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Palavras Iniciais
Por Papa Doc Ablurat

Fluídez, liquidez, falta de solidez. Estas
palavras poeriam definir a sociedade atual,
cujo os valores estão totalmente desnorteados.
Bauman nos fala que a modernidade é
líquida, o amor é líquido e nossos conceitos de
tradição estão apenas na cabeça de poucos.
Vejo que lidamos a cada dia que passa com
uma sociedade conformada, que tem medo de
se libertar, para não cair numa indiferença. A
liberdade já foi conquistada, mas o homem
não a quer, é muito pesada e com ela vem o
risco da responsabilidade adquirida. Sennet
cita uma frase muuito interessante : “ A rotina
pode apequenar, mas também pode proteger”. Por isso o homem prefere ser dirigido, guiado e
levado sempre a frente, pois o mundo hoje é diferente, regido por outras leis e não mais certo e
previsível. “Nos tempos antigos o mundo era mais calmo e as pessoas mais honestas, o leiteiro
trazia  o leite a nossa porta e as pessoas eram mais amigas”. Será ? Acho que o mundo hoje está
mais escancarado, pois o conceito de longe e de distância mudou. Temos acesso as informações
de maneira instâtanea e muitos são ávidos por estas migalhas. O drama de um escânadalo pode
deliciar uma geração de indivíduos que se alimentam de desgraças e de tragédias sociais.
Nos resta pensar que o ser humano está tentando reunir peças de um vaso quebrado, que jamais
poderá ser recomposto, pois sua função está ultrapassada. Não adianta remoer um passado de
tradições, pois o futuro hoje paira entre o incerto e o duvidoso. A rotina do dia a dia para muitos
é um bálsamo, capaz de bloquear estas ameaças, incutir uma sensação de segurança falsa, mas
pelo menos existente.
Acabar com este remédio... Por enquanto, utopia.
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O OLHO DO MAGO

Se eu falasse de Magick eu traria a baila
os livros de Crowley, mas para o
Thelemita, o que temos que fazer nos
dias de hoje é quebra, romper com o
passado. Crowley fez isto e criou todo um
sistema que deu origem a Thelema nos
dias atuais.
Mas muitos ainda tentam viver no bolor
dos livros antigos, e se ater sem ousar a
criar seus próprios sistemas. Não vamos
esquecer de grandes nomes como Levi,
Papus, Bardon, etc.

“Show me the way to the next
whisky bar”

São Jim Morrison Fala !

Mas não vamos ficar presos a eles e sim
criar nossa própria revolução interior.
Se você tem medo de ousar, por que está
estudando as artes ? Será que só ficará
nos ensiamentos dos mestres e não
escreverá seu próprio Grimório ?

Existem um mundo a ser explorado lá
fora, limitado apenas por sua vontade de
aprender. Lembre-se que o conhecimento
está a disposição, falta apenas boa
vontade e perseverança. Veja que a partir
do momento que  entra no caminho o
universo está conspirando juntamente
com você.

Por isso olhe a sua volta, o que vê ? O que
espera de tudo isso ? Será que você já
começou o processo de transformação
que o conduzirá a senda do conhecimento
?

Lembre-se disso :  o caminho é difícil, mas
não impossível de ser trilhado. A
verdadeira vontade está dentro de você,
basta descobrí-la.



por Fernando R. Cratta
http://muitaluz.blogspot.com

O caminho para o anarquismo não pode se
prender a apenas um aspecto seja ele material ou
psíquico, caso queira uma mudança real e
duradoura. Através deste texto tentarei abrir
margem a discussões que procurem a integração
de diferentes modos de pensamento, pratica e
teoria entre o chamado anarquismo histórico e o
que poderíamos chamar de anarquismo
ontológico¹ (“kairotico”²) para criar uma sinergia
dentro do anarquismo que possa estar
compromissado tanto com diferentes tipos
psicológicos, como diferentes realidades
empíricas.

Primeiramente creio fazer necessário uma
contextualização do anarquismo nos tempos
modernos, sem a perca do que constitui o
anarquismo como anarquismo, a saber, o fim do
estado, do governo, como nos diz a etimologia
anarkhé. Neste ponto, o anarquismo clássico ou
histórico é fundamental, pois pode constituir uma
meta razoavelmente estruturada, um objetivo
delimitado em bases objetivas, lógicas e causais
utilizando-se da idéia de igualdade, solidariedade
e liberdade. Saindo tanto dos ditames do
liberalismo - da ditadura do capital, que
necessariamente é dominadora - como da ditadura
vermelha, castradora e autoritária por si só.

