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PREFÁCIO

Tatiana Roque'

I

T~

l

É cada vez mais freqüente aludir à inseparabilidade
da tríade ética/estética/polític?-, O que seria a união entre
a ~t~~a e a estética, sem a política, senão uma exaltação
do indivíduo? Como se arriscar na associação entre a

1=

estética e a política, sem a ética, depois da terrível

~Ti
J~+

ex:r.eriência nazista? Por que insistir na relação
privilegiada da política com a ética, sem a estética, após
o enfado dos últimos anoS na trajetória da esquerda?
Poderíamos, portanto, retomar a mesma tríade para

falar do título deste livro: Kairàs, Alma Venus, MuItitudo.

~[

Isso quer dizer que cada um desses termos deve ser

I

11

associado, respectivamente, aos domínios do ser, da
criação e da política? Não exatamente, e a necessidade

+1

de repetir, ao fim, a palavra "política" só vem a confirmar

r-1
~~~~t

o caráter apressado de uma tal associação. Para retomar
a essa palavra e saber como associá-la à multidão, é

l----~

preciso percorrer todo o livro, Acontece que _os domínios

+=1

da ética, da estética e da política já haviam sido reunidos

. ____L,

* Professora do Instituto de Matemática da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ).
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intrinsecamente, desde que a noção de yida entrou em
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Prefácio

cena, por exemplo, com Foucault - quando cunhou o

de um horizonte revolucionário. Desutopia é o

termo "biopolítica" -, e com Deleuze - quando a vida

"entrelaçamento da tendência constitutiva e do limite

tomou-se imprescindível para a filosofia .

determinado, crítico" (NEGRI, 1993, p. 279). Tal relação

Gostaríamos, todavia, antes de tudo, de localizar

entre tendência e limite, por ser constitutiva, reverte as

rapidamente o presente livro na obra do próprio Antonio

concepções sobre a divindade e sobre o real. À divindade,

Negri, não de modo cronológico ou bibliográfico, mas em

que chega a ser definida pela ausência de limite, atribui-

relação aos questionamentos levantados em trabalhos

se um sentido do limite, e ao real, ao qual a tendência foi

anteriores, sobretudo aqueles que foram traduzidos

freqüentemente negada, imprime-se, pela ontologia, um

no Brasil, dos quais o mais esclarecedor a esse respeito é

sentido de tendência. E os dois movimentos são

A anomalia selvagem (1993). Nele, após percorrer a obra

inseparáveis, pois o limite não está fora, delimitando o

de Espinosa e apresentar uma análise original do livro V da

real, mas passou para dentro, tomando-o aberto, fazendo

Ética, o autor introduz uma importante observação sobre

com que o ser precise constituir-se. A tens.ão entre

a necessidade de pensar as conseqüências desse

tendência e limite exprime a potência do infinito, e a

como do te:'l:Po. Sem

expressão do ser como qualidade da organização do

revisitar todas as questões aí tratadas, enfatizaremos

infinito é anomalia selvagem. Contudo, afirma Negri, a

apenas o modo como o pensamento do tempo precisou ir

qualificação temporal deste processo constitutivo

além de A anomalia selvagem, onde vemos, em vários

permanece implícita na obra de Espinosa.

pensamento acerca tanto do

~~paço
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de

Os capítulos finais de A anomalia selvagem retomam o

e limite, entre

projeto de Espinosa, explicitando sua temporalidade,

trechos, a tensão ser afirmada como um
expressão do ser: tensão entre

lib~_ração

~odo

instalando-se sobre a borda do ser e em sua

processo de constituição, é possibilidade de alegria: como

o porvir. Fiel ao materialismo, e já pensando "Marx além :.

aceitar a derrota sem ser derrotado? Qual a borda não

de Marx", Negri reconhece que a força produtiva está,

derrotada da revolução? Como estendê-la em projeto? A

materialmente, em equilíbrio instável sobre a borda do

liberação, que há muito vem sendo pensada como utopia,

ser, onde a constituição se debruça sobre o porvir. Se

para ser real, deve ser, sobretudo, desutopia - descoberta

levada às últimas conseqüências, a constituição espacial

8
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do ser em Espinosa inclui uma proposta de metafísica do

p. 298). Essa metamorfose se insere na coletividade e

tempo como constituição. O ser se constrói e escolhe seu

reafirma a potência da comunidade. Serão também estes

porvir, e é preciso, então, investir em uma filosofia do

os temas tratados agora: o eterno, o amor e o comum.

porvir, pois é aí que o pensamento da s.ingularidade (como

O poder constituinte (2002) já falava do amor, e o comum

pensamento construtivo e constitutivo) se abre. A

havia sido citado, entre outros, em um trecho enigmático

dimensão do porvir é, assim, a relação entre ser, produção

de Exílio (2001) que fala do "nome comum". Enigmático

e constituição.

porque Negri faz referência ao úl~mo trabalho d~ Dele_~::e,

o caminho de A anomalia selvagem até agora passa por

não publicado, La grandeur de

M~rx.,

em que teria

vários escritos do mesmo autor, porém nenhum tão

encontrado uma idéia formidável: "Trata-se de traduzir

completo quanto o que temos em mãos. De lá até aqui, por

uma tomada de posição epistemológica como a que

exemplo, o eterno ganhou um destaque especial, o que já

representa a definição do 'nome comum' (um conjunto

havia sido anunciado no posfácio proposto pelo próprio

de percepções que formam um conceito) na construção

Negri à edição brasileira do livro sobre Espinosa, no qual

lingüística de uma comunidade epistemológica. Trata-

-!,

o eterno já era enfatizado como sendo imanente à

se, portanto, da tradução desse processo de produção do

l!

democracia e à potência da democracia: a eternidade é o

'nome comum' num processo ontológico. O comunismo

que se opõe à morte. Tomar-se livre é, portanto, tomar-se

é a multidão que se toma comum" (NEGRI, 2001, p. 32).

eterno. A atividade e a perfeição do existente multiplicam-

As "nove Lições" que iremos aprender partem deste

---I

se quando se desenvolvem na sociedade, logo a

ponto - do nome comum - para reinventar o comunismo.

democracia é condição da experiência de tomar-se eterno.

Na primeira, [<airàs, o nome comum é tema ontológico, é o

-+
Lr

Mas, para além dessa constatação, é preciso saber a causa

e~ento

material desse tomar-se eterno. Como o homem se toma

adequa:-. Descobre-se, assim, que Ja:.iràs está entre o temp?

livre? "Através de uma metamorfose na qual seu corpo e

re.alizado e a abertura do porvir, e é por ele que a af!!mação

I

,

seu espírito, agindo concertadamente,

na

ont?lógica do nome é produção de novo ser. O nome comum,

i

:

razão o amor. A eternidade, portanto, é vivida na práxis

portanto, é consistente no espaço, que está submetido ao

constitutiva, a práxis nos constitui no eterno" (NEGRI, 1993,

tempo (que é sua especificidade). Q_par "passado e futuro",

10
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homogêneos de uma temporalidade

aqui, ao invés disso, de desutapia: investir no po.rvir, como

indiferenciada, q:mvém ser substituído por outros nomes,

vazio, projetando-se nele com pleno ser. Otimismo

~ais ~fi!lados

radical? Crença no mundo, neste mundo.

c~extensivos

com a potência criativa d,~ tempo. Portanto,

instalando-se no ponto de vist,a- do kairõs, que nomes

O ético deve ser pensado na presença eterna, mas

atribuir ao ser que veio a~tes e ao que a,inda não veio?

lembremos que eterno é o "isto aqu,i", finito e cheio de ser,

Antes é o eterno, e

~epois,

o porvk O eterno é o ser que é,

-

--.--

que se lança em direção ao P9.rvir. ~_t~"~a é, portanto, o :,..'

onde está kairàs. Mas kairàs, por sua vez, faz com que, nos

en?"egar-se à desmedida; resistir é o agir "fora da medida",

limites deste eterno, o ser se crie e se incremente. Tal é

O

e potência constituinte é o agir "para além da medida". A

sentido da eternidade: o ser que cria a produz. E o depois

partir daí, aprendemos por que - e como - resistir é sempre

é o porvir.

produzir e produzir é sempre produzir na tensão do

- -

I

-L

É de extrema importância.. neste ponto . a distinção

comum. Pensar o comum é, no pós-moderno, um

i

entre eterno e infinito. Negri postula um finito eterno e

imperativo incontornável. Mas, no pós-moderno, pensar

j

afirma o eterno no lugar do infinito (que estaria ligado ao

o comum é pensar a sua crise. E como captar o sentido

i

futuro). Pensando o eterno na temporalidade, ao rejeitar

dessa crise?

II

o infinito e admitir o kairõs, torna-se possível falar da

,

práx~_s,

A posição ética diante dessa questão é o que há de

responsável pela produção

mais original no pensamento de Negri: é preciso

da eternidade na experiência da desmedida entre o antes

compreender a crise sem se deter diante do escândalo, o

e o depois, entre o eterno e o porvir. A desmedida

que só daria lugar a um catastrofismo estéril (que, não

pressupõe um investimento do ser pleno - cheio - no

raro, se impõe na atualidade), mas também sem se

vazio do porvir: não sabemos o que esperar, mas sabemos

aprisionar na face que o domínio e o controle impõem às

que é preciso incrementar o ser (ainda que, às vezes,

mutações de nosso tempo. Ou seja, sair da armadilha é

tenhamos a ilusão de que basta incrementar o ter). É o

apreender mutações revolucionárias para investir em suas

,

con~trário

conseqüências revolucionárias. Mas, para compreendê-

;

~uturo

-I

{
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consistência de uma

da utopia que, partindo do vazio, investe no

como pleno - além do mais, sendo não-lugar, a

f~damental

las, é

partir de uma

"o~tra

história", não a

utopia fala de lugar, logo é espaço, e não tempo. Trata-se

do poder, não a do domínio nem a do controle, mas a da

12
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y

\ !, resistência que é anterior ao domínio e ao controle, e

Possíveis desdobramentos dessa nova configuração

J~

proyoca suas mutações. Aqui, o espinosismo de Toni Negri

das forças - das forças produtivas - aparecem em

se confirma vigorosamente. Não por uma subscrição

Multitudo. Assistimos, passo a passo, à destituição das

teórica à filosofia de Espinosa, mas pela afirmação viva

soluções mais conhecidas para a crise, entendendo a

Já

era assim em A anomalia

impotência de cada uma, sem vermos erigir-se, de seus

selvagem, quando o limite havia passado para dentro do

