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Nos dias em que começo a escrever estas linhas, 
morreu Nanni Balestrini, o grande aedo da Auto-
nomia italiana. Na bildung1 de muitos da minha 
geração, seu romance Gli Invisibili [Os Invisíveis, 
1987] foi, provavelmente, mais importante que 
todos os ensaios políticos juntos. É uma velha ver-
dade que a transmissão da experiência revolucio-
nária só pode ser feita de dois modos: por meio 
de uma prática de luta e por meio de uma forma 
de comunicação poética, ou seja, com meios que 
permitam a interrupção do cotidiano e a desconti-
nuidade na língua, ou ainda, parafraseando Walter 
Benjamin, por meio de uma arte de sabotar a exis-
tência social real. Sem esquecer o fato crucial de 
que a poesia é prenúncio e, portanto, além de res-
tituir um passado redimido, está sempre além do 
presente: a poesia diz o que está por vir. Balestrini 
foi, ao mesmo tempo, um poeta e um militante, um 
escritor refinado e um incansável organizador cul-
tural do movimento das autonomias, mostrando-
-nos, mais de uma vez, o absurdo de uma política 
separada da vida e de uma militância separada da 
poesia. Nesse sentido, a nossa Autonomia é filha 
mais de um comunismo pensado e realizado por 
um Dionys Mascolo do que de qualquer ideólogo 
supermarxista: “a palavra ‘comunismo’ pertence 

1  N. da T.: Bildung, substantivo arcaico alemão utilizado para 
se referir à “formação” de um sujeito ou sociedade. Trata-
-se da “formação” (“bild” refere-se a “forma” ou “imagem” 
e “-ung” um sufixo de substantivação) em sentido amplo, 
indicando também a educação que se adquire por meio de 
livros, mas sobretudo por meio da experiência coletiva.
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tanto a Hölderlin quanto a Marx”.2 Uma força e um 
entusiasmo que são, sempre e ao mesmo tempo, sin-
gulares e coletivos, o que implica um comunismo 
do pensamento e uma rude prática do conflito, a 
doçura do abandono e a dureza da guerra civil: a 
revolução e o êxtase. Narrar e, portanto, transmitir 
a experiência revolucionária é uma questão de sen-
sibilidade e não de habilidade política, por isso é 
uma empreitada tão difícil e rara.

Em todo caso, como já nos mostraram Rim-
baud, Maiakovski, Breton e [Isidore] Isou, 
sabemos bem que, sem uma poética própria, a 
revolução é simplesmente impensável.

*

Em 1977, para contar aos franceses alguma coisa 
sobre o movimento autonomista italiano, Félix 
Guattari partiu de uma consideração genealógica: 

 
“É preciso partir historicamente da crise da 
extrema-esquerda italiana depois de 1972, em 
particular, de um dos grupos mais vivazes na 
teoria e na prática: o Potere Operaio [Poder Ope-
rário]. Toda uma tendência da extrema-esquerda 
foi dispersa nessa crise, todavia, animando movi-
mentos de revolta nas várias autonomias [...]”.3

2  Dionys mascolo, Autour d’une effort de mémoire: sur une 
lettre de Robert Antelme (Paris, Maurice Nadeau, 1987). 
Ed. em espanhol: En torno a un esfuerzo de memoria, trad. 
Isidro Herrera (Madrid, Arena Libros, 2005). 

3  Félix guattari, “Milioni e milioni di Alice in potenza”, 
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O nascimento das autonomias, portanto, foi um 
contraefeito da fragmentação que atingiu as estru-
turas organizadas, os assim chamados “partitini” 
[partidinhos], que constituíram o tênue legado 
político-organizativo do 68 italiano. Todavia, a 
crise das estruturas, das organizações e dos cole-
tivos é uma constante na história dos movimen-
tos revolucionários – certamente não uma exceção.  
A excepcionalidade dos anos setenta na Itália con-
siste no fato de que, em invés de ter reagido como 
comumente ocorre, ou seja, abandonando o ter-
reno político ou fechando-se em outras estrutu-
ras  presumidamente mais resistentes, ou ainda, 
retornando à “esquerda” como um filho pródigo, a 
decisão estratégica de uma boa parte do movimento 
foi não só assumir como um fato a desagregação 
em curso, mas de fazer dela uma arma, de dar à 
fragmentação um uso ofensivo. De fato, isso corres-
pondia a uma análise das transformações do capi-
talismo, que entrava, naqueles anos, em um estado 
molecular, assinalando assim a consequente desa-
gregação do movimento operário: à fragmentação 
da indústria e do trabalho em geral sucede aquela 
da própria subjetividade de classe. Mario Tronti, 
levando ao extremo este raciocínio, chegou a dizer 
que a derrota daquela subjetividade pôs fim à histó-
ria do “sujeito moderno” tout court [sem mais], um 

em Rivoluzione Molecolare – La nuova lotta di classe, trad. 
B. Bellotto et al. (Turim, Einaudi, 1978). Em portu-
guês: “Milhões e milhões de Alices no ar”, em Eduardo 
MEDITSCH (org.), Teorias do Rádio – textos e contextos, vol. 
1 (Florianópolis, Insular, 2005), p. 199-207. 
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evento cujo luto ainda não foi completamente elabo-
rado. E, de fato, ainda há quem continue, como um 
Diógenes enlouquecido, buscando o “sujeito revo-
lucionário” com a ajuda da lanterna da ideologia,4 
a qual cada vez mais se parece com aquelas que 
decoram os túmulos dos velhos cemitérios – “que 
os mortos enterrem os mortos” é, entretanto, a 
máxima bíblica preferida do próprio Marx.

