridade 

produtora e disseminadora de mensagens derivadas/geradoras de perspectivas 

de rede. Contam as ativistas: 

 

A página de Facebook do coletivo, o Não Me Kahlo, (...) 
reúne mais de 800 mil seguidores e alcança milhões de 
pessoas a cada semana. No Twitter e no site, são 
milhares. Recebemos inúmeros e-mails com feedback 
bastante positivo de mulheres que conheceram o 
feminismo por meio das nossas redes sociais ou, por 
exemplo, que saíram de relacionamentos abusivos após 
lerem sobre o tema em nosso site, e sabemos que o 
mesmo ocorre com outras páginas feministas. Sendo 
assim, acreditamos que a internet é, sem dúvida, uma 
plataforma de extrema importância para a disseminação 
de nossa mensagem e para a pulverização de conteúdo 
feminista. (NÃO ME KAHLO, 2016. P. 13-14). 

 

 O que a minha perspectiva acrescenta, de forma complementar e não 

antagônica, é que se a formação/disseminação de perspectivas agenciadoras 

contra-hegemônicas (com relação aos discursos geradores/sustentadores de 

relações de biopoder historicamente consolidadas) pode emancipar 

subjetividades e mudar vidas, a desconstrução dos princípios 

transcendentalizados e das lógicas de rede que tornam a produção e reiteração 

do biopoder possíveis pode contribuir para a libertação das próprias raízes da 

inferiorização. Considero que injunções não predicativas por meio de um uso 

da linguagem que tensione a semantização identitário-proprietária, tanto na 

produção e publicação de mensagens como em conversas que ocorrem por 

meio de comentários, possam contribuir para esse processo. Permanecerei no 

âmbito da luta feminista para desenvolver operativamente essa ideia. 

Como já pontuei, não temos como pensar nas categorias semânticas 

atuais experiências existenciais e relacionais não fundadas no gênero como a 

priori gerador. Como lembram Hardt e Negri (2010a), o próprio feminismo 

revolucionário, que defende a autoabolição do gênero, não sabe dizer como se 

constituiriam subjetividades fora do gênero. Mas, como mostrei, podemos 

apostar na possibilidade de subjetividades e relações além do gênero, 

buscarmos uma conexão com devires que a apriorização do gênero forcluiu, e 

podemos fazer isso buscando criar alteridade referencial por um uso não 

comum da linguagem: um uso que, se não permite dizer subjetividades além do 
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gênero, ajude pelo menos a nos aproximar dessas virtualidades não efetuadas 

desestruturando os limites transcendentalizados da semantização vigente. 

Produzir mensagens sem usar o termo gênero e suas derivações (“cis-

gênero”, “transgênero”, “mulher/feminino”, “homem/masculino”, etc.), forjando 

expressões que tensionem os sistemas de significados instituídos pelo conceito 

(falar, por exemplo, em “seres com vagina” e “seres com pênis” sem 

discursivizar esses fenômenos como “mulheres” ou “homens”, nem como “cis” 

ou “trans-mulheres/homens”; sem, portanto, enquadra-los no gênero) ou que os 

desestabilizem pela tematização explícita de impossibilidades (“além do cis, 

além do trans, além do não binário”: uma ideia impensável nos termos 

genérico-identitários que delimitam o atual campo semântico, que exige 

enquadramento em alguma categoria apriorística; o próprio “não binarismo” é 

um a priori definido pelo gênero: nem um dos gêneros binários, nem um gênero 

não correspondente ao “sexo biológico”, mas um “terceiro gênero” que transita 

entre os anteriores), e não reitera-las constantemente para não incentivar a 

cristalização de novas previsibilidades identificadoras (ou seja, para evitar 

transformar os conceitos de “seres com vagina/pênis” ou de “além do cis, além 

do trans, além do não binário” em novas “identidades além do gênero” pela sua 

repetição constante), pode eventualmente - mais uma vez, cabe destacar que 

não há nenhuma causalidade necessária previamente determinável – sacudir a 

auto(re)produção imitativa de atores-sujeitos e leva-los a perceber e questionar 

os princípios transcendentalizados que os constituem. Uma injunção não 

predicativa que leve, nem que seja por alguns instantes, a questionar a 

natureza inerente de ideias como “mulher” e “homem” e, consequentemente, a 

abrir-se para uma percepção delas como conceitos construídos que predefinem 

nossa maneira de instituir-nos como sujeitos e de experienciar o mundo pode 

estimular - se injunções com o mesmo potencial (mas não idênticas, para não 

gerar novas identidades) forem estabelecidas – redefinições das condições de 

produção das subjetividades afetadas que, deixando de conceber como 

“propriedades” inevitáveis o “ser mulher” ou “ser homem”, levem à 

desconstrução de relações baseadas nessa dicotomia e nas hierarquias que 

historicamente tem gerado. Da mesma forma, fará com que palavras como 

“mulher”, “homem”, “cis-gênero”, “transgênero” e outras não produzam 

homogeneidade referencial, ou seja, que para as subjetividades em 
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transformação afetadas por esse tipo de interpelação agenciem mundos 

diferentes dos que agenciam para subjetividades não incentivadas à 

desidentificar-se e despossuir-se. A interpelação por um uso não previsível da 

linguagem em posts para compartilhamento e em conversações em rede, 

portanto, aposta na produção de alteridade referencial, constituindo-se como 

uma prática de sentido: um mecanismo instituidor de novas possibilidades de 

simbolização, ou melhor, no caso da desidentificação e da despossessão, de 

uma dessimbolização, a não produção de princípios formais de invariância. 