escombros, nenhuma outra solução preconcebida ou

d: uma ética que é alegria.

~~r,

aberto à constitui5ão, e a borda não derrotada

predeterminada. Apenas entendimento do problema,

da revolução, pensada como projeto. Em Kairàs, Alma

esboços de possíveis determinações, apostas em vias de

Venus, Multitudo, procura-se tirar todas as conseqüências,

saída: estas Lições apresentam a admirável cor~gem de

por ora possíveis, dessa abertura, e dar um passo além

acre?-itar n? presente (mesmo em crise) e apostar em sua

na direção da dinâmica da constituição propriamente

abertura (sem antecipar nenhuma solução). Tal pode ser

Pen~~_positivamente

a razão do incômodo que o pensamento político de Negri

as re~i~~êIlcias (e suas mutações no pós-moderno), e dar

certamente provoca naqueles que crêem ter soluções - a

um primeiro passo "para além", é uma das principais

estes, ele responde com problemas em aberto. Mas há

r-I

motivações de Alma Venus, sem dúvida o conjunto de

também, é claro, perguntas que são respondidas neste

Lições de maior força e beleza. Na verdade, Alma Venus

livro; por exemplo, um de seus objetivos declarados é o

~j

foi escrito antes dos outros dois: Kairàs, que busca

de resolver a antiga aporia do materialism?, investigando

estabelecer suas bases lógicas e ontológicas, e Multítudo,

como o pensamento materialista pode unir, a partir do ' '

que desdobra suas conseqüências à guisa de uma

comum, eternidade e inovação.

~~
i

1

+

r
4

I

1

real; o

dita, suas condições e suas forças.

efetividade livre das amarras de qualquer soberania.

Parte-se de uma dupla herança: por um lado,

Nenhum comentário sucinto que fizéssemos a respeito

Espinosa e seu pensamento da liberdade como

de Alma Venus estaria à altura da clareza e do impacto de

construção imanente a partir de forças vivas; por outro, o

seus prolegômenos sobre a pobreza e sobre o amor. Aqui

materialismo e sua compreensão da relação entre

, -i -

a política - biopolítica - é pensada em sua feroz

eternidade e existência. Valorizando os avanços de ambos,

~~-

atualidade, e sua dinâmica, absolutamente renovada.

trata-se de ir além e dar alguns passos para resolver

±

[f

~
~~
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aquela aporia: eternidade e inovação só poderão se

motor de qualquer filosofia e que, no caso, são distintos,

relacionar se admitirmos que a progressão do comum é

apesar de terem muitos pontos em comum, dos quais os

criativa, propõe Negri. Sendo assim, o comum não é o

de

resultado, mas a chave para a constituição do mundo,

mereceram a admiração daquele, como os vimos celebrar

uma vez que a expressão do comum se dá sobre a borda

em diversas ocasiões. Mas, como dissemos, esses problemas

do ser e do tempo_ É claro que, no comum, vida e política

apresentam distinções não desprezíveis - basta lembrar

são indistinguíveis, mas, por isso mesmo, as condições

o fato de que Deleuze e Guattari falam de d~vir como um

-j

formais desse comum devem ser postas à prova no terreno

devir minoritário, l ao passo que Negri prefere investir na

ético-político.

abertur~

I
-I

Segundo Negri, o pensamento de Deleuze e Guattari

~

I:
j
-~

De~euze

têm grande influência sobre Negri, e os deste

do porvir. Observamos, ainda, que, para fazer

face ao apris~,??~~mento da medida, D~leuze propõe a
~egri,

se aproximou bastante desta renovação da política, mas

idéia de ri_tmo, enquanto

apresentou o comum como um círculo sem saída, ao

contrapõe a afirmação da desmedida. Não é por acaso,

despedaçar a borda do tempo e afirmar a duração_ Com

pois, que o pensamento de Deleuze e Guattari é lembrado,

-I,

nossas palavras, diríamos que ao aio_'l!, vertente do

na maioria das vezes,

I

b:rgsonismo de Deleuze, ele propõe substituir o kairos.

relação a questões micropolíticas, e o de Negri pode ser

I
I

Uma pequena crítica em relação ao devir" já havia sido

uma ferramenta mais útil para pensar a política tout court.

- I

esboçada em A anomalia selvagem, e a introdução do kairàs

Nesse sentido, como pensamos que essas duas vertentes

I
-I

explica melhor por que esse conceito é considerado

não se opõem, é uma grande chance termos os dois

impróprio. Grande parte dos leitores de Negri, ao menos

pensamentos à nossa disposição.
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a esta mesma medida,

grande propriedade, em '

no Brasil, são também leitores de Deleuze e Guattari, e é

Na filosofia de Deleuze e Guattari, a triade ética/

importante sublinhar que nossos comentários sobre as
diferenças entre os dois pensamentos não visam explorar

estética/política foi ontologicamente unida, uma vez que
.... _---~. vida, já inseparável da filosofia, tomou-se étic~1 estéti~~

nenhum tipo de divergência ou polêmica, uma vez que

e política_ Para a filosofia política de Negri, porém, isso

essas diferenças decorrem, cremos, da extrema fidelidade
de ambos a seus propósitos e a seus problemas, que são o

16

I

Que nada tem a ver com as minorias, mas se opõe a um padrão
majoritário.
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ordem comum. Mas é um outro comum, que renova,
também, a política e destitui qualquer possibilidade de
pensar o político por si só: Negri faz

~

INTRODUÇÃO

não basta. É preciso pensar outra ordem da vida: uma

pensamento da

Este texto nasceu por acaso. Eu estava no exílio por

política o que Deleuze fez na filosofia, investe a vida - e

motivos políticos. Depois de mais de dez anos de vida

'na vida. Mas, para ser política, a vida deve tornar-se

pacífica, ha:,ia decidido voltar para a

comum .

aceitando, com toda a lealdade, um desafio: eu me

nO

ltál~

e para a cadeia,

O comum é produzido pela multidão. O belo é o que

entregava, as instituições da República anistiavam os

a ~ultidão vive com alegria, e o ~?zo estético está na

"companheiros" dos anos 1970. (É inútil lembrar que

~r

meu gesto confiante de me entregar à justiça não produziu

s~ constitui e onde (na, desmedida entre eterno e porvir).

conseqüência alguma: as instituições republicanas e seu

Mas por meio de que a desmedida se produz e produz o

. fundamento transcendental estão, evidentemente, além

comum? Pelo amor, Alma Venus. ~ão existe amor solitário

de qualquer critério de lealdade.) Eu estava, portanto,

--I,

e, por isso, aquilo que constitui o comum é amo!. E o amor

construindo esta curiosa

I;

constitui o comum construindo, no comum, políticas de

um amigo franco-americano propôs que eu contribuísse

ser, inovação e cooperação, para que a multidão (Multitudo)

para o número que sua revista nova-iorquina dedicava

_ comum - decida pelo comum. Kairàs, Alma Venus,

ao materialismo. Pediu-me - assim encarei a questão

Multitudo.

naquele momento (como chamá-la: de paixão civil,

..

t

--l
i

I
I

--- I

i
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percepção da desmedid_a. l<Eiràs nos mostrou como o

do retomo, quando

suicida, delirante?) - para expor as r~ões do materialismo
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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NEGRl, Antonio.

_ _o

1,

exp~~iência

_ _ _o

como um grande irredutível "outro" do poder: ou seja,
como horizonte imanente da história do cosmo (naquele
mesmo período, Lucrécio era meu livro de cabeceira), mas,
ao mesmo tempo, e sobretudo, como fonte de resistência e

'; -

;

de

j

dúvida, e muito atual no que me dizia respeito ...

----i--- -

i
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Na época, eu e meu amigo havíamos deixado em

Lange ou Bucharin, destruindo a interrupção do

aberto uma animada discussão sobre o materialismo. Eu

materialismo revolucionário provocado pelas fogueiras,

conheço Espinosa, e ele conhece bem o Século das Luzes

e o neokantismo e o Diamat? Como recompor, através da

e Diderot. Concordávamos sobre a constatação de que o

violência de eve,ntos singulares, o d~vir teórico de:'

m~~:~ialismo não poderá ter histó~ia,~nem continuidade

materialismo? Se apenas o idealismo e o transcendentalismo

categorial, enguanto a definição da verdade basear-se no

''-':

'-,'-

.

"

-_.'

_..

têm história (pois é o poder que faz a história à .sua imagem :

...

~

,exercício de um poder eficaz fundamentado na
i,

1

.

tr~nscendência;
, ..

e semelhança), como destruir essa horrível continuidade

concordávamos, por conseguinte, que o

e subverter essa normalidade? É como dizer: é possível

ma!~rialismo

é sempre reprimido porque - negando-se a

dispor numa "máquina de guerra" os produtos

recoE~_ecer

a fonte transcendental do po~er - é

individuais da inteligência materialista do cosmo e da

-I

imediatamente subversivo; e, portanto, é muito difícil

-+

sustentá-lo nessas condições (se a filosofia confina com

Esse era o assunto que, na época, discutíamos enquanto

o cabresto, "bene vixit qui bene latuit")2 - entretanto,

eu me preparava para voltar ao cárcere - realizando, nesse

concordávamos também quanto ao fato de que, no limiar

meio-tempo, preciosas incursões filológicas nas ilhas

do século XXI, os dispositivos do transcendentalismo

encantadas do materialismo, com muita ironia (que, em vista

pareciam esgotados, o Rei estava nu e a sua Guarda estava

da situação, não fazia mal a ninguém, se for verdade o que

à beira de uma crise de nervos. Podíamos, portanto, repetir

diz o maior dos materialistas: "hilaritas excessum habere nequit,

um antigo e vigoroso incitamento: Cidadãos, mais um

sed semper bona est'').'

r~
fi

j' l
.-1

virtude, e projetar sua potência contra o poder?

esforço para se tornar materialista~! e para fruir de uma

Fui então para a cadeia, e - como naqueles lugares a

'

rf
Ir

potência numinosa:

-I

t-r··
I

!

I

1

reeducação para a virtude passa pelo ócio - me perguntei:

" ... hominum divumque voluptas,

II Alma Venus ... ".3

o que pode ser mais ocioso do que se dedicar, ainda um

Mas como proceder? Como inventar uma ~stória do

pouco, ao m_aterialismo? A essa altura, a velha demanda

materialismo que fosse além das caricaturas traçadas por

de um artigo sobre o "materialismo contra o poder" me

li·
1

-.-

,

,,

i

Introdução

2
3

"Bem viveu quem bem se escondeu." (N.T.)
" ••• a volúpia dos homens ricos, Ii Alma Venus ... " (N.T.)

4

"O bom humor não pode ser excessivo, mas é sempre bom."
(N.T.)
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estimulava, e respondi afirmativamente ao meu amigo.