Se a esquerda, tanto a parlamentar quanto a 
não-parlamentar, e até mesmo a armada, procu-
rou desesperadamente não ver aquela transfor-
mação histórica, continuando como se fosse ainda 
possível falar de Classe, Estado e Revolução como 
princípios hegemônicos e unificantes – uma ilusão 
que ainda hoje continua a existir –, a processua-
lidade que se denominou autonomia na Itália, ao 
contrário, procurou acelerar aquela desintegração, 
fora ou até dentro da mesma subjetividade. Não é 
por acaso que, naqueles anos, a autonomia femi-
nista tenha sido o elemento ético mais forte de 
uma insurreição, por sua vez, molecular. O femi-
nismo autonomista atacou não somente a socie-
dade dominante e o conservadorismo do “novo”, 
mas também tudo o que restava de esquerda na 
militância dos “grupelhos” e na própria vida coti-
diana. Pode-se dizer até que o seu gesto de “separ/
ação”, em conjunto com aquele operário e jovem, 

4  N. da E.: Referência a Diógenes (c. 412-323 a.C.), filósofo 
grego nascido em Sinope e morto em Corinto, filiado à 
escola cínica – fundada por Antístenes (445-365 a.C.), que, 
por sua vez, havia sido discípulo de Sócrates (469-399 a.C.). 
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provocou um cisma de enormes proporções que 
levou à ruína o sistema de autorrepresentação da 
esquerda, fazendo emergir um estranho arquipé-
lago de mundos habitados pelas famosas “milhões 
e milhões de Alices em potência” das quais falava 
Guattari. Assim é que, na Itália, criou-se o con-
texto no qual potentes experiências subversivas 
encontraram a força e a linguagem que, por alguns 
anos, interromperam violentamente a lúgubre 
linearidade do desenvolvimento capitalista. 

Pessoalmente, não creio mais na lenda autocon-
solatória, muito viva nos movimentos italianos, que 
pretende que 68 tenha durado dez anos na Itália; 
um evento, tal como é verdadeiramente, não prevê 
nenhuma continuidade. As autonomias, como sem-
pre acontece com as catástrofes revolucionárias, 
foram na verdade um tipo de mutação antropoló-
gica e, entre o que havia antes e o que vem depois, 
não há nenhuma necessidade historicista. Parece-
-me, porém, que a onda de 68 despedaçou a tem-
poralidade única do progresso, permitindo com 
isso a emersão de outras histórias. A verdadeira e 
única descontinuidade subversiva que corre veloz 
até o fim dos anos setenta foi a descoberta subter-
rânea de que o marxismo era insuficiente não só 
para imaginar uma revolução, mas especialmente 
para fazê-la. Mas, na Itália, eram já conscientes 
disso, desde o final dos anos 40, personagens 
como Elio Vittorini, Carlo Levi, Franco Fortini e 
também Pier Paolo Pasolini, e, na França, Dionys 
Mascolo, Maurice Blanchot, Marguerite Duras e 
Robert Antelme. Sem eles, vindos ainda antes do 
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operaísmo, é impossível compreender o que estava 
em jogo no 68 europeu e o que, mais tarde, signi-
ficará realmente autonomia. 

Por causa de tudo isso, será sempre necessá-
rio falar de autonomias no plural. De fato, um dos 
erros fatais cometidos no final dos anos setenta 
pelas facções autônomas encantadas por um certo 
leninismo foi pensar que, diante da contraofen-
siva do Estado e do capitalismo, seria necessário 
reportar as formas de vida em secessão a uma 
nova unidade de classe operária – composta tal-
vez de “operários sociais” – e, portanto, constituir 
de fora destes um Todo, uma totalidade antago-
nista destinada a se confrontar com a totalidade 
do domínio para apropriar-se do poder, em suma, 
restabelecer aquela dialética constitutiva que pare-
cia ter sido abandonada nos anos precedentes, jus-
tamente por causa da explosão das autonomias. E 
quando se relê, hoje, alguns dos documentos da 
época, com seus pomposos apelos à constituição 
do Partido da Autonomia – em que se entendia 
o partido num sentido bastante tradicional –, é 
difícil não pensar que aqueles apelos tenham sido 
somente o sintoma de uma derrota já ocorrida. E 
alguns adeptos, ainda hoje, no fundo insistem em 
construir políticas sobre aquele sintoma. Basta 
ler qualquer um dos textos escritos por Antonio 
Negri nos últimos anos.

Nas últimas frases de seu texto, ao contrário, 
Guattari tratava de um aspecto que podemos cha-
mar de ética destituinte da autonomia: 
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“Em tudo isso não há nada de construtivo! [...] 
o movimento que conseguir destruir a gigan-
tesca máquina capitalista-burocrática será ainda 
mais capaz de construir um outro mundo, desde 
que a competência coletiva na questão se cons-
titua em movimento, sem que, na fase presente, 
seja necessário elaborar ‘projetos de sociedade’ 
substituintes”. 
 

