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Assistimos “taciturnos”, o espraiar-se de uma onda conservadora a nível
internacional, que assume contornos apocalípticos com o requentar de
uma “guerra fria” que coloca no horizonte humano a incerteza; onde
após 70 anos, nazifascistas voltaram a ocupar cadeiras no Parlamento
alemão e nos EUA, grupos defensores de uma pretensa “supremacia
branca”, ancorados na eleição do patético Trump saem das sombras
portando seus símbolos e palavras de ordem lembrando tempos soturnos da história daquele país e, por consequência, de todo o mundo. Isso
para ficar apenas em alguns exemplos mais recentes. Esse cenário
“dantesco” vem somar-se à catástrofe ambiental produzida pela sede
insaciável da burguesia por lucros infinitos e pelo fetiche consumista,
que exigem a exploração de recursos naturais à exaustão gerando efeito
estufa, degelo dos polos, desmatamento, refugiados do clima, etc....
Em “Nuestra América” latina o cerco capitalista sobre as riquezas naturais (petróleo, minérios, reservas aquíferas, além dos mercados internos) por um lado, e aos governos que sinalizem mesmo um leve matiz
social é cada vez mais intenso com a desestabilização de uns, como o
que se vê atualmente na Venezuela, e a derrubada de outros através de
golpes jurídicos institucionais, como no Paraguai de Fernando Lugo e no
Brasil com o impeachment de Dilma Roussef. A tudo isso acrescentem-se as debilidades da esquerda anticapitalista de intervenção política
consistente e de elaboração de alternativas com capacidade de ressonância social e que aponte na perspectiva da ruptura e da transformação
social, para além dos limites de experiências como a da Bolívia, da Venezuela e mais recentemente na Grécia e na Espanha com tudo o que nos
trouxeram de esperanças e frustrações. O peso da queda do muro de
Berlin parece ainda pesar sobre nossos ombros e a poeira dos escombros ainda turva a visão, enquanto a intolerância e a xenofobia erguem
novas fortalezas.
Entretanto, esse cenário não significa que estejamos impassíveis.
Desde fins dos anos 1980, a busca por novas formas de incidir na política
tem sido feita. O zapatismo, o movimento altermundista, as fundações e
refundações de partidos de esquerda, a ascensão a governos locais de
partidos com algum nível de recorte social, dentre outras experiências,
são passos dados em busca de caminhos alternativos ao capitalismo
para a organização da humanidade. Nesse momento de refluxo, defensi-
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va e resistência ao avanço conservador, a recomposição da esquerda
anticapitalista é uma necessidade. Em várias regiões, especialmente na
América Latina e na Europa, esse processo de rearranjo de forças tem
levado ao surgimento de experiências relativamente instigantes. Esse é o
caso do crescimento eleitoral, na Espanha, de partidos (movimento)
como o Podemos e o Catalunya em Comú. Particularmente esta última
proposta é o objeto de análise do artigo ora compartilhado, e que fora
publicado, inicialmente, em setembro de 2017 na revista Viento Sur sob
o título Los comunes y el programa. A perspectiva não é de fazer um
balanço definitivo, visto que esse processo ainda está em curso. A relevância do debate levantado deve-se ao fato do Catalunya en Comú ter
crescido eleitoralmente chegando a conquistar a governadoria da
cidade de Barcelona, a forma como se organiza aquele partido e o
programa apresentado à sociedade catalã. O que há de realmente novo
em sua forma e conteúdo? Qual a importância do programa? Quais os
seus limites programáticos? Que lições podem ser apreendidas daquela
experiência? Que elementos metodológicos podem ser extraídos que
nos sirvam de inspiração para a elaboração de um programa político
vivo, pulsante, com medidas concretas de negação e ruptura com a
lógica do capital, um programa político que seja capaz de dialogar com
as necessidades mais sensíveis das camadas mais precarizadas (os
comuns) e ao mesmo tempo aponte para um processo de acúmulo rumo
a uma ruptura institucional e à construção de uma sociedade pós capitalista e de novo tipo.
É esse o debate entabulado em Los comunes y el programa. Um
debate sincero, não sectário, dialógico, referenciado nas premissas de
um marxismo que seja uma ferramenta objetiva porque, como nos diz
Lowy: “Confrontados com as destruições catastróficas do meio-ambiente pela lógica do valor de troca mercantil, precisamos combater por uma
mudança de modelo de produção e de consumo, de civilização e de
vida”.

Fortaleza, outubro de 2017,
a milhares de quilômetros e
a 100 anos da heróica revolução russa!

OS COMUNS E A
QUESTÃO DO PROGRAMA
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"O que importa mais do que a
letra do programa, é a forma
como é concebido na prática
viva?" Rosa Luxemburgo (1)
Fundada em 8 de abril de 2017, e já com um nome definitivo desde o
último dia 21 de maio, Catalunya Comum nasceu com uma elaboração
programática e estratégica aberta, ainda em fase de construção. Muitas
questões centrais de seu programa como por exemplo, a sua posição
perante a União Europeia ou a questão nacional catalã, adota a forma de
textos provisórios, que carecem de um debate mais aprofundado, posto
que se referem a grandes questões que estão postas. Apesar disso,
depois de algumas eleições gerais, juntamente com a experiência de
quase dois anos de governo na cidade de Barcelona, já é possível avaliar
o perfil programático do partido, bem como sua estratégia geral (2).
Epidermismo programático e auto-limitação estratégica
A reflexão programática acerca do novo sujeito político mostra muitas
das suas debilidades políticas de fundo, tanto em termos de conteúdo
como de funcionalidade deste quando de ações práticas cotidianas. No
que concerne ao conteúdo, um programa radical não é um mero catálogo de medidas mais ou menos coerentes, mas é uma tentativa de elaborar uma orientação geral, através de propostas concretas, e delinear uma
rota aproximada para chegar ao governo e dar os primeiros passos uma
vez conquistada a posição de governo. Longe de ser estático, um
programa deve ser dinâmico, não só porque ele se transforma e evolui,
mas porque deve ser concebido como uma sequência, nem sempre
bem ordenada, de passos em direção a uma determinada finalidade.
