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Minha esperança é que, como indivíduos, como grupos, como sociedades, 

possamos parar e refletir sobre a condição humana na virada do milênio. As 

ideologias predominantes no século XX - o comunismo e o capitalismo - 

fracassaram, em ampla medida. Hoje a globalização nos é apresentada como 

uma realidade, não como uma solução. Nem mesmo a ideia de liberdade, 

sozinha, pode dar resposta a nossos problemas: é preciso temperá-la com 

noções como responsabilidade, ordem e compreensão. O individualismo em 

sua forma mais crua continua sendo uma receita para a catástrofe. Temos de 

criar um novo sistema de coexistência. 

(Sebastião Salgado, 2000, p. 15) 

 

 Muito se tem dito sobre os movimentos sociais de ocupação de centros urbanos 

nos últimos anos (a Primavera Árabe no norte da África e Oriente Médio, o 15-M na 

Espanha, o Occupy Wall Street e o Junho de 2013 no Brasil) e de suas consequências, 

como o Podemos na Espanha, a ascensão de partidos de extrema direita (em especial na 

França, Áustria e Dinamarca) e as manifestações em defesa do retorno da ditadura 

militar no Brasil. 

 Os movimentos sociais de caráter espontâneo que ocuparam cidades 

mundialmente significativas, bem como as reflexões que eles geraram, são bastante 

importantes e devem ser alimentados. O que a psicanálise teria a contribuir para pensá-

los e para nos alertar quanto aos riscos de suas consequências? 

 Trago aqui algumas reflexões iniciais para um debate, mas que ainda precisam 

ser bastante desenvolvidas. 

 

I - Os novos movimentos sociais e a lógica coletiva de Lacan 

 

 Em primeiro lugar, a espontaneidade com a qual se iniciaram a partir de pautas 

pouco claras, organizadas por redes sociais eletrônicas e a potência de contágio que 
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revelaram, mostram que se organizaram minimamente em torno de insatisfações sociais 

e políticas difusas e múltiplas, agrupando pessoas de diferentes origens e posições 

políticas mais em torno de uma falta comum do que movidas por um líder ou 

significante mestre unificado. Não à toa, os movimentos foram marcados pela 

pluralidade de bandeiras políticas ou, até mesmo, pelo impedimento delas, como 

esforço de impedir a capitalização partidária e autoritária dos mesmos. 

 Para citar Ruy Fausto (2013, http://www.revistafevereiro...): 

 
Os dirigentes do MPL (aparentemente o grupo mais importante) insistem 

sobre o fato de que eles não são desorganizados, só que têm uma articulação 

não hierárquica, horizontal. Sem dúvida, a recusa da hierarquia e a 

articulação de tipo rizomático tem certamente um lado positivo. Mais do que 

isso. É realmente notável ver como houve uma fusão de militantes de origem 

diversa, que se encontraram na ideia de um movimento autônomo e 

libertário. O que eles fizeram foi realmente dar um soco histórico em todas as 

burocracias de partidos e organizações. Bravo! 

  

Os movimentos chamam-nos a atenção, portanto, 1) pela estrutura horizontal e não 

vertical da identificação que uniu os participantes, 2) pelo tipo de transferência posta em 

jogo (uma transferência que poderíamos chamar, antes, de trabalho - uma vez que se 

articulou como laço entre iguais -, do que de saber - o que seria esperado mediante uma 

submissão a um mestre), 3) também pelo enodamento de diferenças em torno da 

falta/insatisfação comum (ao invés de em torno da promessa/resposta comum de um 

mestre), 4) e, ainda, pelo valor de acontecimento das manifestações, isto é, a possível 

estrutura lógica de ato enquanto asserção subjetiva antecipatória e fundadora de um 

saber, mais do que dependente/obediente a um saber; todos estes fatores chamam-nos a 

atenção para o entendimento que Lacan propõe à subjetivação do humano por uma 

lógica coletiva mediada por atos singulares que se distinguem da atribuição da 

humanidade fundada no universal da lógica clássica. Em seu texto sobre o tempo lógico, 

texto de 1945 e, por isso, marcado pelas reflexões em torno da Segunda Guerra Mundial 

e suas consequências, Lacan (1945/1998) propõe o seguinte: 

 
Mostraremos, no entanto, que resposta uma tal lógica deveria dar à 

inadequação que sentimos por uma afirmação como "Eu sou homem", seja 

em que forma for da lógica clássica, trazida como conclusão das premissas 

que se quiser ("O homem e um animal racional" ... etc.).  
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Certamente mais próxima de seu valor verdadeiro ela se afigura, apresentada 

como conclusão da forma aqui demonstrada da asserção subjetiva 

antecipatória, ou seja, como se segue:  

1o) Um homem sabe o que não é um homem;  

2o) Os homens se reconhecem entre si como sendo homens;  

3o) Eu afirmo ser homem, por medo de ser convencido pelos homens de não 

ser homem. 

Movimento que fornece a forma lógica de toda assimilação "humana", 

precisamente na medida em que ela se coloca como assimiladora de uma 

barbárie e, no entanto, reserva a determinação essencial do [eu]... (p. 213) 

 

 Não poderíamos dizer que, nestes movimentos, aqueles que a eles aderiram, o 

fizeram como modo de se afirmarem cidadãos antes de serem convencidos pelos 

cidadãos de não serem cidadãos? E, nesta ato que os levaram às ruas, não assimilaram 

justamente, por antecipação, a barbárie que ex-siste no horizonte da realização do 

convencimento, por parte de alguns cidadãos, de que nem todos são cidadãos (barbárie 

que mostra de modo claro e evidente a falácia lógica que rege a distribuição do atributo 

humano ao particular à partir de universais apolíticos)? 

 Entendo que, ao dizer que o movimento de toda assimilação "humana" só pode 

se sustentar por uma forma lógica que se coloque como assimiladora de uma barbárie, 

Lacan está inteiramente de acordo com a proposta adorniana: 

 
Em seu Estado de não-liberdade, Hitler impôs aos homens um novo 

imperativo categórico: instaurai o vosso pensamento e a vossa ação de tal 

modo que Auschwitz não se repita, de tal modo que nada desse gênero 

aconteça. (ADORNO, 1967/2009, p.302) 

 

 Para apontar a barbárie que decorre do fato de os homens não se reconhecerem 

entre si como homens e de se convencerem de que nem todos o são, basta lembrarmos 

que, neste ano, batemos o recorde de 38 milhões de deslocados internos no planeta. 