Mas meu amigo levantou outras questões e, com

Sentia-me, entretanto, muito triste naquele momento difícil

insistência, me perguntava se o materialismo não carece,

(principalmente quando escasseava a lealdade exigida das

sobretudo, de uma

instituições republicanas como contrapartida), e talvez,

torna as pessoas afásicas. Investigava se o discurso

de início, não tenha captado as complexas variantes do

materialista não deve organizar uma

problema. Ao trabalhar sobre" o materialismo contra o

o mesmo terreno no qual sua ontologia se desenvolve.

poder", estava me dedicando aos temas com os quais estava

Se~á

mais familiarizado, pois o hábito de lidar com textos

é adequadamente materialista? E, nesse caso, uma vez

espinosianos (que, na nova experiência disciplinar,

admitido esse programa, qual pode ser ainda o

carreguei comigo) fazia-os voltar à tona com grande vigor.

significado de "cçmceito", com o

Quero dizer que, para mim, a coisa mais importante a ser

idealistas e transcendentais que o caracteriza? Em vez

compreendida é a ontologia materialista da potência: trata-

disso, no

:::.-=-

"

--

t~min,?!~?gia

adequada: a repressão

ló~a

própri:=t sobre

que o materialismo é adequadamente lógico e a lógica

m~terialismo,

p~so

de reminiscências

o signo do comum será um

•

-~

- !

,
I
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se de explicar como, hoje, o novo conjunto das

"nÇ>me", ou seja, um dispositivo nominal de apreensão

possibilidades instauradas sobre o comum pós-moderno

do real e uma máquina das suas formas mais gerais -

(isto é, sobre a cooperação e a produtividade que os

"nome comum". Mas é necessário constituir esse nome!

indivíduos pós-modernos experimentam como acréscimo

Se o materialismo só aceita urna

de potência à sua capacidade expressiva) abre-se, ao

nominalista, "nome comum" será, então, o resultado do

mesmo tempo, para o antagonismo contra a exploração (e

esforço contínuo que nossa experiência, como tecido de

isso por causa da pobreza crescente do homem pós-

e,:,entos singularíssimos e de atos de vontade e de

moderno) e para a constituição de n~':.as const~~_~Ç?~~

conhecimento, propõe como

c?_<?perativas (a partir da forma pós-moderna de a~ar, quer

materialista é uma lâmina que recorta continuamente o

dizer, da nova forma de relação com o "outro" na rede da

ser e o dispõe em formas abertas de invenção e de

produção, da reprodução social e da participação no

comunicação, ou seja, a linguagem. Desse modo, morrem

"intelecto geral"). Assim sendo, escrevi, inicialmente, as

todas as figuras conceituais que antepõem o inteiro às

três Lições que seguem aqui sob o título Alma Venus.

partes e a verdade à experiência; e todas as fixações eleáticas

,(

,'l

~,

con~trução

li~guagem.

A experiência

'~
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do ser; e todas as conseqüentes duplicações-mistificações

- kairàs é a imagem clássica do ato de lançar a flecha -,

transcendentais do real que se revelam como perversão

aqui, na pós-modernidade, é a ocasião ontológica,

lógica - tautologia contínua e insuportáveL Deleuze, na

absolutamente
singular, de,nomear
o- ser
.
.
. diante do vazio,

contemporaneidade que se abre para o pós-moderno,

an~ecipando-o

rejeitou com firmeza e vigor a infâmia da repetição na

ocasião de adequar, assim, o nome ao evento e de construir

lógica transcendental: por isso, dizia Foucault, "o

sua legitimação não acima ou além, mas dentro da coisa

próximo século será deleuziano". Mas essa denúncia não

comum. A teoria materialista do conhecimento é, como

é suficiente. Se realmente o entrelaçamento de lógica e

acontece na experiência científica, uma construção de

transcendentalismo revela-se, também, como uma

ser irredutível, arriscada e absoluta. Um déplacement

maquinação para dominar o social, para cO,nstruir o

epistemológico radical, já que o nome comum, para

j~~ídico, para en~urecer uma teoria da legitimação do

garantir as condições do evento, é implantado no

poder numa prática de execução eficaz, então é preciso
reunir e rejeitar tudo isso. É ainda Foucault a base dessa

horizonte de uma fenomenologia
fundamental do tempo,
-indicado pela flecha do tempo, na luta que separa a

experiência crítica, ou melhor, do desmascaramento

,abertura de "ser-porvir" da repetição insensata no vazio

daquele platonismo ancestral (na nossa civilização) que

do "futuro". Uma nova lógica, portanto, construída sobre

de~conhece

a vontade/pela vontade do comum; por seu risco e pela

direito ao real, potência ao evento, e que, por

outro lado, reconduz tudo, sempre, a uma "lei"

que~

.

'

e construindo-o na borda do tempo .. ,

~

'-

sua potência, exposta à temporalidade. Em suma, tratava-

antecederia qualquer coisa. Assim, antepus a Alma Venus

se, aqui, de inserir fortemente o ponto de vista ontológico

três Lições sobre o conhecer, ou, melhor, sobre a ontologia

na filosofia pós-moderna, ou melhor, na Erlebnis pós-

~

da construção do nome comum dentro da "desmedida"

moderna. É por isso que as considerações sobre ~~

do campo materialista.

força singularíssima de produção de temporalidade, o -

l

Aqui, conhecer (uma episteme e uma lógica que estão

contrário das tristíssimas e nuas fi~~~as heideggerianas

no campo materialista) é ~irõs: o evento do conhecer, do

da ~mpotência, ruptura de toda a tautologia pós-moderna,

nomear, ou seja, o conhecer como singularidade,

renovação (diante) da cupiditas espinosiana - kairàs,

entrelaçamento de inovação lógica e de criação ontológica

portanto, redescoberto como traço e tempo de constituição

24
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te~poralidade

ontológica -, tornavam-se, assim, antecipações reais,

derrotada: era a consciência da

pressupostos necessários à argumentação sobre Alma Venus_

pelas lutas, pelo progresso da consciência proletária e

É inútil acrescentar, a esta altura, que grande parte

pela vitória militar do poder capitalista_ Como a paixão

das reflexões que desenvolvi em Alma Venus e em Kilirôs

revolucionária podia unir-se a essa alma racional

estão diretamente ligadas ao projeto teórico e à experiência

marxiana? Como o desejo de revolução podia reacender-se

prática de viver "com" e "além de .Marx" (ou seja, no

a partir da renovação da crítica e da sua tragédia temporal?

âmbito do mat~~i_~l!smo histórico), que sempre guiaram,

Depois de ter visto as seis Lições de Kairàs e de Alma

no bem e no mal, o meu discurso filosófico e político.

Venus, finalmente dispostas em ordem, pareceu-me

Aqui, em especial, as reflexões sobre a temporalidade e a

possível, então, atacar aquele tema político (e passional)

sua importância ontológica associam-se ao trabalho

cuja incumbência, em matéria metafísica, tinha provocado

publicado em 1981 sobre a "co:,stituição do tempo"

e continuava a provocar a crise de qualquer pensamento

---+
-~

(atualmente reeditado pela Manifestolibri, 1998), e as

comum aberto para o futuro. A questão era simples e

reflexões sobre o comum (e as antinomias da sua

dificílima de resolver: como se dá uma decisão da

-i,

constituição) associam-se a alguns artigos publicados

~u~~dão?

em 1987 no livro Fabbriche del soggetto (trabalho

é simplesmente o correspondente subjetivo de um

desconhecido pela maioria por ter sido publicado, quase

dispositivo, material e objetivo, que leva à co.nstrução do

clandestinamente, no auge da repressão contra os

"nome comum". De forma alguma: seria cômodo demais

"verdadeiros comunistas", graças ao esforço de

ter essa relação bem na nossa frente, um anjinho que nos

companheiros de Livorno, aos quais expresso meu

protege, uma "glândula pineal" ___ Não, quando Alma

reconhecimento fraternal). Havia, naqueles escritos, a

Venus intervém em Kairôs, a vontade comum é mais do

plena consciência da impossibilidade de manter ou de

que a razão comum, a decisão comum é mais do que o

defender a teoria da exploração e da revolução que, 'no

nome comum, o evento comum é mais do que qualquer

modelo "valor-medida-tempo", era imposta pela

transcendência. Se não fosse assim, tomar-nos-Íamos os

ortodoxia marxista. Essa crítica à teoria do valor não era

defensores do enésimo imbróglio idealístico e da

infame, nem era a expressão de uma consciência

falsificação do comum na moeda da "soberania", de sua

26
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validação transcendental da "vontade geral", entre

concorrentes socialistas, o regime capitalista se tornou

Hobbes, Rousseau e Hegel: eles se representariam, aqui,

totalitário e, é claro, mais feroz. A razão é uma só: ele faz

como limites não superados, fe!!~hes da concepção

com que sua produção não provenha unicamente de suas

bu~guesa do poder! Não, aqui não está em jogo o uno do

fábricas, mas, para seu próprio enriquecimento, faz

múltiplo ou qualquer outra (straussiana) exumação do

trabalhar toda a sociedade; não explora mais somente os

antigoi nem, como foi dito, uma reinvenção da ideologia

operários, mas todos os cidadãos; não paga, mas faz com

moderna e do milagroso mascaramento da "representação":

que todos paguem para que ele comande e ordene toda a

_1

na verdade, esse jogo, agora, é repugnante (a maioria das

sociedade.

-[

pessoas e certamente, os meus leitores o vêem dessa

produção é biopolítica; o poder, na produção, é uma

i

fanua). Aqui, ao contrário, a discussão gira em tomo da

"superestrutura" do que está espalhado e reproduz-se

fOI?latividade, da cons!itutividade do com~m~ Uma

na sociedade. O

constitutividade inevitavelmente aleatória e selvagem,

nas condições atuais de domínio, mas sempre aberta,

social foi, então, substituído por um "sistema de contro.le"

irrefreavelmente aberta, à flecha do tempo, sempre

outro modo, se o produtor (o operário ou o proletário, a

renovada sobre a borda do ser. Aqui (esta é minha

força-trabalho intelectual ou material) reapropriou-se do

hipótese no terceiro grupo de Lições: Multitudo), o

instrumento da produção, que se chama, cada vez mais,

ca~inho ontológico reencontra o ca~~n~~ :polí~~,,?:

cérebro. Como dito acima: a força-trabalho metamorfoseou-

porque essa multidão que decide é muito semelhante

se ... Então, como a subjetividade revolucionária pode

_i

àquela que no moderno tentou a aventura do comunismo

formar-se na multidão dos produtores? Como essa

e que no "pós-moderno", por ora, propõe-se no "êxodo",

multidão pode decidir a resistência e a rebelião? Como

