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O trabalho apresenta uma reflexão das possibilidades subversivas da relação dos 

conflitos ambientais com a educação ambiental a partir da teoria dos resíduos de Henri 

Lefebvre. Os resíduos seriam aspectos ou elementos não capturados pelo poder, pelo 

sistema e por seus programadores via estruturas estatais bem como a partir das empresas 

e de seus planejadores via políticas e ações em educação ambiental. Assim, a partir da 

descrição da teoria e da sua utilização na reflexão dos conflitos que mapeamos desde 

2011 no extremo sul do Brasil e do este do Uruguai (em estudo 2015) visamos verificar 

contribuições às reflexões que venho fazendo. Na primeira parte apresentamos a região 

e o mapeamento que realizamos no extremo sul do Brasil (2011-2014) e do inicio do 

mapeamento que estamos realizando na região este do Uruguai num estudo de pós-

doutorado no primeiro semestre de 2015 neste país. Em seguida, apresentamos a teoria 

(momentos e resíduos) e os debates relacionados ao cotidiano e à educação ambiental e 

das lutas ambientais que se desenvolvem na região. Ao final algumas considerações 

provisórias sobre o apresentado.  
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1 Este trabalho é de responsabilidade do autor, mas não existiria sem a ação, pesquisas e reflexões críticas que 
orientandos/colaboradores que vimos realizando desde um glocal/glocalidade concreta. Faço apropriação do 
termo/conceito de Arturo Escobar, in: O lugar da natureza e a natureza do lugar: globalização ou pós-

desenvolvimento?. En libro: A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-
americanas. Edgardo Lander (org). Colección Sur Sur, CLACSO, Buenos Aires, Argentina. Set.2005. pp.133-
168.Disponible en la World Wide Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/pt/Escobar.rtf, 2005). 
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Introdução 

 

Este trabalho apresenta uma reflexão desde ações acadêmicas e de pesquisa 

desenvolvidas pelo autor e seus colaboradores no Observatório
2
 publicizados em artigos 

e livros que organizamos na última década (2005-2015), com vistas ao pensar e produzir 

a utopia de uma sociedade menos injusta e desigual da que estamos imersos. O foco da 

crítica é o sistema social, econômico e político atual que nós, no extremo sul de 

América do Sul
3
, vivemos: o capitalismo no Brasil e Uruguai.  

Na parte referente ao Brasil vimos desde 2011 mapeando os conflitos urbanos e 

ambientais em 11 cidade/municípios do extremo sul do Brasil (ver mapa e conflitos) 

bem como na pesquisa da configuração da desigualdade ambiental existente na 

atualidade na cidade do Rio Grande e região. Tal mapeamento, do ponto de vista 

educativo e da educação ambiental nos levou (vivido, meu e de orientandos e 

colaboradores do Observatório) em determinado momento a necessidade de vincular 

tais temas aos conflitos. Incomodava-nos o predomínio na produção acadêmica no 

PPGEA (Educação ambiental, FURG, WWW.educacaoambiental.furg.br) e nas revistas
4
 

discursos de harmonia, busca do equilíbrio perdido entre humanos e natureza, a ênfase 

na conscientização das gerações futuras, do cuidado do meio ambiente, etc. Já 

avançamos em críticas pontuais e localizadas desta produção
5
. Disso concluí/mos que o 

pensar e o pesquisar tendo a utopia de outra sociedade, pós-capitalista ou socialista no 

século XXI, do ponto de vista teórico/acadêmico deverão considerar dois pressupostos 

nas reflexões: os conflitos (no nosso caso, urbanos e ambientais); e a configuração de 

desigualdade ambiental realmente existente na região de nosso estudo. 

Este é o momento concreto
6
 no qual realizo esta reflexão sobre as possibilidades 

de produzir contribuições desde os pressupostos citados articulando-os a pesquisas e 

ações acadêmicas
7
 em educação ambiental; mas também em colocar ao debate a 

utilidade da teoria dos momentos e dos resíduos de Henri Lefebvre. Autor que vimos há 

mais de uma década inspirando minha reflexão cidadã e acadêmica
8
 contribuindo à de 

uma experênciação no vivido cotidiano e/ou em práticas relacionais desde já, desde os 

espaços concretos e relacionais.  

Talvez, a tal ação e prática não seja tão magnânima e grandiosa como foram às 

revoluções acima referidas, mas contribuem para neste/desde este espaço pensar como o 

sistema capitalista se produz e reproduz, e aqui incidir na sua superação, e se possível, 

articulada à luta mais ampla na sociedade. Mas, também porque o sistema capitalista 

através de seus estrategistas (hegemons, diria Ana Ester Cecena) se prepara (24 horas 

por dia contra alternativas a seu sistema); e, na atualidade, produzem e re-produzem 24 

horas por dia (não só discursos), mas nas práticas e ações consumistas, relações e gestão 

                                                             
2 http://observatoriodosconflitosrs.blogspot.com.br/, acesso 27 out. 2014. 
3 Parte do chamado Cone Sul, e ainda mais, neste momento: sul do Brasil (parte do RGS) e este do Uruguai. 
4 Ver revistas: http://www.seer.furg.br/remea (Revista do Mestrado em Educação Ambiental); 
http://www.seer.furg.br/ambeduc (Revista Educação e Ambiente). <Acesso 28.01.2015>. 
5 http://observatoriodosconflitosrs.blogspot.com.br/p/publicacoes.html (livro e artigos Observatório e colaboradores); 
http://ongcea.eco.br/?p=41136 (Tese de doutorado Eugênia);  https://pt-br.facebook.com/observaconflitosRS 
(Volume 2 do Observatório, conflitos no extremo sul). <Acesso 28.01.2015>. 
6 Na realidade são dois (2) momentos: O um é nestes dias finais de janeiro, quando escrevo/termino este 
texto/trabalho - agora; e o dois em abril, nestes minutos quando apresento neste GT do EGAL 2015, em Cuba (Centro 
de Convenções Palco) este trabalho e reflexão. 
7 No artigo EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM OLHAR À PARTIR DO OBSERVATÓRIO DOS CONFLITOS 

DO EXTREMO SUL DO BRASIL de Carlos RS Machado; Caio Floriano dos Santos; Cintia Osório Lemos; André 
Luiz Barbosa; Juliana Pires; Cleiton Oliveira; Vinicius Puccineli; Bruno Moraes; Eron Rodrigues; Leila Salles 
publicado nos ANAIS do V EDEA (Encontros e Diálogos em Educação Ambiental), FURG/PPGEA, set. de 2014. 
8 http://henrilefebvre.blogspot.com.br/, blog de Colóquio que ajudamos a organizar em Pelotas pelo companheiro 

William Soto, e que, terá nova edição ao final de 2015. <Acesso 20.01.2015>. 
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empresarial na escola, na empresa, na universidade, nos espaços e instituições públicas, 

nas relações pessoais, etc. seu sistema (HERMAN, CHOMSKY, 2013
9
). Ao debate 

crítico e enfrentamento de tais perspectivas coloniais, de colonialidad del ser, del saber 

e del poder
10

 seria necessário partir ou considerar, então, o seu inverso/negativo/o outro, 

a decolonialidad do ser, do saber e do poder. Poderíamos ainda dizer que os momentos 

conflitivos e os resíduos poderiam contribuir, também, a tal perspectiva.      