Populações inteiras sem casa e sem cidadania por causa de guerras e violências 

(http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/05/mundo-bate-recorde-de-38-milhoes-de-

deslocados-internos.html). 

 Assim sendo, em que medida podemos dizer que os movimentos sociais de 

ocupação de importantes centros urbanos, de 2011 à 2013, não apresentaram em ato a 

estrutura da lógica coletiva proposta por Lacan desde o texto do tempo lógico e, 
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posteriormente, materializada no funcionamento do dispositivo do cartel e tentada 

também em sua proposta de Escola? Apenas algumas questões para às quais faço aqui a 

sugestão do livro Política de lo real: nuevos movimientos y subjetividad, organizado por 

Carmen Gallano (2014). 

 Se em primeiro lugar chamo a atenção para a lógica coletiva e a estrutura de ato 

presentes nestes movimentos no que eles revelam sobre um laço social não calcado no 

princípio de submissão amorosa ao líder, num segundo momento interrogo seus efeitos 

recentes na ascensão de partidos ultraconservadores e de grupos totalitários. Talvez seja 

o caso de buscarmos entender em que medida o insuportável da presença real de S(A/) 

no laço social como furo num suposto saber que ordene o ato, na falta da garantia 

vertical da manutenção das identificações e na inexistência de um atributo 

unificador/universalizador capaz de fazer do coletivo um todo, não gera, como uma 

resposta imediata, a convocação do pai não castrado da horda freudiana. Pai totalitário, 

por ser a própria exceção real que faz existir o todo, retirando o reconhecimento do 

humano do campo político e dialético do ato para jogá-lo novamente na dimensão 

heterônoma da obediência ao Pai, tal como o "humano" se constitui ideologicamente no 

capitalismo. 

 Resultado mais grave disto é que, mediante a desumanização real, porque 

bárbara, à qual o capitalismo desde o início submeteu o ser humano, ao humano 

enquanto tal são fechadas as portas da condição de sujeito de desejo e o real de sua 

desumanização ressurge como sintoma social na condição de proletário, tal como Lacan 

parece entender este termo tomado historicamente, ou seja: para além da desapropriação 

econômica, aquele que é despossuído também dos recursos simbólicos sociais e 

culturais de tratamento do real traumático de sua própria condição. Uma exclusão do 

laço social, portanto. A redução do humano ao húmus. 

 Podemos formular que, no laço possível à lógica coletiva proposta por Lacan, o 

ser humano aparece como traço distintivo e não como elemento unificador. Noutras 

palavras, humano é aquele em condições de se afirmar como tal apesar da condição 

potencial de lhe ser negada a humanidade. Um homem não sabe o que é um homem. O 

único saber que tem é o do que não é um homem (saber sobre o horror e o real da 

barbárie). Mas os homens, um a um, se reconhecem entre si. Não é no saber sobre o 

humano como elemento unificador que a humanidade se sustenta, e sim no fazer-se 

humano contra o não-humano já sabido. O humano não pode ser, portanto, predicado 

comum a todo elemento da coleção humanidade, posto que isto se reconhece e se afirma 
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um a um no próprio laço, mas sem que se saiba o que é. O humano é ato de negar-se 

como não-humano, de modo a fazer da humanidade não uma coleção de seres marcados 

pelo atributo humano, mas sim um coletivo formado por aqueles que, um a um, 

puderam negar sua não-humanidade: o conjunto, então, não pode ser universal (todo 

homem é); mas precisa colocar-se pela via existencial: não existe humano que não tenha 

negado sua não-humanidade (~∃𝑥~𝛷𝑥), sem que haja um atributo unificador do tipo 

∀𝑥𝛷𝑥. Noutros termos, a lógica coletiva lacaniana propõe-nos pensar, já em 1945, a 

humanidade pela via feminina do não-todo. 

 Para a lógica da humanidade, assim, vale afirmarmos que o todo é falso e que 

sua expressão se objetiva em ato, no laço social e a cada vez, e não como pré-requisito 

ideal e abstrato ao qual bastaria se ajustar e repetir. A humanidade é práxis histórica e 

não natureza dada. Mas também histórica o é a desumanização, cujo saber politicamente 

não podemos retirar do caminho sem o risco de repetirmos os horrores que já 

alcançamos em nome da perfeição humana como razão pré-concebida. 

 O laço social capitalista, por ser ordenado pela redução do trabalho à mercadoria 

e pela extração da mais-valia, fundamenta-se na coisificação e expropriação do homem. 

Neste laço só pode ser humano aquele que encontra recursos para negar sua condição de 

coisa expropriada. A barbárie capitalista aí se apresenta na produção do resto - da coisa 

expropriada na qual coloca o homem desumanizado - e na ocultação desta produção, ao 

tentar extrair o reconhecimento do humano de sua dialética no próprio laço, fazendo 

dele um atributo reificado de coleção sob a posse daqueles que ditam suas regras. O 

capitalismo transforma os homens em coisas e coisifica o que é ser homem. Assim, por 

exemplo, para certa elite de São Paulo há o risco de não ser reconhecido como humano 

todo aquele que não for burguês, branco, do sul-sudeste, cristão e heterossexual. E a 

solução para eles é simples: quem quiser ser humano, que tente se aproximar 

obedientemente da coleção e busque adquirir seus atributos. Os atributos estão 

previamente dados e não dependem de qualquer dialetização ou devir do próprio laço 

social. 

 

II - A "humanidade em trânsito": o proletário e o sintoma social 

 

 Avancemos um pouco no modo como Lacan propõe entendermos, pela teoria 

psicanalítica, o sintoma social. Para tanto, retomo uma citação emblemática da 

conferência A Terceira: 
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Há apenas um sintoma social: cada indivíduo é realmente um proletário, isto 

é, não tem nenhum discurso com que fazer laço social, em outras palavras, 

semblante. Foi ao que Marx remediou, remediou de uma maneira incrível. 

Dito e feito. O que ele emitiu implica que não há nada a mudar. É bem por 

isso, aliás, que tudo continua exatamente como antes. (1974/inédito) 

 

 Só há um sintoma social: o proletário. Para entendermos esse ponto, devemos 

lembrar que a greve é o único laço social que faz aparecer a verdade coletiva do 

trabalho, como Lacan (1968-69/2008) propõe no Seminário 16: 

 
A greve é justamente uma espécie de relação que une o coletivo ao trabalho. 