Por esse motivo, o compartilhamento de posts construídos praticando 

injunções não predicativas, mesmo que ocorra em larga escala não produzirá 

perspectivas de rede nem clusters ao redor delas, pois estes pressupõem um 

campo semântico predefinido ao redor do conceito/discurso agenciador: um 

conjunto de possibilidades ou vetores de significação que, ainda que 

eventualmente amplo e internamente diversificado, se origine de a priori 

comuns. Não existindo esses a priori, não há perspectiva agenciadora de 

subjetividades por imitação ou contra-imitação: há apenas centenas ou 

milhares de posts que, pela aposta na alteridade referencial por um ato de 

linguagem não previsível, têm potencial de desencadear processos 

subjetivantes diferentes e não predetermináveis na multiplicidade de atores 

com os quais se agenciarem. 

Do mesmo modo, essa prática comunicacional dificulta a produção de 

contra-narrativas, seja na forma de clusters contrários como na de trocas 

argumentativas antagônicas em conversações em rede, o que, 

consequentemente, atrapalha o desencadeamento de uma disputa de 

perspectivas: só é possível opor significados àquilo que é pensável nas 

categorias semânticas disponíveis (o que pode ser contraposto a uma ideia 

como “além do cis, além do trans, além do não binário”, se é impossível pensa-

la em qualquer uma das três categorias identitárias predefinidas pelo princípio 

gerador do gênero, que se tornam assim inoperantes?). O máximo que uma 

ação contrária de reafirmação do biopoder identitário poderia fazer em casos 

como este seria reafirmar o princípio de identidade em clusters e conversações 

(disseminar perspectivas e alimentar conversas digitais baseadas na dicotomia 

aproblemática “masculino/feminino” ou em ideias derivadas do princípio do 

gênero), mas o potencial desidentificador e despossuidor de práticas de 
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injunção não predicativa já teria sido posto em ato e não poderia ser detido: o 

uso não previsível da linguagem já é transformação, pois conecta 

imediatamente com devires forcluídos, e quem quer que se agenciar com posts 

que apostem na tematização de impossibilidades poderá, eventualmente, ser 

afetado e incentivado a desencadear um processo de reconstituição das 

condições de possibilidade e pensabilidade de si. 

Por outro lado, quando atos de linguagem imprevisíveis desestimulam a 

argumentação e a contra-argumentação confirmadora/negadora de 

perspectivas em conversações em rede, estas podem deixar de buscar a 

afirmação, a negação ou a ampliação dos possíveis significados de um 

conceito ou discurso e também a eventual procura de “denominadores comuns” 

de objetivos e de ação para libertar seu potencial de fluxos linguísticos 

geradores de diferença em relações que codefinem as condições de 

possibilidade e de pensabilidade dos atores-sujeitos que põem em interação, 

desgravados das exigências de confirmar, recusar ou reconfigurar o que é 

“próprio”. Não precisando, por exemplo, “confirmar” uma identidade individual 

ou coletiva de gênero, sujeitos incentivados a se desidentificarem dessa 

categoria, despossuindo-se de suas determinações, serão livres para 

experimentar discursiva e existencialmente, na relação digital com outros 

sujeitos incentivados à desidentificação, possibilidades inusitadas de 

construção de si, ainda que estas não sejam pensáveis nem dizíveis nos 

termos da semantização e da linguagem atuais. 

Praticar um modo de interpelação não predicativa na internet implica 

também, na perspectiva que proponho, em evitar a produção e a divulgação de 

hashtags, que é um mecanismo - instituído no âmbito das atuais lógicas 

transcendentalizadas das redes como metadispositivo, que se sustenta nela e 

contribui para reitera-las – gerador de identificação: compartilhar uma 

mensagem usando uma hashtag significa aderir (ou rejeitar, caso a mensagem 

use a hashtag para critica-la, mas a rejeição é um modo de 

afirmação/confirmação de identidades) a uma perspectiva, deixar-se agenciar 

por ela na (re)configuração ou consolidação da própria subjetividade. 

Compartilhar uma hashtag é um dos mais difusos mecanismos de subjetivação 

imitativa ou contra-imitativa nas redes contemporâneas. Mesmo que as 

narrativas colaborativas produzidas com hashtags originem ou possam originar 
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diferentes vetores de significação a partir de um mesmo conceito, eles saem de 

um mesmo núcleo semântico gerador que institui uma identidade referencial. 

Um conceito como #BelaRecatadaEDoLar pode ser interpretado de diversas 

maneiras (crítica a um padrão de beleza e de comportamento, reafirmação 

desse padrão, violência semântica, crítica ao feminismo, etc.), mas todas elas 

têm a mesma origem: a ideia de relações de gênero – que reforça o caráter 

apriorístico e gerador da categoria - entendidas como relações entre mulheres 

e homens. Qualquer tentativa de desidentificação/despossessão pela 

superação do gênero como princípio semântico transcendentalizado são 

travadas e dificultadas pelo ato de compartilhar uma hashtag que o pressupõe. 

