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m 1548, Étienne de la Boétie (1530-1563) escreveu o 
Discurso da Servidão Voluntária, um texto inaugural da 
modernidade ocidental acerca da liberdade como recusa 
do servir. Ele ali afirmou que: 

[...] São sempre quatro ou cinco que mantêm o tirano; 
quatro ou cinco que lhe conservam o país inteiro em 
servidão. Sempre foi assim: cinco ou seis obtiveram o 
ouvido do tirano e por si mesmos dele se aproxima-
ram; ou então por ele foram chamados para serem os 
cúmplices de suas crueldades, os companheiros de seus 
prazeres, os proxenetasde suas volúpias, e sócios dos 
bens de suas pilhagens. [...] Esses seis têm seiscentos 
que crescem debaixo deles e fazem de seus seiscentos o 
que os seus seis fazem ao tirano. Esses seiscentos conser-
vam debaixo deles seis mil, cuja posição elevaram; aos 
quais fazem dar o governo das províncias ou o manejo 
dos dinheiros para que tenham na mão sua avareza 
e crueldade e que as exerçam no momento oportuno 
[...]. Grande é o séquito que vem depois e quem quiser 
divertir-se esvaziando essa rede não verá os seis mil mas 
os cem mil, os milhões que por essa corda agarram-se 
ao tirano servindo-se dela como Júpiter em Homero, 
que se gaba de trazer a si todos os deuses ao puxar a 
corrente. [...] Em suma: que se chegue lá por favores 

e
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ou subfavores [...] ocorre que afinal há quase tanta gente para 
quem a tirania parece ser proveitosa quanto aqueles para quem a 
liberdade seria agradável. [...] Logo que um rei declarou-se tirano 
[...] reúnem-se à sua volta e o apoiam para participarem da presa 
e serem eles mesmos tiranetes sob o grande tirano. (LA BOÉTIE, 
1987, p. 31-32)

Filosoficamente, a noção de servidão voluntária associa-se à ausên-
cia do desejo de liberdade, o que, para La Boétie (1987, p. 12-13), 
é algo inominável:

[...] que vício infeliz, diz o filósofo, ver um número infinito de pessoas 
não obedecer, mas servir, não serem governadas mas tiranizadas [...] 
aturando os roubos, os deboches, as crueldades, não de um exército 
[...] mas de um só homenzinho, no mais das vezes o mais covarde 
[...] da nação[...] que monstro de vício é esse que ainda não merece 
o título de covardia, que não encontra um nome feio o bastante, que 
a natureza nega-se ter feito, e a língua se recusa nomear?

O que faz com que tantos queiram servir a um? Buscar a origem 
da servidão é também buscar a origem da própria tirania, pois os 
tiranetes– que são seu espelho perverso – os quais  engendram 
e constituem o tirano, que, na maioria das vezes, é um homem 
solitário e infeliz e vive do medo dos seus súditos. Antecipando 
em alguns séculos o pensar sobre a alienação – em que os homens 
obedecem não de modo forçado, mas voluntariamente.  La Boétie 
afirma não ser suficiente dizer que os homens obedecem “por 
costume”: o costume de servir é um modo de esquecimento do 
próprio ser; entorpece os sentidos, esconde a verdade – na medida 
em que é naturalizado – e leva ao esquecimento da liberdade. Se um 
país não consente a sua servidão, o tirano se anula, é a partir desta 
ideia que La Boétie (1987, p. 14) reitera em sua afirmação de que, 
ao tirano “não se deve tirar-lhe coisa alguma, e sim nada lhe dar”.
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Essa questão filosófica foi retomada, sob novos termos, por 
Vladimir Safatle, em O circuito dos afetos: corpos políticos, desam-
paro e o fim do indivíduo (2015), como se pode observar na seguinte 
afirmação:

[...] nunca seremos capazes de pensar novos sujeitos políticos sem 
nos perguntarmos inicialmente sobre como produzir outros corpos. 
Não será com os mesmos corpos construídos por afetos que até agora 
sedimentaram nossa subserviência que seremos capazes de criar 
realidades políticas ainda impensadas. (SAFATLE, 2015, p. 37)

Os circuitos de afetos são parte fundamental do social, de suas 
normatividades, formas de vida e conflitos. Certos ordena-
mentos vinculam-se aos afetos e deles dependem para conti-
nuar. Quando estes arranjos são desfeitos, certos sentimentos 
esmaecem, tornam-se ausentes ou passam a circular de outro 
modo. Temos presenciado isso, atualmente, no país, em meio 
ao movimento de decomposição de um modelo político e der-
rubamento de certa condição social. Afetos ligados à aversão, 
ira, ódio, ofensa, apreensão e desalento movimentam-se sob 
novos fluxos e intensidades, no plano coletivo, no midiático e 
nas redes sociais.