Na primeira parte apresentamos a região e o mapeamento dos conflitos urbanos 

e ambientais no extremo sul do Brasil (2011-2014) e do em realização na região este do 

Uruguai no primeiro semestre de 2015. Em segundo, apresentamos a teoria dos 

momentos e dos resíduos com vistas em verificar sua utilidade às reflexões no campo da 

educação ambiental e das lutas ambientais que se desenvolvem na região. E, por fim, 

apresentamos inícios de uma reflexão sobre as possibilidades para além destas 

constatações a partir de estudos de caso em realização: um a ser realizado no Uruguai ao 

longo de 2015; e outro
11

, uma dissertação de mestrado em desenvolvimento 2014-2016.  

 

1. Lugar e ponto de partida das pesquisas e reflexões  

1.1 A região do extremo sul do Brasil e este do Uruguai e os conflitos
12

 

  

Desde a constituição do observatório dos conflitos do extremo sul do Brasil (2011) o 

tema do conflito e sua relação à educação ambiental e as políticas vem sendo discutidas 

e sua ampliação em estudo na região. Na sustentação da constituição do Observatório 

partimos das contribuições de Henri Acselrad e da Rede Brasileira de Justiça 

Ambiental
13

, do Observatório dos Conflitos Urbanos do Rio de Janeiro
14

 e do 

Observatório dos Conflitos Ambientais de Minas Gerais (GESTA, Andréa Zhouri e 

equipe)
15

; e das pesquisas sobre a configuração da desigualdade na região relacionada à 

desigual apropriação e uso da riqueza, dos territórios e dos espaços de poder por parte 

dos diferentes grupos/classes/setores sociais
16

. 

Uma representação do território/terreno de Rio Grande e região é apresentada no 

mapa
17

:   

                                                             
9 A Manipulação do público - Política e Poder econômico no uso da mídia, São Paulo: Editora Futura, 2003. A 
obra é de 1988, mas há um prefácio de 2003, atualizando reflexões e confirmando o método de análise. 
10 Aníbal Quijano, Arturo Escobar e Walter Mignolo serão interlocutores importantes nesta reflexão; mas também, 
Henri Lefebvre. Foi Soledad Beck que me alertou da nova nomenclatura diferenciando de descolonialidad, no sentido 
de diferenciá-la dos estudos – e de perspectiva – dos estudos pós-coloniais. Ver tese e dissertação da autora in: 
http://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/356/simple-

search?filterquery=Gaivizzo%2C+Soledad+Bech&filtername=author&filtertype=equals, <acesso 29.01.2015>.  
11 A pesquisa refere-se à identificação de um caso de autogestão na região a ser mapeada pelo pesquisador ao longo 
de 2015, e base comparativa ou de reflexão ao estudo da dissertação (complemento) de Bruno Moraes. 
12 Parte do capítulo se apoiou no artigo EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM OLHAR À PARTIR DO 

OBSERVATÓRIO DOS CONFLITOS DO EXTREMO SUL DO BRASIL de autoria de Carlos RS Machado; 
Caio Floriano dos Santos; Cintia Osório Lemos; André Luiz Barbosa; Juliana Pires; Cleiton Oliveira; Vinicius 
Puccineli; Bruno Moraes; Eron Rodrigues; Leila Salles. Partiu de uma apresentação no evento EDEA (set. 2014, na 
FURG; e em dez. Bento Gonçalves, Evento Paulo Freire). (EDEA, 2014).  
13 http://www.justicaambiental.org.br/_justicaambiental/pagina.php?id=497, acesso 27 out. 2014. 
14 http://www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br/ippur/liquid2010/home.php, acesso 27 out. 2014. 
15 http://gestaprod.lcc.ufmg.br/, acesso 27 out. 2014. 
16 Os 10% mais ricos da região se apropriam de quase 50% da riqueza produzida, e isso verificada num período de 
estudos de 20 anos (IDH e outros indicadores) (MACHADO, ET. Al. 2013); o latifúndio do agronegócio seja de 
pecuaristas, arrozeiros, plantadores e soja e de pinus abundam na região sobre a posse e uso dos territórios; e os 
espaços de poder (prefeituras, Universidades, Porto, etc.) tendem, apesar de ocupadas por grupos e partidos que se 
afirma de esquerda, ao atendimento ou o privilégio aos interesses de mercado, das empresas e dos poderosos.  
17 Mapa produzindo por Marcela Mascarello, in: p.15, livro Observatório dos Conflitos do Extremo Sul do Brasil: 

estudos de caso, Edigraf: Porto Alegre, 2015. 
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Como se pode notar a área abrange municípios do extremo sul (Mostardas, 

Tavares, São Jose do Norte, São Lourenço, Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória do 

Palmar, Chuí, Turuçu, Arroio do Padre, Jaguarão). E na região em continuidade ao 

território uruguaio seriam nos departamentos de Rocha e Maldonado, representados no 

mapa abaixo. A área marcada por um risco azul abrange, portanto, a região do Brasil e 

do Uruguai, e que em 2016 deveremos ter mapeado e publicizados os conflitos urbanos 

e ambientais das duas regiões referente aos cinco anos (2010-2014).
18

   

  

 
 

Na/da parte brasileira afirmamos ser a região conflitiva por se contradizerem os 

discursos dominantes de paz e harmonia com os conflitos
19

, os quais explicitam 

perspectivas/interesses diferentes em confronto; ao não terem sido resolvidas as 

necessidades, injustiças, desigualdades que as demandas são a face visível de um 

momento de ruptura e, portanto de emergência de um resíduo subversivo possibilitar do 

                                                             
18 A provação de financiamento por parte CNPQ (Edital Universal 2014-2017) possibilitará, junto com o 
estagio de seis meses no Uruguai a efetivação de  tais objetivos. 
19 No ano de 2011, em Rio Grande, por exemplo, mapeamos 27 conflitos; em 2012, já constatamos 21 conflitos e em 
2013, foram 51 conflitos, envolvendo questões e problemas, educacionais, trabalhistas, falta de moradia, pescadores 

artesanais, problemas e questões ambientais, etc.    



5 
 

devir, ou do não devir. Mas, isso dependerá de cada caso e dos atores e forças em cada 

lugar e momento concreto. Tal mapeamento e os dados da desigualdade se confrontam, 

ainda, com o apregoado nos discursos hegemônicos do “normal” de “funcionamento” 

do social realmente existente, e, portanto, aos discursos dos agentes da ordem e do 

sistema existente.  Mas, as demandas destes grupos, setores, movimentos ao vir à tona, 

ao tomarem os espaços públicos mostram que algo está errado, que alguém está sendo 

prejudicado, diferente da versão de paz e harmonia dos discursos dominantes.  