Como já pontuei, uma forma de desestimular o caráter identificador de 

hashtags pode ser tematizar discursivamente impossibilidades, pois, ainda que 

esse ato de linguagem produza uma hashtag, dificilmente se converterá em 

uma perspectiva agenciadora de identidades dado o caráter de irredutível 

alteridade referencial que o dar forma discursiva ao forcluído instaura. Ainda 

assim, se viralizar perspectivas – seja pela divulgação de hashtags ou o 

compartilhamento de mensagens – pode permitir afetar muitas subjetividades, 

o perigo dessa afetação reproduzir e reforçar, ao invés de tensionar ou 

desconstruir as lógicas identitário-proprietárias transcendentalizadas das redes 

me faz considerar que, do ponto de vista de uma prática comunicacional digital 

transformadora, seja melhor evita-lo. A produção de mensagens com potencial 

desidentificador e despossuidor, mesmo que tenha menor chance de 

desencadear uma ampla disseminação pelas redes, pode produzir 

transformações mais efetivas nos modos de subjetivação e de relação dos 

atores que atingir, mesmo que sejam poucos. A comunicação para uma política 

transformadora em redes digitais é um trabalho micropolítico cotidiano de 

geração ou estímulo para a geração de indeterminação produtiva: na 

perspectiva que proponho, é preferível apostar na transformação de poucos a 

cada dia do que na afetação e mobilização temporárias de muitos, se essa 

mobilização questionar relações constituídas, mas não as próprias condições 

de possibilidade e de pensabilidade das subjetividades e dos modos de relação 

dos atores que a praticam. 

Resumindo, mais importante do que gerar e viralizar perspectivas 

contra-hegemônicas, travar trocas argumentativas em conversações digitais e 
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até de produzir mensagens que tentem despertar interesse ou curiosidade por 

se aprofundar sobre um tema fora das redes (pois, apesar do aprofundamento 

com leitura, pesquisa e outras práticas ser importantíssimo para estimular 

subjetividades identitárias a se abrirem para as inevitáveis parcialidade e 

incompletude de seus conceitos e modos de vida, para proporcionar 

embasamento conceitual a seus discursos e para cultivar a reflexividade crítica, 

em muitos casos o incentivo ao aprofundamento não acompanhado por ações 

desidentificadoras tende a gerar a busca de leituras e outras fontes de 

informação que apenas confirmem a identidade e as perspectivas 

experienciadas como “próprias”, apurando a argumentação favorável à sua 

afirmação/reprodução), é praticar incessantemente, nas interações em redes, 

modos de interpelação que estimulem a desidentificação e a despossessão por 

meio de um uso não previsível da linguagem. 

 

3. Considero que um uso não previsível da linguagem seja também uma 

prática de interpelação desprogramadora, isto é, um modo de injunção que 

pode contribuir para tornar inoperantes os critérios de organização de 

interações digitais embutidos nos algoritmos de sites de redes sociais, assim 

como os critérios de processamento de informações derivadas de interações 

digitais que fundamentam a produção de “tendências”, “públicos” e “inscientes 

coletivos” por parte dos softwares de big data. De fato, ambos os dispositivos – 

como já apontei – operam com signos linguísticos e estão programados para 

interpreta-los, associa-los ou dissocia-los, derivar informações deles com base 

em um leque de possibilidades semânticas predefinido, ainda que muito amplo, 

que por sua vez deriva do campo semântico vigente no regime de 

determinação identitário-proprietário. Um dos modos de operação tanto de 

algoritmos como de softwares de processamento de big data é a “identificação” 

– que, na perspectiva que fundamenta estas reflexões, não é “detecção” de 

algo que já está lá, mas coprodução no agenciamento com as mensagens 

produzidas por nós de redes - de ideias e discursos que mobilizam, afetam e 

alimentam as interações de determinados conjuntos de nós (que para os 

softwares de big data se tornam, assim, “perfis” ou “públicos” com suas 

“tendências” de comportamento, “interesses”, “valores”, etc. e que embasam a 

ação de organização de interações dos algoritmos, definindo os nós que terão 
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maior visibilidade para um usuário e os que serão invisibilizados, os tipos de 

mensagens que serão mais facilmente visualizadas, etc.). Os conceitos 

agenciadores são “identificados” por esses dispositivos por meio da “análise” 

dos signos linguísticos utilizados na produção de mensagens, que pressupõe 

um conjunto de identidades referenciais predeterminadas entre leques de 

significantes e feixes de significados (identidades embutidas nos programas 

dos dispositivos), e das ações dos nós controlados (com quais outros nós mais 

interagem, quais páginas curtem, quais mensagens comentam ou 

compartilham, etc.). Portanto, produzir incessantemente mensagens que 

tematizem impossibilidades semânticas com um uso não previsível da 

linguagem, e variar frequentemente esse uso para não cristalizar novos 

padrões linguístico-semânticos, ou seja, produzir o tempo todo mensagens que 

inviabilizem a produção de identidade referencial e, consequentemente, não 

permitam a “identificação” de ideias e discursos previsivelmente capazes de 

afetar/mobilizar, não favoreçam a estabilização de “tendências” e a elaboração 

de “perfis”, é um modo de injunção com potencial de desprogramar os 

dispositivos. 

Se um dia uma página produz ou divulga um texto ou um vídeo com 

expressões ou tags (palavras-chave) pouco usuais como “ser com 

vagina/pênis”, passa dias ou semanas sem interagir em redes 

(desestabilizando a expectativa de uma intensa interação gerada pelo material 

que publica), de repente volta a ter uma atividade intensa (inviabilizando 

também a eventual construção de uma expectativa de baixa interatividade) e 

divulga mensagens com outras expressões inusitadas, como “além do cis, além 

do trans, além do não binário”, o que não permite estabelecer associações 

estáveis entre significantes e feixes de significados predeterminados, é 

possível que curto-circuite as lógicas de operação de algoritmos e softwares de 

big data. Ainda que, como é possível, os programas de geração de big data 

instituam a própria imprevisibilidade como categoria enquadradora desse tipo 

de atuação em redes, tentando impor uma nova identidade de “público” ou 

“perfil”, a impossibilidade que ela promove de fixar tendências estáveis – a não 

ser, justamente, a própria não previsibilidade de qualquer ato linguístico e não 

linguístico – pode dificultar enormemente o controle das interações digitais por 

esse dispositivo e, consequentemente, seu controle dos processos de 
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subjetivação para a reiteração de identidades predicadas por propriedades. 