Após alguns sucessos e fracassos dentro da
historia, devemos pensar os motivos que levaram o
anarquismo a não se concretizar como segmento
autônomo, perdendo espaço em algumas
oportunidades revolucionarias a idéias
totalitárias, como o comunismo autoritário ou o
capitalismo de estado. Não deixando de ignorar os

motivos históricos objetivos, tal como os ataques
externos na guerra civil espanhola e os ataques
comunistas aos exércitos makhnovistas, temos,
sobretudo, que adentrar a influencia psicológica
que resultou, em muitos lugares, numa mudança
radical da postura anarquista e anti-autoritaria
para a organização vertical e hierárquica.

Acredito que o próprio ser humano e a
humanidade em geral no seu cotidiano é culpada
pelas atrocidades cometidas pelo autoritarismo e
pelas condutas egocêntricas dos indivíduos que,
“representando” a ideologia burguesa ou a
ideologia proletária, cometeram as maiores
barbáries, sem ética ou consciência. É necessário
que busquemos a parte da culpa que é nossa por
direito. Penso que estes movimentos foram muito
importantes historicamente, mas que seria
importante, através de suas experiências e dos
nossos conhecimentos atuais, podermos re-
significar nosso modelo de pensamento. Temos que
caminhar rumo a uma alma mais autônoma que
possibilite uma maior compreensão acerca do que
fazemos, sentimos e pensamos, para não sermos
dominados por nossos complexos inconscientes e

Convergência Anarquista
Da dialética e da contextualização

contemporânea



bárbaros. É necessário que conheçamos esses
complexos, pois, é através da energia que eles nos
usurpam, que poderemos ter energia o bastante
para dissolver a necessidade de um ente
paternalista como o estado e como as autoridades,
sejam elas eclesiásticas ou patronais.

Se quisermos fugir do autoritarismo, precisamos
sobretudo, fugir da própria ideologia ou dos
condicionamentos que moldam nossa consciência,
estabelecendo determinados padrões de conduta e
percepção aos quais nos captamos, seja da
realidade “sensível” ou da realidade psíquica. Esta
“consciência coletiva”, produto da ideologia
dominante, que se passa, por exemplo, através da
mídia, não nos permite que entendamos a nos
mesmos. Somos alienados de nossos conteúdos
mais próprios, tanto pessoais como coletivos.
Somos alienados, e nos alienamos, justamente por
nos adaptarmos totalmente ao meio, aos objetos,
deixando de ser uma individualidade para ser
passividade.

Essa consciência coletiva, que se cria, é chamada
no misticismo de egrégora. Na física os fenômenos
onde as partículas saem da virtualidade
(potencialidade ou potentia) e se estabelecem em
um ponto especifico saindo da superposição
coerente (a própria virtualidade, o caos) é
chamado de colapso da função de onda³. Fazendo
uma analogia, poderíamos dizer que no momento
onde a idéia sai do “caos”, onde tudo ainda é
indiferenciado e inconsciente, e se torna uma idéia
consciente (“colapso da função de onda”), ela vai
desde ai ser influenciada pelos padrões
ideológicos preponderantes em nossa sociedade e,
dessa forma, há um impedimento de que novas
idéias subversivas sejam adotadas. Não há
repressão propriamente dita, existe antes uma
diminuição da capacidade de criação, de
criatividade. É necessário que, em certo momento,
possamos deixar qualquer tipo de regra e norma
para criar e também para chegarmos ao nosso si-
mesmo, pois “tat twain asi” (isto é você), em
outras palavras, chegar ao que somos (não como
fossemos sempre os mesmos por trás da forma,
mas a nossa singularidade que é móvel, por ser
uma complementaridade entre consciência e
inconsciência). Para tal, temos que abandonar
nossos pré-conceitos e a unilateralidade de nossa

percepção, seja ela racional (pensamento, por
exemplo) ou “irracional” (intuição e sensação, por
exemplo), e chegar ao que os hindus chamavam de
tapas, que é uma espécie de estado de “auto-
incubação”, onde introverte-se, não para ter
contato com o pensamento, mas com a
imaginação, e através dela podem surgir os
símbolos que nos permitem integrar e congruir
aspectos opostos de nossa psique.

A transmutação do ser e da cosmovisao dominante
são imperativos essenciais para o anarquismo dar
conta da realidade a qual visa estar construindo,
não necessitando que suas revoluções sejam
temporárias e o sucesso se estabeleça apenas em
exercer “sua” vontade de potencia, mas que
também não fique apenas no lado paternalista
representado por Zeus, ou maternalista
representado por Demeter, que foi na mitologia
grega uma “protetora das criaturas jovens e
indefesas”. Justamente esta transmutação do ser
da ao individuo a possibilidade de estabelecer
para si uma ética que possa estar, até mesmo, em
contraponto a sociedade, quando assim for
necessário, chegando a sua própria Vontade, ou a
seu próprio ser, que jaz no seu mais intimo e
profundo inconsciente.