É a única, aliás. Estaríamos totalmente errados ao crer que um cara que está 

numa linha de montagem trabalha coletivamente. Mas é ele quem executa o 

trabalho. Na greve, a verdade coletiva do trabalho se manifesta. (p.41) 

 

 O capitalismo faz uso da ciência para melhor explorar, um a um, a força do 

trabalhador. A coletividade da linha de montagem só tem sentido quando 

tecnologicamente racionalizada dentro do discurso científico, mas o sujeito do 

trabalhador é negado por este discurso, apesar da execução do trabalho. O sujeito do 

trabalhador surge como tal na greve, que é a expressão maior, no capitalismo, do 

discurso da histérica. A linha de montagem é, em si mesma, uma montagem que reduz 

os sujeitos à condição alienada do objeto. O coletivo da greve, neste sentido, seria uma 

desmontagem, isto é, uma saída da cena de gozo pela via do ato coletivo? 

Pois bem, a revelação da detenção da produção do mais-de-gozar pelo capitalista 

implica a ruptura com a ideologia e, por isso, a erupção da verdade. Vale a pena vermos 

o que Lacan (1968-69/2008) diz sobre isso no Seminário 16: 

 
Sem dúvida, o trabalhador é o lugar sagrado desse elemento conflituoso que é 

a verdade do sistema, e que emerge quando um saber, sustentado de forma 

tão mais perfeita quanto mais é idêntico à sua própria percepção no ser, 

dilacera-se em algum ponto. (p.38) 

  

 E vale retomarmos a definição que Lacan (1966/1998) dá de sintoma atribuindo 

sua invenção à Marx: "É difícil não ver introduzida, desde antes da psicanálise, uma 
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dimensão que poderíamos dizer do sintoma, que se articula por representar o retorno da 

verdade como tal na falha de um saber." (p. 234) 

 Lacan situa, na reivindicação do trabalhador, o ponto no qual a verdade rompe 

com o saber ideológico da ciência e do capitalismo. A greve surge, então, associada ao 

sintoma social. 

 Temos assim, na condição do proletário, o que se pode extrair do contrário que é 

dizer que o trabalhador só faz coletividade na greve: fora dela o que ele encontra é a 

segregação, o isolamento e o desprovimento de tudo. É na figura histórica do proletário 

que podemos dizer que na sociedade capitalista há algo que falha, que não vai bem. E é 

por isso que Marx, segundo Lacan, pôde ler na figura do proletário o autor do ato capaz 

de transformar a sociedade e o lugar de onde o real insiste em dizer a verdade sobre o 

capitalismo. Recuperemos aqui, para esclarecer esta posição, a citação de Lacan do RSI: 

 
Buscar a origem da noção de sintoma, que não é absolutamente a se buscar 

em  Hipócrates, mas em Marx, em sua ligação entre o capitalismo e o tempo 

feudal. Leiam toda a literatura aí, o capitalismo é considerado como tendo 

certos efeitos, e por que, efetivamente, não os teria? Esses efeitos são, afinal, 

benéficos, já que têm a vantagem de reduzir a nada o homem proletário, 

graças a que o homem proletário realiza a essência do homem, e, por ser de 

tudo despojado, está encarregado de ser o messias do futuro. Tal é a maneira 

como Marx analisa a noção de sintoma. Ele dá, é claro, uma multidão de 

outros sintomas, mas a relação destes com uma fé no homem é totalmente 

incontestável. (LACAN, 1974-75, aula de 18 de fevereiro de 1975, p.37) 

 

 O autor esclarece, aqui, o lugar de nada da essência do homem e sua articulação 

com o devir de um sujeito. O homem desprovido é nada, é isso. E lá onde estava o isso 

um sujeito deve advir: Wo Es war, soll Ich werden. Retomo aqui a articulação deste 

nada como essência do homem com a barbárie a ser assimilada com o saber do não-

humano a ser negado no ato de humanização que se dá no e pelo laço social. Assim, de 

modo equivalente, o humano é o devir da negação da essência do homem como nada. É 

a temporalização que nega, ao fazer história, o estado dado de negatividade radical 

próprio da ausência lógica de atributos para o humano. 

 Lacan lê na figura do proletário em Marx, enquanto agente portador do futuro, a 

concretização histórica da divisão do sujeito colocada por Freud (1988) no final de sua 

conferência XXXI, de 1932. E o que é esta divisão do sujeito senão o sintoma? 
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	   Lacan deixou claro no Seminário 22 que se deve buscar a origem do sintoma em 

Marx, na ligação entre o capitalismo e o tempo feudal. Vamos ver, então, o que 

podemos encontrar no capítulo XXIV do Livro Primeiro de O Capital, que trata sobre 

isso.  

 
A estrutura econômica da sociedade capitalista proveio da estrutura 

econômica da sociedade feudal. A decomposição desta liberou os elementos 

daquela. 

O produtor direto, o trabalhador, somente pôde dispor de sua pessoa depois 

que deixou de estar vinculado à gleba e de ser servo ou dependente de outra 

pessoa. Para tornar-se livre vendedor de força de trabalho, que leva sua 

mercadoria a qualquer lugar onde houver mercado para ela, ele precisa ainda 

ter escapado do domínio das corporações, de seus regulamentos para 

aprendizes e oficiais e das prescrições restritivas do trabalho. Assim, o 

movimento histórico, que transforma os produtores em trabalhadores 

assalariados, aparece, por um lado, como sua libertação da servidão e da 

coação corporativa; e esse aspecto é o único que existe para nossos escribas 

burgueses da História. Por outro lado, porém, esses recém-libertados só se 

tornam vendedores de si mesmos depois que todos os seus meios de produção 

e todas as garantias de sua existência, oferecidas pelas velhas instituições 

feudais, lhes foram roubados. E a história dessa sua expropriação está 

inscrita nos anais da humanidade com traços de sangue e fogo. (MARX, 

1867/1985, p.262 [itálicos nossos]) 

 

 Não são estes os traços que Lacan encontra como trauma da sociedade 

capitalista ao propor o proletário, em sua máxima expropriação, como único sintoma 

social? Não podemos dizer que a desumanização proletária, a expropriação quase 

absoluta, interroga fortemente a humanização possível na sociedade capitalista? Não é 

esta expropriação traumática que funda um saber sobre o não-humano e o ser 

humanamente possível como negação do não-humano? 