A ampliação do estudo para a região de Rocha e Maldonado (Uruguai) focará os 

conflitos relacionados ao processo de instalação de uma mineradora e um Porto de 

Águas profundas (Rocha)
20

 no contexto daquilo que Maristela Svampa (2013) chamou 

de Consenso das Commodities.
21

 Tal consenso, por motivações liberais e neoliberais, 

enfim de mercado, mas também tem sido realizada por governos de esquerda ou 

“progressistas”, como é o caso de Brasil e do Uruguai; e está a colocar a América Latina 

de “volta” a condição de produtora de produtos primários aos mercados mundiais (como 

no período em que nossos países eram colônias).
22

 Mas, tais atividades sejam a 

mineração como o porto se afirmam protegeram o ambiente, desenvolverem uma gestão 

ambiental e/ou de educação ambiental para a sustentabilidade e beneficiando a pessoas e 

ambiente.
23

  

O mapa a seguir, da área de abrangência do projeto IIRSA confrontado com a área 

de abrangência do observatório do/s mapa/s anterior/res justificaria os mapeamentos e 

estudos dos conflitos na região, pois estratégica para aqueles que querem e tem em seus 

projetos explorar e exportar os recursos naturais e matérias primas e/ou perpetuar a 

desigualdade secular que aqui se configurou historicamente
24

.    

                                                             
20 Ver site: http://www.observatorio-minero-del-uruguay.com/2011/02/mineria-a-cielo-abierto/, acesso 23 jul.2014; 
mas também outros foram organizados na região a partir das manifestações.   
21 Um pouco diferente, mas no mesmo sentido crítico, Guilhermo Herrera (2003) fala em “economia de rápida” á 
qual se desenvolve em América Latina desde a chegada dos europeus por aqui. Por exemplo: diz que, os 10 principais 
produtos da exportação em 1891 e 1991 eram quase os mesmos (p.84). Citando a CEPAL (1991), dia ainda “desde 

azùcar a petróleo, todos provenientes Del sector primário-exportador de nuestras economias” (p.97, nota 6). 
22 Brasil colônia de Portugal e Uruguai colônia de Espanha, mas governada desde o vice-reino do Prata com sede em 
Buenos Aires até o inicio do século XIX. Neste período era o couro, o charque, o sebo, guampa, etc. as riquezas 
saqueadas. 
23

 “No Zamin trabalhamos para minimizar nosso impacto ambiental e proteger o meio ambiente [...]. Alcançar um 
equilíbrio sustentável com o meio ambiente natural é um aspecto central de nosso negócio [...]. Como prova do 
compromisso da Zamin com a gestão ambiental responsável, em 2011, produziu o maior Avaliação de Impacto 
Ambiental de sempre na história do Uruguai. [...] o EIA levou à descoberta de uma nova espécie de planta no campo 
uruguaio. [...] incluiu uma análise detalhada dos padrões de ondas na costa uruguaia [...] [e] trabalha 

em PARCERIA com as comunidades locais para definir formas de contribuir para o desenvolvimento sustentável”. 
http://www.zamin.com/index.php/en/responsibility/the-environment, acesso 23 jul.2014. 
No site da empresa, em Uruguay: “La gestión ambiental de Aratirí podrá producir mejoras en los ecosistemas. 

[...] La valoración económica de los principales impactos ambientales y las mitigaciones y compensaciones previstas 
muestra que el proyecto podrá incrementar el valor de los servicios y funciones que los ecosistemas ofrecen a la vida 
humana en las zonas donde se inserta”, e para tanto, cita uma estudo e especialista (realizado por el Ec. Gustavo 
Bittencourt a solicitud de la DINAMA). “Lejos de provocar daños, el Proyecto Aratirí propone asignar inversión y 
gestión ambiental hasta alcanzar mejoras en la calidad del ambiente”. https://www.aratiri.com.uy, acesso 23 jul. 2014. 
24 Este é o foco do estudo de Eron Rodrigues, mestrado PPGEA, no referente ao período de 1730-1830. 
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Fonte mapa

25
 

   

Disso, levantaria como hipótese do estudo em realização (parte uruguaia), mas 

também, da/na região brasileira de que os empreendimentos aí em desenvolvimento (ou 

gestação) são parte de uma estratégia maior e mais global do/no sistema-mundo atual, 

ou seja, relacionado à efetivação de infra-estrutura e de meios ao escoamento de 

materiais primas, energia, minérios, etc. aos centros do poder mundial atual (Europa, 

EUA, China, etc.). Tal projeto conhecido como IRSSA
26

, elaborado na época de Bush, 

nos anos de 2000 e que teria validade por 10 anos. No entanto, pelo que sabemos ainda 

serve de orientação aos governos e estrategistas das empresas bem como de justificação 

a seus projetos.
27

  

 

1.2 O ponto de partida teórico 

Iniciamos dizendo que partimos do pressuposto teórico de que a natureza está no 

centro das relações sociais (SWYNGEDOUW, 2009, p.99
28

; 2011);  e do dito por 

Bourdieu (2007) de que a “realidade é relacional” ou que o “real é relacional”. Sendo 

assim, diria ser necessário incluir nesta relação – não somente as relações sociais (entre 

os humanos), mas destes com a natureza e deste meu pensar/conceber/teorizar como 

terceiro nestas relações
29

. Então, a natureza é transformada, apropriada, significada, etc., 

pelos humanos em suas relações contraditórias e conflituosas através da e na história da 

humanidade num processo de tri-evolução (da relação entre as classes, grupos, etc. entre 

si e com a natureza e do produzido destas relações (inclusive as próprias relações, 

conhecimento, cidades, etc. MACHADO, et. All. 2008).  