Era exatamente este o ponto da união de opostos
(conjuctio oppositorum) ao qual eu gostaria de
chegar. Se por um lado o anarquismo histórico
sofreu criticas ao seu altruísmo, por Nietzsche -
pela sua coletividade homogênea, que em alguns
momentos históricos foi próxima a do marxismo - e
aproximou-se de um altruísmo que em alguns
momentos foi similar ao cristão; por outro o
anarquismo ontológico corre o perigo de perder o
próprio amor e responsabilidade social e ser
dominado pela necessidade de poder, desligando-
se de qualquer pretensão de melhoria social,
ignorando a realidade coletiva na qual esta
inserido, perpetuando um individualismo pouco
produtivo (ou pela sua própria introversão
característica, abstrair-se totalmente da realidade
objetiva).

Precisamos então unir ao anarquismo histórico a
potencia (palavra distinta de poder) e a
imaginação, e ao anarquismo ontológico a
necessidade da coletividade, do altruísmo e da



modificação social e econômica. Juntando a
racionalidade a irracionalidade, teremos a
chance de não ignorar o inconsciente coletivo tal
como, também, não ignoraremos a realidade do
cotidiano que se mostra e se desvela (alethéia)
no mundo e em nossas relações. Necessário é,
portanto, viver o anarquismo no cotidiano, se
mutando, procurando nossa própria
singularidade (e nesse ponto, as zonas
autônomas temporárias de Bey podem ser um
grande avanço), e também se organizando para
manter a lógica, a estratégia e uma
autodisciplina para que possamos ter bons
resultados intersubjetivos de modificação do
cotidiano, começando e incluindo, obviamente, a
nos mesmos.

¹ - Dentro do anarquismo ontológico, termo
cunhado por Hakim Bey, eu considero também as
antigas vertentes gnosticas anti-autoritarias.
Por Anarquismo Ontológico, entendo um
anarquismo que vai lidar com o “discurso do ser
anarquista”, ou seja, com a tentativa de resgate
da essência anárquica dentro do individuo, seja
uma essência metafísica ou psicológica (que não
necessite do estado como repressor da
singularidade). Um exemplo de pratica do

anarquismo ontológico contemporâneo seriam,
por exemplo, o chamado Terrorismo Poético, que
Hackim Bey entende como ”ações não-violentas
em larga escala que podem ter um impacto
psicológico comparável ao poder de um ato
terrorista - com a diferença de que o ato é de
mudança de consciência (...)”. O anarquismo
ontológico vai estar voltado, sobretudo, para o
momento presente ao invés de idealizar uma
sociedade futuro, como cita Bey: “Dizer ‘só serei
livre quando todos os seres humanos (ou todas as
criaturas sensíveis) forem livres’, é simplesmente
enfurnar-se numa espécie de estupor de nirvana,
abdicar da nossa própria humanidade, definirmo-
nos como fracassados”. E, como citei no inicio,
este modo de anarquismo vai lidar com a psique,
onde “O ataque é feito às estruturas de controle,
essencialmente às idéias”.

² - Kairotico se refere ao tempo mítico (ou não-
linear, pode ser representado através do circulo,
ver também o tempo do matemático Kurt Godel) o
qual os gregos diferiam do tempo cronológico, ou
seja, histórico. Dessa forma a divisão entre
anarquismo histórico e kairotico se justifica
enquanto unidades distintas dentro do campo do
anarquismo.

Playlist Yoga

Por Papa Doc Ablurat e Luther Blissett

Playlist Yoga é uma técnica de meditação muito
interessante que qualquer um pode fazer em casa
e pode brincar com a “sincronicidade” do
universo. Trata-se de um experimento muito
simples, que coniste no seguinte :

a) Selecione uma série de músicas de sua
preferência e as coloque para tocar em ordem
aleatória em seu mp3 player.

b) Deixe a iluminação bem confortável e de
preferência sente-se de maneira bem
confortável;
c) feche os olhos e tente esvaziar sua cabeça de
qualquer pensamento inoportuno.

Em instantes você notará que as músicas
comecarão a refletir seu estado psicológico.
Chega em um determinado momento que a
música que está tocando está sincornizada com
seus pensamentos e seus sentimentos. Muitos
chamam de sincornismo ou coincidências, outros
mas céticos de devaneio, mas a coisa contece
mais cedo ou mais tarde, basta realizar a
experiência.

Comece a fazer isto diariamente e daqui a pouco
você poderá fazer Yoga até ouvindo rádio ! Não
se importe se no início a coisa não começar a
fluir, mas aos poucos a Yoga funciona. Não custa
nada tentar...