 Outra citação: 

 
O que faz época na história da acumulação primitiva são todos os 

revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em formação; 

sobretudo, porém, todos os momentos em que grandes massas humanas são 

arrancadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas 

no mercado de trabalho como proletários livres como os pássaros. A 

expropriação da base fundiária do produtor rural, do camponês, forma a 
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base de todo o processo. Sua história assume coloridos diferentes nos 

diferentes países e percorre as várias fases em sequência diversa e em 

diferentes épocas históricas. Apenas na Inglaterra, que, por isso, tomamos 

como exemplo, mostra-se em sua forma clássica. (MARX, 1867/1985, p.263 

[itálicos nossos]) 

 

 Se temos diferentes coloridos e várias fases da História desta desapropriação, 

não podemos buscar, em nossos dias, novos modos e cores para esta expropriação? Não 

encontraremos hoje, mediante uma nova configuração histórica, os ciclos urbanos (e 

não mais rurais) destas expropriações? Esta é a tese de David Harvey, conforme 

veremos a seguir. 

 Continuemos com o texto de Marx: 

 
O último grande processo de expropriação dos lavradores da base fundiária é 

finalmente a assim chamada Clearing of Estates (clarear propriedades, de 

fato, limpá-las de seres humanos). Todos os métodos ingleses até agora 

observados culminaram no “clarear”. Como se viu, pela descrição da situação 

moderna, na parte anterior, trata-se agora, que já não há camponeses 

independentes para serem varridos, de “clarear” os cottages, de modo que os 

trabalhadores agrícolas já não encontram o espaço necessário para suas 

moradias, nem mesmo sobre o solo que lavram. (MARX, 1867/1985, p.271) 

Como exemplo do método dominante no século XIX, bastam aqui as 

“clareações” levadas a cabo pela duquesa de Sutherland. Essa pessoa 

economicamente instruída decidiu, logo ao assumir o governo, empreender 

uma cura econômica radical e transformar todo o condado, cuja população já 

havia antes, mediante processos semelhantes, sido reduzida a 15 mil, em 

pastagem de ovelhas. De 1814 até 1820, esses 15 mil habitantes, cerca de 3 

mil famílias, foram sistematicamente expulsos e exterminados. Todas as suas 

aldeias foram destruídas e arrasadas pelo fogo, todos os seus campos 

transformados em pastagem. Soldados britânicos foram encarregados da 

execução e entraram em choque com os nativos. Uma velha senhora foi 

queimada nas chamas da cabana que ela se recusava a abandonar. Dessa 

forma, essa madame apropriou-se de 794 mil acres de terras, que desde 

tempos imemoriais pertenciam ao clã. (MARX, 1867/1985, p.272-3) 

 

 Não são desapropriações semelhantes as que encontramos hoje no jogo 

selvagem da especulação imobiliária presente nos grandes centros urbanos atuais? 
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Os expulsos pela dissolução dos séquitos feudais e pela intermitente e 

violenta expropriação da base fundiária, esse proletariado livre como os 

pássaros não podia ser absorvido pela manufatura nascente com a mesma 

velocidade com que foi posto no mundo. Por outro lado, os que foram 

bruscamente arrancados de seu modo costumeiro de vida não conseguiam 

enquadrar-se de maneira igualmente súbita na disciplina da nova condição. 

Eles se converteram em massas de esmoleiros, assaltantes, vagabundos, em 

parte por predisposição e na maioria dos casos por força das circunstâncias. 

Daí ter surgido em toda a Europa ocidental, no final do século XV e durante 

todo o século XVI, uma legislação sanguinária contra a vagabundagem. Os 

ancestrais da atual classe trabalhadora foram imediatamente punidos pela 

transformação, que lhes foi imposta, em vagabundos e paupers. A legislação 

os tratava como criminosos “voluntários” e supunha que dependia de sua 

boa vontade seguir trabalhando nas antigas condições, que já não existiam. 

(MARX, 1867/1985, p.275, [itálicos nossos]) 

 

 O final desta citação não valeria ainda para os nossos dias? Sigamos, para ver 

como conclui Marx: 

 
Esmoleiros velhos e incapacitados para o trabalho recebem uma licença para 

mendigar. Em contraposição, açoitamento e encarceramento para vagabundos 

válidos. Eles devem ser amarrados atrás de um carro e açoitados até que o 

sangue corra de seu corpo, em seguida devem prestar juramento de 

retornarem a sua terra natal ou ao lugar onde moraram nos últimos 3 anos e 

“se porem ao trabalho” (to put himself to labour). (MARX, 1867/1985, 

p.275) 

 Assim, o povo do campo, tendo sua base fundiária expropriada à força 

e dela sendo expulso e transformado em vagabundos, foi enquadrado por leis 

grotescas e terroristas numa disciplina necessária ao sistema de trabalho 

assalariado, por meio do acoite, do ferro em brasa e da tortura. 

 Não basta que as condições de trabalho apareçam num pólo como 

capital e no outro pólo, pessoas que nada têm para vender a não ser sua 

força de trabalho. Não basta também forçarem-nas a se venderem 

voluntariamente. Na evolução da produção capitalista, desenvolve-se uma 

classe de trabalhadores que, por educação, tradição, costume, reconhece as 

exigências daquele modo de produção como leis naturais evidentes. (MARX, 

1867/1985, p.275, [itálicos nossos]) 
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 Notemos nos trechos anteriores de que modo a violenta expropriação que produz 

aos poucos o proletário o coloca como sujeito fora do laço, como sem casa, sem terra, 

sem lugar a não ser o de sua própria coisificação. É por isso, entendemos, que Lacan 

(1974) diz que “há apenas um sintoma social: cada indivíduo é realmente um proletário, 

isto é, não tem nenhum discurso com que fazer laço social, em outras palavras, 

semblante” (p.8). Só lhe sobra ser o resto. Mas diz também Lacan: “Foi ao que Marx 

remediou, remediou de uma maneira incrível. Dito e feito. O que ele emitiu implica que 

não há nada a mudar. É bem por isso, aliás, que tudo continua exatamente como antes.” 