                                                             
25 http://www.geopolitica.ws/article/territorialidad-de-la-dominacion-iirsa/, mapas e artigos, <acesso 29.01.2015>. 
26 http://www.riosvivos.org.br/Canal/IIRSA/214, ou informações oficiais: http://www.iirsa.org/ <acesso 10 dezembro 
2014>; mas atualizado, recentemente, através de projetos de integração do MERCOSUL. 
27 http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00601-00700/673/, neste a Odebrecht, justificam-se 

através do IRSSA suas obras de ligação do Atlântico ao Pacifico, passando por cima de uma reserva 

ambiental e no quais tribos sem contato humano vivem (2006).  
28 A cidade como um híbrido: natureza, sociedade e urbanização, In. ACSELRAD, Henri. A duração 

das cidades. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009; e artigo a Natureza não existe!, URBAN, 2011, NS01. 
29http://www.itsbrasil.org.br/infoteca/cidade-sustentavel/cidade-sustentavel-e-o-desenvolvimento-humano-na-

america-latina-temas-e (ver no livro o artigo As três Natureza e as Naturezas das Três), acesso 28.01.2015). 
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Um segundo pressuposto, é de que existe uma desigualdade ambiental, ou seja, 

nas e através das relações sociais entre as classes e no processo de apropriação da 

riqueza e dos territórios (ou da terra em sentido mais especifico) determinados grupos se 

apossam de mais riqueza e terras do que outros grupos sociais, geralmente, os 

trabalhadores, os pobres, os mais desorganizados e com menos informação. Mas, 

também os impactos negativos de empreendimentos ou de projetos de desenvolvimento 

são jogados sobre setores e parte da população causando o que chamamos de injustiça 

ambiental.  
 

o mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social, 

destinam a carga maior dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de 

baixa renda, aos grupos raciais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos 

bairros operários, às populações marginais e vulneráveis. (ACSELRAD, MELLO E 

BEZERRA, 2009, p.41) 

 

Mas também, os gestores dos “espaços de poder” tendem a beneficiar os mais 

ricos e poderosos, o qual a lei serve para tal (a chamada legalidade ou institucionalidade 

existente), fazendo com que os impactos negativos ou os benefícios sejam distribuídos 

desigualmente pelas classes e grupos sociais na sociedade, recaindo sobre os mais 

pobres, menos organizados, com menos informação, etc. Argumentamos em outro 

trabalho (MACHADO e LEITE, 2014) que também, tal processo de produção da 

unanimidade e da hegemonia se produz de diferentes modos e formas, em particular a 

mídia e a propaganda. 

Argumentei que os momentos conflitivos são de ruptura da hegemonia, e meus 

argumentos se apoiavam numa reflexão sobre as eleições de 2014 em Brasil quando em 

outubro, no segundo turno, se explicitou ou emergiu como explícito nos discursos e 

viveres da sociedade dois grandes projetos e pontos de vista em relação ao futuro e 

desde e a partir de que lugar social se parte para pensar e efetivar políticas públicas 

populares desde o Estado/governo capitalista em Brasil. Ou seja, se os conflitos são/é 

um momento/s, melhor possibilita um momento de ruptura da hegemonia (MACHADO 

e LEITE, 2014
30

), poderíamos dizer que as revoluções foram momentos de ruptura do 

que existia antes (paradigma tradicional, conforme BSS) e sua substituição por aquilo 

que era emergente (idem, BSS).
31

  

                                                             
30 http://ongcea.eco.br/?p=41219 (RUPTURA DA HEGEMONIA: o 2º turno eleições Brasil, acesso 20.01.2015).  
31 Boaventura de Sousa Santos (1996, 2013?) fala da transição do feudalismo para o capitalismo na Europa (séculos 
XVIII ao XIX e XX). Mas, também poderia se referir as revoluções socialistas, seja a Russa (1917) e a Cubana 

(1959). Mas destacamos ser o debate e as ações não apenas aos paradigmas no relacionado às mudanças 
civilizacionais nos centros do poder de então, mas de que neste processo, emergiram as colônias e a colonialidad 
(Anibal Quijano, ver Clacso, in:  
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140424014720/Cuestionesyhorizontes.pdf, <Acesso 28.01.2015>; 
portanto, em nosso caso, de América Latina nós somos o outro na relação com a Europa (e diria, também em 
determinados pensares desde Europa) como selvagem, o incivilizado, o atrasado, enfim o inferior. E por aqui, uns 
seja da elite ou seus funcionários e servos incorporaram tal ideal de servidão que seus objetivos e utopias está lá, é lá 
ou querem o lá aqui (ver González Casanova, Pablo. Colonialismo interno (uma redefinição). En publicacion: A 
teoria marxista hoje. Problemas e perspectivas Boron, et. Allí; 2007, in 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/marxispt/cap. 19.doc); mas também Walter Mignolo, historiciza 
este processo de transição – de quando as elites criolas em luta contra Espanha tem como imaginário utópico/futuro 
de suas lutas o modo de vida dos dominantes, se identificam com eles e NÃO com o debaixo, os pobres, os indígenas, 
e diriamos nós em Brasil com os negros e os “debaixo” vindo de Africa que aqui construiram o país e suas vidas. 
(Mignolo, Walter. La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la 

modernidad. En libro: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas 
Latinoamericanas. Edgardo Lander (comp.) CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos 
Aires, Argentina. Julio de 2000. p. 246. Disponible en la World Wide Web: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/mignolo.rtf), <Acesso 29.01.2015>. 
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Uma reflexão inicial sobre a teoria dos momentos foi apresentada por mim e 

Bruno Moraes no IV EICS, Pelotas, RS, Brasil em novembro de 2014
32

; e para a teoria 

dos resíduos me apoiarei na reflexão de William Soto (no IV EICS, 2014, em GT sobre 

o autor) sobre a teoria dos resíduos de Lefebvre em artigo relacionando tal tema a obra 

de José de Souza Martins (sociologia, Brasil, ver Momentos, CM, 2008)
33

. O resíduo, 

ou os resíduos decorreriam de brechas, rupturas, insights, vislumbres e possibilidades de 

outro devir, diferente e antagônico a tudo que seja sustentável e à durabilidade do 

capitalismo, portanto, nesta reflexão desde e contra o instituído, stabliscment, o status 

quo, contra a dominação, à exploração e à injustiça.  

Portanto, em decorrência das contradições materiais (apropriação desigual da 

riqueza decorrente da transformação da natureza física e de recursos naturais em coisas, 

bens, riqueza pelos diferentes atores e grupos, classes e setores socais) e simbólicas (ao 

tornar o desigual como igual (fetiche da mercadoria e do mito, ver Celso, EGAL, 2015)) 

emergiriam momentos conflitivos e nestes resíduos. Portanto, aspectos ou elementos 

não capturados pelo poder pelo sistema e por seus programadores via estruturas estatais 

bem como a partir das empresas e de seus planejadores via políticas e ações em 

educação ambiental; ou decorrentes da ruptura da hegemonia em determinado 

momento. Portanto, podem ser elementos ou aspectos (momentos e resíduos) que no 

processo de produção e re-produção da hegemonia, digo relações sociais de produção 

dominante na sociedade em que vivemos (capitalista) emergem, e, portanto, podem 

constituir-se como resíduos subversivos se potencializados como tal.   

 

1.3 Os conflitos e a desigualdade na região 

 

 Na tabela abaixo, mostramos que ao longo dos últimos três anos (2011, 2012 e 

2013) inúmeros conflitos ocorreram na região, e nas cidades de nossos estudos, para 

além dos discursos de harmonia, paz e segurança que os ingênuos reproduzem, mas que 

produzidos pelos ideólogos das classes dominantes. O quadro abaixo, elaborado  por 

Cintia Lemos com apoio de Caio F. dos Santos faz parte de uma publicação em 

finalização do Observatório (2015). 