Duubhglas Juarezzz,
duubhglas@gmail.com

Antes de ser o Papa Pius II, Aeneas Sylvius
Piccolomini era poeta, estudante, diplomata, e
rakehell(*1). E um autor. Na realidade, ele
escreveu um best-seller. As pessoas da Europa do
século XV não se cansavam de sua novela latina
"Historia de duobus amantibus". Um artigo em
uma publicação escolar de literatura reivindica
que "Historia" "era sem dúvida um das histórias
mais lidas em todo o Renascimento". A edição de
Oxford dá uma resenha do enredo: "A gandiosa
história conta sobre o amor ilícito de Euralius,
alto-oficial da corte do Imperador Sigismund
[alemão], e Lucres, uma senhora casada de Siena
[Itália]".
Provavelmente foi escrito em 1444, mas a primeira
impressão conhecida é da Antuérpia, em 1488. Na
virada do século, tinham sido publicadas 37
edições. Por volta de 1553, o livreto apareceu em
inglês sobre o maravilhoso e antiqüado título "A
agradável história da nobilíssima e bela senhora
Lucres, da nobreza em Tuskane, e de seu amante
Eurialus, muito agradável e deleitável ao seu
leitor"(*2).

Apesar do óbvio interesse histórico desse arcáico
pornô do Vaticano, ele nunca foi traduzido para
linguagem contemporânea. (As passagens citadas
abaixo marcam a primeira vez que o livro
apareceu em inglês moderno).
Os anos de 1400 sendo o que foram, a ação é bem
"doméstica" para padrões de hoje. Em um certo
ponto, Euralius escala uma parede para estar com
Lucres: "Quando ela viu seu amante, ela o apertou
em seus braços. Deram abraços e beijos, e à toda
vela eles seguiram as suas luxúrias e cansaram
Vênus, agora com Ceres, e agora com Bacchus se
refrescaram". Livremente traduzido, que a última

parte significa que eles transaram, então
comeram, então beberam vinho.
Sua Santidade descreve a próxima vez eles se
engancharam:

"Assim, falando um com o outro, eles foram para o
quarto, onde tiveram uma noite tal nós jugamos
que os amantes Páris e Helena(*3) tiveram depois
que ele a levou, e foi tão prazeiroso que eles
acharam que Marte e Vênus nunca tinham
experimentado tal prazer..."

//Sua boca, e agora seus olhos, e agora suas
bochechas ele beijou. Baixando suas roupas, ele
viu tal beleza como ele nunca tinha visto antes.
"Eu acredito que eu achei mais", disse Euralius,
"do que Acteon viu de Diana quando ela se banhou
na fonte. O que é mais agradável ou mais justo
que estes membros?... Ó, pescoço justo e peitos
agradáveis, são vocês que eu toco? É você que eu
tenho? Você está em minhas mãos? Ó, membros
roliços, ó, doce corpo, eu o tenho em meus

UM DOS PAPAS ESCREVEU
UM LIVRO ERÓTICO



braços?... Ó, beijos agradáveis, ó, queridos
abraços, ó, doces mordidas, nenhum homem vivo é
mais feliz que eu sou, ou mais abençoado"...
Ele cansou, e ela cansou, e quando eles terminam,
eles não estavam cansados. Assim como Atenas,
que se levantou do chão mais forte, após a batalha
eles eram cobiçavam mais guerra.//

Mas Euralius não é só um cachorro tarado. Ele
encera filosófia sobre o amor para a esposa-do-
primo(*4) Lucres:

//Você sabe que o homem é propenso a amor. Se é
virtude ou vício, reina em todos lugares. Não há
coração de carne que não sentiu as picadas de
amor algum dia. Você sabe que nem o sábio
Salomão nem o forte Sansão escaparam desta
paixão. Além disso, a natureza de um coração
aceso e um amor tolo é essa: mais é permitido,
mais ele queima, e nada pode curar mais rápido
que obter seu amor. Houveram muitos, tanto no
nosso tempo quanto nos de nossos anciões, cujo
amor tolo foi a causa de morte cruel. E muitos que,
depois de sexo e juras de amor, deixaram de
queimar. Nada é melhor que quando o amor gruda
em seus ossos, que cedem ante a chama, para
esses que se esforçam freqüentemente contra a
tempestade da destruição, enquanto esses que
dirigem com a fuga de tempestade.//

Além sexo e sabedoria, a história também contém
muito humor, como quando o marido de Lucres
pede emprestado um cavalo de Euralius: //"Ele
diz a ele, "Se você saltar em meu cavalo, eu farei a
mesma coisa a sua esposa'.//

Papas não escrevem mais livros assim!