(p.9). Isto é: mediante o despojamento do proletário que o leva à condição de resto, e 

que coincide formalmente com a alienação do sujeito ao objeto a do gozo do Outro, 

Marx propõe ao proletariado o estatuto de messias do futuro, recolocando-o no laço 

social enquanto sujeito da história. Vejamos: 

 
O progresso da indústria, cujo portador involuntário e não-resistente é a 

burguesia, coloca no lugar do isolamento dos trabalhadores, pela 

concorrência, sua união revolucionária, pela associação. Com o 

desenvolvimento da grande indústria, a burguesia vê, pois, desaparecer sob 

seus pés o fundamento sobre o qual ela produz e se apropria dos produtos. 

Ela produz, pois, antes de mais nada, seus próprios coveiros. Sua queda e a 

vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. (...) De todas as classes 

que hoje se defrontam com a burguesia, apenas o proletariado é uma classe 

realmente revolucionária. As demais classes degeneram e desaparecem com a 

grande indústria, o proletariado é seu produto mais genuíno. Os estamentos 

médios, o pequeno industrial, o pequeno comerciante, o artesão, o camponês, 

todos eles combatem a burguesia para evitar que sua existência como 

estamentos médios se extinga (...) eles são reacionários, pois procuram guiar 

a roda da história para trás. (MARX, Karl e ENGELS, F. Manifest der 

Kommunistischen Partei. Londres, 1848. pp. 11, 9. / In: MARX, 1867/1985, 

p.294, nota 252) 

 

  Como podemos observar clinicamente, a angústia faz sintoma: a defesa do 

proletário frente à angústia de sua identificação com o objeto de gozo do Outro pode ser  

recolocar-se na condição de sujeito pela via do sintoma (é a tese marxiana, segundo 

Lacan). O problema, no entanto, parece ser o modo como o proletário reconstrói sua 

entrada no laço social, pois faz isso delegando a um mestre o saber sobre seu 

sofrimento. A reivindicação histérica demanda por um mestre, e é por isso que Lacan 
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(1974) afirma que Marx remediou, que o que ele emitiu implica que não há nada a 

mudar e que tudo continua exatamente como antes. Lembremos o que Lacan disse aos 

manifestantes de 1968: 

 
 Se tivessem um pouco de paciência, e se aceitassem que nossos 

improvisos continuassem, eu lhes diria que a aspiração revolucionária só tem 

uma chance, a de culminar, sempre, no discurso do mestre. Isto é o que a 

experiência provou. 

 É ao que vocês aspiram como revolucionários, a um mestre. Vocês o 

terão. (LACAN, 1969-70/1992, p.196). 

 

 Seria possível que o sintoma social, enquanto estofo da verdade que é, organize 

sua emergência nas brechas do saber hegemônico por meio de uma lógica coletiva que 

não seja a da psicologia das massas? Creio que seja esta a questão que o pensamento de 

Lacan nos permite propor e que, talvez, os novos movimentos sociais nos deixam pistas. 

 Antes de seguir adiante, tomemos um exemplo de interpretação do próprio 

Lacan, mencionado por Suzanne Hommel no documentário Um encontro com Lacan, de 

Gérard Miller e Leslie Grunberg. 

 
Sou da Alemanha e nasci em 1938. Portanto, vivi os anos da guerra com 

todos os horrores, as angústias, o pós-guerra, a fome, as mentiras...  

Sempre quis deixar a Alemanha por causa disso. E, desde o início das 

primeiras sessões, eu perguntei à Lacan: “posso me curar desse sofrimento?” 

e, dizendo isso, entendi que não. Eu havia pensado que podia arrancar essa 

dor de mim com a análise. Não, havia uma maneira de me olhar que me fez 

perceber: “Não. Será preciso fazer isso a vida toda.” 

Um dia, numa sessão, contei a Lacan um sonho que tive. Eu disse: “acordo 

todo dia às 5h” e acrescentei: “era às 5h que a Gestapo vinha procurar os 

judeus em suas casas”. Nesse momento Lacan se levantou como uma flecha 

de sua poltrona, veio na minha direção e me fez um carinho muito doce no 

rosto. Eu entendi: geste à peau, o gesto... Ele transformou a Gestapo em um 

geste à peau. Em um gesto carinhoso. Um gesto extremamente carinhoso. E 

essa surpresa não diminuiu a dor, mas fez outra coisa. A prova, agora, 40 

anos depois, é que eu ainda conto esse gesto, eu ainda o tenho no rosto. É um 

gesto que também é um apelo à humanidade, qualquer coisa assim. 

(MILLER & GRUNBERG, 2011, 16min53 até 18min44, [itálicos nossos]) 
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 No carinho que Lacan fez em Hommel, provocando a equivocação significante 

entre Gestapo e geste à peau, o que entrou em jogo não foi exatamente uma certa 

assimilação dialética da barbárie vivida por Hommel e uma retomada da lógica do 

humano pela via do 2o passo (os homens se reconhecem entre si)? 

 Ao supor em Hommel um sujeito capaz de se afirmar humano Lacan não faz 

ressoar em Gestapo outra coisa que o sentido desumano que ali cristalizava um real de 

gozo fora do laço social? A equivocação significante de Gestapo a geste à peau não é 

uma operação de convite ao laço pela suposição do humano/sujeito que dele foi expulso 

pela barbárie totalitária? Não há uma passagem de algo real bárbaro de gozo da 

experiência vivida por Hommel no gueto, diante da Gestapo, para a ressonância 

simbólica do humano que se pode assumir e afirmar no reconhecimento do gesto na 

pele feito como negação do não-humano? 

 Podemos transpor esta mesma lógica para o ato fotográfico de Sebastião Salgado 

e seu esforço de negar o desumano ao buscar algo no sujeito/humano no olhar de seus 

fotografados? 

 Não seria o clique de Salgado um geste à peau como desesperada tentativa de 

recolocar no laço social o que a barbárie decorrente da sociedade coisificadora e 

expropriadora de homens dela retirou? Não será por isso que Salgado insiste em buscar 

o enigma de cada olhar dizendo que não é ele quem tira a foto, mas sim que é o 

fotografado quem lhe dá a foto, momento que ele reconhece como sendo, talvez, o do 

ato da afirmação humana do outro? 

 A arte de Salgado não seria, em sua síntese política, uma tentativa de, mais do 

que nos mostrar o sintoma social (o proletário como fora do laço), de supor no 

desumanizado o humano ao negar-lhe a desumanização? Salgado sabe o que não é um 

homem e diz não saber mais o que é um homem, mas parece claramente buscar, entre 

seu olhar de fotógrafo e o olhar de quem fotografa, registrar o ato pelo qual se podem 

reconhecer homens entre si a partir do ato subjetivo de afirmação da humanidade pela 

negação do não-humano. Ato que pode ser captado na imagem pelo dizer do olhar. 