Programa, prática e estratégia devem andar de mãos dadas, mesmo que
sua interposição nem sempre seja direta. Assim, uma organização ou
movimento pode ter um programa radical, mas ser bloqueado na prática
cotidiana. Por outro lado, você pode ter uma prática radical e dinâmica e
um programa moderado e superficial. Articular, ao mesmo tempo, um

08
programa de grande profundidade e uma prática viva é sempre um
desafio de primeira ordem. Daí a importância de relação entre programa e prática, no sentido apontado por Rosa Luxemburgo na frase em
epígrafe neste artigo.
No caso do Catalunya Comum, a síntese entre um programa limitado e
uma prática petrificada tende a reduzir o potencial de mudança incorporado no projeto. O tom cinzento de sua prática concreta enfraquece o
desenvolvimento radical de muitas das suas posições programáticas
mais avançadas que terminam por serem adaptadas à crescente dinâmica pouco vibrante do partido, ou simplesmente permanecerão como
expoentes de um radicalismo formal desconectado da atividade concreta. A força inicial de suas melhores reflexões programáticas poderá
desaparecer sob o peso da rotina da atividade partidária e seu distanciamento do conflito real, enquanto a importância de suas abordagens
mais inconsistentes aumenta, criando assim uma espiral de crescimento
de defeitos e diminuição de virtudes.
Não é fácil elaborar um bom programa, nem atualizá-lo, sem desnaturalizá-lo, nem preservá-lo sem mumificá-lo, nem aplicá-lo sem dilui-lo
quando se detém posições de poder. Ter um programa bem elaborado
não garante sucesso na sua construção política, acerto na estratégia
(que muitas vezes requer subverter o próprio programa), ou perícia na
sua implementação tática. A conhecida frase de Marx "cada passo do
movimento real vale mais do que uma dúzia de programas", escrito em
sua apresentação do Crítica ao Programa de Gotha (1875) (3), já alertava contra toda a idolatria do programa. Porém definir um programa
oriundo do âmbito de uma reflexão estratégica mais ampla, serve pelo
menos para não sucumbir-se na primeira dificuldade e permanecer
ancorado em alguns objetivos claros, especialmente em tempos de
confusão histórica e mutações importantes. O próprio Marx, apesar da
advertência mencionada, se desvencilha, em sua Crítica, de um implacável desmantelamento de todas as inconsistências do programa do
então Partido dos Trabalhadores Socialistas Alemães, recém-criado,
fortemente inspirado pelas concepções de Lassale.
O conteúdo de um programa deve ser analisado em seu contexto histórico e as propostas programáticas não podem ser concebidas em
abstrato, uma vez que não significa o mesmo, por exemplo, nacionalizar
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um determinado setor econômico nos anos sessenta e fazê-lo hoje. O
programa não está fora do tempo ou da história. O programa de Cataluyia Comum traça um perfil genericamente anti-austeridade e radicalização democrática que confronta as principais questões do presente,
analisando bem a crise civilizatória, em sua dimensão social e ecológica, e tecendo uma leitura feminista, anti-racista e solidária atual das desigualdades e desajuste do mundo atual. O documento político de fundação transmite um sentido comum democrático e se opõe à mercantilização generalizada do mundo, mas sem tentar traçar um projeto global de
transformação da sociedade. Contém muitas fórmulas imprecisas que
possibilitam leituras radicais ou moderadas, mas, em geral, as medidas
substantivas específicas são evitadas, e o alcance das propostas de
mudança sofre de uma lógica de auto-limitação. Prevalece, então, um
superficialismo programático, complementar a uma estratégia autolimitada que permanece à superfície das coisas, optando por manter fechado o maior número possível de portas que parecem perigosas demais
de explorar para uma concepção de política limitada à atividade parla
mentar e institucional.
Sem tornar o debate programático uma impossibilidade de formular o
programa perfeito, deve-se notar que as inconsistências programáticas
de Catalunya Comun refletem fragilidades que, no final, supõem reduzir
o alcance da mudança social que defende e a capacidade de lidar com
todos as complexidades que implicariam governar a Catalunha e/ou
co-governar o Estado espanhol. O contexto para tudo isso é a ausência
de um horizonte regulatório claro e um conceito forte da ideia de transição que estrutura a política do partido, isto é, a falta de consciência de
aonde ir e qual a melhor maneira de chegar até onde se quer. A "mudança" defendida pelos comuns, reflexo do período histórico de derrotas
esmagadoras do século passado, permanece em um terreno muito
impreciso em relação ao seu destino e aos caminhos a percorrer (4).
O segundo aspecto a ser avaliado em um programa político é seu
papel na política partidária. Um programa deve servir para fornecer os
instrumentos para a política diária da organização, para dar coerência à
sua visão do mundo e dar-lhe identidade (embora se alimente logicamente em muitas outras coisas que não apenas do programa) (5). Ainda
é cedo demais para avaliar o papel do programa na política dos comuns,
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mas o que foi feito até agora tem mostrado um papel muito subordinado
das propostas programáticas em sua política diária como alavanca para
a mobilização social (e eleitoral). Além da defesa do referendo acordado
sobre a independência defendido durante suas duas campanhas nas
eleições gerais, os comuns têm tido dificuldade em colocar na mesa
grandes propostas concretas em torno das quais possam destacar-se no
debate público. Isso os aproxima da marginalização cotidiana do
programa convertido quase em um não programa para o Podemos (6).