Também é possível que os algoritmos gerem interpretações de um tipo de 

atuação linguística não previsível associando conjuntos de palavras ou 

expressões que, ainda que usadas de modo não usual e tematizador de 

impossibilidades, isoladamente são reconduzíveis a feixes de significação 

preestabelecidos: por exemplo, relacionar o uso de expressões como “cis”, 

“trans”, “não binário”, “vagina”, “pênis” e outras com a categoria apriorística 

gênero (e seus derivados: sexualidade, feminismo, machismo, etc.), rotular um 

nó de rede (página, perfil ou conta) como interessado em ou promotor de 

discussões/interações sobre esse tema e organizar suas relações com outros 

nós com base nesse critério, tornando-o maiormente visível para alguns e 

invisibilizando-o para outros. A prática comunicacional transformadora é um 

processo de efetuação de possibilidades forcluídas em permanente tensão com 

mecanismos geradores/reiteradores de biopoder que, a qualquer momento, 

podem reintegrar em seus modos de produção/organização do real e das 

subjetividades as rupturas que ela opera. Não “oposição” ao biopoder, que 

pressuporia pensar-se nos termos daquilo a que se opõe, mas tensão: relação 

que inevitavelmente desestabiliza uma ordem predefinida e, assim, pode 

desencadear tentativas de reestabelecimento dessa ordem. Para tentar evitar a 

reintegração da ruptura na ordem vigente é necessário que a prática de um 

modo de injunção por uso não previsível da linguagem use o menos possível 

expressões reconduzíveis a identidades referenciais, ainda que – dada a 

impossibilidade, na semantização e na linguagem atuais, de pensar e dizer o 

forcluído pela ordem identitário-proprietária – eventualmente seu uso 

esporádico seja necessário, e que renove frequentemente seu repertório 

linguístico dessemantizador, inclusive porpondo neologismos (quanto mais 

possibilidades linguísticas inusitadas e não classificáveis surgirem, mais difícil 

será agrupa-las sob uma mesma ou umas mesmas perspectivas 

agenciadoras). Por outro lado, é indispensável que a imprevisibilidade no uso 

da linguagem se estenda também às ações digitais não linguísticas, aquilo que 

os analistas de big data chamam de comportamentos digitais: “curtir” um post 

ou uma página em um site de redes sociais, compartilhar uma mensagem e 

outras agências possibilitadas pelo dispositivo das interfaces gráficas. 
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Proponho, portanto, que práticas de interpelação desprogramadora 

consistam também na produção de comportamentos digitais não previsíveis, 

isto é, não gerados e sustentados pelas lógicas transcendentalizadas das 

redes e pelos dispositivos que as reproduzem. Como já acenei, não se trata de 

opor às atuais lógicas das redes princípios que na semantização vigente são 

concebíveis como seus contrários (desconexão contra conectividade, não 

interação contra interatividade, etc.), o que apenas substituiria previsibilidades 

geradoras/reprodutoras de identidades por outras: significa praticar 

comportamentos em redes que desestimulem a reprodução automática dessas 

lógicas, tornando impotentes seus dispositivos, e que não favoreçam a 

estabilização de novos princípios apriorísticos. 

As agências das quais nós de rede configurados como atores-sujeitos 

participam produzem previsibilidades que se reiteram, gerando tendências. 

Quanto mais se interage com certos perfis ou páginas do Facebook, por 

exemplo, mais seus algoritmos incentivam a intensificação dessas interações, 

favorecendo a visualização de posts desses nós e ocultando os de muitos 

outros; quanto mais se “curtem” páginas atreladas a certos feixes semânticos, 

mais páginas com conteúdos semelhantes se tornam visíveis para serem 

“curtidas” e acompanhadas; quantos mais posts se compartilham de uma 

página, contribuindo para torna-la uma autoridade de rede, mais as mensagens 

que essa página publica são visíveis para um perfil que costuma compartilhar 

seus conteúdos, entre outras tendências. Essas agências contribuem para 

instituir e disseminar perspectivas de rede, para produzir raios de subjetivação 

imitativos e contra-imitativos, para configurar e consolidar certos nós como 

hubs ou autoridades e para predefinir quais ideias e discursos têm mais 

potencial de afetação para determinados conjuntos de atores-sujeitos. Práticas 

de injunção desprogramadora implicam, portanto, em não estabelecer padrões 

de conexão e interação. Permanecendo no âmbito do Facebook, cada vez que 

um nó (perfil ou página) posta uma mensagem, a tendência de interação 

estabelecida – promovida e consolidada pela ação dos algoritmos - prevê que 

essa ação desencadeie “curtidas” e compartilhamentos (cuja quantidade 

determina o poder de alcance e influência do post, mantendo ou aumentando o 

capital relacional do nó; sua capacidade de afetação e sua eventual 

participação na formação/consolidação/divulgação de perspectivas de rede e 
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seus clusters): a ativação desses comportamentos reitera e sustenta o ciclo de 

produção de valor apropriável e de previsibilidades que fundamentam o 

controle dos processos de subjetivação e dos modos de relação. Penso, então, 

que não “curtir” e não compartilhar necessária e automaticamente posts, ainda 

que nos afetem, e não esperar nem incentivar a “curtida” e o compartilhamento 

de posts que produzimos possa se constituir como ato de interpelação 

desprogramadora com potencial desestabilizador de padrões de conexão e 

interação. Não se trata de deixar de “curtir” e de compartilhar, mas de praticar 

uma auto-observação crítica permanente que evite fixar critérios predefinidos 

de “curtida” e compartilhamento, de perceber quais mecanismos emocionais, 

imitativos, de confirmação identitária levam a “curtir” e compartilhar 

tendencialmente determinados tipos de mensagens e deter essas tendências 

sem, porém, substitui-las pela sua negação (isto é, “curtir” e compartilhar 

quando e se acredita-se que essas ações possam contribuir para processos 

desidentificadores e despossuidores). 