Interessa a Safatle (2015, p. 49) tomar os circuitos dos afetos em 
suas implicações políticas, em sua relação com o corpo político: 
“a nossa sujeição é afetivamente construída”. Nesse campo do 
corpo político o medo tem um lugar privilegiado, algo destacado 
em La Boétie e ratificado em Thomas Hobbes em seus escritos 
sobre a matéria, a forma e o poder do Estado moderno, em o 
Leviatã, publicado primeiramente em 1651, em que afirmou:“de 
todas as paixões, a que menos faz os homens tenderem a violar 
as leis é o medo”. (HOBBES, 1974, p. 183) A reflexão de Hobbes 
(1974, p. 79), como se sabe, tratava da possibilidade de conflito 
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perpétuo entre rivais, do homem lobo do homem ou“da guerra 
que é de todos os homens contra todos os homens”. Porém, 
como visto em La Boétie, o poder político não se funda exclusi-
vamente no medo. Nele há também o desejo do gozo em ação 
na subserviência e na constituição da pirâmide do poder. Medo e 
esperança são afetos interligado sem termos políticos e associam-
se à temporalidade da expectativa, quer a expectativa do dano, 
ou pelo contrário, a do surgimento de algo que salve ou liberte. 
(SAFATLE, 2015, p. 24)

A “produção de outros corpos” de que trata Safatle (2015, p. 27) 
diz respeito, dentre outros aspectos, ao afastamento da forma de 
indivíduos “em estado contínuo de conflitos de interesses concor-
renciais”, como é aquela hoje sistemicamente. Essa possibilidade 
contrapõe-se à atual normalização dos corpos pelo dispositivo 
do rendimento, a qual está na base da subjetividade neoliberal. 
O sujeito neoliberal ou o “neossujeito”, nos termos do filósofo 
Pierre Dardot e do sociólogo Christian Laval (2016), é distinto 
do sujeito “calculador” do mercado do século XIX e do sujeito 
“produtivo” do período industrial. O “neossujeito” é aquele 
competitivo, atuando em meio a uma lógica geral das relações 
humanas submetidas à regra do máximo proveito. Dentre as novas 
estratégias mobilizadas nessa cultura concorrencial, algumas 
assentam-se também no medo: o medo social do desemprego, da 
efetiva precarização do trabalho, da diminuição das remunerações, 
ampliando-se, no conjunto, a pressão cotidiana sobre os sujeitos. 

Porém, a novidade em relação às épocas anteriores é a modulação 
para que estes indivíduos suportem condições cada vez mais duras 
do mundo do trabalho, tendo como um de seus eixos, a produ-
ção de subjetividades empreendedoras que internalizam a ideia 
de competição constante em suas condutas e comportamentos. 
Para que sejam bem sucedidos eles devem mostrar-se flexíveis, 
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abertos às variações, exigências e incertezas do mercado e ao 
ritmo contínuo de aperfeiçoamento. No âmbito do trabalho, 
a ideia-guia, em termos sistêmicos, é a eliminação da relação 
salarial substituindo-a ao máximo pela contratação de serviços, 
projetos e tarefas por tempo determinado, modelando esse novo 
paradigma de cada um converter-se em uma pequena empresa. 
Múltiplos procedimentos são assimilados para tal finalidade, 
visando incrementar o domínio de si e a eficácia na relação com 
os demais. 

Esse conjunto pressupõe um trabalho de racionalização levado 
até o mais íntimo do próprio sujeito, uma “racionalização do 
desejo”, como propõem Dardot e Laval (2016, p. 333-335), que 
associa-se à máxima: “produza cada vez mais e goze cada vez 
mais”. Essa ideia de “sempre mais” sintoniza-se com a cultura 
da superação constante de limites própria à máquina econômica. 
Numa sociedade aberta,

todo indivíduo tem direito de viver como bem entende, escolher o que 
quiser, seguir as modas que preferir. A livre escolha não foi recebida 
inicialmente como uma ideologia econômica de ‘direita’, mas como 
norma de conduta de ‘esquerda’, segundo a qual ninguém pode opor-
se à realização de seus desejos. (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 360)

Essa organização flexível, que interioriza muito das exigências do 
mercado, faz com que o tempo cotidiano seja menos programá-
vel, o que torna os projetos a longo prazo cada vez mais difíceis. 