 Não à toa Salgado (2000a) parece querer fotografar um a um. Cito-o, a partir de 

um livro em que apresenta, uma a uma, fotografias de crianças em condição extra-

muros: 

 
Todo fotógrafo que já tenha trabalhado entre refugiados ou migrantes 

urbanos verificou esse fato. Há crianças por toda a parte, em geral mais 
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visíveis do que os adultos. Ao ver uma câmera, dão pulos de entusiasmo, 

riem, acenam, empurram-se umas às outras na esperança de ser fotografadas. 

Às vezes sua alegria de viver chega a interceptar o registro fotográfico do que 

está acontecendo com elas. Como é possível uma criança sorridente 

representar o infortúnio mais profundo? (p.7) 

Quando voltei para casa, em Paris, um belo dia dei com aquelas fotos e no 

mesno instante percebi sua intensidade. Crianças que alguns segundos antes 

de serem fotografadas estavam rindo e gritando, de repente haviam ficado 

sérias. O grupo ruidoso se transformara em indivíduos que, por meio da 

roupa, da pose, da expressão e do olhar, contavam suas histórias com 

franqueza e dignidade desarmantes. Os olhos daquelas crianças, mais do que 

qualquer outra coisa, eram como janelas de suas almas. E, através deles, a 

tristeza e o sofrimento que elas haviam encontrado em suas curtas vidas eram 

dolorosamente visíveis. (p. 8) 

Todos os anos a UNICEF publica um relatório alarmante, sobre a situação 

das crianças no mundo todo. Fornece detalhes desanimadores sobre carências 

que afetam centenas de milhões de crianças em todo o planeta nas áreas de 

saúde, educação e moradia. Este livro de fotografias não pretende fazer esse 

tipo de análise. Simplesmente mostra noventa crianças de diferentes regiões 

da Terra num determinado dia de suas vidas. Elas aparecem lindas, felizes, 

orgulhosas, pensativas ou tristes. Por um breve instante, tiveram condições de 

dizer "Eu sou". Em seguida, depressa demais, ficarão adultas e outras 

crianças tomarão seu lugar. (p. 9) 
  

 Salgado, com sua lente, sua arte e suas excursões pela barbárie espalhada pelo 

mundo (mas, especialmente, no continente africano), busca escutar o sintoma social, 

escutar o dejeto fora do laço, dar-lhe a condição de sujeito, de um querer dizer, pleno de 

significância, retirando-o, seja do sem sentido e do silêncio da barbárie, seja dos 

sentidos cristalizados que lhe denegam a humanização. Cito-o novamente: 

 
Durante seis anos, em quarenta países, trabalhei em meio a esses fugitivos - 

nas estradas ou nos campos de refugiados, ou ainda nas favelas urbanas 

aonde eles frequentemente iam parar. Muitos atravessavam os piores 

momentos de suas vidas. Estavam assustados, mal alojados e humilhados. 

Mesmo assim, aceitavam ser fotografados porque, acredito, queriam que seu 

sofrimento fosse divulgado. Sempre que possível, eu lhes explicava que 

minha intenção era essa. Muitos não faziam mais do que postar-se diante de 

minha câmera e dirigir-se a ela como se fosse um microfone. (SALGADO, 

2000, p. 7) 
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Somos todos afetados pela brecha cada vez maior que separa os ricos dos 

pobres, pelo acesso à informação, pelo crescimento populacional no Terceiro 

Mundo, pela mecanização da agricultura, pela urbanização galopante, pela 

destruição do meio ambiente, pelo fanatismo nacionalista, étnico e religioso. 

As pessoas arrancadas de seus lares são apenas as vítimas mais visíveis de 

uma convulsão global que decorre exclusivamente de nossos atos. 

[...] Para mim, essa convulsão populacional global representa um momento 

tão importante quanto o que marcou o final da Idade Média. Estamos 

passando por uma revolução em nossa maneira de viver, produzir, 

comunicar, urbanizar e viajar. Finalmente estamos ficando genuinamente 

modernos, pois a maioria dos habitantes do mundo é, hoje, urbana. Tornamo-

nos um só mundo: nos pontos remotos do planeta, as pessoas estão sendo 

deslocadas essencialmente pelas mesmas razões. (SALGADO, 2000, p. 8) 

  

 Notemos como Salgado é sensível à relação existente entre o processo histórico 

atual de despossessão e aquele que citamos do capítulo XXIV do livro primeiro de O 

capital, referente à passagem do feudalismo ao capitalismo. 

 

III - O ciclo histórico do mal-estar fora dos muros: a lógica capitalista da 

"acumulação por despossessão" 

 

 Passo agora, ainda que brevemente, à leitura de Harvey (2013) da atualidade da 

luta de classes num artigo muito interessante intitulado O direito à cidade. Sua leitura 

pode nos ajudar a pensar a relação dos movimentos de ocupação das cidades com a 

expropriação estruturalmente presente no capitalismo. 

 Harvey nos recorda, de início, que as cidades historicamente sempre surgiram 

nos lugares onde existe excedente de produção, estando, assim, marcadas em sua 

origem pela lógica de acumulação de capital. 

 A partir de uma análise materialista história dos processos de deslocamento e 

reurbanização - de modos, algumas vezes, não menos selvagem que os descritos por 

Marx referentes à desapropriação de camponeses na passagem da economia feudal à 

capitalista - Harvey demonstra que a "'acumulação por despossessão' está no cerne da 

urbanização sob o capitalismo e está originando numerosos conflitos devido à tomada 

de terras valiosas de populações de baixa renda, que em muitos casos vivem ali há 

muitos anos" (http://revistapiaui...). 
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 Apresenta-nos três ciclos de reurbanizações associadas a crises do capitalismo 

como tratamentos das mesmas. 