Tensionar a conectividade como princípio apriorístico não implica em 

desconectar-se permanentemente, mas em não sucumbir ao impulso - 

internalizado pela ação dos dispositivos digitais - de conectar-se 

incessantemente, nem de estabelecer padrões previsíveis de frequência de 

conexão. Significa estar nas redes, mas conectar-se quando e se considera-se 

que se tem algo de relevante, em uma perspectiva política transformadora, a 

pôr em comum: quando se considera que se pode efetuar virtualidades 

inusitadas produzindo diferença e comum, sem nenhuma necessidade de 

conectar-se nem qualquer padrão de frequência predefinido. Tensionar a 

interatividade e o compartilhamento não implica em deixar de interagir e de 

compartilhar, mas em não fazê-lo automaticamente, irrefletidamente e apenas 

com os nós com os quais a lógicas algorítmica nos põe em contato: significa 

procurar em nossas redes nós invisibilizados; não “curtir” nem compartilhar 

necessariamente mensagens que nos afetam, mas perguntar-nos porque nos 

afetam; não buscar nem esperar que nossas mensagens afetem por emoção, 

mas deixar que estimulem desidentificação e despossessão com atos de 

linguagem tematizadores de impossibilidades; entre outras práticas. Tensionar 

o hackeamento implica em não praticar a recombinação de elementos 

linguísticos, imagéticos, sonoros e de outros tipos na composição de nossas 
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mensagens se esse rearranjo não permitir dar forma discursiva a devires 

forcluídos, mas apenas reconfigurar partículas subjetivantes predefinidas pela 

semantização identitário-proprietária; significa só recombinar signos de formas 

não pensadas se essas formas também ajudarem a tematizar o não pensável. 

As possíveis práticas mencionadas, inevitavelmente, podem tensionar a 

velocidade como lógica transcendentalizada, pois pressupõem uma 

autorreflexividade permanente que, ao desincentivar ações automáticas em 

redes digitais, pode levar a uma desaceleração das interações, sem 

necessariamente produzir lentidão: apenas, retirar previsibilidade ao ritmo dos 

fluxos de interações digitais produtores de subjetividades e relações. 

Considero que o tensionamento permanente das lógicas apriorísticas 

das redes digitais como metadispositivo possa, eventualmente, contribuir para 

desprograma-las e transformar os modos de subjetivação e de geração de 

relações que promovem. A imprevisibilidade de conexão e de interação pode 

desestruturar tendências subjetivantes e relacionais como a acumulação de 

capital relacional (não havendo relações previsíveis nem perspectivas a 

confirmar, hubs e autoridades deixam de fazer sentido), o gerenciamento 

mercadológico de si (pois a ideia de um “si” idêntico a si próprio a ser afirmado 

e consolidado e cujo poder precise ser expandido é questionada), a imitação e 

a contra-imitação (não se pode imitar o que não tem condições de possibilidade 

e de pensabilidade estáveis) e a afetação por emoções predefinidas geradas 

pelo medo do desamparo (pois, ao ser estimulados a conectar-se com a 

indeterminação produtiva, a força desse medo vai minguando). 

A imprevisibilidade dos comportamentos digitais de atores-sujeitos 

também pode desestabilizar o funcionamento de algoritmos e de softwares de 

big data. Isso não quer dizer que, mesmo que suas lógicas geradoras sejam 

curto-circuitadas, estes deixem de operar. Mas que, não valendo mais seus 

programas, podem abrir-se eles próprios para a produção de diferença, do 

imprevisível, ao invés que de identidade referencial e de previsibilidades 

unificadoras (“perfis” de “públicos”, “tendências”, “inconscientes coletivos”, etc.). 

Sfez (2007) defende que atores maquínicos têm capacidade de produzir 

imprevisibilidade tanto quanto atores subjetivados. Segundo afirma: 
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Tampouco posso, em hipótese alguma, aceitar a ideia, 
hoje recusada por todos os especialistas, de que o 
computador não passa de cálculos que aplicam um 
programa humano que lhe é imposto a partir do exterior: 
ideia inadequada, simultaneamente verdadeira e falsa, 
dado que o computador, mesmo não ‘pensando’, como o 
creem algumas mentes primárias, se lança em círculos 
imprevisíveis, frequentemente aleatórios. Portanto, é 
inútil, (...) opor a decisão humana, capaz de ruptura, ao 
computador, capaz apenas de reprodução. Suas próprias 
imprevisibilidades, justamente ao contrário, podem se 
reunir às imprevisibilidades humanas, estimular a 
reflexão, gerar, com o tempo, o novo. (Idem, p. 21-22). 

 

Do ponto de vista que embasa estas reflexões, essa imprevisibilidade é 

constitutiva do caráter de forclusão dos critérios de determinação dos 

elementos temporariamente estabilizados como maquínicos (softwares, 

algoritmos, interfaces e demais), que mantêm latentes virtualidades excluídas 

da simbolização que podem a qualquer momento serem ativadas. 