Além do afastamento dessa matriz de produção de subjetividade, 
um segundo aspecto a ser considerado na “produção de outros 
corpos” tendo-se em vista o político, reside na instigante ideia 
proposta por Safatle (2015, p. 67) de se pensar no afeto do 
“desamparo como fundamento da produtividade de novas formas 
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sociais”. Isso nos interessa, sobretudo, nesse nosso momento em 
que – muito infelizmente – o deletério governo central coloca a 
questão do desamparo em uma nova escala social, ampliando 
seus termos, seus atingidos e sua agenda.Inclui-se também aí 
a configuração de um desamparo de ordem jurídica, que tem 
significado a manipulação e produção de ilegalidades grosseiras que 
dão sustentação à condição mais ampla de um estado de exceção 
em curso, conformando uma enormidade política e social.

O desamparo vincula-se à temporalidade da indeterminação e 
sempre implica o “reconhecimento de certa forma de impotência, 
tanto do sujeito em sua agência [agir] quanto da ordem simbólica 
que o suporta, em sua capacidade de determinação”. (SAFATLE, 
2015, p. 71) Mas como então pensá-lo como produtivo politica-
mente? A hipótese do filósofo em nada se aproxima à resignação, 
ao desencantamento ou à melancolia da acomodação. Pelo con-
trário, ela equivale à possibilidade de se desencadear um trabalho 
processual de conversão da violência de situações ou relações 
intersubjetivas que levam à paralisia de reações, por meio de um 
esforço de “abandono da fixação à situação anterior”, acionado por 
uma “coragem afirmativa”. (SAFATLE, 2015, p. 74) 

A rigor, é preciso compreender que há uma dimensão do desam-
paro que está presente em toda relação de alteridade – e isso tem 
sido muito enfatizado na filosofia contemporânea. A relação com 
o “outro” envolve uma tensão incontornável, ao mesmo tempo 
em que a relação de alteridade nos constitui e é a base das dinâmi-
cas sociais de reconhecimento, ela pode também ser aquela que 
nos despossui e nos desampara,quando nela efetua-se o que não 
nos reconhece e nos desvaloriza. Pode-se dizer que há uma zona 
de sombra, uma dimensão inescapável de vulnerabilidade nos 
encontros. Por isso, insiste Safatle (2015, p. 75),“a relacionalidade 
própria à condição humana não pode ser compreendida como 
garantia de cooperação”.
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Há uma natureza despossessiva das relações intersubjetivas que 
nelas pode vir a predominar, desenhando aí situações que impe-
dem que atualizemos nossas capacidades. Mas há que se conside-
rara possibilidade de“um engajamento diante da transfiguração 
dos impossíveis em possíveis” (SAFATLE, 2015, p. 74), ou seja, a 
chance de uma performatividade que abra um combate ao que 
nos despossui, ao que nos descontrola e nos desampara, o que 
vai de encontro à potência do performativo no político, como 
propõem Judith Butler e Athena Athanasiou (2013).

Esse trabalho processual de conversão da violência de modo 
a superar as situações de imobilização e a coragem afirmativa 
supracitada atuam num terreno de combate ao individualismo 
possessivo e ao modelo substancial – ou essencialista – da iden-
tidade. No lugar da identidade como substância, como o que 
subsiste por si mesmo, independentemente de todo acidente 
determinado, Butler trabalha com a ideia da identidade como 
um resultado performativo.

Como entender o performativo? Originalmente, a acepção de ato 
performativo ou ato de fala performativo provém do campo da 
filosofia da linguagem e do trabalho de John L. Austin (1911-1960). 
Diferentemente do ato que descreve ou relata algo, a acepção 
de ato de fala performativo associa-se à realização de ações, a 
uma certa forma de agir, de operar, e sua eficácia depende dire-
tamente das circunstâncias em que ocorre, podendo tornar-se 
sem efeito, se estas forem inadequadas. Alguns exemplos clássicos 
são afirmações como: “eu o condeno a 30 dias de suspensão”, 
“eu o perdoo”, “é proibido fumar neste local”; mais do que 
dizer algo, a situação, após tais enunciações feitas, muda para 
outra coisa, desde que essas enunciações sejam executadas em 
contextos propícios a isso, que as validem.
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Judith Butler, preocupada filosoficamente com os modos de 
subjetivação, propõe pensar a identidade de gênero como per-
formatividade. Seu trabalho filosófico distancia-se da metafísica 
da substância, trabalhando a desnaturalização do conceito de 
gênero e a ultrapassagem da formulação de que o sexo é natural 
e o gênero socialmente construído. Essa formulação assenta-se 
na ideia de que o gênero decorre do sexo, vínculo que Butler 
desconstrói: não há uma conexão determinística entre gênero e 
sexo. Butler argumenta no sentido de que não existiria uma iden-
tidade “anterior” do gênero que nele depois se “expressaria”. Há 
uma importante distinção aqui entre as acepções de expressão e 
performatividade. Segundo a filósofa, a identidade é constituída 
performativamente, isto é, em ação e na continuidade desta ação. 
(BUTLER, 1990)