*1 NT - Nome dado a cada um dos muitos
aristocratas que celebrizaram a vida dissoluta de
parte da nobreza britânica nos séculos XVII e XVIII.
Rake (pronúncia aproximada, reik) é "ancinho", o
instrumento usado para revolver e afofar a terra
de canteiro; o termo deriva da frase to rake hell,
que significa aproximadamente "descompor",
"causar grande confusão ou desordem".
*2 NT - No original, "The Goodli History of the
Moste Noble and Beautyfull Ladye Lucres of Scene
in Tuskane, and of Her Louer Eurialus Verye
Pleasaunt and Delectable vnto ye Reder". Acho

que cheguei perto de uma tradução aceitável, se
tratando de inglês antigo e que eu nunca terminei
meu curso de inglês (parei no básico 4).
*3 NT - Mitologia grega, mais precisamente, a
guerra de Tróia
*4 NT - No original, "cousin in law", mas não
existe termo em português.

Sobre os antigos
conselhos da vovó :

“Os burros temem a
espada, não os
cavaleiros”

“As baratas, burras,
temem o chinelo,
não a mim”

“Todo meu poder perante as baratas acaba
quando eu estou descalço (quanta
insignificância!)”

“Vai ver é por isso que minha vó sempre me
falava pra não andar descalço”

Conselhos da Vovó



 Trata-se de um dos sites mais deliciosamente
estranhos que esse Reverendo que voz fala já viu
na vida. Ele foi descoberto quando alguem
simplesmente mudou o endereço de um site
chamado The Hanso Foundation (relacionado à
série de tv Lost) de HTTP para HTTPS. Assim
apareceu a url bigspaceship1.com. Nesse site,
http://lxicon.perception.net/lost/, há tudo o que
apareceu por lá. Todas as diferentes encarnações
pelas quais esse site passou. Atualmente (Janeiro
de 2006) ele é um chat. O nosso número mágico do
caos fez sua presença discordiana lá no dia 17 de
Novembro de 2005.
ARG?

O site Lost [Trailhead] defende a tese que esse site
faz parte de um ARG (Alternative Reality Game),
uma espécie de estratégia de marketing da rede
de tv ABC, que veicula o programa Lost. Mas há
controvérsias, como mostra o texto a seguir
extraído do site Wikipédia:

"http://bigspaceship1.com is a red herring. The

following two links are for pages that track

number stations: http://www.spynumbers.com/

WBNY.html / http://www.cvni.net/radio/nsnl/

nsnl53vs.html Both talk about a

message broadcast occasionally

in the Eastern US; the same

message is repeated, at times, on

the bigspaceship1.com site. If you

look at the transcription of the

number cipher (which is as easy

as a newspaper jumble puzzle),

you get different messages, of

which one mentions the "FRN"

and the other someone named

"Al Fansome". If you google "Al

Fansome", results include a page

from http://www.frn.net, which

is a site for pirate radio enthusi-

asts; someone with the username

"Al Fansome" posts in the forum

regularly, often referencing a rodent uprising

(again, mentioned in the message broadcast on the

same frequency as above and played on

bigspaceship1.com) and spars in the forum with a

"Commander Bunny." If you need further proof

that this can't be in any way connected with the

show, ABC, or Disney, view this entry from Fansome

on the forum: http://www.frn.net/vines/Forum1/

HTML/001753.html. It references a .wmv file on

another server, http://rjdudley.com/media/

squirrel_launcher.wmv, which would land any

corporate entity at all responsible, no matter how

cirumscribed the route, in serious hot water with

the SPCA and other animal welfare groups, not to

mention several state and/or federal statutes. This

is a radio pirate/hacker, who may or may not

have had access to the Hanso Foundation site as a

designer (or simply hacked the https protocol),

having fun with Lost fans.

http://bigspaceship1.com is registered to an

individual rather than a company. Jodaboyo 14:21,

14 October 2005 (UTC)"

http://en.wikipedia.org/wiki/

Talk:The_Hanso_Foundation#Bigspaceship1.com

bigspaceship1.com
por Reverendo Bobéris



 Sheldon Allman, uma maravilhosa descoberta

  "Schizophrenic Baby" e "Extra Sensory Percep-
tion" são dois exemplos de músicas
interessantíssimas que foram ouvidas nesse site.
São de autoria do cantor e compositor Sheldon
Allman, conhecido por compor temas para os
desenhos animados "George Of The Jungle",
"Superchicken" e "Tom Slick". No IMDB há uma
pequena biografia dele.

 Atualização em 15/02/06 > Um começo de
explicação?