Ora, essa “negatividade positiva” – a recusa em 
fazer programas para o futuro, em ser constru-
tivo ou em constituir-se como bons “operários”, 
portanto, a renúncia a qualquer otimismo pro-
gressista – parece-me, ainda hoje, um aspecto 
ético-político muito importante de ser compre-
endido. Até porque, evidentemente, isso per-
maneceu por muito tempo como o aspecto 
mais impensado de toda aquela experiência 
– e o mais ocultado também –, e talvez exa-
tamente por isso o mais importante para nós.  
Há coisas demais a serem destruídas, combati-
das, amadas, vividas agora para perder o próprio 
tempo com a engenharia do futuro, a qual não 
consegue nunca esconder totalmente a sua pobre 
ilusão reformista.

*

O que fazer, hoje, deste fragmento de tempo-expe-
riência chamado Autonomia? Além de ridículo, 
seria estúpido crer – como é bastante comum, infe-
lizmente – que seja possível simplesmente retomar 
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tudo do momento em que foi interrompido, com as 
mesmas palavras, o mesmo horizonte estratégico, 
as mesmas táticas e, até mesmo, imaginando que 
se lida com os mesmos sujeitos. Em vez disso, para 
salvar um fragmento do passado, como nos ensi-
nou Walter Benjamin, é necessário tomar o seu 
gesto: somente a citação do gesto ajudaria a for-
mar uma nova constelação revolucionária. E ainda, 
somente tomar o gesto agora permite o livre uso 
de uma tradição historicamente exaurida. No uso 
da citação está contido, de fato, o potencial incom-
pleto de cada evento.

Sobretudo, tomar da esquerda o gesto de sepa-
ração, o que significa também daquilo que resta da 
esquerda em nós; por exemplo, um certo progres-
sismo, uma certa confiança na virtude liberadora 
das tecnologias, um certo senso de superioridade 
moral imotivada e que, em toda parte, expôs a 
esquerda ao ódio universal daquele mesmo povo 
que deveria ser o seu ponto de referência.

Ademais, a tomada da coragem que implica o 
gesto revolucionário. Não há nenhuma possibili-
dade revolucionária sem o risco de perder tudo. O 
segredo não oculto está no fato de que a coragem 
é uma questão coletiva e nunca somente indivi-
dual; é por isso que continuamos a dar importân-
cia a certas formas de rito coletivo, especialmente, 
à disposição ao encontro. Contra Carl Schmitt e 
com Vittorini, Mascolo e Blanchot, é necessá-
rio afirmar que é a amizade que vem primeiro 
para constituir o campo político comunista, e 
não a presença do inimigo, o qual, ao contrário, 
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é só uma inevitável consequência. É a amizade 
que cria o espaço da organização revolucionária 
e é ainda a amizade que permite correr alegre-
mente aquele risco de destruição que é congênito 
a qualquer empresa revolucionária. E com a ami-
zade vem o justo sentimento do jogo, da festa, 
do amor e também da violência, ou seja, da pró-
pria vida. Consequentemente, pensar a guerra 
civil como um jogo lancinante entre as formas de 
vida, e não como aniquilamento do outro, parece-
-me ser uma das coisas mais necessárias para 
conquistar o nosso campo.

Enfim, tomar o gesto de destituição que o 
próprio Walter Benjamin indicou como supremo 
gesto revolucionário no seu célebre ensaio “Para 
a crítica da violência”.5 A destituição é essencial-
mente a destituição dos fundamentos, da hege-
monia e da unidade metafísica, o que permite a 
revelação das possibilidades do presente e, por-
tanto, além de todas as coisas que aqui poderiam 
ser ditas acerca da potência da destituição, talvez 
haja uma que é a mais importante: é que a desti-
tuição indica a possibilidade e, assim, a realidade 
do evento de uma nova cosmologia revolucionária. 
Então, para nós, não se trata mais de uma política 
baseada em uma antropologia, seja esta positiva 
ou negativa; o Homem e o humanismo são o que 

5  Walter benjamin, “Para a crítica da violência” [1921], 
in Escritos sobre Mito e Linguagem, org. Jeanne Marie 
Gagnebin, trad. Susana K. Lages e Ernani Chaves (São 
Paulo, Ed. 34, 2011).
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a revolução deve destituir para que esteja à altura, 
ou à profundidade, de sua época. Na forma de vida 
em que existem não só humanos, mas todos os 
seres viventes e também as coisas, estarão os nos-
sos companheiros. Como novos irmãos e irmãs de 
espírito livre, revelaremos, assim, que a natureza 
paradisíaca do nosso ser aqui e agora sobre a terra 
é aquilo que o poder, todos os poderes, sempre 
quiseram esconder através das instituições, das 
infraestruturas, das religiões e das ideologias. Não 
seria inútil lembrar aqui uma certa antropologia 
do Brasil – penso especialmente em Viveiros de 
Castro – que foi crucial para começar a pensar 
uma nova cosmologia revolucionária.

Não há outra revolução, senão essa redenção 
da natureza e da espécie. E se, etimologicamente, 
autonomia significa dar-se a própria regra, o pró-
prio ritmo musical e a própria casa, agora já sabe-
mos qual é a incompletude que nos resta viver.

O comunismo, como o mundo, está sempre em 
via de se fazer.

    
  

Marcello Tarì
Roma, 30 de junho de 2019



capítulo I

(1973-1975)
O PARTIDO MIRAFIORI, 
O DECLÍNIO DOS GRUPOS,  
AS JORNADAS DE ABRIL

CORTE: 



Crise!