-1'

nova figura "espectral" de qualquer comurúsmo futuro.

pode desenvolver uma estratégia de reapropriação?

Entre moderno e pós-moderno, muitas, muitíssimas

Como a multidão pode conduzir, por si só, uma luta pelo

. .I

coisas mudaram. Em primeiro lugar, mudaram as relações

auto(\overno? No pós-moderno biopolítico, nessa fase que

I

de produção, porque a força-trabalho se metamorfoseou.

assiste à transformação e ao enriquecimento produtivo

. I

Em segundo lugar, triunfando sobre seus adversários e

da força-trabalho, mas - por outro lado - também à

28
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exploração capitalista da sociedade inteira, levantamos

Eu não entendia. Poderia ter sido chamada (e assim foi

essas questões. Quanto à resposta, certamente não a

chamada por numerosos Talibãs do Ocidente) de

possuo. Mas, raciocinando sobre MuItítudo, depois de

tr~nscendentalismo

Kairos e Alma Venus, provavelmente alguns tijolos para a

triunfantes. Muitos eram os motivos que me deixavam

reconstrução da esperança (como é mais bem dito em

estupefato. Eu me perguntava como tudo isso podia

Alma Venus, da

"d~sutopia")

foram colocados.

em ação, ~erra do direito. Oximoros

acontecer. Diante da prepotência do transcendentalismo
dos Talibãs do Ocidente, o materialismo militante não

-~

Quando saí do cárcere ("saí" é modo de dizer, pois
essa história não termina mais e uma centena de

conseguia compreender: e, pior, não conseguia explicar

--i-

companheiros dos anos 1970 ainda se encontra na prisão

o retrocesso "pré-"moderno do debate político e a

I

ou no exilio), quando comecei a freqüentar novamente

barbárie lingüística (os direitos humanos, a justiça dos

(só durante o dia) os amigos e a sociedade (porque à noite

tribunais contra os inimigos, a beleza da invasão da terra

freqüento os companheiros), ciente dos limites deste

e do corpo-a-corpo etc. etc.) dos refinados afegãos

escrito que trouxe comigo da cadeia, não queria publicá-

O<:identais (europeus principalmente) que doutrinavam os

-

..

J

+
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I,
I
l

10. Estas "Lições ensinadas a mim mesmo" me pareciam

c~mbatentes

da guerra justa. Nostalgicamente, eu

marcadas pela falta de conclusividade e pela tristeza de

pensava na "guerra dos trinta anos", essa tragédia tão

um ano de clausura. Então, guardei este manuscrito na

européia, tão cheia de conseqüências, que foi tão

I

t

biblioteca ... Mas, de repente, algo me impeliu a mudar de

importante para determinar o vocabulário do

I

idéia: uma guerra ... Uma guerra como as outras; por um

transcendentalismo moderno - e observava: corno tinham

I

lado, de uma terrível banalidade, com as suas vítimas

sido bem mais astutos os ideólogos do século XVII! Chega,

causadas por bombas inteligentes, os ferozes massacres

eu tinha mesmo que publicar este pequeno texto. Para

do ódio balcânico entre os pobres, as destruições

dar uma contribuição mínima à revelação da crueldade e

programadas e o espólio da reconstrução. Depois, outros

da imbecilidade da época em que vivemos? Talvez sim.

adminículos ... Mas, por outro lado, uma guerra "não"

Em suma, foi assim que nasceu a decisão de publicar este

como todas as outras: estranha guerra, ou seja - diziam -

pequeno volume materialista, cuja hipótese de combate

, uma guerra justa, uma ação ética, uma violência santa ...

é: chega de transcendentalismo; e cuja moral, em última

30
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instância, consiste na resposta a esta pergunta:
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os pobres decidir o destino da humanidade? quer dizer,

de uma organização comum que não nos traga nem a

c~Il!um

de homens livres

g~e

produzem riqueza, não se

entediam de viver e experimentam a eternidade? ou seja,

t'
-I~l

U

t-t
--r-;

uma vitória do trabalho vivo sobre todas as formas de

"Vi um céu novo e uma terra nova, porque o

traballio morto? No materialismo, pregar o ser é inová-lo.

primeiro céu e a primeira terra haviam

Para encontrar essas conclusões no livrinho de Lições
que publico aqui, o leitor terá, com certeza, que fazer um

terá sido iniciado por acaso.

Roma, 6 de setembro de 1999
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Apocalipse de João, 21,1

conclusões, e fique contente. Se assim for, este texto não
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desaparecido e o mar já não existia."

grande esforço. Talvez alguém chegue ao fim, e a essas

Toni Negri

!,
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guerra nem a paz dos escravos e dos mortos, mas a vida
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1. Prolegômenos do nome comum
2_ Prolegômenos da desmedida
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d
KAIRÔS, PROLECÓMENOS DO NOME COMUM

1. Dizíamos: conhecemos os conceitos, conhecemos
através dos conceitos. Mas "conceito" é uma palavra gasta

por guerras longas demais e tradições interpretativas
diferentes demais. Em vez de "conceito", digamos "nome",
ou seja, um signo lingüístico que atribuímos a uma coisa;
e "nome comum", quando as coisas são muitas e
pretendemos representar o seu elemento comum. Todas as

coisas têm, ou podem ter, um nome, e todos os conjuntos
de coisas, a despeito de como tenham sido remtidas, têm,
ou podem ter, um nome comum.
1 bis. Tudo o que nomeio existe. Mas se trata de entender

qual é a sua existência. Para nós, interessa que o nome

I

chame a coisa à existência e que o nome e a coisa estejam

I

aqui. Os problemas do conhecer nascem porque o meu

-I

nomear é caótico e as coisas que chamo à existência

-I

dispõem-se confusamente. O ser, aqui, foge à minha

_1

compreensão. Por exemplo, exprimindo um nome, entre
os infinitos possíveis, meu cérebro dá existência a uma

-.?
-~I

coisa que se chama "nome"; nem sempre, porém, dá

,
"--1

existência, ao mesmo tempo, a um nome que chame a

=-1

comum, meu cérebro dá existência a uma coisa comum

~{
i7J

coisa. E criando, entre os infinitos possíveis, um nome

DP&A editora

t
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que se chama "nome comum"; nem sempre, entretanto,

reconhecido como modalidade temporal. Mas nossa

dá existência, ao mesmo tempo, a um nome comum que

indagação vai além do paradoxo: a idéia do tempo que

chama à existência um quíd comum de um conjunto de

nutre aquela tradição é completamente subjugada por uma

coisas. Ora, é exatamente esse "ao mesmo tempo" que

definição "parmenidiana" do ser, ou seja, pela fixação

imprime verdade ao nome e ao nome comum, que põe

espacial das condições ontológicas do nome comum. A

nome e coisa" exatamente aqui".

verificação da adequação do nome e da coisa ocorre
analiticamente: o nome (mais ainda o nome comum) é a

1 ter. O nome marca uma coisa no espaço: essa parece
ser a primeira e mais simples experiência do nomear.

1

,1

Também o nome comum parece, à primeira vista, surgir
de uma experiência desenvolvida no espaço. O cérebro

sobrevoa o mundo das coisas e cria aquele nome comum
que corresponde ao conjunto das coisas que, daquela
altura, foram reconhecidas como comuns (e muitas vezes

I

o são). E, todavia, nos dois casos, se marcar a coisa no
espaço (ou exprimir um nome comum) não ocorresse ao

I

mesmo tempo que o evento da coisa (ou do quid comum),
não estaríamos em condições de imprimir verdade ao

f

1

1T

"r,
i

J

nome nem ao nome comum.

identidade da coisa e da sua essência (ou seja, daquilo que
coloca a coisa fora do tempo). Conseqüentemente, a
proposição que estabelece o nexo do conhecer e do real, do
nomear e do nomeado, será verdadeira quando for
fundada na identidade entre sujeito e predicado. Ora,
identidade significa que duas coisas se sobrepõem no
espaço, estão uma sobre a outra no mesmo ponto do espaço.
Mas um mesmo ponto do espaço não existe. Porque, se
existisse, seria necessário que todos os pontos do espaço

fossem retirados da atividade do tempo.
2 bis. É o que acontece na tradição clássica, em que o

1 quater. Nosso problema, portanto, consistirá em

tempo é a imagem móvel da imobilidade do ser. Nessa

estabelecer, com o nome (o nome comum), as condições

tradição, o tempo é, portanto, uma modalidade extrínseca:

de existência, ao mesmo tempo, do evento e da coisa

ele se apresenta como ilusão ou como medida, nunca

nomeada.

como evento, nunca como o "isto aqui".

2. Na tradição transcendental das teorias do conhecer,

2 ter. Definir o tempo como modalidade extrínseca feriu

aquele" ao mesmo tempo" não é, paradoxalmente,

o senso comum dos modernos. Ao contrário da filosofia
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clássica, a filosofia transcendental moderna tentará,
então, neutralizar a resistência da temporalidade,
empurrando a compreensão do nexo adequado entre a
coisa e o nome (ao mesmo tempo) na direção de uma
identidade primeira e fundamental que a garanta, ou seja,

Kairõs, prolegômenos do nome comum

enquanto o infinito for representado pela figura do círculo:
a tautologia será garantida, ou melhor, reforçada. No pósmoderno, na noite polar de uma teoria da verdade baseada
no fim do tempo, o caráter circular das relações do nome e
da coisa toma o evento definitivamente efêmero e ilusório.

por meio de um processo infinito de indiferenças
dialéticas. Esse processo é regido por uma causalidade

2 sexo A despeito de como seja considerada, a subordinação

infinita. Mas essa causalidade infinita também é

à modalidade espacial da adequação "ao mesmo tempo"

extrínseca e retira o evento do ser exatamente aqui - ela

do nome e da coisa é incapaz de compreender o evento da

gostaria de afogá-lo no infinito. Aqueles que não

coisa nomeada. Ela o afasta, o esvazia, o anula. Entendidas

Ii

ganhavam a partida jogada segundo as regras

sob o ponto de vista da filosofia clássica e transcendental, e,

parmenidianas procuram fazê-lo, agora, tirando da

portanto, propostas segundo a abordagem do juízo

i

manga os dois ases: da causalidade e do infinito.

analítico, as condições espaciais resultam ser, em todo caso,

-t
I-~

I

transcendentes ou extrínsecas ao evento.
2 quater. As variantes subjetivistas e fenomenológicas

riI

I

li

1
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,
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da filosofia transcendental, mesmo recuperando a

3. Mas, então, o que é o "isto aqui"? O que é o evento do