 Mensagem publicada no endereço
http://www.atomicmedia.net/blog/

 BIGSPACESHIP1.COM PART 1

"Here is the true story of BSS1. Following a link on
TWOP that some had discovered that the secure
server of the thehansofoundation.org pointed to a
page that contained plain text: bigspaceship1.com.
I saw this, and tried to go there - no dice. So I
looked it up - and no one owned that domain, so I
picked it up. I had no idea what I was going to do
with it, and no idea how swarmed it would get.
Why the text from the secure server was there, I
have no idea. Did they *want* someone to take it
over and see what happened? Maybe. Was I given
any sort of inside information? Maybe. Am I sorry
that thousands of people harrassed the chicken
farm lab 800 number? No. What about the people
in Paris looking for a Rodent Revolution meeting
by the Crazy Horse (which is a strip club)? That was
pretty funny, actually, and that was when I realized
how big it had gotten. Are any of the ARGs real?
More later..." - Matthew

O Virtual na acepção filosófica é aquilo que existe apenas

em potência e não em ato, o campo de forças e de

problemas que tende a resolver-se em uma atualização."

Pierre Levy - Cibercultura

Quando eu entro na web, eu estou me virtualizando,
transformando o Amarcelo de carne e osso em bits e
bytes. No momento em que eu estou colocando neste
documento eletrônico um conjunto de idéias estou
"realizando" através de meu eu virtual. O paradoxo deste
ato é que através da virtualidade, estou dando forma a
algo real.

Mas fica a dúvida, pois um texto é um conjunto de
pensamentos e um pensamento pode ser considerado
virtual ? Ou seja hoje eu utilizo do virtual para
transformas coisas em reais. Chegamos ao ponto de
realizarmos várias coisas dentro do ciberespaço, sem
termos uma base real de atuação, ou seja não precisamos
construir uma avião, para sabermos se ele vai voar bem.
Viver no virtual é possível ? Passar a ter um contato cada
vez maior com um mundo onde tudo é possível, ou seja
expandir os limites, quebrar nossas limitações do mundo
imaginário para o cotidiano. Levanto aqui a hipótese
de utilizarmos ferramentas de construção de idéias
iniciadas no virtual. Tenho o exmeplo disto aqui agora,
este Wiki, que está aramazenado em um servidor de rede
longe de nosso alcance físico e que guarda as nossas
idéias. Podemos estar em qualquer lugar e acessar este
repositório e lá despejarmos nossos pensamentos.

Utilizo ainda um agente para isso, o computador que
estou neste momento digitando, ele é meu túnel para
acessar o repositório, o meu território no ciberespaço,
onde estão meus pensamentos. Antigamente para acessar
o conhecimento seja meu ou de terceiros, precisava d
emeios físicos, bibliotecas, livros e cadernos de
anotações. Isto acabou, agora está tudo ao meu alcance,
num mundo virtual de informações, mas e aí ? O que
fazer agora que a Biblioteca de Alexandria está sob os
meus dedos ? Conseguirei o conhecimento necessário
para alcançar a sabedoria que almejo ?

Se eu me virtualizar e entrar no ciberespaço poderei ter
a noção das coisas que lá habitam ? Tenho caminhos e
trilhas que já explorei, tenho egrégoras digitais que me
ajudam (google, yahoo, etc.), tenho ferramentas de
manipulação de idéias, tenho tudo, mas o que está
faltando ? Estou vivendo cada vez mais conectado,
dependente da droga da informação. Estou viciado em
conhecimento, e interagindo cada vez mais com
indivíduos que me trazem novos subsídios para os meus
estudos. Tenho percorrido caminhos virtuais em busca
de saber, mas acabo caíndo em muitas armadilhas, como
o Ouroboros, num círculo sem fim. Quando virtualizo
cada vez mais a minha amneira de gerar conhecimento,
cada vez mais fico dependente destes mecanismos, ou
seja tenho que ter o acesso ao ciberespaço para alcançar
meus repositórios de idéias. Torno-me cada vez menos
real e mais virtual, ou seja saio do mundo comum e entro
num mundo de representações.

Minha realidade é cada vez mais virtual então, pois
integro-me ao ciberespaço diariamente.

Devaneio do Virtual

por Antonio Marcelo
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Artigo sobre o Orkut como uma nova dimensão das sociedades

de controle (conceito presente no pensamento de Gilles

Deleuze e Michel Foucault.

A comunidade virtual do Oktut, http://www.orkut.com seria

um dos símbolos atuantes dentro dessa nova sociedade. Para

Foucault, os séculos XVII, XIX e XX (este último século em sua

fase de auge) apresentam características do que ele chamava

de sociedade disciplinar. Apresentando o surgimento e

organização de grandes meios de confinamento. Família,

escola, fábrica, hospital, manicômio e prisão seriam exemplos

disso.

A fábrica, por exemplo, concentrava, distribuía e ordenava

no espaço-tempo as forças produtivas. A família é um

“interior” como qualquer outro, principalmente a escola.