O que há a perder quando não existe amanhã?
“‘Chaos’ und ‘Vernunft’”, em Radikal: 
Zeitung  für eine schöne Bescherung, n. 5  
(Berlim, dezembro de 1980)

 
Em 1973, o banqueiro David Rockefeller fundou 
em Nova Iorque a Comissão Trilateral, um centro 
de estudos que tinha por ambição liderar as polí-
ticas globais e do qual participavam industriais, 
financeiros, políticos, jornalistas e professores 
do Ocidente capitalista. O seu primeiro relatório 
intitula-se The Crisis of Democracy: Report on the 
Governability of Democracies [A Crise da Democra-
cia: Relatório sobre a Governabilidade das Demo-
cracias] e é assinado, entre outros, por Samuel 
Huntington, mais conhecido pelo seu mais recente 
best-seller mundial, no qual teoriza sobre um inevi-
tável choque de civilizações.

A preocupação dos testas-de-ferro do capi-
talismo estadunidense havia sido suscitada pela 
crescente ingovernabilidade das sociedades oci-
dentais, então assediadas não apenas pela fisio-
lógica conflitualidade operária, mas também por 
uma multidão de negros, mulheres, estudantes, 
loucos, minorias sexuais e de todos os outros 
tipos; a conclusão lógica do relatório não pode-
ria senão sublinhar a urgência de pôr fim a uma 
desordem provocada, segundo eles, por um excesso 
de democracia. Crise da democracia queria dizer, 
naturalmente, crise de poder e crise do lucro. 
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A década de setenta havia perturbado, por 
todo lado, as linhas de produção e reprodução da 
sociedade capitalista. No Ocidente, a utopia social-
-democrata de um capitalismo triunfante, capaz de 
usar a regulação dos conflitos sociais imposta do 
alto para relançar o desenvolvimento e o consumo, 
tinha se revelado um bumerangue. Em vez de coo-
perar e de se integrar de modo dócil ao governo 
infinito do mundo, esses operários e jovens reve-
lavam-se hostis, improdutivos e com uma louca 
propensão para o confronto direto contra as insti-
tuições. Para a Comissão Trilateral, uma coisa era 
certa: o principal inimigo já não era externo, de 
trás da cortina de ferro no Leste socialista, mas sim 
interno. O diretor da Comissão Trilateral, Zbigniew 
Brzezinski, tornaria-se conselheiro de segurança 
dos EUA no governo de Jimmy Carter (1977-1981). 
O prefácio da edição italiana do relatório sobre a 
“crise da democracia” seria assinado, muito signi-
ficativamente, pelo dono da Fiat, Gianni Agnelli. 

A direção capitalista mundial movia-se entre 
a incipiente derrota no Vietnã, as insurgências 
metropolitanas, a guerra no Oriente Médio, a 
conflitualidade operária, a destruição da família 
tradicional e o desafeto das massas em relação a 
qualquer ordenamento institucional “democrá-
tico”. A assim chamada crise da democracia não 
era mais do que a emergência selvagem daquilo 
que Nicola Massima De Feo – um dos teóricos 
italianos da Autonomia, tão original quanto des-
conhecido – chamou de “autonomia do negativo”, 
a que “faz explodir as potencialidades subversivas 
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dos comportamentos individuais e sociais” contra 
a identidade de crise e o desenvolvimento constan-
temente perseguido pelo capital.1

A “crise” é um dispositivo epistemológico imedia-
tamente operativo utilizado pela direção capitalista 
nos momentos de forte tensão social para produzir 
as condições de sua reprodução, e do qual jornalis-
tas e intelectuais se servem de bom grado para evi-
tar nomear uma outra coisa: é portanto necessário 
reaprender a ler entre as linhas de toda a balbúrdia 
midiática que toma forma sob esta palavra guarda-
-chuva. Uma vez pronunciada, a palavra “crise” 
entra em toda parte, servindo de justificação pre-
liminar e solene a toda e qualquer odiosa medida 
econômica e política que esmague a vida das pes-
soas. A toda a “crise” deverá seguir-se uma “recu-
peração”, a qual servirá, por sua vez, para preparar 
a próxima crise: a continuidade do domínio capi-
talista é garantida pela gestão da descontinuidade 
representada pela “crise” da relação social sobre 
a qual ela é implantada. Não por acaso, falava-se 
em Estado-crise, na Itália dos anos setenta, como 
paradigma de poder que sucede o Estado-plano.   

Dizia Michel Foucault – entrevistado precisa-
mente a propósito da crise petrolífera de meados 
dos anos setenta – que a utilização da palavra crise, 
que nos martela repetidamente a cada reviravolta 