 

 

                                                             
32 http://www2.ufpel.edu.br/ifisp/ppgs/eics/gts/gt28-resumos-selecionados.pdf. no site do evento em breve estarão os 
ANAIS para acesso, no link veja resumos apresentados no evento. Acesso 28.01.2015. 
33 http://www.seer.furg.br/ambeduc/article/view/977 (Momentos da obra de Henri Lefebvre: uma apresentação), 

<Acesso 29.01.2015>. 
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 Os conflitos são a face visível (ou indicadores) da existência de desigualdade 

social e ambiental configurado na região. No caso, especifico da cidade do Rio Grade, 

por exemplo, tivemos 27 conflitos em 2011, 22 em 2012, e 61 no ano de 2013. Do 

ponto de vista da problematização acadêmica dos temas (demandas) e atores 

(demandantes e demandados), em cada um destes conflitos, de seus desdobramentos e 

situação atual da demanda podem se tornar foco de um estudo específico. Tais conflitos 

não levaram a uma revolução, ou até a solução aos problemas que levou cidadãos, 

trabalhadores, pescadores, etc. à rua em luta contra tal injustiça. Mas, ao serem 

relacionados ao estudo e à configuração da apropriação desigual da renda (quadro 

seguinte
34

), podem constituir-se em resíduos subversivos neste/deste 

fazer/pesquisar/refletir ao serem explicitado, publicizados e utilizados pelos debaixo em 

suas lutas: 

 
  Podemos perceber que é explícita a desigual apropriação de renda entre os 10% 

mais ricos e os 60% mais pobres. É verdade, que houve uma apropriação desigual mais 

radical nos anos 1990-2000, auge do neoliberalismo de FHC no qual os mais ricos 

ampliaram sua participação na apropriação da renda; e de que, depois de 2000, nos 

governos Lula, tal apropriação diminuiu. No entanto, de forma insignificante e sem 

alterar a estrutura desigual, e muito menos realizar-se qualquer questionamento mais de 

fundo sobre a questão.  

 

2. Os Conflitos, o momento de ruptura e os resíduos  

2.1 O educativo dos momentos conflitivos 

 

As atividades acadêmicas, as pesquisas e os estudos me levaram a pensamentos 

críticos considerando o dito por Pierre Bourdieu (2001)
35

 de que “todas as proposições 

que essa ciência [a sociologia] enuncia podem e devem aplicar-se ao sujeito que faz a 

ciência” (p.4) e de que “a crítica epistemológica não se dá sem uma crítica social” 

(BOURDIEU, 2001, p.7) os quais que seria parte de “uma dimensão de qualquer tipo de 

luta de classes: classes etárias, classes sexuais ou classes sociais” (Idem, p.11). Portanto, 

o campo acadêmico é “um campo de luta como qualquer outro”, e se há alguma verdade 

“é que a verdade é um resultado de lutas” (BOURDIEU, 2001, p.25).  

                                                             
34 DESENVOLVIMENTO E DEPENDÊNCIA NO BRASIL: reflexos do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) no município do Rio Grande (RS) Priscilla Borgonhoni Chagas, foi uma tese de doutorado 
defendida na UFRGS (2014) e autora utilizou-se de informações e dados do Observatório. 
35 BOURDIEU, Pierre. Lições de Aula, 2ª Ed.,São Paulo: Ática, 2001 [1ª 1982, Minuit, França]. 
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Na sociedade capitalista atual, que é onde vivemos, e nos processos educativos 

professa-se, através da imprensa e dos pensadores, do “normal” e do “verdadeiro”, os 

pensadores da ordem, conforme disse Bourdieu (2001), acreditam ser o conflito algo 

ruim, negativo e que deve ser evitado, reprimido ou corrigido. Isso porque o conflito 

cria um bloqueio na hegemonia e à produção simbólica da unanimidade, da 

concordância ou da aceitabilidade do existente ou de um único ponto de vista sobre o 

tema, caso ou conteúdo do conflito.  

Mas, o momento conflitivo também é de uma constelação de muitos momentos 

(no nível individual como nas relações sociais, etc.). Ou seja, pensamos em primeiro 

lugar desde mim mesmo, ou seja, o que escrevemos é o que pensamos, defendemos e 

em como nos posicionamos no mundo e diante das coisas, do nos (eu) relacionar com o 

outro/a, com a política e com o ambiente natural e demais seres vivos. Mas, este pensar 

– enquanto constelação de momentos – não tem uma “essência” em mim (o autor 

individual), pois o que pensamos é decorrente das relações sociais em que vivemos com 

outros/as, em e com diferentes naturezas deste relacionar-se (educativas, acadêmicas, 

pessoais e afetivas, profissionais, etc.).
36

 É, portanto um processo permanente de fazer-

se e re-fazer-se em processos e nestas triplas relações (das três naturezas). Então, a 

defesa de uma perspectiva, de uma verdade e de uma demanda seja nos movimentos 

sociais ou num debate, já por si só pressupõe que exista o outro (seja, o demandante; 

seja, o debatedor ou aqueles aos quais se dirige a mensagem); mas ao contrário, pode 

ser instituído como verdade, de uma ordem, sistema ou saber, concebido (um fetiche).  

Ernest Laclau (de 2005),
37

 Razão Populista publicado recentemente no Brasil
38

, 

diz que se a demanda for atendida “o problema termina e a demanda se exaure”; e se 

não, ao contrário, poderá “ocorrerá o aumento de demandas insatisfeitas” e, neste caso, 

“a partir desse momento um corte antagônico passa a dividir negativamente o espaço 

social: as demandas populares articuladas umas às outras versus a institucionalidade
39

” 

(p.13, idem). Então para Laclau (2013, p.21): 
 
em certo momento, o sistema institucional vigente entra em obsolescência e 

mostra sua incapacidade de absorver as novas demandas sociais pelas vias 

tradicionais; em decorrência disso, tais demandas tendem a se aglutinar fora 

do sistema, num ponto de ruptura com o sistema. É o corte populista. 

(LACLAU, 2013, p.21) 

 

Portanto, “a unidade do agente social é o resultado de uma pluralidade de 

demandas sociais que se unem por meio de relações de equivalência [...] e de 

contigüidade, nesse momento contingente da nomeação tem um papel absolutamente 

central e constitutivo” (MOUFFE, p.322, In. Laclau, 2013). 