Por outro lado, no que diz respeito ao papel do programa como uma
ferramenta útil para fornecer uma visão de mundo e uma identidade
para o partido, Barcelona Comum e Catalunha Comum conseguiram
fazer um trabalho apreciável da noção de política do comum ou dos
comuns. Este é o melhor mérito do programa do partido e a principal
conquista em termos de conferir uma história unificadora e coerente ao
projeto. O comum e a invocação aos comuns funciona positivamente
como política em quatro níveis: Primeiro, isso nos permite inserir a luta
atual contra as políticas de austeridade em um contexto mais amplo de
resistência à mercantilização generalizada do mundo e da vida e a
decomposição dos mecanismos democráticos institucionais convencionais e o esvaziamento de toda soberania real. Em segundo lugar, ele
indiretamente se conecta com um uma tradição importante da luta dos
subalternos em tempos de grandes transformações socioeconômicas e
de avanços na mercantilização. Em terceiro lugar, é a base para a formulação de uma defesa do público/coletivo oposta ao estatismo burocrático
social-democrata e tradicional da ex-União Soviética. E, em quarto lugar,
facilita uma forte identidade ecologista, situando a questão dos recursos
no centro do debate, e feminista, por causa da relação primordial que
historicamente as mulheres têm tido com os temas centrais do trabalho
reprodutivo, com os bens comuns e sua defesa (7). Essas quatro virtudes, no entanto, não eliminam a ampla gama de imprecisões estratégicas
que escondem em cada apelo ao comum ou aos comuns como base
para um projeto político.
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Definições do Comum
A questão dos comuns ganhou relevância ao mesmo tempo política e
acadêmica nas últimas décadas. Em primeiro lugar, a noção de bens
comuns adquiriu uma centralidade progressiva desde a ascensão, no
final da década de 1990, da resistência ao avanço da globalização neoliberal e da mercantilização do planeta. De uma forma que nem sempre
foi bem articulada, a referência aos comuns tornou-se um marco interpretativo global que deu sentido a uma multiplicidade de lutas e a sua
lógica subjacente. Com especial importância no campo do alter-mundismo, nos processos indigenistas da América Latina, no ecologismo, nos
movimentos a favor do conhecimento livre, e nas lutas contemporâneas
abertas após 2011, o Comum passou a funcionar como um fator unificador (frágil e parcial) de muitas lutas do presente, cujo nexo foi a rejeição
do processo de globalização neoliberal.
Nas esferas acadêmica e intelectual, sua nova popularidade está associada a reflexões emanadas de autores ligados aos movimentos sociais
e à alter-mundialização (8) e, acima de tudo, ao trabalho do prêmio
Nobel de 2009 Elinor Ostrom, cujo trabalho analisou os bens comuns
geralmente negligenciados pelo clássico econômico (9). Ostrom criticou a bem conhecida tese de Garret Hardin formulada em 1968, em seu
artigo clássico A tragédia dos mais comuns (10), no qual ele sustentou
que o comportamento individual em um sistema de gestão comum dos
recursos levava invariavelmente a sua sobre-exploração. Hardin desenvolveu seu argumento, destinado a alertar sobre os efeitos do crescimento da população, com o exemplo de que, ante a uma pastagem de
acesso livre, os pastores (Hardin confundiu livre acesso com a gestão
comum) tentariam colocar para pastar o maior número de ovelhas possível até que a grama se tornasse estéril. Privatização e/ou administração
estatal-burocrática eram então as alternativas à destruição de recursos
como resultado do comportamento individual egoísta. Ostrom, em
contrapartida, analisou vários casos, em geral micro-experiências, de
natureza, lugares e momentos históricos diversos, de gerenciamento
comunitário de recursos, mostrando que os envolvidos eram os mais
adequados para gerir seus próprios recursos através da institucionalização de determinadas práticas e regras. Seu trabalho, no entanto, não
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rompeu com muitos dos pressupostos teóricos e econômicos de Hardin
e da economia convencional e, no campo político, estava localizado
longe de uma posição de transformação radical da sociedade, embora
ofereça pistas para o gerenciamento do comum. Além de Ostrom, a tese
de Hardin foi sistematicamente criticada por sua incapacidade de colocar o comportamento humano em seu contexto social e de ver os determinantes institucionais que moldam seu comportamento e sua relação
com a lógica do capitalismo. Então, em um jogo de palavras, Longo,
Clausen e Clark (11) indicam que mais do que a tragédia dos comuns o
que permite explicar a depredação dos recursos naturais é a tragédia
das commodities (a tragédia da mercantilização), isto é, a tensão entre os
imperativos de crescimento do capitalismo e o impacto
sobre a natureza que isso implica.
A centralidade dos comuns como conceito político e perspectiva reflete, como lembra César Rendueles, que os comuns são a forma mais
dinâmica e contemporânea de " pensar sobre quais são as condições
sociais de mudança política, quais são os compromissos e as normas
que constituem uma comunidade política. (12). Em outras palavras, eles
são um dos pontos nodais do debate programático-estratégico contemporâneo. Começar a partir deles é um bom começo para pensar sobre
a emancipação e pensar estrategicamente.
Toda discussão sobre o comum encontra-se como a primeira dificuldade devido à grande amplitude semântica do termo, ligado à existência
de uma galáxia conceitual (comum, comuns, pró-comum, bem comum,
bens comuns...) que é frequentemente usada de maneira confusa, indistinta. O termo "comum" tem vários significados. Seu ancestral latino
comunis, é formado pelo prefixo com, cujo significado está associado à
reunião e agrupando a ideia de um vínculo, e munis, relacionado ao
munus (formado pela raiz mei-y * e o sufixo -nes) e que diz respeito
tanto ao cumprimento de uma missão como a um dever não opcional,
bem como à ideia de troca e dom. Concretamente, munus é dividido em
três significados: onus, oficium e donum. Os dois primeiros facilmente
estão relacionados com a ideia de dever e obrigação, enquanto o terceiro, refere-se a um "desconto", mas um presente de tipo obrigatório, como
troca. Este duplo aspecto de obrigação e presente refere o munus à
ideia de reciprocidade e compromisso (13). Existem vários usos de
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comunis, um termo que contém em seu significado uma dimensão positiva (de relevância compartilhada) e outra negativa (de ordinário e
mediocridade) que o termo comum manteve em castelhano (assim
como seus equivalentes em outras línguas). A primeira é, aliás, a que
prevalece em termos derivados como comuna, comunal ou comunista
de intensa força política (14).