Retomando e alargando a acepção de Maurice Merleau-Ponty do 
corpo como “conjunto de possibilidades continuamente realizá-
veis”, Butler (1990, p. 299, tradução nossa) associa a performativi-
dade do gênero ao que ela denomina como “uma ontologia dos 
gerúndios”: “o ‘eu’ que é seu próprio corpo é, necessariamente, 
uma forma de ir tomando corpo, e ‘aquilo’ que se corporaliza são 
as possibilidades”. Segundo Butler (1990, p. 302, tradução nossa), 
o gênero vai se fazendo, ele não é um “fato”, mas um efeito de 
diversos atos que, na hipótese da filósofa, são “renovados, revisados 
e consolidados no tempo”. Há uma importante repetição envolvida 
nessa atuação e consolidação: “[...] que a realidade de gênero seja 
performativa significa, de maneira muito simples, que é real só na 
medida em que é atuado [...] o gênero não existe anteriormente 
aos diversos atos, posturas e gestos pelos quais se o dramatiza e 
conhece”. (BUTLER, 1990, p. 309,  tradução nossa) Esses atos não 
são solitários, eles “são uma experiência compartilhada e uma ‘ação 
coletiva’”[...]. (BUTLER, 1990, p. 306, tradução nossa)
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Nesses termos filosóficos, um resultado performativo diz respeito 
a atos constitutivos, e estes, quando tomados no campo político, 
resultam capazes de questionar e reconfigurar certas distribuições 
sociais em vigor. Ao invés de serem a fisionomia de circuitos 
já existentes e consolidados, estes atos chegam a institui-los, 
transfigurando a cena em que ocorrem, segundo processos e 
modos de subjetivação política imprevistos. “Uma política do 
performativo”, nas acepções debatidas por Butler e Athanasiou 
(2013), envolve diretamente a questão da despossessão: como 
essa forma de sofrimento social vem sistematicamente incidindo 
sobre populações das mais diversas maneiras, desfazendo formas 
de pertencimento social e de justiça. O geógrafo David Harvey 
vem há alguns anos reafirmando sua tese de que o padrão eco-
nômico sistêmico atual é o da “acumulação por despossessão”. 
A despossessão envolve modos de submissão, extração, confisco, 
injúrias, endividamento, interpelações e oclusões, sendo uma “con-
dição imposta pela violência normalizadora”que implica, em seu 
espectro, a perda de direitos, a perda de meios de subsistência, de 
desejos e a imposição da precariedade, com toda sua complicação 
afetiva e política. (BUTLER; ATHANASIOU, 2013, p. 1-5) Entre 
nós, as emendas constitucionais que estão em curso de aprovação 
no plano federal reiteram este padrão: são todas “emendas de 
despossessão” forçadas pelo grande capital.

Como discutem Butler e Athanasiou (2013, p. 18), os modos de 
despossessão levam consigo práticas relacionadas à espacialidade, 
a condições de deslocamento, localização e situacionalidade, 
fragilizando ou eliminando espaços de vida. Vulnerabilidade e 
descartabilidade de populações entrelaçam-se como forças defi-
nindo quem está no lugar e quem está fora-do-lugar.

O enfrentamento combativo da despossessão não pode sim-
plesmente retornar ao terreno da apropriação, compreendida 
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na chave da posse, da propriedade. Isso equivaleria a atualizar a 
lógica que a engendra, e nela, fortalecer a prevalência do indivíduo 
possessivo. O desafio é pensar em diretrizes e gestos políticos fora 
dessa lógica (BUTLER; ATHANASIOU, 2013, p. 6-7), gestos que 
provoquem novos tipos de presença, de modalidades que resistem 
a contextos ou situações de subjugação. 