temporalidade do sentido interno da experiência,

nomear adequado, ou o nexo real do nomear e do

modificam apenas a direção do infinito. De fundamento

nomeado ("ao mesmo tempo")? Certamente, não é a

que antecede e organiza o juízo sob forma de infinito, a

identidade transcendental do sujeito e do predicado;

identidade passa a se projetar na força de um processo

certamente, não é a projeção indefinida dessa mesma

indefinido sobre o qual o juízo desenvolve sua trama.

identidade. Essas dão dor de cabeça. Mas, então, o que é?

2 quinque. Na mesma perspectiva, nada impede que

3 bis. Numa primeira abordagem realista, o "isto aqui"

aquele infinito seja circular. Se o nome e a coisa só podem

é o "isto aqui". Mas essa relação não é novamente uma

ser considerados realmente adequados por meio de uma

identidade? Não, não é: eu a realizo como um evento.

infinita referência à identidade e, portanto, mediante uma

Mas o que é um evento? Nesta primeira abordagem,

conexão infinita de relações analíticas, nada muda

entendo por" evento" a verdade (a adequação) do nomear
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e da coisa nomeada que nascem ao mesmo tempo. Ambos

3 quinque. Mas esse conjunto de experiências

são chamados a existir: nesse sentido, nome e nome

definitórias, essa primeira abordagem, ainda não é

comum constituem um evento.

suficiente para captar a intensidade daquele "isto aqui"
(daquele "ao mesmo tempo") que constitui o evento do

3 ter. Mas essa primeira abordagem realista, por si só,

conhecimento verdadeiro. Essas experiências, apesar de

não nos torna prisioneiros de uma espécie de tautologia?

apresentarem a consistência de uma primeira forma de

Seríamos prisioneiros se, ao analisarmos a constituição

consciência, são calmas. Ou seja, estáticas. Já o ser

do nome comum €, portanto, ao vivermos a experiência do

concreto e singularíssimo do nome comum (e do processo

nomear em relação à coisa que surge diante de nós, não

que" ao mesmo tempo" o gera), o seu corpo, é inquieto.

reconhecêssemos que a constituição do nome se realiza
na concretude da própria experiência, em que a nossa

3 sexo Daqui em diante, não distinguiremos mais,

temporalidade (kairàs) e a da coisa, encontrando-se,

acuradamente, nome e nome comum, pois é evidente

chamam à existência um ser concretíssimo (seja ele nome

que no nome comum as características do evento do

ou nome comum). E, no nome (e mais ainda no nome

conhecimento verdadeiro emergem com nitidez, resumindo

comum), essa relação concreta entre sujeito e predicado é

as características do evento do nome.

singularíssima, isto é, não-ordinária, não-repetitiva.
4. O tempo é inquieto. Ora, as condições de existência

~~

,
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3 quater. Mais adiante, poderemos acrescentar que o

do evento do nomear e da coisa nomeada, isto é, da

nome (e o nome comum), quando gerado na temporalidade

constituição do nome comum, são temporais. É num

(apresentando-se aí como evento concreto, coisa chamada

contexto temporal que estabelecemos a relação entre o

a existir no nomear), assume características corpóreas:

conhecer e o ser, a adequação entre eles. Mas, até aqui,

se for verdade que o corpo é

predicado de qualquer

por assim dizer, puxamos o tempo para dentro da

sujeito que vive no tempo, ou seja, de algo que existe no

ontologia do conhecer, ou seja, fizemos ressoar a ratio

próprio momento no qual ele é nomeado. Quando

existendi (temporal) dentro da ratio cognoscendi. Ainda não

Espinosa definia a "noção comum", quando Leibniz

enfrentamos o problema central: como o tempo se instaura

construía a lógica das "verdades de fato", a teoria da

no processo do conhecimento, como a ontologia do tempo

verdade se movia num contexto de relações corpóreas.

participa da ontologia do conhecer.

40
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4 bis. Incorporamos ao processo cognitivo (de
construção do nome comum) uma determinação
temporal: "ao mesmo tempo". Ora, a experiência imediata

Kairôs, prolegômenos do nome comum

lá estão como tais, a inquietude do tempo é o verdadeiro
dado ontológico. Aqui, a definição agostiniana do tempo
lhe cai perfeitamente.

estabelece que a determinação ontológica sobre a qual o
nome se instaura é hic temporis. Mas essa experiência

4 quinque. O que aconteceria se assumíssemos, absolute,

imediata do tempo, como simples ato de consciência

a inquietude do tempo como tecido ontológico do

interna do tempo, não garante o conhecer - ao contrário,

conhecimento? Fazer isso significa assumir a temporalidade

traz o risco de arrastá-lo para a dissolvência, dado que o

do ser, as seqüências de determinação temporal do

estado de apercepção imediata do tempo é selvagem.

conhecimento, os hic temporis que se sucedem de maneira
selvagem na consciência, como tecido exclusivo da

4 ter. A experiência, por ser uma testemunha imediata da
incorporação do conhecer à temporalidade, nos diz que o
tempo não é um invólucro ou uma modalidade extrínseca
do conhecer, mas que, ao contrário, o tempo participa da

experiência cognitiva - na sua ambigüidade alternativa
de consistência e de dissolvência, na corrente intermitente
que ilumina o seu existir. Como transformar a inquietude
ontológica da temporalidade em produção de verdade?

construção do nome comum. Mas como podem o tempo e a
sua modalidade inquieta incorporar

O

conhecer?

4 sexo A realização do evento do nome comum é tema
ontológico. É, portanto, no campo da ontologia do tempo

I

I

-I

4 quater. A partir do momento em que a experiência do
tempo foi assumida na definição do conhecer, ela foi
descrita, principalmente, como fluxo (positivo: impulso

que ele é proposto, lá onde a temporalidade se declina
com inquietude.

___ -1

vital, força criativa; ou negativo: destino, dejeção, corrupção).

-1

5. Kilirõs é, na concepção clássica do tempo, o instante,

Essas qualificações ontológicas, que pretendem

ou seja, a qualidade do tempo do instante, o momento de

apresentar-se como formas fenomenológicas da

ruptura e de abertura da temporalidade. É um presente,

consciência da temporalidade, mostram, em todo caso,

mas um presente singular e aberto. Singular na decisão

estigmas transcendentais incapazes de determinar o

que ele exprime a propósito do vazio sobre o qual se abre.

conhecimento do evento. Por outro lado, o tempo está lá,

Kilirõs é a modalidade do tempo através do qual o ser se

na sua selvageria - a sua ambigüidade, a sua dissolvência,

abre, atraído pelo vazio que está no limite do tempo, e

J,
,

,

:
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decide preencher este vazio. Podemos dizer que, no kairos,

se a temporalidade do conhecer não está, simplesmente,

nomear e coisa nomeada chegam, "ao mesmo tempo", à

radicada naquela modalidade da existência no tempo

existência, e que são, portanto, exatamente "isto aqui"?

que é kairos.

5 bis. Se assim for, kairos representará, então, em

5 quater. E já que, até aqui, procurei na ontologia do tempo

primeiro lugar, aquela modalidade do tempo e aquele hic

aquele momento no qual o nome chama à existência a coisa

temporis, o ponto que exclui, absolutamente, da própria

nomeada, e a coisa lhe responde na sua concretude e

definição, tanto o fluxo quanto a catástrofe do tempo.

singularidade, digo que o evento do conhecimento

E isso é um passo à frente. Melhor ainda: se a consciência

verdadeiro surge, com toda probabilidade, exatamente neste

percebe kairàs de modo ambíguo, como "o ser em

ponto em que a inquietude do tempo se revela como potência.

I

equilíbrio", como "uma lâmina de barbear", ou como o
instante no qual o "arqueiro lança a flecha", kairos será,

5 quinque. Se eu quiser dar certeza à minha hipótese,

então, a inquietude da temporalidade - o nome que

deverei demonstrar que kairàs é potência, no mesmo

queríamos para aquela experiência. Mas, se assim for,

momento em que a experiência do tempo observa inquieta

poderemos perguntar, em segundo lugar, se kairos não é

o bordo sobre o qual se debruça. Deverei demonstrar

igualmente a insistência real naquele ponto do tempo e,

também que kaíràs é constituinte, no exato momento em

portanto, o ato do ser de se debruçar sobre o vazio do

que o olhar se fixa no vazio; que kairàs é gerar, é einai na

porvir, ou seja, a aventura para além da borda do tempo.

forma do gignetai. E só terei certeza disso quando,

Em terceiro lugar, poderemos nos perguntar se kairos não

percorrendo as diversas potências do nome comum, tiver

é, simpliciter, a potência de experimentar a temporalidade.

demonstrado que conhecer o verdadeiro é olhar, exprimir
e viver o ser do ponto de vista do kairàs, ou seja, do instante

5 ter. Pergunto-me se aquele" ao mesmo tempo", que

que está entre a realização do tempo e a abertura do porvir.

qualifica as condições de existência do nome comum e
integra a adequação do nomear e da coisa nomeada, não

6. Antes de mais nada: kairos é o instante de verificação

é o kairos. Pergunto-me se o evento do nome comum, na

do nome. O nome realmente se apresenta no oscilar do

sua inquieta temporalidade, não pode ser determinado

kairos e é por meio dessa oscilação que a verdade se

por nada mais além da experiência do kairos. Pergunto-me

mostra. No instante, oscilando, o menino se apropria do
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nome; assim, quem inventa aproxima o novo; e o poeta

portanto, que nasce o nome, quando kairos se expõe ao

fixa o verso. A solução da oscilação, a sua necessária

vazio e decide a respeito do vazio. Através do kairos, a

decisão, é a apresentação do nome. Isso se dá do ponto

afirmação ontológica do nome só pode ser entendida

de vista de uma elementar, mas não menos real,

como decisão de novo ser. Nesse sentido, no kairõs a

fenomenologia do conhecer.

presença é expressão. E o nome é produto da expressão.

6 bis. Todas as teorias da verdade giraram em torno desse

6 quater_ Até aqui, falamos de verdadeiro como

lampejo de certeza que é, no kairàs, a apresentação do nome.

adequação do nome e da coisa. Como podemos, agora, dar

Mas todas as teorias da verdade sempre evitaram inserir,

uma função decisiva

nessa temporalidade oscilante, o signo do verdadeiro_ Essa

fazê-lo porque a percepção ontológica do kairõs estabelece

recusa é, simplesmente, a de levar o tempo a sério e a de

a adequação como evento de geração. A coisa, posta sobre