Esses espaços, como o hospital, o manicômio, a prisão (este

último o modelo por excelência e utilizado como comparação

e modelo analógico) caracterizam-se por serem locais

fechados onde a ação disciplinar era imposta.

Para Deleuze estamos entrando numa reformulação e criação

de novas formas de controle social, as sociedades de controle

estariam substituindo as sociedades disciplinares.  A sociedade

burguesa está completando a terceira etapa de sua expansão,

a primeira entre os séculos XVIII e XIX se conheceu como

colonialismo, a segunda foi o imperialismo do século XX e

atualmente a globalização. Apresenta-se juntamente com essa

transformação uma nova forma de poder, executando-se

simbolicamente não apenas como prática disciplinares mas

sim através de práticas de controle, sendo esse exercício

totalmente ligado à terceira revolução tecnológica1.

“O Controle é o nome que Burroughs2 propõe para designar

o novo monstro, e que Foucault reconhece como nosso futuro

próximo. Paul Virilio também analisa sem parar as formas

ultra-rápidas de controle ao ar livre, que substituem as

antigas disciplinas que operavam em sistema fechado.”3 No

caso da comunidade virtual do orkut, esse controle tem se

caracterizado não por ser realizado ao ar livre, e sim, por

ser um controle mais “disperso” e acessado através de

máquinas ligadas a rede mundial de computadores: World

Wide Web. Sendo uma particularidade que será analisada

nessa pesquisa, e analisada até que ponto essa comunidade

virtual representaria essa sociedade do controle.

Essas modalidades de controle social agiriam de maneira

diferenciada em relação aos aparatos da sociedade disciplinar

de confinamento. Os controlatos, como denomina, seriam

variações conectadas, formando um sistema de geometria

variante cuja linguagem é complexa; caracterizando-se como

modulações auto-deformantes e deformadores da sociedade.

Para Deleuze, nas sociedades da disciplina não se parava de

recomeçar os processos de disciplina (da escola às

universidades, das universidades à fabrica) havia um certo

deslocamento e parada entre as áreas de confinamento. Nas

sociedades do controle nunca se termina nada e a

disciplinarização é continua, sendo metaestáveis e

coexistentes de uma mesma modulação, como um

deformador universal e integral. As novas técnicas inventadas

pelo homem proporcionariam esse controle constante sobre

a  sociedade.

Nas sociedades disciplinares a regulação é realizada através

da obtenção de dois pontos: a assinatura do indivíduo e o

número que o identifica sua matricula e posição numa massa.

As sociedades disciplinares agiam através desses dados para

melhor realizar seu objetivo massificante e individuante,

favorecendo a construção de um corpo único sobre os

indivíduos aos quais ela atua (Foucault via a origem desse

duplo cuidado no poder pastoral do sacerdote – o rebanho e

cada um dos animais – nas o poder do Estado, por sua vez,

iria converter-se em “pastor” laico sobre a população).

Porém, nas sociedades ditas de controle, não seria mais

necessário uma assinatura e nem um numero, mas uma cifra.

A cifra é uma senha, ao passo que as sociedades disciplinares

eram reguladas através de palavras de ordem e convívio

social, a linguagem dos computadores permite um controle

através de cifras. Esses controles em cifras demarcam o acesso

à informação, ou a sua rejeição. Cada indivíduo é visto como

um potencial ou não usuário de uma rede.

No caso observado, a comunidade virtual do Orkut seria uma

nova comunidade social dentro desse novo locus de estudo:

o ciberespaço4. Os indivíduos se tornariam, nessa sociedade

marcada por essas novas invenções, divisíveis e fragmentados.

As massas se tornariam amostras, dados, mercados

consumidores ou “bancos”. Deleuze utilizou o dinheiro como

o símbolo que melhor representa essa distinção ou, como

prefiro afirmar, esses novos elementos que tem diferenciado

e sendo adicionados nessa nova sociedade do controle. O

Orkut, dentro dessa perspectiva pode ser considerado uma

prisão virtual.

A sociedade do controle :
Orkut como representação e instrumento

de controle social.



Utilizo aqui a noção de virtual cunhada por Pierre Lévy, onde

afirma que o virtual não seria o oposto do real, mas sim que

o complementa e transforma. O virtual seria uma esfera

singular da realidade, onde as categorias de tempo e espaço

estariam submetidas à um regime diferenciado. Outra

característica do virtual é não estar em oposição ao real.

Pierre Lévy considera o virtual como o oposto do atual. Critica

a oposição vulgar entre virtual e real. Pelo contrário, a

virtualização é um dos principais vetores da criação de

realidade. Para ilustrar essa sociedade do controle, Deleuze

utiliza o exemplo do dinheiro, que para ele é um bom símbolo

representativo desse tipo de sociedade.