1  Nicola Massimo De Feo, L’Autonomia del Negativo tra 
Rivoluzione Politica e Rivoluzione Sociale (Manduria/
Bari/Roma, Lacaita, 1992).
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capitalista, sinaliza, mais do que qualquer outra 
coisa, a incapacidade dos intelectuais em compre-
ender o presente e, ademais, se a sua força jorna-
lística é inquestionável, a sua nulidade do ponto de 
vista teórico e estratégico também é uma certeza.  
Em contrapartida, seria fácil até demais demonstrar 
como o capitalismo está permanentemente em estado 
de “crise”, e todavia, é a partir de um mecanismo 
linguístico-performático – que trabalha sobre o 
inconsciente coletivo e sobre a sua base material 
– que o capital leva periodicamente a cabo a sua 
restruturação, a qual, antes de ser algo relacionado 
a qualquer diabrura tecnológica, consiste na rede-
finição de uma correlação de forças que se joga 
diretamente nos corpos singulares e na totalidade 
da população, trabalhando o imaginário, codifi-
cando a linguagem e os comportamentos individu-
ais. O problema não é a crise econômica ou moral, 
mas sim a guerra – afirma, em essência, Foucault. 
Assim, é necessário entender “crise” como a relação 
dinâmica entre forças antagonistas, a possibilidade 
de destituir uma relação ou mesmo de destruí-la: “a 
política é a continuação da guerra por outros meios”, 
concluía Foucault invertendo o famoso axioma de 
Clausewitz. Frequentemente, o nome “crise” dis-
simula uma densa rede de confrontos, guerrilhas, 
sabotagens, existências incompatíveis que formam 
um exército invisível que corrói a dominação. Mas 
“crise” é também o nome que a dominação dá à rea-
ção organizada, ou seja, à guerra contra as formas 
de vida em dissensão com o capital. Essa ambigui-
dade só pode ser rompida mediante a abertura de 
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um conflito profundo e radical em torno do “polí-
tico” (ou, se assim se preferir, do “poder”), como 
aconteceu nos anos setenta, particularmente na Itá-
lia. Ou talvez baste pensar no que está acontecendo 
nestes últimos três anos [de 2009 à 2011] de “crise” 
global na Europa, partindo da Grécia e terminando 
na França e na Espanha, mas também no que não 
acontece nos outros países europeus.

De fato, a única via que a direção capitalista 
poderia ter percorrido, num panorama como o do 
início dos anos setenta, era a de uma guerra global 
de contrainsurreição: fazer com que os operários 
pagassem a crise econômica, derrotar a guerri-
lha rastejante, repelir as minorias, destruir fisica-
mente os militantes revolucionários, confinar os 
negros e os pobres em guetos, descarregar todo 
o peso do desenvolvimento nos países do Terceiro 
Mundo, aniquilar os desejos de revolução onde 
quer que estes se apresentassem. Este é um dado 
histórico que importa ter em mente: a Autonomia 
italiana é um movimento revolucionário nascido no 
contexto de um ataque capitalista, dentro de um pro-
cesso de contrainsurreição mundial, e ter conseguido 
inverter este dado por alguns anos, num dos países 
mais industrializados do mundo, constitui tanto um 
dos motivos da sua atualidade quanto o fascínio que 
continua a exercer sobre as novas gerações.

Com efeito, em fevereiro de 1973, os Estados 
Unidos procederam a uma nova e drástica desva-
lorização do dólar, depois do abandono do padrão-
-ouro, determinado por Nixon em 1971. Era um 
autêntico ato de guerra e o início de uma nova era 
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do capitalismo na qual, sob diversos aspectos, ainda 
vivemos: a especulação financeira nos mercados 
mundiais, a acumulação de matérias-primas, a frag-
mentação do trabalho e o domínio da (e por meio 
da) comunicação são alavancas através das quais 
os senhores do mundo dividiram a acumulação de 
lucros e de poder, não sem reinventar uma nova 
forma de individualismo e de “produção e cuidado 
de si” que criará aquilo a que Agamben chamou 
a “pequena-burguesia planetária”. Desde então, as 
“crises” e as “recuperações” se sucedem em ritmo 
constante, até chegar aos dias de hoje, quando a 
crise já não prevê qualquer recuperação verdadeira, 
mas apenas o seu aprofundamento niilista.

O contra-ataque capitalista tinha então come-
çado e ainda não terminou: 

“entrávamos numa era de sobredeterminação – 
física e selvagem –, um break-down do desenvol-
vimento que deslocalizava qualquer horizonte. 
Civil Warre, para o dizer como o velho Hobbes 
[...]. A crítica da economia política não podia 
senão tornar-se uma crítica do poder”.2 

Mas qualquer relação de poder, escreve ainda Fou-
cault, é uma “ação sobre uma ação”. Quando os 
países produtores de petróleo aderentes à Opep 
tomam, no mesmo ano, a decisão política – enquanto 
ato de guerra contra as potências que tinham 

2  antonio negri, Pipe-Line – Lettere da Rebibbia (Turim, 
Einaudi, 1983; 2ª ed.: Roma, DeriveApprodi, 2009). 



25

capítulo I

apoiado Israel na guerra de Yom Kippur – de dimi-
nuir sensivelmente a extração e exportação de 
petróleo bruto, o preço quintuplica, o custo da gaso-
lina dispara em flecha e a “crise” aprofunda-se. É 
também o momento em que a resistência palestina 
está na ofensiva até mesmo nas capitais europeias 
e o lenço keffiyeh se torna um elemento caracterís-
tico do vestuário de todos os jovens revolucionários 
do mundo. Choque do petróleo significaria para o 
modelo de desenvolvimento ocidental – baseado no 
crescimento infinito, na produção infinita e no con-
sumo infinito – que começava, então, um declínio 
sem limites. A guerra civil mundial tomava contor-
nos tão claros quanto inéditos. Muitos economistas, 
em contrapartida, assinalam fatalmente o ano de 
1973 como o início da assim chamada globalização 
neoliberal, com todos os seus corolários de guerra, 
economia verde e perseguição de todas as formas 
de vida revolucionárias ou simplesmente outras. 
O estado de exceção permanente em que vivemos 
dava então os seus primeiros passos marciais.