subjugar a verdade à ontologia do tempo_ (Será útil recordar

a borda do ser, convida o ato de nomear a incrementar o

aqui que, quando a fenomenologia da consciência interna

ser, assim como o nome chama a coisa para uma nova

do tempo descobre a ontologia, absolute, na figura da

existência singular. Kniros é, então, a flecha que foi lançada.

A"expressão" no kairõs? Podemos

oscilação do kairàs, ela pretende que essa oscilação seja o
pressuposto da "revelação" da aletheia. Pelo contrário: a
potência da verdade não está atrás, nem no fundo, mas na

6 quinque. Nesse sentido, nossa experiência do
verdadeiro não sabe o que fazer com a "intuição", estática
ou extasiada, do objeto espacializado. Ela será

frente, no risco de oscilar.)

necessariamente impotente, porque esse objeto não existe.
6 ter. Mas, em segundo lugar, como compreender, do

A intuição procura as essências, é um jogo enlouquecido

•

ponto de vista ontológico, o surgimento do nome a partir

de cabra-cega que se agita, a cada vez, para cima ou para

---t

do kairos? Da maneira como expomos adiante. Dissemos

baixo, sempre na direção do oculto - é a mão-boba do saber.

que kairõs oscila entre nomear e coisa nomeada. Mas,

Quem quiser ver, dizia Max Weber, que vá ao cinema.

,

,

-1

-I,
,

quando olhamos kairos nesse movimento, vemos que sua
presença é exposta ao vazio em direção ao qual o tempo

,

-,._-~

i

---iI

faz com que o ser se precipite. Por que kairos também aí
não se precipita? Porque isso exprime novo ser. É aqui,

46

6 sexo Ao contrário, eis como a "noção comum"
espinosiana, ou a "verdade de fato" leibniziana, se colore
de nova luz quando o nome é expresso pelo kairos, porque,
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assim, sua corporeidade pode ser lida em termos

ouvido: ele vive na linguagem. Dessa forma, revela uma

temporais. Estes nomes estão carregados de vida.

espacialidade especialíssima, a do ser lingüístico. Dito
de outra maneira: o nome não exige da linguagem sua

7. Diferentemente de tudo o que aconteceu nas épocas
clássica e moderna, nesta abordagem da teoria da verdade

própria verdade porque já a pediu ao kaíros. Mas encontra
na linguagem um lugar onde "habitar".

o espaço fica subordinado à temporalidade. Dizer que o

espaço está subordinado ao tempo não significa negar a

7 quater. Mas um lugar onde habitar é sempre um lugar

consistência espacial do nome (e do nome comum), mas

comwn. Não existe wna experiên,?a do kaíros (isto é, do ponto

sim defini-la em sua especificidade, subordinada às

de vista da geração ontológica do nome) que seja a experiência

modalidades do tempo. O nome deve, portanto, ter uma

de um lugar solitário. O que significa, então, lugar comum do

consistência espacial, que só pode OCOrrer na constirutividade

nome? Significa que, em um lugar, que chamamos

do tempo. Em outras palavras, se a verdade do nome

"lingüístico", reúne-se um conjunto de nOmes. Por isso,

consiste em construir o ser para além da borda do presente,

quando lembrarmos que o nome é wn evento, o lugar comwn

e se a Sua adequação à coisa está no gerar, isso não retirará

lingüístico será definido como lugar de um conjunto de

do nome uma certa forma espacial: mas irá defini-la na

eventos. (A respeito da linguagem e do habitar a linguagem,

nova constituição ontológica do tempo (e não em um lugar

discutiremos, muito mais amplamente, em Alma Venus.)

estático). O que isso quer dizer precisamente? Como, e onde,
pode-se fixar o espaço do ser da temporalidade, ou seja, o

lugar da verdade do nome?

7

quinque.

Kairos

é

singularidade.

Mas

as

singularidades são múltiplas. Por isso, diante de uma
singularidade, há sempre uma outra singularidade, e o

7 bis. Essas observações têm valor, em razão da

kairos é, por assim dizer, multiplicado em outros kairos.

constituição do nome comum, que é o instrumento (e o

Quando um nome é dito, ouvido e vive na linguagem,

operador) central do conhecimento.

todos os kaíros estão abertos a outros kairos - e todos esses
eventos do nomear, juntos, constituem nomes comuns,

7 ter. A verdade de um nome só pode ser dada (como

confrontando-se, dialogando e, eventuahnente, encontrando-

vimos) pela sua insistência no kairos. Portanto, o nome

se. É em relação à alteridade que o nome se expande no

não tem, propriamente, lugar. Mas um nome é dito e

comwn. Aqui o ser se revela como mit-Seín, como "ser-com".
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pressuposto ontológico que permite passar

8 ter. A imaginação é aquela potência do kairós que

do nome ao nome comum, do signo de verdade do nome

encontrou expressão total. Essa expressão da potência-

de uma coisa à construção do signo comum de uma

imaginação não é um fundamento, nem algo que vem de

multiplicidade de coisas. O nome comum aparece aqui,

trás, do fundo ou de longe, mas - ao contrário - consiste

numa primeira definição, como expressão de uma nova

no fato de reconhecer a si mesma sobre o precipício do

espacialidade, ou melhor, de uma territorialização comum

tempo como criadora de novo ser.

O

do kairàs múltiplo. Mas essa é, exatamente, uma primeira
definição: diz respeito às condições formais de construção

8 quater. Sobre a imaginação, falou-n'lS Espinosa, que a fez

funcionar como potência cognitiva que, oscilando, liga os

do nome comum.

gêneros de conhecimento e permite a passagem de um gênero

j

8. No meu entender, nome comum é o nome que

a outro. Por conseguinte, em Espinosa, a imaginação tem

exprime aquilo que é comum a muitas coisas, portanto, a

uma função ontológica de recomposição dos estratos do ser:

muitos nomes. Mas no kairàs o nome é um evento:

por isso ela antecipa, desde o interior da matéria, aquele

portanto, a construção do nome comum deverá participar

desenvolvimento da vida ética que leva ao ato absoluto de

de uma comunidade de eventos. Esses eventos ocorrem

conhecimento, o amor. A filosofia moderna, de Kant a

no presente, sobre a borda do tempo, ou seja, onde a

Heidegger, com miserável retrocesso, tentou traduzir a

temporalidade se abre ao porvir. O nome comum é o

imaginação ontológica em imaginação transcendental, em

evento lingüístico da comunidade do kairos.

esquematismo que indica rastros temporais da construção
do ser. Mas, através do transcendental, a imaginação se

8 bis. Mas o laúrós, por definição, se prolonga no porvir.

A construção do nome comum, portanto, será feita naquele
prolongamento do ser, naquele evento do kilirós aberto para

o porvir, que chamamos "imaginação". A imaginação não é
a fantasia (que é uma modalidade da memória, como
i--

afogou na dialética (fosse ela positiva ou negativa). É preciso,
portanto, retomar a Espinosa e reconhecer, na imaginação,

não o caminho para chegar à síntese do saber, mas o risco e o
amor do conhecer, da construção dos lugares comuns do
nome, da prospecção criativa do porvir. Porque o ser é kairàs.

veremos). Portanto, a imaginação é um gesto lingüístico,
logo comum, o gesto que lança a rede sobre o porvir, para

8 quinque. O nome comum se define, assim, como

conhecê-Io, para construí-lo, para organizá-lo com potência.

expressão do comum das coisas e, ao mesmo tempo, como
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projeção construtiva do ser no porvir. Ele é, por um lado,

9. Segundo os filólogos clássicos, kairôs, depois de ter

sobrevôo da multiplicidade do ser e, por outro, ao mesmo

significado a abertura da temporalidade sobre o vazio,

tempo, kairàs potente que constitui este comum no porvir.

aperfeiçoou sua figura em relação ao telos. Mas a relação

A ratio cognoscendi se toma, pela imaginação, prospectiva

kairàs-telos é extraordinária: "autotélica", porque o kaíràs só

e constitutiva, ratio fiendi.

pode conter em si o próprio telos. Decorre daí uma extensão
da definição: kairàs, no pensamento clássico, é p ponto sobre

8 sexo Em Marx, a metodologia da "abstração
determinada", estreitamente articulada com a construção
da "tendência", está ligada a essa proFosta de definição

o qual poiesis e techne, interiorizando no tempo a finalidade
consciente do agir, constituem a praxís. Em outras palavras:

kairàs dá finalidade prática ao nome comum.

do nome comum. As determinações do ser, em Marx,
podem ser levadas de fato à "abstração·' (ao conhecimento)

9 bis. Em seu livro La grandeur de Marx, Gilles Deleuze

apenas quando, pelo conhecimento, o ser determinado

fala da noção comum (do comunismo, em particular) como

se abre ao devir, ou seja, à potência da "tendência". Ora,

possibilidade de traduzir a comunidade da episteme em

meu propósito, nestas Lições, é desenvolver a filosofia

comum ontológico. O nome comum é o traço teleológico

da práxis, o materialismo da práxis, insistindo nos

(uma teleologia do instante, o telos do evento) que une os

seguintes pontos: a dimensão da temporalidade como

eventos na construção de uma comunidade, ou seja, é a

tecido ontológico do materialismo, a potência afirmativa

composição ontológica dos eventos que se expressa como

do ser e a subjetivação do devir (que daqui a pouco, não

potência e que se imagina como realidade por vir.

nos esqueçamos, não chamaremos mais assim). Ora, a
concepção do nome comum estruturado por kairàs está
inteiramente no plano filosófico marxiano, e será
exatamente essa referência a Marx que nos impelirá a
buscar, sob o ritmo da imaginação (que até aqui vimos
unir ratio cognoscendi e ratio fiendi), a passagem ulterior à

ratio agendi. Porque a imaginação é sempre ética.

9 ter. Essas duas citações nos introduzem na plena
percepção da potência de kairàs. Kairàs é a potência de
ver daquele ponto de vista a partir do qual a plenitude
(cheia) da temporalidade se abre sobre o vazio do ser, e
de entender essa abertura COmo inovação. Na passagem

(kairàs) do ser entre plenitude e vazio, situa-se o nome
comum, que é ato comum e imaginativo de produção.
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singular no instante que liga o nomear e a coisa nomeada,
nem somente prospecção da multiplicidade no sobrevôo

,

da borda do tempo sobre o porvir: ele também é, ao ser

1. Todos parecem admitir que kairos lança uma flecha e

posto na potência de fazer ser, construção do telos do

que sua trajetória é irreversivelmente estabelecida (que o

gerar. Chamamos esse produzir, ou esse gerar, de práxis.

tempo é desenhado pela ponta da flecha). Mas a filosofia
transcendental negou, sobretudo, que o nome comum

9 quater. A potência de kairõs corno passagem do cheio