A genealogia do termo pode ser rastreada até a lei romana ou a Magna
Carta de 1215 e a Carta da Floresta de 1217, desde que não caiamos no
erro de pensar que o significado do termo permaneceu imutável ao
longo da história. Pelo contrário, como apontou Laval e Dardot (15), é
importante individualizar os usos contemporâneos da palavra e diferenciá-la da significação filosófica (o comum como universal ou como ordinário), legal (propriedade com certas propriedades) ou teológica (o
comum como o propósito das instituições da criação divina) do passado,
evitando situações confusas, analogias históricas específicas com analogias pouco precisas. Em suma, qualquer reflexão sobre o comum deve
ser capaz de pensá-lo de maneira concreta em um mundo real sem fazer
analogias histórico-teóricas forçadas, mas podendo incluí-lo em uma
ampla perspectiva teórico-histórica.
No debate, sobretudo econômico, a "comuna" geralmente está associada a algum tipo de recurso natural, conceituada de forma habitual no
campo de "bens comuns", como bens não-excludentes e rivais (seu uso
por uma pessoa não impede o uso de outros, mas reduz sua disponibilidade para o último), opostos a bens particulares, que são excludentes e
rivais (pode ser excluído do seu uso aqueles que não pagam e o que um
indivíduo usa não pode estar disponível para outro), e o público, entretanto sem excluir, e não competitivos (não se pode evitar o seu uso a
qualquer pessoa e o que se dispõe a um não limita o consumo de
outros). Porém, no terreno político estratégico convém ter uma visão
mais ampla do comum e dos comuns, também referido como práticas
sociais, instituições e a existência de uma coletividade. David Bollier
resume da seguinte maneira: “Os comuns incluem definitivamente
recursos físicos e intangíveis de todo tipo, porém podemos definí-los
com maior precisão como paradigmas que combinam uma determinada comunidade com um conjunto de práticas sociais, valores e normas
utilizadas para gerenciar esses recursos. Dito de outra maneira, o pró-
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-comuns (pro-comunhão) é um recurso, uma comunidade, um conjunto
de protocolos sociais. Os três elementos conformam um todo integrado
e interdependente " (16).
Os comuns, portanto, devem ser entendidos em termos de atividade,
levando em conta que, como lembra Linebaugh, "expressam relações
sociais inseparáveis das relações com a natureza " (17). Um tipo de
relações sociais de natureza instável e maleável e não mercantil, lembra
Harvey (18). Portanto, o primeiro dos autores propõe usar mais a palavra
como um verbo e não como um substantivo, mais conforme referido a
uma atividade e não como uma coisa. Este é o significado do termo em
inglês commoning (agir em comum ou de forma comunalizante).
O entendimento do comum como algo relacionado à ação humana e
não à propriedade e gestão dos recursos são precisamente a tese
central do trabalho de Laval e Dardot. Assim, não é a natureza de um
bem, mas as práticas sociais relacionadas a ela que o tornam ou não
parte do comum. Ambos os autores preferem usar o termo comum no
singular, que eles tomam emprestado de Negri e Hardt (19), e não " bens
comuns" ou common - que estão mais ligados às noções de propriedade
e posse, porque eles o concebem como "o princípio político de uma
co-obrigação para todos aqueles que estão envolvidos numa mesma
atividade" e o "princípio político a partir do qual devemos construir
comuns e fazer com eles para preservá-los, estendê-los e conseguir que
sobrevivam. Os comuns são, para ambos, o resultado da prática do
comum. O que é comum deve ser pensado como uma co-atividade, não
como co-pertencimento, co-propriedade ou co-possessão" e é o resultado de um" ato comum ". Uma atividade que deve ser entendida como "
praxis" instituinte ou " atividade consciente da instituição", como "uma
melhor produção de um assunto" coletivo mediante a contínua coprodução de regras de direito" que evite a mutação permanentemente do instituinte e do instituído. Ambos autores concluem que o comum é a nova
razão política pela qual devemos substituir a razão neoliberal. (20)
A questão, no entanto, é como dar uma profundidade mais concreta e
estratégica a esse princípio e razão política, porque a política do comum
tem uma indefinição estratégia estrutural. O apelo aos comuns, (pois não
é necessário seguir Negri e Hardt ou Laval e Dardot em seu uso do
singular) por si só não resolve os grandes dilemas estratégicos de todo
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o projeto emancipatório. Em outras palavras, não permite uma política
clara e pode ser a base de projetos muito diferentes. Lembre-se, neste
sentido, da imprecisão do uso, no programa, do termo "socialista" após
sua difusão a partir de 1830 sobre o movimento trabalhista nascente
como rótulo para definir as alternativas da sociedade que se opõem ao
individualismo competitivo capitalista. (21). A diferença entre ambos os
termos, em qualquer caso, é que "socialismo" faz referência tanto a certa
lógica da organização social quanto à própria noção de uma sociedade
alternativa, enquanto que comum hoje no dia a dia permanece mais no
primeiro significado, porque a própria ideia de que uma outra sociedade é possível, sociedade "no sentido forte” ainda é muito fraca e se
ressente de muitas das derrotas do século XX. Este é um dos pontos
fracos desta "nova razão política", que, para chegar ao fundo da sua
potencialidade, deve servir para contribuir a pensar e criar outro
modelo de sociedade, cujo nome, para reverberar entre as massas, está
por ser inventado ou reinventado. Isto pressupõe conceber os comuns
não como princípio político que se esgota em si mesmo, mas como um
ponto de partida.