 
Na Itália de 1973, a desvalorização da moeda, a 
lira, prosseguia desenfreada, as importações de 
bens de consumo eram bloqueadas, os preços das 
mercadorias subiam vertiginosamente. Nos anos 
anteriores, de lutas operárias e sociais, enquanto a 
produtividade caía de maneira evidente, os níveis 
salariais não pararam de crescer, a um ritmo até 
duas vezes superior à média europeia – índice da 
força política acumulada pela classe operária ita-
liana – mas, por causa das medidas econômicas 
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aplicadas pelo governo, os salários reais torna-
ram-se, de um dia para o outro, insignificantes.  
Além disso, com a “recessão”, seguiram-se as demis-
sões em massa em todas as grandes fábricas e um 
futuro feito de nada para as novas gerações. É evi-
dente que a desvalorização da lira e a política econô-
mica realizadas pelo Estado tinham como objetivo 
permitir a retomada dos lucros do capital mas, 
para alcançar essa meta, os proprietários tinham 
que organizar primeiro uma restauração do poder, 
reavendo o jogo de forças a seu favor, depois das 
grandes lutas dos anos sessenta. Uma regra da 
contrainsurreição defende que sem uma preliminar 
“conquista dos espíritos” da população é impossível 
vencer o inimigo que se “esconde” no seu interior. 
Na Itália, perante um proletariado no mínimo recal-
citrante, decidiu-se conquistar os espíritos com a 
ajuda de um terrorismo político-estatal, o qual não 
hesitou em levar a cabo massacres indiscriminados 
através das bombas dos seus sequazes fascistas: cha-
maram-na “estratégia de tensão”. Naquele momento, 
o inimigo interno parecia ser o conjunto da popu-
lação, a qual, impulsionada pela revolta proletária, 
punha duramente à prova a governabilidade do país. 
Terror e compromisso social constituíram a fór-
mula italiana para a restauração do poder do capital.

Os jornais começavam a pregar aquilo que 
viria a ser denominado austeridade, a política dos 
“sacrifícios”, uma espécie de “decrescimento” do 
Estado, para me valer de termos mais atuais – 
medidas econômicas e políticas que o governo e os 
sindicatos formalizaram em 1976, com a decisiva 
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colaboração do Partido Comunista –, procurando 
fazer crer que a “crise” seria superada com a boa 
vontade dos cidadãos, porventura tomando uma 
ducha em vez de usar de banheira, acendendo 
menos luzes em casa e utilizando a bicicleta em 
vez do carro aos domingos. Mais trabalho e menos 
salário, mais exploração e menos consumo, fim às 
greves e ordem nas escolas, eis a substância bruta 
da operação. Lembro-me ainda daquela falsa ale-
gria dominical por não poderem circular os carros, 
a não ser os da polícia. Significava, para as famílias 
que tinham apenas aquele dia livre do trabalho, 
permanecer o tempo inteiro em frente à televisão 
ou andar a pé num bairro deserto, onde uma bici-
cleta passava correndo de vez em quando. Também 
por isso, a hipócrita retórica pequeno-burguesa 
sobre a necessidade de diminuir o consumo, de vol-
tar à vida simples dos anos cinquenta, do “menos é 
mais”, nunca tenha criado raízes entre os proletá-
rios, os quais sempre responderam a qualquer estu-
pidez “anti-consumista” com um sonoro “foda-se!”.

Adriano Celentano, famoso cantor pop, can-
tava (mentindo sem pudor): “quem não trabalha 
não faz amor”, modernizando o velho lema rea-
cionário “quem não trabalha não come”. Os sacri-
fícios mais duros eram obviamente exigidos aos 
operários – para não falar das mulheres e dos 
jovens – e, portanto, o papel pacificador dos par-
tidos de esquerda e dos sindicatos era essencial 
à sua obtenção. Tais partidos e sindicatos fariam 
de tudo para concluir rapidamente o desafio, mas, 
infelizmente para eles, encontraram pela frente o 
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mais forte movimento revolucionário europeu do 
pós-guerra e, dentro deste, os subversivos mais 
arrogantes, violentos e inteligentes que jamais se 
tinha visto nas ruas: os autônomos.

Entretanto, em Nápoles e em grande parte do 
Sul da Itália, assomava uma fantasmagórica epi-
demia de cólera, que criou um estado de quaren-
tena militarizada imposto a territórios inteiros. Os 
fornos de pão de Nápoles eram tomados de assalto 
por centenas de proletários, os processos de luta 
nas fábricas italianas davam um salto e a insu-
bordinação se fazia sentir até no setor de servi-
ços. Nas escolas e nas universidades passava-se da 
luta contra o autoritarismo àquilo que os recém-
-criados coletivos estudantis autônomos definiam 
como um estranhamento em relação à instituição. O 
confronto anuncia-se total: mas se o desejo capi-
talista de poder é total, o de liberação avança de 
modo diferente, por separação e proliferação. A 
recusa do trabalho, o estranhamento hostil em 
relação à instituição, a violência difusa e a ingo-
vernabilidade dos serviços públicos tornam-se, 
então, a linha de conduta das massas, contra a qual 
iriam colidir patrões e Estado.