para o vazio e corno produção de ser sobre o limite do
tempo é agora o fundo, ou melhor, a articulação e o
esquema da práxis. A ratio agendi é produto da ratio

cognoscendi, e vice-versa, com uma só condição: expor-se
no evento. O verdadeiro reencontra o aspecto de existência

também aja conforme a flecha do tempo. Nós, ao contrário,
defendemos essa posição. Mas se o tempo, corno potência
ontológica, é urna flecha, como o nome comum nele se
posicional O que significa dizer que o nomear se adapta
à coisa nomeada seguindo a direção da flecha do tempo

e em relação à sua irreversibilidade?

na práxis, sendo reconhecido no único tempo em que é

possível que seja dito: o instante do kairos.

1 bis. A argumentação anterior, ao afirmar o nome comum
corno produto do kairàs, insistiu num instante que faz do

9 quinque. Kairõs é Cristo que se esvazia para criar
novo ser, é temporalidade incrementada pela expressão,
é práxis do nome comum.

nome comum o ato de uma produção pontual do ser.
Entretanto, não podemos esquecer (como muitas vezes é
ressaltado) que, revelando-se na produção de um real

9 sexo É possível transformar o mundo ao mesmo tempo

sempre novo, uma espécie de inquietude ressoa na potência

que ele é interpretado. Aqui, novamente, recompõem-se a

da temporalidade. Mesmo quando o nome comum se

episteme e a ética. Pois kairõs é, como diz Aristóteles,

apresenta (como vimos ao analisar o devir comum no

na virtude do tempo".

conhecimento) como sobrevôo e prospecção e é produto
da imaginação, o oscilar inquieto de sua produção
continua a se fazer sentir. A inquietude não se aplaca.
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1 ter. A condição inquieta que a criação do nome comum

1 quinque. Por outro lado, se (como acontece no

mostra, através do kairõs, é ainda mais evidente se

pensamento clássico) o instante fosse retirado da

considerarmos essa produção do ponto de vista

definição do tempo e considerado elemento definível

psicológico. A inquietude se apresenta, então, como

apenas pela intuição efêmera de um oscilar do devir (entre

indiscernibilidade dos momentos da consciência. Por

o ser e o nada), qualquer experiência determinada pela

conseguinte, a temporalidade, rompida e tornada criativa

adequação do nomear e da coisa nomeada seria imprópria

por kairõs na flecha do tempo, parece apresentar-se como

e inconcludente.

duração, entre um passado e um futuro. O nome comum,
mesmo tendo alcançado sua realidade no kairõs, é, agora,

1 sexo Se quisermos dar ao nome comum a direção da

de forma ambígua, levado novamente a testemunhar uma

flecha do tempo e colocá-lo em relação com sua

espécie de tecido constante do antes e do depois (em vez

irreversibilidade, sem perder a singularidade, será

da criatividade do tempo-kairõs e da sua irreversível

necessário, então, entender o nome comum como ato ou

potência).

práxis da temporalidade. Só assim a ontologia sairá da
inquietude que a percorre, e o conhecimento, da percepção

1 quater. Mas se o nome comum não fosse mostrado

da ambigüidade que o faz vacilar.

como ápice da flecha do tempo; se, portanto (mesmo
deixando intacta sua potência), considerássemos o

2. Considerado do ponto de vista da flecha do tempo,

instante do kairõs em uma espécie de continuidade entre

ou seja, da sua consistência, kairõs é o verdadeiro e único

um antes e um depois, e fizéssemos dele a inquieta ponte
da duração, então toda possibilidade de determinar a
singularidade do nome comum não valeria tanto; e, com
o nome comum, até o tempo seria concebido como fluxo,
e não como potência, e seria recompactado fora da flecha
da potência, como destino. Mas essa definição é
desmentida pela experiência de kairõs.
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ponto de irreversibilidade ontológica. Isso porque kairõs
é força (vis) que vai em frente.

2 bis.

Se

quiséssemos,

de

fato,

pensar

na

"reversibilidade" da flecha do tempo, deveríamos, de
qualquer forma, passar através do kairõs para depois
voltar atrás: mas isso não é possível. É aqui que se
apresenta a falsidade do argumento de Zenão, que
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é dizer força (vis) que constrói (ou transforma) a coisa em
nO;,1e e o nome em coisa.

ao contrário, caminha para trás, e, recuando, divide o

2 sexo Em Marx, a fórmula "práxis do verdadeiro"

kaírõs); mas aqui também se compreende o aspecto de

aparece. Ela consiste em fixar a verdade daquilo que a

verdade do argumento eleático, que consiste na destruição

práxis constrói, a partir da expressão determinada (e

da idéia transcendental do tempo-duração, uma vez que

tendencial) de uma resistência. O verdadeiro aparecerá

(afirma ele) só o instante é ontologicamente verdadeiro.

como afirmação do ser que nasce da luta. Já antes de

2 ter. No kaírõs, portanto, se apresentam como única
realidade o nome e a coisa nomeada, e ambos são
expressos pela força da temporalidade na borda do
tempo. A expressão do kairõs é força ontológica.
Encontramo-nos, aqui, no coração do paralelismo
espinosiano, em que o ser apresenta, como moldes de si
mesmo, a coisa e a idéia (que o conatus produz juntas).
2 quatet. O nome comum é, portanto, um modo de
afirmação do ser, e o nome comum é uma força do ser, ou
seja, alguma coisa que constrói novo ser. Por exemplo,
passando da adequação do nome e da coisa à expressão
imaginativa do nome comum, assistimos a uma verdadeira
operação constitutiva que coloca na borda do ser (ou no
ápice da irreversível flecha do tempo) a sua potência criativa.

Marx, Maquiavel havia considerado a "práxis do
verdadeiro" como potência para fazer surgir, da ocasião
temporal, a virtude constitutiva do político. É nessa dupla
perspectiva que definimos a práxis do verdadeiro como
desenvolvimento da força do kaíràs.
3. A coisa mais óbvia, quando se fala de tempo, é dividilo em passado, presente e futuro. Mas, se começarmos a
observar o tempo do ponto de vista da temporalidade
presente do kaíràs, passado e futuro são tudo, menos
nomes óbvios. Dado que a única consistência ontológica
certa está na ponta da flecha do tempo, quando ela se
finca entre o nome e a coisa (como no si-mesmo), a
consistência do que vem primeiro e do que vem depois,
será preciso analisá-la atentamente antes de assumir em
nossa linguagem os nomes "passado" e "futuro". Talvez

2 quinque. Chamamos esse processo, que é expressão
do kairõs, de práxis ontológica do verdadeiro. Dizer práxis
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3 bis. Fora da luz do kairõs e da força que, abrindo

passado e do futuro. Vale a pena recordar o "Deus

continuamente o tempo, constrói o ser, o passado parece

homicida" que o místico Geulincx teorizava contra o

ser aquilo que é "aqui findo", enquanto o futuro parece ser

espinosismo: Deus como déspota absoluto em cujos

aquilo que, daqui para frente .. está "in-findo".5 Mas essa

braços repousava a ilusão de um mundo bem-ordenado,

primeira definição de passado e futuro é totalmente

em que tudo, mesmo o horror, era praticamente necessário,

inconsistente. Na verdade, não tem sentido chamar de

e o passado e o futuro se apresentavam imperscrutáveis

finda (ou finita) aquela massa enorme, irreversível, de ser

no ato constitutivo do absoluto.

que nos antecede, ou de in-findo (ou in-finito) aquilo que
ainda não existe. Aquela primeira definição (e este primeiro
erro) vive, porém. graças a uma espécie de tendência obtusa
a considerar o passado e o futuro não na flecha do tempo,
mas em um plano homogêneo. Não percebemos que,
fazendo assim, tiramos do tempo a sua irreversibilidade e
do kairas a força criativa. Na verdade, ,ocorre que, naquela
perspectiva errônea, o tempo é reduzido a uma única
extensão, sem vazios, e percorrível em todos os sentidos e isso contradiz a experiência comum da irreversibilidade
da flecha do tempo. Por outro lado, na perspectiva que
criticamos, o kairas não existe mais porque, naquele tempo
feito de extensão, não é possível conhecer o evento criativo.
3 ter. Nas concepções do tempo como res extensa, tudo

reside no poder de um ente transcendente que retira do
tempo toda consistência ontológica, e, assim, a retira do

3 quater. O que são o ser que veio primeiro e o ser que
ainda não veio, do ponto de vista do kairas? Quais, e o
que, são os nomes que damos àquilo que, na flecha do
tempo, vem antes do kairõs e àquilo que ainda não existe?
4. No nome "futuro", muitos vêem repetir-se identicamente

o tempo do que já aconteceu. Nessa perspectiva, futuro é
o perdurar. E, da mesma forma, quando o futuro é visto,
por outros, como uma progressão que modifica as
condições de chegada em relação às de partida, também
o futuro (com variações mais ou menos importantes) será
um reproduzir-se positivo ou negativo, mas constante.
Por outro lado, todas as formas nas quais procuramos
uma previsão do futuro são, de alguma maneira,
estatísticas, ou seja, são o estudo das repetições e das
constantes dentro das quais (ou na proporção das quais)
a exceção eventual é reduzida. O mesmo se pode dizer de

5

Nooriginal,"in-finito".(N.R.)

60

todas as formas de prescrição normativa futura (aquelas

61

Kairõs, Alma Venus, Multitudo

Kairõs, prolegômenos da desmedida

que se exprimem na forma: você deve, portanto você

4 quater. Em todos e em cada um desses casos, o que

deverá), que sempre são resultantes da hipóstase dos

falta é a apercepção do momento criativo que instaura o

princípios do que aconteceu. Para a maioria, portanto, o

que vem. Na perspectiva que criticamos (e que nos parece

futuro é duração futura. A inquietude do tempo está sujeita

pertencer à maioria), "futuro" é nome mistificado, errôneo.

à continuidade do espaço.

Por outro lado, damos o nome de "porvir"6 ao horizonte
de experimentação da adequação do nome e da coisa (bem

4 bis. O futuro, como duração futura, é a visão que está
corno da prospecção imaginativa) em que, ao se realizar,
na base das tecnologias, tanto das ciências exatas quanto
das ciências humanas e normativas. Também nesse caso,
o a posteriori temporal é reduzido às normas de cálculo
do a priori espacial. O avanço das tecnologias se apresenta

apresentam-se como novo ser. A passagem ao porvir é
sempre uma diferença, um sobressalto criativo. A repetição,
e com ela a duração, é desestruturada pela experiência
atual do porvir, e o real é, assim, novamente compreendido

como pretensão de prefigurar o futuro de maneira cada