                                                             
36 Machado (2008) argumentou a partir de Marx a possibilidade da existência de três naturezas que se relacionam e 
se desenvolvem através dos tempos e espaços diversos e diversificados: a natureza primeira, a natureza humana que 
transforma a primeira e produz nesta relação através do trabalho e de sua ação outras naturezas (coisas, produtos, 
pensamentos, etc., inclusive as próprias relações e explicações para cada uma destas e/ou suas relações). 
37 Há uma boa entrevista feita pela Zero Hora, com o autor, antes de morre em abril 2014, in: 
http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2014/04/ernesto-laclau-defende-o-populismo-latino-americano-
para-assegurar-a-participacao-da-populacao-na-politica-4473305.html, 27 out. 2014. 
38 Na apresentação da edição brasileira Laclau diz que: “a consolidação de regimes nacional-populares na Venezuela, 
Equador, Bolívia e Argentina”, e também Brasil, fez emergir a “necessidade de interpretar o novo contexto” e dão 
razão as teses do livro sobre a razão populista. Para tanto, confronta o dito populismo versus oinstitucionalismo. De 
um lado, os setores e grupos sociais da “cruzada antipopulista”, na América Latina, apontam àqueles como ameaça 
“autoritária aos preceitos constitucionais e às liberdades públicas”, ou seja, “quando um projeto de transformação 
social profunda começa a ser implementado, ele entrará em choque, em vários pontos, com a ordem institucional 
vigente, e está terá que ser modificada mais cedo ou mais tarde” (LACLAU, 2013, p.20).  
39 As instituições “não são entidades neutras; ao contrário, representa a cristalização de relações de força entre 

grupos, uma situação de equilíbrio temporário, entre eles” (LACLAU, 2013, p.20). 
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2.2 Os conflitos no momento cotidiano e os resíduos 

 Kanishka Goonewardena, em artigo sobre o tema Henri Lefebvre y La 

revolución de la vida cotidiana, la ciudad y el Estado
40

, argumenta contra as leituras 

“des-radicalizadoras [...] intenta revivir el espíritu revolucionário” e “recuperar o 

sentido del animal político radical e anti-filosófico” que o autor foi, etc. Diz ser 

impossível pensar a obra de Lefebvre, sem considerar seu programa específico: 

“cambiar a ciudad para cambiar el mundo”; “sobre todo su compromisso comun 

marxismo humanista e anarquista
41

, severamente crítico com las tendências 

economicistas e burocráticas [...]” e “firmemente orientado hacia la revolución “(idem, 

p.3). A “revolución del espacio urbano y de la vida cotidiana” (p.7) e, portanto a 

conclusão “a revolução subyace en la vida cotidiana” (p.7) seria a contribuição mais 

original de Lefebvre conclui Goonewardena. Isto pelo fato de que “cambiar el mundo es 

sobre todo cambiar el modo en el que cotidianamente se vive la vida real” (Lefebvre, 

2002, p.35, in p.7). Ou seja, a “vida cotidiana es el terreno en que el momento germina 

y echa raíces”, sendo que para tanto tal momento pode ser um “intento de alcançar a 

realização total de uma possibilidade” (Lefebvre, 2002, p.57, in.Idem, 2012, 8):  
 

A vida cotidiana está profundamente relacionada com todas as atividades, as 

engloba com todas as suas diferenças e conflitos; é seu ponto de encontro, seu 

vínculo, seu ponto comum. É na vida cotidiana donde toma forma e se 

configura a soma total que fazem do ser humano – a cada ser humano – um 

todo. Nela se expressa e se realiza todas essas relações que põem em jogo a 

totalidade do real, ainda que de maneira sempre parcial e incompleta [...]. 

(LEFEBVRE, 1991, p.97, in GOONEWARDENA, 2012, p.8) 

 

No entanto, se por um lado, ocorre a “colonização da vida cotidiana por parte do 

capital e do Estado” através da “sociedade burocrática de consumo controlado” e, 

contraditoriamente por outro, é/sendo “depósito de atividades residuais” (p.9) constitui-

se o “cotidiano” como terreno de luta contra o capitalismo nos tempos atuais. Mas, 

Lefebvre
42

 diferencia o cotidiano (Le quotidien) como sendo incompleto, assediado pelo 

ser genérico realmente existente; e cotidianidade (la quotidienneté), como as formas 

repetitivas, fragmentarias(Idem, p.9), diríamos, programadas e induzidas: 
 

Inumeráveis seres foram torturados em inumeráveis conflitos "[...] desde que 

os processos sociais (racionais) se desvincularam (da esfera das relações) 

imediatas e diretas entre os indivíduos”, ou seja, da esfera do cotidiano 

(LEFEBVRE, 2002, p.210, 1962, v.II, in GOONEWARDENA, 2012, p.9) 

 

 Para Lefebvre, o devir é central (LEFEBEVRE, 1986, p.41-42) visto que, “a 

realidade social é marcada por contradições e que somente pode ser entendida por meio 

da compreensão dessas contradições”; de que a “solução [da contradição] carrega nela o 

germe de uma nova contradição”; ou ainda que “a contraditória natureza da vida não é 

imaginada, mas real”. Para Henri Lefebvre “a figura dialética fundamental [...] pode ser 

compreendida como a contradição entre o pensamento social e a ação social, 

suplementada pelo terceiro fator do ato criativo e poético” (SCHMIDT, 2012)
43

.  

No entanto, nos alerta Remi Hess: 
 

                                                             
40Urban, sep2011-fev2012, p.1-15. 
41 Pela “autogestão” (p.3) ou por “um comunismo anarquista” (p.4). 
42Quotidien et Quotidienneté (1987), uma de suas últimas obras conforme a autora (Idem, p.9) 
43 SCHMID, Chistian, A teoria da produção do espaço de Henri Lefebvre: em direção a uma dialética 

tridimensional, in. GEOUSP, espaço e tempo, São Paulo, n.32, PP.89-109, 2012. Tradução Marta Inez Medeiros 

Marques e Marcelo Barreto 
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pensar lo actual, si, pero apoyándose en una erudición del pasado! y teniendo 

siempre a la vista el horizonte que sin cesar hay ampliar! He allí el programa 

de Henri Lefebvre: no se trata de reiterar continuamente los mismos principios 

sino de retomar de retomar Marx para pensar la modernidad, [e para conhecer, 

cm] la realidad, hay que transformarla! Y tender hacia lo posible, ayudar a 

volver posible lo imposible! (Remi Hess, 2012, p.10. Os colchetes são meus, 

CM).  

 

Destaca ainda:  
 
Henri Lefebvre no propone interpretar el mundo, sino más bien transformarlo, 

aquí y ahora, inscribiendo al mismo tiempo nuestra acción en un movimiento 

regressivo-progressivo; regresivo porque se inscribe en la continuidad de la 

Comuna y las demás revoluciones; progresivo, por anticipador e inventivo, a la 

manera del principio Esperanza de Ernest Bloch. (HESS, 2012, p.14) 

 

O que ocorreu segundo Hess “desde o começo, Lefebvre lia Marx e Lênin como 

pensadores anarquistas! Vê em Lênin a um autor que quer a auto dissolução do estado!” 

(Idem, p.19). Se bem que “defende o Partido como instrumento político, ao mesmo 

tempo, e no mesmo momento, afirma que o dirigente do Partido não tem legitimidade, 

mais além da política” (Idem, p.19). Isto porque, “o homem é feito de diferentes 

momentos, !e cada momento tem uma lógica que lhes é própria! Y ele explora o 

momento do amor, do descanso, da justiça, do jogo, da filosofia!” (Idem, p.20). 