Frente ao pedido de sacrifícios em nome do 
“interesse geral”, pregado pelo governo e pela 
esquerda institucional para remediar a “crise”, 
Autonomia significará, naquele momento feroz, 
interesse de uma parte, “egoísmo proletário” – e 
que todo o resto afunde.

É no meio de tudo isso que nasce o que será 
chamado “o Partido de Mirafiori”.
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Estranhamento operário

“Para lutar contra o capital, a classe 
operária deve lutar contra si própria 
enquanto capital.” 
Mario Tronti, Operai e capitale 
(Turim, Einaudi, 1966)

 
Desde o fim dos anos sessenta que a situação entre 
trabalhadores e patrões era bastante tensa, nas 
fábricas italianas em geral e na Fiat de Turim em 
particular, até precipitar, em 1973, num ponto de 
ruptura irreversível. A indústria automobilística 
procurava incansavelmente realizar a sua parte da 
política contrainsurrecional: transferência gene-
ralizada de operários, robotização progressiva, 
demissões em massa, descentralização da produ-
ção, colaboração com os sindicatos para controlar 
e conter a insubordinação operária.

O objetivo explícito da direção patronal era des-
truir a organização política do operário igualitário 
– inventada pelo operário-massa da década prece-
dente –, aniquilar a sua força acumulada e romper 
o “controle operário” sobre a organização do traba-
lho, o qual tinha sido imposto nas fábricas através 
da luta; entretanto, diante da impossibilidade de 
obter esse resultado no curto prazo, os estrategis-
tas do capital decidiram ignorar o obstáculo, ata-
cando a “composição técnica” da classe, procedendo 
a um gradual esvaziamento das funções da grande 
fábrica e sua disseminação no conjunto do territó-
rio. Pretendia-se assim atingir um nível integral 



corte

30

de exploração e de controle, quer fragmentando 
a produção numa miríade de pequenas empresas, 
quer tornando o próprio território diretamente 
produtivo, mediante uma penetração violenta e 
veloz da lógica de valorização capitalista da própria 
vida, em todos os setores da sociedade; um modelo 
produtivo que foi levado a cabo nos anos oitenta, 
precisamente após a derrota dos movimentos autô-
nomos. O papel dos sindicatos foi o de esvaziar a 
autonomia dos operários através de uma utilização 
burocrática dos conselhos de fábrica e de todas as 
estruturas subordinadas ao controle dos operários, 
um refrear da sua força por meio do qual procura-
ram mediar e desviar as poderosas pressões insur-
recionais provenientes das fábricas. Obviamente, o 
papel do Estado em toda essa sublevação teria de 
ser, e foi de fato, central. Isso produziu uma acele-
ração no aprofundamento das temáticas mais dire-
tamente “políticas” do Movimento, coisa que, em 
termos concretos, significou nada menos do que 
um confronto frontal com os aparatos de governo 
em todos os níveis e por todos os meios.

É necessário destacar que a Fiat de Turim, a 
maior fábrica europeia à época, com cerca de 150 
mil trabalhadores, representava o prisma através 
do qual se modelavam todas as outras formas de 
produção e de luta que aconteciam no país. A vitó-
ria ou derrota na Fiat adquiriam, assim, um sig-
nificado estratégico. Mas, naquele momento, para 
quem lutava dentro e fora da fábrica, não era o 
“contrato nacional” o que estava verdadeiramente 
em jogo e, não obstante as declarações, também 
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não se tratava de aumentos salariais iguais para 
todos – o que tinha sido a palavra de ordem do 
“Outono quente de 1969”3 – nem, tampouco, a con-
quista de melhores condições de trabalho, mas sim 
a possibilidade de manter aberta e alargar, cada vez 
mais, a porta semiaberta para afirmar uma revolu-
ção contra o trabalho, a qual se revelava cada vez 

3  N. da E.: Autunno caldo, no original, referente à enorme 
mobilização operária que se sucedeu, entre setembro e 
dezembro de 1969, à escalada de mobilização política, 
majoritariamente estudantil, iniciada em 1966 e que cul-
minou no Maio de 68 italiano. Neste caso, em que a estação 
do ano refere-se a um evento político-social reconhecível, 
optou-se por grafá-la com a inicial em letra maiúscula. Nos 
demais casos, em que a estação do ano é referida pelo autor 
apenas como um modo alternativo de periodizar a narra-
tiva, grafou-se a inicial em minúscula, seguindo a edição 
original italiana. Cabe notar ainda que devido à variação 
geográfica, a utilização das estações do ano (como modo 
de localizar cronologicamente os eventos narrados, no 
espaço de um ano) carrega consigo o óbvio inconveniente 
de não constituir uma referência imediatamente reconhe-
cível para todos os leitores, especificamente, neste caso, os 
do hemisfério sul. Ao mesmo tempo, em vista da dimen-
são poética e sensível ligada a esse uso das estações do 
ano (e as distintas sensações corporais a elas atribuídas 
no imaginário geral, muitas vezes por pura convenção), 
optou-se aqui por manter a remissão original às estações, 
sem buscar adaptá-las para coincidir diretamente com os 
meses do ano em que os eventos narrados tiveram lugar. 
Nesse sentido, exige-se do leitor brasileiro o exercício de 
traduzir mentalmente, a cada ocorrência, a correspondên-
cia entre os meses do ano e as respectivas estações do ano 
no hemisfério norte. Assim, aproximadamente: primavera 
= 20 de março a 21 de junho / verão = 21 de junho a 23 de 
setembro / outono = 23 de setembro a 22 de dezembro / 
inverno = 22 de dezembro a 20 de março.