Num sentido estratégico-programático, o comum pode estar ao serviço de um neo-reformismo ou de uma política radical. E por si só não
prefigura uma posição estratégica particular em relação à propriedade
privada e o poder. Pode ser usado para invocar uma política quase-social-liberal, um reformismo menos real (como forma de um neo-keynesianismo renovado, mas menos estatista e burocrático do que o estado
do bem-estar tradicional) ou uma estratégia anticapitalista. O comum
pode apenas se manter como uma política de promoção da gestão
comunitária de equipamentos de lazer e convivência no bairro ou pode
envolver a expropriação do sistema de energia ou bancário. No primeiro
caso, o comum atua como complemento subsidiário do privado, no
segundo, como fundação da organização socioeconômica em aliança
com o Estado-público. O comum deve ser pensado como uma alavanca,
anticapitalista em relação a outro modelo, ou como uma muleta paliativa
de uma sociedade mercantilizada? Pode ser entendido como pequenas
ilhas inabitadas em um oceano mercantilizado ou como base para
pensar uma contraofensiva anticapitalista? O dilema de fundo a ser
resolvido é se a política do comum é concebida como parte de um
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projeto de expropriação do poder privado, reapropriação pública-comunal, como forma de uma visão comum para o pós-capitalismo e uma
comunidade comum anti-capitalista, ou como parte de um projeto que
atende à propriedade privada da economia e da sociedade e deixa o
público-comum para questões residuais, sob a forma de uma comunidade comum ao capitalismo. Este é o problema de fundo colocado nos
debates estratégicos e programáticos ignorados pelo Catalunha
Comum.
A vampirização do comum
Dentro da multiplicidade de significados político-estratégicos de qualquer apelo ao comum, ou comuns, convém lembrar que, nas suas
versões mais débeis, a política do comum pode, involuntariamente, cair,
em primeiro lugar, na falácia de adotar parte da argumentação neoliberal e sua visão do mundo na formulação de suas críticas ao Estado a
partir de posições anti-burocráticas. Ou seja, assumir parcialmente sem
dar conta dos argumentos do adversário que aceita colocar a discussão
em um terreno, um campo marcado pela apologia do privado, do mundo
dos negócios, da ideologia do "empreendedorismo" (22) / e da retórica
da inovação social.
Em segundo lugar, o foco comum pode simplesmente acabar sendo
reintegrado e cooptado pelo próprio neoliberalismo, como uma espécie
de vampirização neoliberal e comercial do comum. É o que, em parte,
começa a fazer o poder político, desde governos locais a organizações
internacionais, e que subjazem, por exemplo, as saídas pró-capitalistas
para a mudança climática e a crise ecológica (23). Ocorre um fenômeno
análogo no mundo dos negócios onde discursos enganosos sobre a
economia colaborativa elaborados por empresas ultra-capitalistas como
a Uber são um bom exemplo de cooptação da retórica colaborativa para
fins comerciais e práticas de exploração, e que na realidade representam uma subordinação suplementar do trabalhador, a eliminação de
regulamentos coletivos, transferência de riscos ocupacionais para o
empregado e seu faturamento fictício em mini-empreendedores (24). A
vampirização corporativa de propostas e demandas com uma lógica
antagônica por parte do capital para readaptá-los às suas necessidades,
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e a reutilização para seu próprio benefício é uma prática inerente à
gestão de negócios e das justificativas ideológicas do capitalismo. Assim
sucedeu-se com as aspirações de autogestão e autonomia dos anos
sessenta e setenta reabsorvidos, sob outro conteúdo, pela nova política
de gestão dos recursos de reorganização humana e produtiva, como já
analisaram Boltanski e Chiapello (25). O passo, não exclusivo, mas complementar, da retórica de envolvimento e autonomia à retórica de colaboração e a cooperação pode ser a nova fase de muitas das teorias de
gestão no momento da política dos comuns.
A questão da “uberização” das relações de trabalho também representa um desafio direto para toda a política na defesa do comum: a necessidade de combater o local de trabalho e desenvolver novos caminhos do
sindicalismo para lidar com novas formas de organização e gestão
empresarial. Um desafio que muitas vezes está fora das preocupações
ecológicas, alter-mundistas, comunidade, vizinhança dos movimentos e
teorias identificadas com a perspectiva dos comuns. E isso, sem dúvida,
também permanece fora das preocupações imediatas da reflexão estratégica e da prática diária da Catalunha Comum, embora neste caso não
tanto por falta de visão teórica ou compreensão da importância de não
abandonar o difícil terreno da luta sindical, mas simplesmente por
ausência de qualquer agenda de intervenção e implantação social do
novo partido.
As aspirações de autogestão e autonomia dos anos sessenta e setenta
não foram apenas cooptadas pela retórica mercadológica mas, inversamente, foram reinterpretados na perspectiva neoliberal por muitos de
seus partidários de esquerda. O mundo dos negócios absorveu a aspiração da autogestão. E muitos autogestionários assimilaram, por sua vez,
os valores corporativos e neoliberais. A adaptação ao neoliberalismo em
ascensão por setores da esquerda implica a distorção das aspirações de
autogestão e emancipatórias, fundindo-as teoricamente com o liberalismo e, na prática, com as políticas pró capital. Um bom exemplo disso
será a evolução desde o final da década de 1970 da maior parte da
"segunda esquerda" da matriz autogestionária na França para uma forma
de social-liberalismo, tendo como elemento chave a reorientação política da Confederação Democrática Francesa do Trabalho (CFDT), em
1978; a deriva de intelectuais como Pierre Rosanvallon, criador junto
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com Franço Furet em 1982 da Fundação Saint-Simon (verdadeiro cavalo
de Tróia do neoliberalismo na França) ou a evolução dos líderes políticos
como Michel Rocard. Este último personificado, sarcasticamente por
Daniel Bensaïd em 1980, como uma espécie de "parlamentarismo autogestionado", com "um pé na autogestão" e "o outro" na austeridade (26).
O itinerário dos partidos verdes europeus, após a sua implantação na
década de oitenta com a eclosão inicial de Die Grünen na Alemanha,
será outra amostra de mutação de ideias libertárias e autogestionárias
nos anos sessenta e setenta em sinistrais caricaturas liberais e pró-mercado. Toda política contemporânea do comum que aspira a manter um
forte potencial emancipatório deve ter bem presente esse triste itinerá
rio para defenestrá-lo.