Associada aos estudos do cotidiano, ou melhor, estando no núcleo do conflito 

entre cotidiano e cotidianidade, - o resíduos – que é de onde deveríamos partir para 

“para pensar el mundo” (p.21). Tal perspectiva romántica romperia “con el espíritu del 

sistema – como algo que nos permite pensar la totalidad, pero en una perspectiva de 

construcción de otro mundo un mundo que hay que hacer advenir” (p.21). No entanto, 

para tanto “o que conta não é uma totalidade ideológica ou teórica, é a totalidade 

concreta do possível, o qual exige em primeiro lugar a negação” da realidade, e diria, do 

que existe de pensamento justificador do instituído (e do próprio instituído), para “logo 

depois a reconstituição dos tipos de consciência e de individualidade”, de, com e em 

“unidad y de una totalidad concretas nuevas, en formación, ya virtuales” (Idem, p.55) 

que os resíduos ou os momentos conflitivos fazem vir à tona, explicitarem-se.     

Naquele tempo (1957/58), como na atualidade, diríamos que: 
 

El gran acontecimiento nuevo, esencial, en el momento presente es, pues, el 

poder sobre la naturaleza”, (…) “ele que propõem o problema central, 

problema de todos os problemas, em relação com o qual todos os demais 

problemas são colocados, se situam, se organizam, se sistematizam. Temos 

enormes meios a nossa disposição, que fazemos? Como fazer para que o poder 
(dos homens sobre a natureza) se converta em algo mais que um meio: uma 

substancia um poderio compartido, onde cada um possa participar mais, e de 

outra maneira, que através dos sonhos e da imaginação? (LEFEBVRE, 2012, 

p.61) 

 

2.3 Os resíduos e suas possibilidades 

 Ao longo das partes anteriores já mencionamos ou identificamos alguns aspectos 

daquilo que estamos chamando de resíduos. Nesta, ampliarei com reflexões de William 

Soto (IV EICS, Pelotas, 2014)
44

 e complementando por partes de um livro de Lefebvre 

                                                             
44 http://www2.ufpel.edu.br/ifisp/ppgs/eics/gts/gt28-s.pdf, <acesso 29.01.2014>. 
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de 1963-4, e aspectos de outro do final dos anos 1983
45

. Portanto, diria constituir-se, 

ainda, uma reflexão inicial e tateante sobre a temática. 

 William Soto (2014) utiliza o debate dos resíduos à obra de José de Souza 

Martins, e diz serem os “elementos que escapam do domínio dos sistemas de poder, 

estes são incapazes de dominá-los, e nesses resíduos por um lado, se encontram as 

possibilidades da transformação social” (p.1). E seu desenvolvimento aparece no 

capítulo 4, e, portanto diretamente relacionado à “produção e re-produção das relações 

sociais”, mas que também, ao “projeto intelectual de Lefebvre [que] busca recuperar um 

Marx histórico, residual, com uma obra inacabada (...) um Marx humano e inconcluso” 

(p.10). E, portanto, não um sistema instituído e justificador do dado e do estabelecido, 

mas ao contrário, e para o qual seria “nos resíduos e no virtual que estão às necessidades 

radicais” (p.12). Isto porque o sistema (todos os sistemas, sejam sociais, políticos, 

filosóficos, os ecossistemas, etc.) ao se constituírem “expulsa um resíduo” 

(LEFEBVRE, 1967, p.68-69). O mesmo poderia dizer em relação às atividades e aos 

processos de sistematização ao se constituírem em harmonia e coerência. Diz Lefebvre, 

na obra citada que, “cada atividade que se autonomiza tende a constituir-se em sistema, 

em ‘mundo’. Por isso, este constitui, expulsa, indica um ‘resíduo’” (p.68). Diz William 

Soto que “Cada sistema deixa um resíduo, que lhe resiste e que lhe escapa. É a partir 

destes resíduos que ele enxerga a possibilidade de resistência” (p.12), e Lefebvre de que 

“a diversidade dos resíduos e seu caráter residual só tem sentido nos e pelos sistemas a 

que tentam absorvê-los” (1967, p.374). Essa diversidade pode ser verificada a partir do 

quadro montado por Soto a partir das reflexões de Lefebvre: 

    
Poder Resíduo 

A religião A vitalidade (natural, carnal) 

A filosofia O não-filosófico (o cotidiano, o lúdico) 

O político A vida privada ( a privação de tudo o que é tomado pelo político) 

O Estado e o estatal O singular e as singularidades. A liberdade 

A centralização As descentralizações (étnicas, nacionais, regionais, locais) 

As matemáticas  

(o número e a medida) 

O drama 

A estrutura O tempo. A história. O movimento dialético. O trágico. 

A técnica e a tecnocracia O “insólito”. O imaginário. 

A cibernética O desejo. A subjetividade 

A arte  

(tornada cultura, alimento para o consumo 

de massa) 

A “criatividade”. O estilo. (O domínio do cotidiano e sua metamorfose) 

A burocracia O individual 

A organização O “desviante”. O original. Os momentos e as situações. 

A razão e a racionalidade (técnica ou 

pragmática) 

O “irracional”. O natural 

A adaptação. A noção de normal. O caráter. O não-mimético 

A mimésis A capacidade poiética 

A linguagem e o discurso A palavra. O indizível e o não dito. 

A significação  

(signo, significante, significado) 

O insignificante 

O perigo nuclear O estado de sobrevivência.  

A vida possível além das portas da morte. 

Fonte: Lefebvre, 1967, p. 68-69, in SOTO, IV EICS, 2014. 

  

Na interpretação de Lefebvre, “o proletariado é para Marx, um resíduo que se 

encontra ao mesmo tempo, dentro e fora dela, e que se torna impossível ao sistema 

desfazer-se dela, apesar de suas tentativas” (SOTO, 2014, p.13). Seria do residual que 

partiria “a poièsis, isto é, as potencialidades da criação”, e, portanto, como dito em outro 

                                                             
45 Henri Lefebvre, La presencia y la ausencia. México: Fundo de Cultura Econômica, 1983 
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livro de “produção de obras” 
46

 enquanto valores de uso, e não de troca, ou apenas como 

produtos e coisas para um mercado ou ao mercado. 
 

La primazia del saber, o sea de lo concebido sobre lo vivido, se expresa por uma 

singular sobrestimación de la lógica, del discurso, de la representación em general. Y, 

mediante la manifestación logística, valiéndose de los médios de comunicación masiva, 

de las palabras, de las imágenes, de las representaciones...Todos los medios se emplean 

para expulsar al individuo, junto com las diferencias, aplastando las protestas. 

(LEFEBVRE, 1983, p.213).  