corte

32

mais como uma revolução contra o Estado. Mui-
tos operários revolucionários pensaram que lutar 
naquele momento significaria resistir, isto é, não 
permitir ao patrão a reestruturação da produção e 
manter intactos os seus níveis de poder no interior 
da fábrica, assim, lançando-se a uma luta defensiva, 
talvez até armada, que os confirmasse na sua rígida 
identidade operária. Todavia, as lutas que estavam 
nascendo na Itália apontavam, ao contrário, quer 
para a negação operária de sua reprodução como 
força de trabalho disponível – ou seja, enquanto 
capital – quer para a difusão do conflito fora dos 
estabelecimentos industriais. Ademais, a desco-
berta sempre renovada era a de que o Estado não 
era uma figura neutra, “acima das partes”, mas sim 
um ator fundamental do desenvolvimento capita-
lista. Portanto, a luta de fábrica nos anos setenta já 
não se configurava exclusivamente como luta eco-
nômica mas, finalmente, projetava-se como luta 
social e política: luta contra a produção e o poder da 
empresa, no sentido de negar-se como classe ope-
rária e lançar-se ao ataque contra o poder estatal. 

Era o poente da fábrica e a aurora da metró-
pole difusa na Itália; o que absolutamente não que-
ria dizer o fim do conflito operário, mas sim que 
este estava se expandindo velozmente por toda a 
sociedade, impregnando todas as lutas específi-
cas com a sua sábia mistura de auto-organização, 
imaginação e força. Todas as posições, institucio-
nais e/ou armadas, que insistiram, ao contrário, na 
manutenção dos níveis de poder operário no inte-
rior da fábrica foram derrotadas no médio prazo. 
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Além disso, cada uma das formas de organização 
desenvolvidas no Movimento Operário acabou por 
incorporar-se ao paradigma da governabilidade.

A Autonomia operária organizada permane-
cerá durante algum tempo suspensa nesta bifur-
cação, talvez começando tarde demais, sob a égide 
do ano de 1977 e impulsionada pelo Movimento, 
tentando desenvolver mais inteiramente a opção 
pela luta metropolitana já desdobrada e imagi-
nando outras soluções para o conflito operário, 
enquanto a generosidade militante da resistência 
operária não conseguirá salvar nem a classe nem 
a fábrica. De qualquer modo, a rigidez operária, 
misturada aos comportamentos autônomos, pro-
duzirá a invenção de toda uma série de técnicas 
de luta, de sabotagem, de antiprodução e de guer-
rilha interna que farão decretar uma situação iné-
dita de ingovernabilidade nas fábricas.4 Não será 
por acaso, então, que a derrota do “longo maio 
italiano”5 será selada exatamente nos anos oitenta, 
quando a Fiat, depois de expulsar os militantes 
mais combativos graças à rendição incondicional 

4  N. da E.: Ver a monografia de Emilio mentasti, La 
“Guardia Rossa” Racconta – Storia del Comitato Operaio della 
Magneti Marelli – Milano, 1975-1978 (Milão, Colibri, 2006).

5  N. da E.: Referência aos eventos de Maio de 1968, 
tendo em vista o caso francês, considerado paradigmá-
tico no senso comum. O adjetivo “longo”, aqui, refere-se 
tanto à duração quanto à radicalidade dos movimentos 
de revolta ocorridos na Itália em 1968, em comparação 
aos movimentos a eles correlacionados na França e em 
outros países da Europa. 



corte

34

dos sindicatos e do Partido Comunista Italiano 
(PCI), conseguirá demitir milhares de pessoas, ou 
seja, toda a geração que tinha realizado as lutas 
dos anos precedentes, contrapondo-lhes simbolica-
mente o bloqueio da pequena-burguesia na famosa 
marcha dos 40 mil quadros de gerência em Turim.6 
A derrota da classe operária, assim, foi consumada 
com a sua destruição política e mesmo humana. A 
partir de então, teve início uma nova época, a que 
Paolo Virno, militante da Autonomia que se tor-
nou um dos mais brilhantes teóricos do chamado 
“pós-operaísmo”, definirá como a “do oportunismo, 
do cinismo, do medo”. O céu de chumbo dos anos 
oitenta substituiu o fogo vermelho dos anos setenta 
e a porta semiaberta pareceu fechar-se para sem-
pre. Mas voltemos a 1973.

No outono daquele ano, a Fiat recorreu à 
Cassa Integrazione [Fundo de Integração],7 pro-
curando expulsar da fábrica os operários mais 
engajados no conflito, mas as lutas contratuais 
começaram a serpentear preguiçosamente nos 
escritórios e se tornaram cada vez mais ofensivas, 
até a explosão de março: 

6  N. da E.: Manifestação realizada na Fiat de Turim em 14 
de outubro de 1980, por funcionários de médio e alto esca-
lão, contra a greve na fábrica, que então já durava 35 dias.

7  N. da E. portuguesa: Fundo financeiro mantido por 
contribuições dos próprios trabalhadores e gerido pelo 
Estado, que fornecia apoio aos trabalhadores demitidos 
(temporária ou permanentemente) ou que tinham o seu 
horário reduzido por iniciativa patronal.