 O primeiro em Paris, no Segundo Império. Diante de uma das primeiras crises 

econômicas de capital não reinvestido e desemprego, Napoleão Bonaparte, que assumiu 

o poder após uma revolução fracassada de trabalhadores, enfrentou a crise econômica 

implantando um programa ousado de investimentos em infraestrutura e reurbanização 

em toda a região europeia sob seu domínio. A questão não era propriamente a 

modernização da Europa, mas a absorção dos investimentos de capital e de mão de obra 

estagnados. Daí nasceu, em meados do século XIX, a Paris cidade luz de Geroges-

Eugène Haussmann: "tudo isso modificou a vida urbana de modo que ela pudesse 

absorver o dinheiro e as mercadorias, por meio do consumismo" (http://revistapiaui...). 

 Porém, em 1868 o sistema financeiro especulativo e as instituições de crédito 

ruíram, superdimensionados. Consequências: 

 
Haussmann foi demitido; Napoleão III, em desespero, foi à guerra contra a 

Alemanha de Bismarck e saiu derrotado. No vácuo que se seguiu surgiu a 

Comuna de Paris, um dos maiores episódios revolucionários da história do 

capitalismo urbano – nascida, em parte, de uma nostalgia daquele mundo que 

Haussmann tinha destruído, e do desejo de retomar a cidade por parte dos que 

se viram despossuídos pelas obras que ele impôs. (http://revistapiaui...) 

 

 O segundo ciclo, Harvey localiza nos EUA, na década de 40: "A enorme 

mobilização para o esforço de guerra resolveu temporariamente a questão de como 

investir o capital excedente, problema que parecera tão intratável na década de 30" 

(http://revistapiaui...). 

 Mais uma vez, a solução para a aplicação do capital excedente e da absorção da 

mão de obra foram os investimentos em reurbanização e infraestrutura. Desta vez o 

nome foi Robert Moses e a cidade, Nova Iorque (mas estendeu-se a todos os grandes 

centros metropolitanos do país). 

 
A chamada suburbanização dos Estados Unidos não envolveu apenas a 

renovação da infraestrutura. Como na Paris do Segundo Império, acarretou 

uma transformação radical no estilo de vida, trazendo novos produtos, desde 

casas até geladeiras e aparelhos de ar-condicionado, assim como dois carros 

na garagem e um enorme aumento no consumo de petróleo. Também alterou 

o panorama político, pois a casa própria subsidiada para a classe média 
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mudou o foco de ação da comunidade, que passou para a defesa dos valores 

da propriedade e da identidade individual, inclinando o voto dos subúrbios 

para o conservadorismo. Dizia-se que os donos da casa própria, 

sobrecarregados de dívidas, seriam menos propensos a entrar em greve. 
(HARVEY, http://revistapiaui...) 

 

 No fim dos anos 60, nova crise mostrou os limites desta empreitada e novamente 

surgiram movimentos com valor revolucionário marcados pelo questionamento do 

espaço e da vida urbana: 

 
[...] as feministas, por exemplo, a proclamar que o subúrbio era o símbolo de 

todos os seus descontentamentos básicos.  

[...] a vida sem alma dos subúrbios também teve papel fundamental nos 

acontecimentos dramáticos de 1968 nos Estados Unidos. Estudantes da classe 

média branca, insatisfeitos, entraram numa fase de revolta, buscaram alianças 

com grupos marginalizados que reivindicavam seus direitos civis e uniram 

forças contra o imperialismo americano, criando um movimento para 

construir um mundo diferente – incluindo uma experiência urbana diferente. 

(HARVEY, http://revistapiaui...) 

 

 O terceiro ciclo, Harvey o localiza na atualidade, de modo, porém, globalizado. 

As crises de investimento de capital do final dos anos 90 e início do século XXI 

mobilizaram o setor imobiliário em diversas partes do mundo: EUA, Grã-Bretanha e 

Espanha, entre outros. A China, por exemplo, como informa Harvey, desde o ano 2000 

vem usando quase a metade de todo o cimento do mundo. Sabemos da importância dos 

investimentos chineses em infraestrutura para o alavancamento de nossa balança 

comercial assentada na exportação de commodities, assim como sabemos dos efeitos 

drásticos, ao capitalismo mundial, do estouro da bolha de especulação imobiliária 

norteamericana. 

 Cito Harvey: 

 
Essa escala global torna difícil entender que o que está acontecendo é, em 

princípio, semelhante às transformações que Haussmann comandou em Paris. 

Pois o boom da urbanização global dependeu, tal como todos os outros antes 

dele, da construção de novas instituições e arranjos financeiros que 

organizem o crédito necessário para sustentá-la. As inovações financeiras 

iniciadas nos anos 80 – como a revenda em todo o mundo de papéis 
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lastreados nas dívidas hipotecárias – tiveram papel crucial. Seus muitos 

benefícios incluíam a dispersão do risco, o que não significou eliminá-lo.  

Sem controles adequados, essa onda de “financeirização” se transformou na 

chamada crise das hipotecas podres e do valor dos imóveis. As consequências 

se concentraram, primeiro, nas cidades americanas e em torno delas, com 

implicações particularmente graves para os negros de baixa renda e famílias 

chefiadas por mulheres solteiras. A crise também afetou aqueles que, sem 

poder pagar os preços exorbitantes da habitação nos centros urbanos, foram 

forçados a morar nas semiperiferias metropolitanas. Nesses lugares, as 

pessoas compraram a juros, inicialmente baixos, casas padronizadas em 

condomínios construídos especulativamente; com a crise, passaram a 

enfrentar o aumento do custo do transporte para o trabalho e das prestações 

da hipoteca. (HARVEY, http://revistapiaui...) 

 

 Consequência desta crise foi a explicitação da lógica mercantil do que 

chamamos de qualidade de vida e uma certa militarização excludente da vida urbana, na 

qual os espaços de convívio e qualidade de vida são aquartelados, postos para poucos 

intra-muros, enquanto uma classe que não pode mais se reconhecer enquanto tal, fica 

excluída e/ou distante da qualidade de vida dos centros urbanos: 

 
Os resultados estão indelevelmente gravados no espaço das nossas cidades, 

que cada vez mais consistem de fragmentos fortificados, condomínios 

fechados e espaços públicos privatizados, mantidos sob vigilância constante. 

Em especial no mundo em desenvolvimento, a cidade, como escreveu o 

urbanista italiano Marcello Balbo, está se partindo em fragmentos diferentes, 

com a aparente formação de “microestados”. Bairros ricos dotados de todo 

tipo de serviços, como escolas exclusivas, campos de golfe, quadras de tênis 

e segurança particular patrulhando a área 24 horas, convivem com favelas 

sem saneamento, onde a energia elétrica é pirateada por uns poucos 

privilegiados, as ruas viram torrentes de lama quando chove, e a norma é a 

moradia compartilhada. Cada fragmento parece viver e funcionar de forma 

autônoma, aferrando-se firmemente ao que conseguiu agarrar na luta diária 

pela sobrevivência. (HARVEY, http://revistapiaui...) 