Desprogramar esses atores maquínicos pode significar – mais uma vez, cabe 

ressaltar que não é nenhuma consequência necessária, apenas uma 

possibilidade – retirar-lhes o caráter de dispositivos de (re)produção de 

biopoder que lhes imprimiram as lógicas transcendentalizadas das redes e abri-

los para a produção de diferença. 

 

Como ressaltei, práticas de interpelação ou injunção não predicativa e 

desprogramadora em redes digitais por meio da não instituição/pressuposição 

de identidades em interação, de um uso não previsível da linguagem, da 

tematização de impossibilidades e de comportamentos digitais não geradores 

de previsibilidades são apostas, possibilidades que proponho para tentar 

promover uma conexão de atores-rede que se constituem como sujeitos 

políticos com virtualidades/multiplicidades/devires forcluídos e com a 

indeterminação produtiva, não programas de ação que garantam ou prevejam 

sequências predeterminadas de resultados. A aposta em práticas de 

desidentificação/despossessão de subjetividades e de desprogramação de 

redes e seus dispositivos se fundamenta na ideia de que “cultura da 

participação” (SHIRKY, 2011), a “cultura da autonomia” (CASTELLS, 2013, p. 

171), a “cultura de mobilização” (ARAÚJO, 2013, p. 39), a “economia da 
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gratuidade” (BENTES, 2013, p. 11) que, segundo as correntes dominantes do 

pensamento sobre o digital e sobre ciberativismo, a internet teria produzido 

como padrões emergentes e suas características de horizontalidade, 

descentralização, cooperação e gratuidade não são inerentemente produtoras 

de processos de subjetivação e de relações livres (isto é, cujas condições de 

possibilidade e de pensabilidade não respondam a critérios preestabelecidos 

que organizam suas possibilidades de existir e de agir, mas se redefinam 

incessantemente enquanto devires geradores de singularidades/diferença e, 

consequentemente, de comum), mas, muitas vezes, são (re)produtoras de 

relações de biopoder e dos princípios e condições que as sustentam. 

Essa perspectiva implica em não separar conceitualmente as práticas, 

ações e mobilizações políticas em/por redes digitais entre hacktivismo e 

movimentos pela internet livre que travariam lutas “estruturais” pela 

(re)configuração das “arquiteturas” das redes e seus modos internos de relação 

(ideias que pressupõem uma concepção de rede como estrutura ou padrão 

emergente) e “ativistas comuns” ou movimentos sociais em rede que “se 

apropriariam” de aparelhos, protocolos de interação e programas 

precodificados e os usam “estrategicamente” para fins emancipatórios. Para 

além e independentemente dessas distinções, o que importa do ponto de vista 

que proponho é pensar práticas de tensionamento e desconstrução dos 

princípios transcendentalizados de subjetivação e relação e das lógicas 

instituídas por forclusão que predeterminam as possibilidades de ação, de 

(auto-eco)construção subjetiva, de relação e os modos de pensabilidade do 

real (a organização semântico-relacional) tanto de sujeitos políticos hacktivistas 

como de movimentos sociais em rede que, como discuti amplamente, são os 

mesmos que geram e sustentam o biopoder moderno em sua versão capitalista 

e neoliberal digital. 

Mesmo considerando que a construção de redes alternativas pela ação 

de hacktivistas (redes criptografadas, com infraestruturas gerenciadas 

coletivamente de maneira colaborativa, com softwares de código aberto, com 

algoritmos definidos de forma cooperativa, etc.) possa contribuir 

significativamente para um tipo de emancipação, a do controle e influência das 

interações digitais por corporações informáticas e outros poderes econômicos, 

por agências de marketing e por governos (pois subtrai os atores que se 
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constituem como nós dessas redes da regulação das interações por algoritmos 

programados por empresas, da ação de softwares de big data e a de 

programas de espionagem e interceptação de conversas), é provável que 

mesmas redes instituam, transcendentalizem e reproduzam as mesmas lógicas 

das comerciais (conectividade, interatividade, compartilhamento, hackeamento 

e velocidade) e, consequentemente, as mesmas tendências de subjetivação 

que elas geram (uma distribuição desigual de poder de influência dos nós 

dependendo do seu capital relacional acumulado, o gerenciamento 

mercadológico de si como estratégia para a acumulação desse capital, a 

produção de subjetividades por perspectivas agenciadoras e raios 

imitativos/contra-imitativos, um modo de afetação por emoções previsíveis 

fundadas no medo do desamparo). 

Tampouco há qualquer garantia de que redes alternativas não produzam 

práticas e movimentos políticos conservadores e anti-emancipatórios: tanto 

quanto a “cultura da participação” digital, redes não comerciais não são 

inerentemente produtoras de emancipação. A construção de redes alternativas 

não vai evitar que a transcendentalização das atuais lógicas e a reprodução 

das atuais tendências de subjetivação das redes comerciais ocorra porque, 

como enfatizei ao longo deste estudo, cooperar de maneira gratuita, horizontal 

e descentralizada – seja em redes cujas infraestruturas e protocolos de 

comunicação são estabelecidos por empresas como em redes em que são 

definidos por hacktivistas em cooperação - não produz subjetividades e 

relações livres se essa cooperação é praticada por identidades que se 

pre(auto)constituem aproblematicamente como tais. Das reflexões que teci 

decorre que a desidentificação e a despossessão, que possibilitam uma 

conexão libertadora com a indeterminação produtiva, não são produto imediato 

e necessário da cooperação entre subjetividades, mas de uma aposta no 

indeterminado, que se pode tentar provocar por meio de práticas 

comunicacionais transformadoras. Essa aposta, eventualmente, pode contribuir 

para redefinir as subjetividades que cooperam, tornando sua cooperação não 

reprodutora de identidade e propriedade, mas geradora de singularidades e de 

comum. 