 

 No entanto, como já argumentamos, e para os qual os conflitos representariam 

melhor exemplo disso, da impossibilidade das classes dominantes e do sistema, de seus 

estrategistas de impedirem a emergência de resíduos subversivos e momentos 

conflitivos. Em 1964, diz Lefebvre “apostamos no conjunto desses resíduos, o mal-estar 

e o descontentamento irredutíveis através e só as satisfações parcelares: a 

quotidianidade, a juventude, a ‘desvivência’, o subdesenvolvimento, etc.”, e na nota da 

página (375, n.5) diz que “para nós o resíduo está aí, [...] a verdadeira criação (poièsis) 

parte dele” ao comentar obra literária da época. Se de um lado, o Estado e o sistema 

vigente – através de seus programadores dentro e fora dos espaços estatais – promovem 

a centralização ou a descentralização, bem como cada um dos itens (do poder, conforme 

o quadro acima), por outro, em cada um deles se pode identificar um irredutível, não 

captado pelo sistema, um resíduo. Disso argumenta ele (em 1964): “Promover um 

resíduo, mostrar sua essência (e seu caráter essencial) contra o poder que o oprime e o 

patenteia tentando oprimi-lo, é uma revolta. Reunir os resíduos é um pensamento 

revolucionário, um pensamento-ação” (LEFEBVRE, 1967, p.376). O resíduo comporta 

“a idéia de que nada é eterno, de que nada é completamente durável”, não apenas do 

ponto de vista temporal, mas também internamente aos sistemas que os “roem, 

destroem por dentro, fazem explodir os sistemas que querem absolvê-los”, mas para 

isso, a poièsis que deles “se apoderam, deve revelar-se criadora de objetos, de atos e, 

mais geralmente, de situações” (p.377). Por tanto, diríamos serem os resíduos “meios” 

para se criar uma vida, criar momento de vida, de vivido enquanto obra humana. 

Portanto, “reunir os resíduos, erguê-los contra os sistemas e as formas adquiridas, tirar 

deles novas formas, é o grande desafio” (p.378, 1967).      

 

Considerações finais 

Apresentamos inícios de uma reflexão sobre as possibilidades de utilização dos 

resíduos e dos momentos conflitivos para os materiais empíricos que estamos mapeando 

no extremo sul do Brasil e no Este do Uruguai ao longo de 2015. Portanto, está é uma 

primeira reflexão a ser aprofundada no decorrer do processo de elaboração – e revisão 

deste material, relendo e discutindo o escrito com colaboradores – das possibilidades 

alternativas que tais conflitos possam ter gerado, criado, e ainda existentes na região.  

Disse Jacques Ranciére que a “história do comunismo ou a história da 

emancipação, sobretudo como a história dos momentos comunistas” somente poderiam 

ser “momentos de dissolução e de quebra dos poderes do Estado e da influência dos 

partidos instituídos” (RANCIERE, 2010, p.173)
47

. Diz ainda que “Um momento não é 

somente um ponto que se desvanece no tempo”, e que,  
 

                                                             
46 Henri Lefebvre. La presencia y la Ausencia. Contribucion a la teoria de las representaciones. México: EFE, 
1983. 
47RANCIERE, Jacques,?Comunistas sem comunismo?, in. BADIOU, Alan [et.al.]. Sobre la idea del comunismo. 1ª 

Ed. Buenos Aires: Paidós, 2010 [compilado por Analía Hounie]. 
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o comunismo é concebido como a tradição criadora ao redor de uma 

quantidade de momentos, famosos e obscuros, quando os simples 

trabalhadores e homens e mulheres ‘corrientes’ deram provas de sua 

capacidade para lutar por seus direitos e o direito de todos ou para dirigir 

empresas, fábricas, administrações, exércitos, escolas, etc. coletivizando o 

poder da igualdade de qualquer um com qualquer outro e com todos. Se existe 

algo que deve ser reconstruído como o nome de comunismo, é uma forma 

temporalidade que singulariza a conexão daqueles momentos. (RANCIÈRE, 

2012, p.174).  

 

Portanto, do apresentado, e na linha utópica de Lefebvre, e que Ranciére, em 

nossa perspectiva atualiza aspectos da utopia e à perspectiva emancipatória, poderemos 

nos utilizar ainda dos debates da colonialidad e dos movimentos e anti-sistêmicos 

enquanto momentos conflitivos perpassados de resíduos que se potencializados podem 

fazer explodir aos milhares em todo o sistema contra o sistema, e a produção neste 

processo de fazer-se de obra, valores de uso, da festa, da autogestão dos produtores 

associados (MARX, Programa de Gotha).    

Diríamos então, que se de um lado, enquanto concebido a partir do que 

desenvolvemos no Observatório, via mapeamento das demandas (conforme Laclau, 

2013) de que as mesmas apontam e anunciam o outro, o diverso e o divergente, e, 

portanto, da existência de interesses em conflito. Mas, atenção, eles decorrem de 

necessidades e de problemas concretos, e neste sentido, indo além ou ao contrário 

ficando aquém, tanto das perspectivas conservadoras ou revolucionárias, pois surgidos 

de um de um problema concreto das condições de vida e de trabalho das pessoas 

demandantes. Assim, o desenvolvimento ou desdobramento das demandas explicitadas 

através dos conflitos (de cada conflito) tem/terá seu desdobramento específico em cada 

caso concreto e das próprias lutas dos atores em suas relações. Se de um lado, os 

conservadores pressupõem a existência da ordem, do sistema, no normal e da verdade, 

portanto, valores e perspectivas de sustentabilidade e durabilidade de seu modo de vida 

tradicional, de um passado a ser resgatado, etc.; os liberais, e mesmo os neoliberais, 

podem e propõem mudanças, transformações, mas é evidente ou claro que, dentro de 

limites, desde que não ameaçam o/s próprio/s sistema/s
48

. Mas, de outro os 

revolucionários, os comunistas, os democratas radicais, os libertários, os 

autogestionários, etc., ou seja, todos aqueles que tenham como utopia a produção e 

criação de outra sociedade diferente da desigual e injusta em que vivemos – no 

capitalismo – não podem partir ou ter como pressupostos os mesmos daqueles dos 

liberais ou conservadores, que sustentam a dominação, a exploração ou a injustiça de 

qualquer forma. No caso, já explicitamos a partir de Rancière nosso utopia na citação 

acima. No entanto, isso não impede que na luta contra o sistema e sua superação 

possamos – no processo – nos envolver, caminhar, aprender, apreender, e enriquecê-la 

com a experiência de outros lutadores desde e a partir de suas próprias concepções e 

vividos transformadores, decolonial em/na prática.    

                                                             
48 “Tanto a dissensão quanto as informações inconvenientes são mantidas dentro de limites e nas margens, de forma 
que, enquanto sua presença mostra que o sistema não é monolítico, elas não são grandes o suficiente para interferir de 

maneira indevida nos domínios da agenda oficial” (p.12, Herman e Chomski, 2003). 