A perspectiva contemporânea dos bens comuns exige um diálogo
estratégico com o passado em três níveis. Indo mais longe, em primeiro
lugar, o debate atual deve ser colocado em relação a própria tradição
pré-existente de discussão e lutas em torno dos comuns. Experiências
remotas, como a Carta Magna e a carta da Floresta de 1215 e 1217,
podem servir para inspirar a luta do presente, sob condição de não
confundi-la com a de então, nem cair em comparações forçadas, anacrônicas. Trata-se de erigir um pensamento estratégico longue durée (de
longa duração) capaz de conceber a singularidade do presente na perspectiva histórica e a singularidade de cada momento passado e sua
relação com o presente. A busca por análises, então, não é para esperar
repetições descontextualizadas, mas para procurar as diferenças entre
situações semelhantes e as semelhanças entre situações diferentes.
Linebaugh resume assim: "As Cartas da Liberdade não implicam arrependimentos ou saudade, certamente também não implicam uma reinstauração do medievalismo e, claro, o nosso dever não é a realização de
suas promessas, mas (...) permanecer vivos para nos ajudar a cumprir
as nossas " (27). Esse olhar de longo alcance para trás, no entanto, é
sempre necessário para evitar anacronismos de análise que interpretam
erroneamente uma época a partir dos conceitos de outras, e delineiam
continuidades históricas artificiais que não correspondem à vida real.
Não só o segmento das lutas dos subalternos explodiu em pedaços em
vários momentos na história, mas suas lutas na verdade tiveram aspectos
diferentes cujas semelhanças e diferenças nos cabe avaliar retrospecti-
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vamente, e cujas rotas divergentes devemos articular. Deve-se olhar
bem para trás, mas sem cair na mera ficção para ver capítulos de uma
mesma novela.
Em segundo lugar, a discussão do nosso tempo sobre os comuns deve
dialogar estrategicamente com a obra de Marx (28) e os grandes debates do movimento operário fundacional no século XIX, como as discussões em torno do cooperativismo, o mútuo apoio, os sindicatos e o
Estado, como um flashback estratégico para trazer as experiências do
passado para o presente, reinterpretar momentaneamente o primeiro à
luz do segundo e o segundo, à luz da primeiro, com o objetivo de mudar
o futuro que está por vir. Nesta “volta às origens” é preciso perceber as
correntes e tradições que enfatizaram a necessidade de construir uma
institucionalidade alternativa, para exaltar suas virtudes sem se esquivar
do duplo problema histórico que do século XIX em diante todos os
projetos contra institucionalidade encontraram, qual seja: a tendência
para cooptação e absorção pelo Estado e/ou converter-se em estruturas
de mercado complementares e padronizadas e/ou do Estado. Isto implica transformar a política do comum em uma estratégia de tomada do
poder e construção de um contra poder (o poder social alternativo) na
forma do que chamamos de uma estratégia integral. (29).
Neste ponto, a reflexão de Laval e Dardot sobre o comum, que acertadamente sublinha a centralidade estratégica da construção de instituições alternativas, parece-nos estrategicamente débil em três sentidos:
em primeiro lugar, fazer uma análise muito desigual dos problemas de
integração-domesticação da contra-institucionalidade do movimento
popular, assinalando corretamente os limites do modelo burocrático-estatal da socialdemocracia e dos partidos comunistas do século XX ou
experiências de economia solidária, mas evitando problemas semelhantes do associacionismo e mutualismo à moda de Proudhon que em
certa maneira reivindicam; Em segundo lugar, não conectam a questão
da tomada do poder e a construção do contra-poder com a hegemonia
gramsciana, mutilando assim a sua reflexão estratégica, privando-a de
um elemento chave; e terceiro, não desenvolvem que tipo de instrumento político que defendem nem seu papel em uma estratégia geral de
mudar a sociedade, formulando críticas acertadas à deriva institucionalista do Podemos, por exemplo, mas sem desenvolver uma orientação
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alternativa. Incorrem em uma certa contradição, por um lado, ao rejeitarem os partidos, mas sem cair na teoria mudar o mundo sem tomar o
poder, por outro. Essas inconsistências retiram força de sua interessante
fórmula estratégica de governar contra o estado existente, como critério
para construir uma política antioligárquica (30).
Mais confusa estrategicamente é a perspectiva de Hardt e Negri,
devido principalmente à definição totalizante da economia que dilui o
seu significado e utilidade política (como afirmaram Laval e Dardot), e
sua ênfase na auto-organização espontânea do comum sob as novas
formas de produção, que desvalorizam os mecanismos de subordinação dos trabalhadores ao capital (como observam também os dois autores franceses). Suas análises relacionam debilmente a economia digital
com sua base material e suas consequências ambientais (como assinala
de maneira crítica Federici) e, em outras palavras, continua a ser excessivamente uma abstração imaterial carente de uma economia política
concreta (crítica, como apontada por Harvey). Em termos de sua
concepção política, seus giros em direção ao comum em sua obra Commonwealth mantêm as mesmas imprecisões de suas obras anteriores
Império e Multidão sobre o papel que a estratégia de mudança social
joga na tomada do poder de Estado a respeito da questão do partido (ou
que nome venha a ter o instrumento político) (31). Em sua discussão
com Harvey, ambos os autores afirmam ser contrários à tomada do
poder do Estado e enfatizam que é importante pensar o que vem
depois. Sendo isso verdade, o problema de sua perspectiva é dar a
entender que a tomada do poder não é o elemento central, mas um
elemento optativo. Em outras palavras, é afirmar que "o que vem depois"
tem a ver com uma agenda de transformação radical da sociedade, que
em última instância poderá acontecer também sem a tomada do poder
do estado, que aparece mais como algo que pode acontecer e não como
algo que deve acontecer.