“É o dinheiro que talvez melhor exprima a distinção entre as

duas sociedades, visto que a disciplina sempre se referiu a

moedas cunhadas em ouro – que servia de medida padrão -

, ao passo que o controle remete a trocas flutuantes,

modulações que fazem intervir como cifra uma percentagem

de diferentes amostras de moeda.(...) O homem da disciplina

era um produtor descontínuo de energia, mas o homem do

controle é antes ondulatório, funcionando em órbita, num

feixe contínuo. Por toda parte o surf já substitui os antigos

esportes.”5

 Essa mesma passagem do texto, Deleuze compara a sociedade

da disciplina a toupeira e a sociedade do controle a serpente.

Porém, uma metáfora mais precisa seria a sociedade do

controle como aranha, sociedade aracnídea.

O surf é a referencia a navegação pela Internet e aranha a

sociedade em rede.

Na análise da cultura em sua dimensão semiótica, “o homem

é uma animal amarrado a teias de significados que ele

mesmo, sendo a cultura essas teias”6. A antropologia de

Clifford Geertz tem se mostrado bastante vigorosa para

analisar essas questões da atualidade.  Seguindo, portanto,

esta linha de raciocínio, podemos verificar a cultura como

teias de significado, ou seja, como produto das construções

simbólicas tecidas coletivamente.

Essas teias de significado são inerentes às formações sociais,

o que está sendo refletido aqui é que essas novas formas de

sociabilidade on-line, surgidas com o advento das novas

tecnologias da informação e exemplificada pelo Orkut estão

se mostrando como uma característica crucial e modelar para

as chamadas sociedades do controle. O Orkut, aqui visto, sobre

esses pontos de vista da teoria e analise de Deleuze, Foucault,

Paul Virílio e William Burroughs como exemplo simbólico

de um instrumento de controle social para fins muitas vezes

não revelados.

(Footnotes)
1 Resumidamente poderia definir esse momento da história

da humanidade da seguinte forma: Trabalho qualificado,

polivalente,  segmentado por processos e em equipes

 multifuncionais (trabalhador profissional  pago por

resultados). Produção flexível, produtos  personalizados,

mercados de nichos,  setor terciário e quaternário absorvem

 mão-de-obra.  Tendência à horizontalização das

 organizações (trapézios), voltadas para  for a, controle

partilhado por gestores e  trabalhadores; prevalência do

saber. As empresas velozes devoram as lentas;  organizações

virtuais, magnatas do  software, do turismo, das

 telecomunicações, do entretenimento.  Uso intensivo do

trabalho mental e da  ciência e tecnologia, energia renovável

e  gerenciamento ambiental;  “organização- escola”.

Competitividade internacional e  liberalização comercial;

estratégias  relacionais (alianças, joint ventures,  consórcios);

poder dos clientes e  fraqueza dos sindicatos.
2 Escritor Americano proto-cyberpunk William Burroughts

(1914-1997). A literatura cyberpunk é um subgênero da

literatura de ficção científica.

3 Trecho contido no post-scriptum de Gilles Deuleuze sobre

as sociedades de controle. DELEUZE, Gilles. Coversações: 1972-

1990. Rio de Janeiro: Ed.34,1992,p.219-226.

4 Ciberespaço: palavra de origem americana, empregada pela

primeira vez pelo autor de ficção científica William Gibson,

em 1984, no romance Neuromancien. O ciberespaço designa

ali o universo das redes digitais como lugar de encontros e

de aventuras, terreno de conflitos mundiais, nova fronteira

econômica e cultutal. Existe hoje um fervilhar de correntes

literárias, musicais, artísticas, quando não políticas, que

falam em nome da “cibercultura”.

O ciberespaço designa menos os novos suportes de informação

do que os modos originais de criação, de navegação no

conhecimento e de relação social por eles propiciados.

Citaremos de memória, na desordem de uma lista heteróclita

e não exautiva: o hipertexto, a multimídia interativa, os

videogames a simulação, a realidade virtual, a telepresença,

a realidade aumentada (o ambiente físico está recheado de

captadores, módulos inteligentes e comunicantes a seu

serviço, os groupwares (instrumentos de ajuda na

cooperação), os programas neuromiméticos, a vida artificial

, os sistemas especialistas etc. Todos esses dispositivos

encontram sua unidade na exploração do caráter molecular

da informação em forma digital.  LÉVY, Pierre. A Inteligência

Coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. Pág. 104

5 Trecho contido no post-scriptum de Gilles Deleuze sobre as

sociedades de controle. DELEUZE, Gilles. Conversações: 1972-

1990. Rio de Janeiro: Ed.34,1992,p.219-226.

6 GEERTZ Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro:

Guanabara, 1989.