 

 Poderíamos listar uma série de exemplos de desapropriação urbana nos últimos 

anos: em Seul nos anos 90, grupos de capangas foram contratados por incorporadoras e 

construtoras para invadir bairros pobres da cidade; em Mumbai, na Índia, 9 milhões de 

pessoas estão oficialmente na condição de faveladas; na China, milhões de pessoas 
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estão sendo atualmente despejadas (HARVEY, http://revistapiaui...); em São José dos 

Campos, em 2012, vimos a desocupação bárbara dos 9 mil moradores do Bairro do 

Pinheirinho; na África do Sul, entre 1997 e 2008, encontramos o maior crescimento 

mundial de especulação imobiliária, com um índice inflacionário de 389% (BOND, 

http://passapalavra.info/2010/04/22660). 

 Diante deste quadro global, em que medida a luta de classes não se manifesta 

hoje, entre outras formas e vias, na disputa pelo espaço urbano? Em que medida a luta 

de classes não está por ser atualizada nas relações entre o canteiro de obras da 

especulação imobiliária e a favelização de nações inteiras? Cito Harvey: 

 
O planeta como canteiro de obras se choca com o “planeta das favelas”. 

Periodicamente isso termina em revolta. Se, como parece provável, as 

dificuldades aumentarem e a fase até agora bem-sucedida, neoliberal, pós-

moderna e consumista do investimento na urbanização estiver no fim e uma 

crise mais ampla se seguir, então surge a pergunta: onde está o nosso 1968, 

ou, ainda mais dramaticamente, a nossa versão da Comuna de Paris? Tal 

como acontece com o sistema financeiro, a resposta tende a ser mais 

complexa porque o processo urbano hoje tem âmbito mundial. 

Há sinais de rebelião por toda parte: as agitações na China e na Índia são 

crônicas, travam-se ferozes guerras civis na África, a América Latina está em 

efervescência. Qualquer uma dessas revoltas pode se tornar contagiosa. Ao 

contrário do sistema financeiro, entretanto, os movimentos sociais urbanos e 

das periferias das cidades não têm em geral conexão uns com os outros. E se, 

de alguma forma, eles vierem a se unir, o que deveriam exigir? (HARVEY, 

http://revistapiaui...) 

 

 No Brasil, um movimento pelo direito ao transporte público gratuito (MPL) não 

é um movimento qualquer se entendido neste contexto. E que ele tenha servido como 

pivô a uma série de outras manifestações e reivindicações nos dá uma pista de sua 

potência de contágio. E se procurarmos nos demais movimentos difusos e sem 

bandeiras espalhados pelo mundo, talvez encontremos em cada um deles uma relação 

com o direito à cidade e à cidadania. 

 Cito sobre isto Maria Caramez Carlotto (2013): 

 
[...] é possível dizer que a radicalidade do Movimento Passe Livre reside não 

somente em sua forma horizontal e autônoma de organização e no modo 

estratégico como disputa sua reivindicação, mas na maneira como coloca o 
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projeto de cidade no centro nevrálgico da sua atuação. Em outras palavras, o 

MPL desafia a esquerda tradicional não apenas pela sua organização, 

ancorada na participação direta, mas também pelo seu conteúdo: é sobre a 

pauta urbana que se volta e é no âmbito das cidades que pretende atuar. 

(http://www.revistafevereiro...) 

  

 O que quero, enfim, colocar, é que os movimentos que temos encontrado nos 

últimos anos não correspondem a uma luta de todos contra todos, mas sim à luta entre 

aqueles que seguem os saberes que sustentam o capital financeiro e aqueles que, como 

verdade incômoda, emergem nas falhas daqueles saberes. Que os primeiros defendam a 

ordem e o progresso do capital, ocultando e reduzindo a luta de classes à banalidade da 

lógica intersubjetiva intra-muros, não nos é novidade, mas que os segundos venham 

reclamar seus direitos e tentar fazer laço social em torno da falta comum e em nome da 

negação de suas desapropriações e expropriações, sem que isto implique aceitar de saída 

os tickets políticos comumente disponíveis como utopias sociais de esquerda prêt-à-

porter, isto é novidade. É uma novidade ao mesmo tempo pós-comunista (como disse 

Ruy Fausto) e anti-capitalista. 

 Que as esquerdas engessadas saibam ouvir estes movimentos sem querer 

contaminá-los ou absorvê-los à esterilidade atual de seu saber burocrático e 

envelhecido, que as direitas não lhes consigam ditar a marcha ou impor-lhes sua moral 

em nome de significantes mestres anacrônicos e que o capitalismo e a ciência não 

consigam convencê-los de suas promessas de gozo totalizado. 

 Diante daqueles que não possuem mais recursos para negar sua condição não-

humana, que queiramos e saibamos inventar meios de ouvi-los como sintomas sociais 

que são e reconhecê-los humanos; diante daqueles que ainda possuem recursos para 

lutar contra sua desumanização, que não os seduzamos com saberes prévios e sentidos 

fechados sobre o que é o humano. 

 Encerro aqui, lembrando da página inicial do livro É isto um homem?, de Primo 

Levi (1988, p. 9): 

 
Vocês que vivem seguros 

em suas cálidas casas, 

vocês que, voltando à noite, 

encontram comida quente e rostos amigos, 

   pensem bem se isto é um homem 
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   que trabalha no meio do barro, 

   que não conhece paz, 

   que luta por um pedaço de pão, 

   que morre por um sim ou por um não. 

   Pensem bem se isto é uma mulher, 

   sem cabelos e sem nome, 

   sem mais força para lembrar,  

   vazios os olhos, frio o ventre, 

   como um sapo no inverno. 

Pensem que isto aconteceu: 

eu lhes mando estas palavras. 

Gravem-nas em seus corações, 

estando em casa, andando na rua, 

ao deitar, ao levantar; 

repitam-nas a seus filhos. 

   Ou, senão, desmorone-se a sua casa, 

   a doença os torne inválidos, 

   os seus filhos virem o rosto para não vê-los. 
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