Nesse embate político a acepção de performativo singulariza-se 
na medida em que seu curso de realização não pressupõe “a cons-
tante restauração da diferença à ordem” já existente. (BUTLER; 
ATHANASIOU, 2013, p. 127, tradução nossa) A performatividade 
é entendida como “um processo diferencial e diferenciador” que 
incorpora a indeterminação e a imprevisibilidade. Nas palavras 
de Butler e Athanasiou (2013, p. 130-131, tradução nossa), o 
performativo seria “um exercício de articulação que traz uma 
realidade cujo fim está em aberto”, não pré-figurável, como “um 
exercício de liberdade fora da teleologia.” Trata-se de um exer-
cício como luta política e corporal pela existência, pondo em 
questão certos esquemas de normatividade, vínculos afetivos 
que não são reconhecidos e são mantidos travados ou censu-
rados. Ao mesmo tempo em que a performatividade afasta-se 
de definições fechadas sobre o que seria subjetividade política, 
também permanece aberta às suas próprias falhas. (BUTLER; 
ATHANASIOU, 2013, p. 155, tradução nossa) 

Essa constelação conceitual até aqui tratada, a conjunção entre 
as dimensões performativa e afetiva, o empenho em realidades 
políticas ainda impensadas, a contraposição à servidão voluntária, 
a produção de outros corpos políticos sob a temporalidade da 
indeterminação, a busca da conversão da violência da despos-
sessão e a coragem afirmativa encontram-se emblematicamente 
presentes num dos gestos urbanos e políticos de maior impacto 
e importância, ultimamente: a Primavera Secundarista.
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Como se sabe, chegou-se à marca de mais de 1000 escolas ocu-
padas pelo país, a partir de ações locais, sem organização pré-
via nem lideranças verticalizadas. Na Primavera Secundarista 
desencadeou-se um processo político performativo a contrapelo 
do ápice do alheamento ético, social e cultural da chamada 
escola “sem partido”, e de resistência ao dano das reformas 
federais que pioram violentamente a formação educacional 
dos jovens.

Essa performatividade impacta o corpo dos alunos, um a um, 
como uma experiência diferencial. Seus corpos ocupam as escolas 
num movimento de inversão da distribuição dominante, expondo 
dissensualmente a desqualificação do ensino e aprendizado ofi-
cial, voltado ao aumento da vulnerabilidade dessa população e 
ao rebaixamento de seus horizontes geracionais. Esse impacto 
atravessa-lhes os planos pessoais, familiares, grupais, modificando 
todo um conjunto de suas disponibilidades afetivas.

Contra o desamparo e suas derivações vê-se a afirmação de um 
“Nós estamos aqui”, “não seremos descartados!”, por meio de 
um corpo político inédito em nossa história recente: audacioso, 
aberto, enfrentando a precariedade de suas formas e condições, e 
deixando claro como “o performativo excede o que pode ser dito 
e ouvido” (BUTLER; ATHANASIOU, 2013, p. 131-132, tradução 
nossa), de modo a reconfigurar o sensível e suas parcelas, o que 
ali conta e o que não conta.

Suas inscrições realizam novos usos e fluxos dos espaços das 
escolas, de seus equipamentos, sua territorialidade. Há um des-
manche de rotinas e de obediência repetitiva em prol de acertos 
diários feitos entre os integrantes protagonistas desse corpo 
coletivo político local. Nada aparece como “já pronto”,“já feito”, 
“já decidido”, o que, em cada escola, exigiu a recalibragem de 
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suas práticas internas e reconhecimento das potencialidades dos 
espaços e suas reciprocidades, pelos próprios alunos.

Sem me estender nos múltiplos aspectos de interesse a serem 
refletidos sobre a Primavera Secundarista, gostaria de concluir 
atentando ao modo como esse processo mostra uma questão 
crucial da relação entre performatividade e visibilidade, tema 
dessa mesa: nesse momento do ambiente político do país, em que 
testemunhamos a falência generalizada da matriz de representação 
ligada ao regime oligárquico, em que a lógica de produção de 
valor e acumulação do capital imobilizaram, na prática, a classe 
trabalhadora e o precariado – vemos atos de negação conforma-
rem-se em agentes e em escalas inesperados como estes: milhares 
de estudantes do 2º ciclo performando sua maioridade política.

Houve quem dissesse que as ocupações nas escolas são laterais 
e de algum modo toleradas porque não atingem diretamente os 
espaços do capital. Sabemos ser isso equivocado, tanto do ponto 
de vista ético, político quanto econômico, afinal, são exatamente 
os grandes empresários da educação privada que estão por trás 
desses conflitos.

Nesse momento de enorme pressão e tensão social no país, a 
Primavera Secundarista realiza o ato performativo de “tomar 
lugar”, envolvendo um complexo processo de subjetivação política 
capaz de exercitar sua força no domínio público. Oxalá gestos 
urbanos assim contundentes e seus efeitos na imaginação polí-
tica voltada ao desejo de igualdade multipliquem-se no futuro 
próximo!
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