Defendo a construção de redes livres e a superação do controle 

corporativo e governamental das infraestruturas e das condições de 
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funcionamento da internet, mas na perspectiva que proponho isso não quer 

dizer simplesmente produzir redes alternativas (que, ainda que emancipem do 

controle de alguns dos dispositivos das comerciais, não garantem a libertação 

de subjetividades e relações do regime de determinação identitário-

proprietário), mas instituir uma relação comum com as redes que redefina 

incessantemente as condições de existência e de ação dos sujeitos e das 

redes que se constituem nesse agenciamento. Redes livres são redes comuns, 

gerenciadas e o tempo todo (re)definidas – sem cristalização de quaisquer 

critérios apriorísticos; nas quais conectividade, interatividade, 

compartilhamento, hackeamento e velocidade sejam apenas possibilidades 

entre múltiplas – na cooperação de singularidades desidentificadas e 

despossuídas. Redes comuns, isto é, uma relação comum instituidora de redes 

e sujeitos livres só podem surgir quando sujeitos políticos coletivos apostam na 

indeterminação produtiva, na própria desidentificação e na promoção – por 

meio de práticas comunicacionais - de processos desidentificadores nas 

interações que tecem. Como, atualmente, a gigantesca maioria das interações 

digitais se produz em redes comerciais, mais do que tentar promover um 

improvável êxodo em massa para redes alternativas, que não favoreceriam 

necessariamente o desencadeamento de processos de libertação do modo de 

determinação vigente, considero mais proveitoso apostar na promoção 

micropolítica cotidiana de práticas de comunicação desidentificadora, 

despossuidora e desprogramadora nas redes em que milhões de atores-

sujeitos todos os dias se relacionam. 

Uma comunicação desidentificadora, despossuidora e desprogramadora 

em redes digitais não garante uma transformação da realidade. Como defende 

Morozov (2011), o pensamento sobre política e internet precisa evitar a 

armadilha tecnodeterminista, a assunção como pressupostos apriorísticos que 

as tecnologias digitais seriam inerentemente libertadoras – já questionei 

amplamente essa concepção - ou que os problemas postos por elas poderiam 

ser resolvidos com ainda mais tecnologia (como, por exemplo, a ideia de que o 

controle das interações digitais que elas possibilitam poderia ser enfrentando 

apenas desenvolvendo sofisticados sistemas de criptografia). Nem a 

cooperação horizontal, descentralizada e gratuita em redes digitais é capaz por 

si só de modificar todas as relações desiguais e inferiorizadoras (como vimos, 



367 
 

pode até reproduzi-las ou intensifica-las) ou de acabar com todas as injustiças 

do planeta (fome, genocídios, mudanças climáticas, precarização do emprego, 

etc.), nem os problemas que elas próprias engendram – entre os quais a 

(re)produção de desigualdades de gênero, raciais, etc. e a vigilância 

praticamente global das interações digitais por parte de empresas e governos – 

são necessariamente enfrentáveis em termos tecnológicos (com mais 

conectividade e mais interatividade, como se o extremo fechamento identitário 

fosse produto de escassas conexões e interações – enquanto, como vimos, 

pode sê-lo de sua intensificação - e o aumento das trocas e do diálogo 

inerentemente tivesse o poder de abranda-lo; com tecnologias de privacidade 

mais sofisticadas, etc.). Muitas vezes, como pontua Morozov, pelo simples fato 

de que “a internet, extrema solução tecnológica, pode contribuir para mobilizar 

pessoas para certas causas, é forte a tentação de conceituar também o 

problema em termos de mobilização” (Idem, p. 293, tradução minha). Mas se a 

ausência de mobilização pode, realmente, contribuir para a reprodução de 

relações inferiorizadoras de biopoder, não necessariamente provocar 

mobilizações ao redor de uma causa leva a modificar as raízes que originam as 

relações que se quer combater (ainda que possa, eventualmente, ajudar a 

reconfigura-las de forma menos desigual). Conceber caminhos para uma 

micropolítica transformadora pode ser mais apropriado, mas a simples 

existência de possibilidades tecnológicas de mobilização ao redor de causas 

emancipatórias leva o pensamento dominante sobre ciberativismo a pensar a 

política em e por redes digitais em termos de práticas e de condições de 

produção de mobilizações. 

Além disso, considero indispensável e urgente, quando se pensa em 

práticas políticas de transformação em/por redes digitais, pôr-se a questão – 

que me limito a levantar como problema a ser debatido, pois extrapola o âmbito 

de reflexão deste estudo - de se o conceito e o discurso tecnoutópico da 

conectividade universal, a conexão permanente de todos em qualquer rincão 

do planeta, seria realmente algo desejável e quais custos uma tal profusão de 

aparelhos de conexão e suas respectivas necessidades energéticas 

acarretariam para a biosfera. Desdobramento lógico do dispositivo da 

conectividade, é um discurso amplamente propalado por empresas 

informáticas e de telecomunicações, governos e mídias de massa e tem sido 
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apropriado por ativistas pela internet livre e por muitos movimentos políticos 

libertários em geral, que enxergam na possibilidade de estender a 

interação/cooperação em redes a todas as subjetividades historicamente 

inferiorizadas como uma promessa de emancipação global (uma concepção 

que fundamenta projetos políticos como as ideias de “banda larga universal”, 

“internet para todos” e semelhantes). Obviamente, a exclusão da conectividade 

de ingentes porções do planeta precisa ser combatida, mas à luz de tudo o que 

discuti neste trabalho não parece que a simples conexão de todos prometa 

produzir transformações libertárias nas subjetividades e nas relações, podendo, 

inclusive, fazer aumentar vertiginosamente discursos e práticas de machismo, 

racismo, homofobia, transfobia, violência religiosa, xenofobia, entre outros. 