Finalmente, o terceiro elemento, diz respeito à necessidade de reexaminar a antiga tradição dos comuns e dos momentos fundamentais do
movimento operário, de modo mais específico, revisitar o debate sobre
a autogestão feito nos anos sessenta e setenta do século passado, o qual
já havia mencionado anteriormente. Um debate que continuou nas décadas posteriores, chegando até os dias atuais, porém com muito menos
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centralidade e em geral ligado apenas a âmbitos libertários, autônomos
e/ou ambientais, seguindo muitas vezes um fio de reflexão estratégica
que não partia dos comuns, tal como a discussão tem se configurado na
atualidade. Este último fator tem paralelos e pode ser complementado
com as preocupações autogestionárias tradicionais, de modo que o
cruzamento de ambos os olhares é necessário.
Ambos os conceitos, a auto-gestão e o(s) comum(s) têm uma “árvore
genealógica” e um ponto de partida teórico-prático distintos, assim
como seu papel na história dos movimentos populares. Além disso, o(s)
Comum(s) têm ainda uma dimensão ambiental estrutural, ao situar as
relações humanas com a natureza como um dos seus pilares conceituais,
bem como o feminismo, devido a relação histórica das mulheres com os
bens comuns. Compará-los é bastante complexo devido aos muitos
significados que escondem. Se comum é entendido como um princípio
político, como fazem Laval e Dardot, seu significado se assemelha
bastante ao princípio da autogestão, embora os autores afirmem que o
Comum tem um escopo mais amplo. Para eles, a autogestão se quiser
ser fiel ao que significa gestão, limita-se à dimensão da organização e só
diz respeito à organização das coisas enquanto que o Comum como nós
entendemos significa, autogoverno dos seres humanos (32). Uma
afirmação que é questionável no sentido de que a autogestão não só
tinha a ver com as coisas, mas como seres humanos são organizados
para viver e produzir seus meios de subsistência e, portanto, está
relacionada com a própria noção de autogoverno. Se nos referimos mais
aos comuns no sentido dos recursos, materiais ou não, que formam parte
da vida coletiva, então a auto-gestão será a forma de organizá-los. E se
nos lembrarmos que os comuns se referem tanto aos recursos, como às
comunidades e a suas práticas sociais, a auto-gestão situar-se-á nestas
últimas como uma forma de organizar e gerir as duas primeiras.
Porém, para além de como essas concepções sejam entendidas, o
debate em torno das mesmas levanta uma questão compartilhada:
pensar formas de organização institucional e social democráticas, não
estatistas, nem burocráticas e uma economia não mercantilizada. Sua
função estratégica tem importantes paralelos: por si mesmo não podem
criar uma estratégia abrangente para a mudança social nem uma sociedade alternativa e podem ser impedidas de materializar-se de várias
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maneiras. Em seu nome, uma infinidade de políticas são possíveis,
desde localismos de curto alcance a modelos complementares de neoliberalismo, através de tentativas contínuas para pensar outro mundo e
uma estratégia para chegar a ele. No entanto, sem os dois conceitos não
parece possível pensar nem em uma estratégia ou uma sociedade alternativa consistentes. Não são suficientes, porém são necessários.
Portanto, em seu diálogo estratégico e não nostálgico com o passado, a
discussão contemporânea sobre os comuns deve reavivar a discussão
autogestionária dos anos 60-70 (nutrindo-se do manancial de experiências anteriores do movimento operário) e suas vidas posteriores até a
atualidade, para ver tanto os impasses do mesmo como reatualizar os
intentos mais sólidos daquele momento para pensar sobre a questão da
propriedade e do coletivo de maneira democrática e não burocrático-estatista. Como dito acima, a evolução de uma segunda esquerda autogestionária francesa desde o final dos setenta e dos verdes alemães nos
anos oitenta constituem exemplos que não devem ser seguidos na
elaboração de uma política contemporânea baseada no comum. Sem
perspectiva exclusivista, reavaliar o legado de Ernest Mandel(33), suas
virtudes e limites, cuja obra não é objeto desse artigo, a fim de cruzar
com debates atuais acerca da política dos comuns, o que dará perspectivas estratégicas estimulantes. Em síntese, Mandel insere o conceito de
auto-gestão no marco do quadro de pensamento socialista marxista com
o objetivo de dissociá-lo de vez do modelo despótico da burocracia
Oriental, do Estado do bem-estar keynesiano, tecnocrático e burocrático,
e das concepções localistas e micro da emancipação, e dos vários
modelos de socialismo de mercado que supervalorizam o papel do
segundo (seja em teóricas disputas gerais, debates da época sobre a
Iugoslávia ou, num sentido mais restrito, das apologias de então da
co-gestão alemã). Não é um ponto de partida ruim, mas está longe de
ser o ideal para enfrentar alguns dilemas da política do comum, tendo
em conta os desvios que não levam a lugar nenhum da segunda esquerda e dos verdes.
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Os Nós Górdios da Propriedade e do Estado
A política do comum possui dois grandes desafios estratégicos e programáticos: em primeiro lugar, pensar as relações de propriedade; segundo, pensar outra institucionalidade que vá além do Estado. Ambos, sem
dúvida, estão ausentes da reflexão estratégica de Catalunya Comum.
Como havia assinalado, o comum não pode ser reduzido à gestão ou
posse de um recurso, mas deve estar relacionado com práticas e
relações sociais e formas de institucionalização. Laval e Dardot (34)
insistem particularmente nesta abordagem, observando que o comum
não pode ser entendido através das formas de propriedade, insistindo
em sua inapropriação como um conceito. Refletindo sobre a experiência
contemporânea boliviana, Raquel Gutiérrez, também observa que a
política do comum vai além das coisas e dos recursos e se refere não
apenas a estes, mas ao que é "produzido, e reproduz e reatualiza constantemente” (35). No entanto, isso não deve significar negligenciar a
centralidade estratégica do debate sobre a propriedade. A crítica à
propriedade está no centro de todos os socialismos do século XIX e
permanece sendo uma questão decisiva para todo o debate contemporâneo sobre alternativas (36). Sem abordar a questão da propriedade,
toda a política pós-neoliberal está condenada à superficialidade, deixando intacto o núcleo duro do modelo econômico atual. Combater a
propriedade privada sem cair em uma alternativa estatal-burocrática é o
primeiro desafio da política do comum. As dificuldades históricas e da
trajetória do movimento dos trabalhadores são conhecidas, e apresentam uma ampla gama de respostas a esta questão que em sua maioria
funciona mais por exemplos negativos que positivos, mas são o substrato
histórico a partir do qual podemos pensar uma alternativa à apropriação
privada das riquezas produzidas.