Considerando os custos que bilhões de conexões individuais globalizadas 

teriam para a biosfera, acredito que seja preciso que os movimentos libertários 

comecem a pautar, mais do que a conectividade universal de indivíduos e 

lugares, a criação de espaços coletivos de conectividade que oportunizem 

conexão para quem temporariamente transita por/interage com eles, o que 

favoreceria a conectividade de sujeitos atualmente excluídos dela, e o incentivo 

à progressiva desindividualização das conexões de quem já está ampla e 

permanentemente conectado. Ao mesmo tempo, o tensionamento da 

conectividade como lógica apriorística das redes por meio de práticas 

comunicacionais transformadoras poderia contribuir para reduzir as 

quantidades de conexões diárias. Aumento das possibilidades e oportunidades 

de conexão para quem está atualmente excluído delas não equivale, 

necessariamente, à expansão da conectividade como lógica organizadora dos 

comportamentos individuais e coletivos e ao consequente aumento vertiginoso 

das conexões individuais. 

Concluo estas reflexões questionando a ideia, defendida por Morozov 

(2011) e comum entre os movimentos políticos nascidos ou não em redes 

digitais, de que estas teriam incentivado o surgimento de um “ativismo de sofá”: 

a adesão discursiva a determinadas causas políticas ou o envolvimento 

efêmero em discussões políticas, principalmente em sites de redes sociais, que 

faria sentir o usuário “engajado”, enquanto essa atitude teria na verdade “um 

impacto político limitadíssimo” (p. 177, tradução minha) e o desestimularia de 

“cultivar um engajamento profundo em causas sérias” (p. 177, tradução minha). 
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Se, por um lado, é inegável que a internet favoreceu a emergência de 

tendências subjetivantes como as condenadas por Morozov, e certamente os 

“ativistas de sofá” não praticam uma relação critica consigo mesmos que os 

incentivaria a desenvolver práticas comunicacionais transformadoras (a próprio 

autoconstituição enquanto “ativista digital” pressupõe a adesão ou identificação 

com uma causa, isto é, uma perspectiva de rede, um conjunto de conceitos e 

discursos agenciadores), por outro lado o pesquisador não considera que 

ações políticas desenvolvidas exclusivamente em redes digitais têm produzido 

e produzem mudanças emancipatórias relevantes – na acepção de 

“empoderamento” individual e coletivo, que mantém a identidade e a 

propriedade como princípios subjetivantes apriorísticos – que reconfiguram 

relações fora das redes, como as campanhas feministas que comentei no 

primeiro e neste capítulo  mostram. Além do mais, o que Morozov entende com 

“resultados políticos” não passam de reconfigurações institucionais, jurídicas ou 

de relações entre poderes constituídos e sujeitos identitários predicados por 

propriedades (ou seja, mesmo que fossem obtidos não representariam uma 

transformação subjetiva desconstruidora dos mecanismos de geração de 

biopoder) e o que entende com “engajamento profundo” em uma causa 

equivale a “centralização (...), comprometimento total, disciplina rígida, 

dedicação absoluta e relações fortes baseadas na confiança” (Idem, p. 183, 

tradução minha), isto é, subsunção das singularidades em transcendências 

unificadoras e trabalho disciplinar sobre a subjetividade, o que o faz desconfiar 

também das mobilizações espontâneas que surgem da internet e se articulam 

em redes, por não apresentarem essas características que definiriam uma ação 

política verdadeiramente promotora de mudanças. 

A perspectiva que proponho inviabiliza tanto a dicotomia conceitual entre 

internet e ruas como a entre “engajamento profundo” e “dedicação efêmera” ou 

“superficial”. A aposta em uma comunicação digital desidentificadora, 

despossuidora e desprogramadora de redes é em uma prática micropolítica 

permanente que, ao impulsionar - sem gera-las necessária ou 

automaticamente - transformações nos modos de auto e ecoconstituição de 

subjetividades, pode desencadear dentro e fora das redes a desconstrução e 

redefinição de relações e de suas condições de possibilidade e pensabilidade. 
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Se, por meio dela, sujeitos políticos começarem a se constituir ontologicamente 

para além de categorias como gênero, raça, orientação sexual e outros a priori 

identitários e incentivarem outras subjetividades a se desidentificarem, poderão 

surgir relações que ao invés de produzir, organizar e hierarquizar gêneros, 

raças ou modos de viver a sexualidade gerem multiplicidades irredutíveis a 

categorias identitárias e proprietárias, o que significa, também, o fim da ideia de 

propriedade privada e pública que funda a exploração de classe. Não é 

“ativismo de sofá”, nem “mobilização espontânea e auto-organizada”, nem 

“engajamento profundo” em uma causa, mas se promovida pode permear e 

contribuir para redefinir todas essas práticas, fazendo com que ao invés de 

identidade (na forma de “autonomia”, “projetos políticos” e outras) produzam 

singularidades, diferença e comum. Não garante a transformação da realidade, 

mas pode provocar modificações nas subjetividades capazes de desencadear 

as outras mudanças necessárias. 
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