Junto com as relações de propriedade, a política dos comuns implica
conceber a democracia e a política sem o Estado. A questão do Estado
é estrategicamente decisiva para toda política de transformação social e
um obstáculo no qual têm tropeçado quase todos os movimentos emancipatórios, habitualmente cometendo dois erros distintos: o primeiro um
discurso anti-estatal e anti-político. Este discurso pode ter uma certa
rejeição à participação política como é o caso do anarquismo histórico,
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que crê em uma destruição rápida do Estado por via revolucionária sem
aprofundar as questões da transição posterior. Ou pode assumir uma
forma de escapismo, procurando criar espaços fora do controle estatal,
criando outro mundo à margem do atual fora do presente, como defenderam muitas das correntes utópicas do século XIX ou, em tempos
contemporâneos, através de um pensamento "autônomo" a favor da
mudança do mundo sem tomar o poder, a la Holloway (37), ou das teorizações do Êxodo tipo Negri e Hardt em sua definição mais restrita (38).
O segundo erro, em oposição ao anterior, foi o de uma estratégia estatal
que procura mudar o mundo apoiando-se no Estado e buscando usá-lo
como instrumento de mudança. Esta linha de pensamento “estatal” tem
entre seus adeptos tradições tão diferentes quanto Ferdinard Lasalle no
século XIX, a cultura social-democrata nascida na Segunda Internacional
e em suas últimas encarnações, os partidos comunistas que tomaram
por modelo a URSS e que evoluíram em visões social-democratas de
fato, ou tradições populistas latino-americanas clássicas ou contemporâneas como, por exemplo, as posições do ex-secretário político de Podemos, Íñigo Errejón(39).
A incapacidade de se relacionar bem com o Estado é, portanto, a cortina de Aquiles de qualquer política emancipatória que, como observa
Bensaïd, deve tentar evitar tanto o "fetichismo do Estado", que gira em
torno da política, como o "fetichismo social" ou "paixão unilateral pelo
social" despolitizada. "A política dos oprimidos", ele nos lembra, "deve
ser mantida a uma distância prudente do Estado. Mas essa distância
continua sendo uma relação, não uma exterioridade absoluta ou indiferente"(40). Se voltarmos ao movimento trabalhista do século XIX, o Marx
da Guerra Civil na França (1871) oferece um bom ponto de partida para
não cair em nenhum dos dois erros simétricos, desde que haja dois
limites em seu pensamento. Primeiro, a transição pós-revolucionária foi
muito mais complexa do que ele pensava e o século XX mostrava que
muitas transições para outro modelo, ao invés de levar à socialização do
Estado na sociedade, levaram à colonização e à sufocação burocrática.
Em segundo lugar, na perspectiva da dissolução do Estado, Marx, de
alguma forma, acaba abraçando a ideia, de clara influência santo-simoniana, do desaparecimento da própria política em paralelo com o das
próprias contradições sociais. Na realidade, não devemos pensar sobre

25
a possibilidade ou a viabilidade do desaparecimento da política, nem
sobre a verossimilhança da extinção no sentido absoluto das contradições sociais. De maneira mais clara, deve-se enfocar a questão do desaparecimento do Estado como estímulo para pensar outros tipos de instituições, outro tipo de modelo institucional, onde a política continuará a
existir e será necessário abordá-la, com base na centralidade do público-comum. Está na junção entre essa perspectiva marxista, com o federalismo de baixo e a tradição comunal e municipalista, e com propostas
e metodologias contemporâneas, institucionais e intra-organizacionais,
de democracia participativa, onde os traços podem ser encontrados
para explorar (42).
Eleitoralismo antiestatal?
O programa do Catalunha Comum está se movendo entre muitas indeterminações, mas, como já assinalamos, tende a recusar formulações
que implicam fortes confrontos com o poder econômico. Suas indefinições já são uma forma de definição. Sua política de omissão aponta para
uma lógica alternativa ao neoliberalismo, formulando propostas que vão
na direção certa, mas sem terminar a tarefa ou chegar ao fim da estrada.
Ao invés de pensar em uma mudança de modelo, postula de fato uma
"civilização" do presente ou, no máximo, desenha a ilusão da possibilidade de uma transformação social sustentada sem ruptura, uma mudança
calma sem grandes momentos de confrontações decisivas com o poder
financeiro. Sua abordagem programática neo-reguladora é complementada pela mudança para a ação institucional de sua atividade política, a
falta de raízes sociais em realidades concretas e a ausência de uma
estratégia de construção de contra-poder e poderes sociais alternativos.
Paradoxalmente, a positiva mentalidade antiestatal da política do comum
coexiste neste caso com uma concepção estratégica institucionalista e
eleitoralista de mudança social, como um eleitoralismo antiestatal peculiar. Comum eleitoralista, então? Sem dúvida, mudar o mundo envolve ir
muito mais longe.
Na realidade, a política do comum, se quiser atingir o máximo de
profundidade programática e estratégica, não pode desconectar-se das
questões decisivas já mencionadas das formas de propriedade e de
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governo e instituições. Que tipo de institucionalização democrática do
comum, que formas de propriedade não privada, que relação com o
Estado e como agir a partir do poder do Estado? E que tipo de vínculo
social democrático e qual relação entre o indivíduo e a comunidade?
Perguntas estratégicas profundas que constituem boa parte do núcleo
duro da reflexão sobre programas e modelos alternativos de sociedade.
Tão difíceis quanto são necessários, esses desafios permanecem no
terreno inexplorado do Catalunha Comum, cuja elaboração programática e estratégica foi voluntariamente acompanhada de muitos passos
atrás. Muito atrás do que a realidade exige.
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