vez mais precisa. Mas as coisas não são bem assim, e, de

no fazer do kairõs (ou seja, das suas mônadas).

fato, a previsão daquilo que será só vale quando nasce

4 quinque. Definimos, então, o tempo que vem como

da práxis do kairàs e se constitui, como veremos, na

porvir; e o porvir como constituição ontológica em ato;

temporalidade da sua ferramenta.

e o nome comum "porvir" como expressão de forçainvenção (que é a vis do kairõs).

4 ter. Também o desejo afeta o futuro: nós o chamamos
de utopia. Entretanto, a utopia afeta o futuro de maneira

4 sexo O senso comum da vida confirma a definição do

ambígua: por um lado, propõe a homologia espacial do

que vem corno porvir, mais do que como futuro. De fato, é

passado; por outro, a supera na expressão imaginativa

na luta pela livre apropriação do presente que a vida se

do desejo. Todavia, em geral, a utopia não pode ocorrer

abre para o porvir e que o desejo percebe - contra o tempo

como nome comum do porvir, pois (mesmo quando não

vazio e homogêneo que iguala tudo (inclusive, e

repete o perdurar da figura espacial) o desejo se apresenta,

principalmente, o futuro) - a potência criativa da práxis.

aqui, de toda maneira, como distância espacial (não-topos,

Se a vida não se baseasse nessa experiência ativa do

mas ainda lugar).

, No original, "avenire". (N.R.)
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porvirr não poderia se chamar "vida". O mesmo vale para

destruição dos eventos físicos. Mas pensar que a

as tecnologias e as ciências: elas não são máquinas

tem para lida de pode ter a destruição como nome é

espaciais para dominar o futuro - ao contrário, são geradas

insensato, pois a temporalidade que experimentamos, e da

e renovadas em sua eficácia pela atividade do nome comum

qual vivemos, é aquela (e somente aquela) do kairàs e do ato

como práxis (da vis do kairõs). Ciências e tecnologias são

criativo que o constitui. No ser, "tudo se cria e nada se

ferramentas do kairõs - nascem e se desenvolvem dentro

destrói" na imediatez do presente.

da vida e produzem porvir brotando do presente (mas esse
assunto será abordado em outros capítulos).

5 bis. O "passado" do homem constitui sua história.
Quando considero o nome "passado" nesta acepção,

S. Quando considero o nome "passado", encontro-me,

vejo-me, normalmente, diante da idéia errônea de urna

também, normalmente, diante da idéia errônea do tempo

gênese contínua do presente, estendida sobre um

transcorrido como uma extensão, e da imagem de um

(ordenado ou desordenado que seja, não muda nada)

tempo morto, finito, estendido na duração. Compreendo,

depositar-se de eventos humanos concluídos. Mas

entãor por que, para a maioria, "passado" é apenas nome

considerar o que existiu antes de nós como depósito do

de destruição e morte. De fato, quando entendido dessa

tempo transcorrido, sem recuperar - momento por

maneira, passado é o inimigo do tempo kairõs. A partir do

momento - ponto a ponto - a vitalidade que o criou, as

momento em que disse "O tempo é para si mesmo,

mônadas de kairõs que ali se exprimiram, vai contra nossa

sobretudo, causa de corrupção, porque é número do

experiência da temporalidade, que é exatamente a de uma

movimento, e o movimento põe o existente fora de si",

força criativa.

Aristóteles deu aos filósofos a possibilidade de se enganar
sobre aquilo que foi, porque dessa forma se considera o

5 ter. Os homens se divertem fazendo a história

tempo, simpliciter, como duração cuja conclusão é a

(historiografia) do tempo que vem antes deles e que,

corrupção, corno número que expele do ser a existência.

falsamente, imaginam acumulado conforme urna ordem

Ao contrário, só posso conceber o tempo corno kairõs, e

cemiterial, interpretando (dizem) o passado. Mas não há

jamais como corrupção e morte. Em outras palavras: o

possibilidade de mergulhar naquele ser que vem antes, a

passado é considerado, normalmente, o cúmulo da

não ser iluminando-o com o presenter reconstituindo-o e
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sentindo-o viver no presente. Em outras palavras, o nome

de fato, potência de vida acumulada, é temporalidade

comum da práxis histórica só pode ser" genealogia do

irreversível e indestrutível, é nome comum do ser que é.

presente", quer dizer, uma imaginação que traz a ser aquilo

Cada kairàs está instalado nessa eternidade.

que existiu antes, da mesma maneira como constitui o ser

por vir. Não se interpreta o passado, mas se experimenta.

5 sexo O que estamos dizendo - que o kairàs está instalado
no eterno, isto é, no tempo que vem antes - não lança

O

5 quater. É a inovação que emana do kairàs que produz

kairos no passado, mas devolve o eterno presente ao

o mundo e, portanto, que produz tanto o ser que vem

presente do kairos. O "aqui" do kairos não é separado do

antes quanto o ser que vem depois. (Cada instante da

aqui do eterno; não existe ordem que meça sua distância

vida, da que foi e da que será, é um evento criativo.)

temporal; mas também não é possível pensar numa espéde

Aquela inovação, ou seja, a força do nome, é sempre

de contemporaneidade do kairos e do eterno: o eterno é um

singular e determinada, e não existem para ela,

consistir no lugar do kairos, um consistir simultâneo.

considerados do ponto de vista desse ser, dessa sua
intensidade, nem um primeiro nem um último, nem
passado nem futuro. E, dessa forma, para ela não existe
"devir", nem ao passado nem ao futuro, mas somente
um dar nome ao que adveio e ao que está, aqui, por vir.
Quando utilizamos o errôneo nome de "devir", perdemos
o sentido da temporalidade, ou seja, o seu pulsar vivo:
este pulsar não nos dá a transformação (isto é, o devir)
como mau infinito, como indeterminação, antes ou
depois, mas como emergir de diferenças, de momentos
determinados do kairos e da potência de nomeá-los.

6. Como pode ser expresso o nome comum do eterno?
Como estamos no eterno? Em primeiro lugar: não
podemos pensar aquele ser indestrutível que nos precede
em termos "equívocos", isto é, como se, por natureza,
fosse diferente do que nós exprimimos. O eterno não é
diferente do ser-kairos: o kairos é, sim, diferença, mas só
porque prolonga o eterno, o incrementa e o inova, na

borda da temporalidade vivida. Se o ser eterno fosse
ontologicamente outro, apresentar-se-ia como um
invólucro de natureza diferente, um recipiente da

temporalidade presente (ou seja, da temporalidade que

5 quinque. Daremos, portanto, o nome de "eterno" ao

tem poder de expressão). Mas isso é contraditório em

tempo que é antes. Eternidade é o tempo que é antes: ele é,

relação à percepção que temos daquilo que foi como

66

67

Kairõs, Alma Venus, Multitudo

Kairõs, prolegômenos da desmedida

genealogia daquilo que é. Portanto, o eterno não contém

analógico, separando imediatamente infinito e eterno do

o tempo, mas é temporalidade eterna. E nós estamos no

finito e do tempo, dá ao tempo uma consistência fraca ("o

eterno e o percebemos como potência daquilo que é.

tempo é imagem móvel da eternidade") e ao mundo um

f

grau ontológico subalterno ao absoluto. Dialética e
6 bis. Em segundo lugar, nem mesmo em termos
/I

analógicos" poderemos pensar o indestrutível ser que

nos precede, como se fosse um fundamento primeiro, uma

analogia entis operam, portanto, no mesmo plano
(analogia é uma dialética estática; dialética é uma
analogia em movimento), mas a analogia dá respostas

substância temporal eterna da qual nossa experiência do

mais fracas à insaciável fome transcendental do absoluto.

tempo traz consigo somente o vestígio. Já vimos como nosso

Resta o fato de que nenhuma dessas concepções,

caminhar para aquilo que foi não é um caminhar para o

concentrando-se no absoluto, pode aceitar a coisa mais

outro. Não é, nem mesmo, remontar uma corrente infinita

simples: que seja o finito a incrementar o absoluto e o

de relações, ao cabo da qual- pelo fato de ela ser infinita -

kairàs a dar fôlego à potência do eterno.

nossa razão seria obrigada a exigir um outro, para
conseguir compreender. Pensar o eterno é, ao contrário,

6 quater. Ser no eterno significa ser na "produção".

simplesmente instaurar o kaíràs numa indestrutível massa

Grande parte dos filósofos considerou o tempo em relação

de vida, de um ser que se havia realizado, por sua vez, em

ao movimento, e a definição do tempo sempre esteve

nome do kaíràs, e que só a genealogia do presente, do novo,

ligada à do devir e à idéia de infinito, que constituem o

através do kairàs, atualiza.

princípio da modalidade espacial de considerar o ser.
Ao contrário, com base na experiência, nos é concedido

6 ter. Do ponto de vista ontológico, a analogia do ser

pensar o eterno não na modalidade do espaço, mas na

(procedimento-chave do pensamento teológico) é uma

da temporalidade, não com base no infinito, mas na

forma fraca da "dialética" transcendental. Na verdade,

presença do kairàs, não no "movimento que põe o

enquanto a dialética, operando sobre o infinito de maneira

existente fora de si", mas na produção que põe a

descontínua (que é modelada sobre a descontinuidade

existência dentro de si. E, assim, podemos fazer com que

do mundo), produz uma hierarquia de consistências do

a essa consistência siga a construção de uma práxis de

ser que se sublima no eterno (no absoluto), o procedimento

verdade, produtora do eterno.
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6 quinque. O kairàs repousa, portanto, no eterno. Aliás,

e se essa passagem é desmedida, a definição é, sem dúvida,

kairàs é o eterno que cria. Esse eterno vem antes de nós

problemática. (Para abrandar sua problematicidade, não

porque é no seu limite que criamos, incrementando o ser,

adianta especificar a análise em tomo da práxis do kairàs,

ou seja, a eternidade. Tudo o que kairàs abre é eterno. E nós

como atividade "autotélica": desse modo, o problema

somos responsáveis, portanto, pela eternidade e pela

seria apenas deslocado.) Trata-se, então, de aprofundar,

produção da eternidade.

nos modos da temporalidade, a relação entre o topos

7. Quando o antes é o eterno e o depois é o porvir, o
tempo é, na flecha que o constitui, a "desmedida" da
produção entre aquele antes e este depois.

vertiginoso no qual o ser se cria e o telos que auto-organiza
essa produção. Esse aprofundamento, todavia, só poderá
encontrar desenvolvimento e conclusão na próxima parte
das Lições, no capítulo Alma Venus, no qual procuraremos

7 bis. Quando dizemos "desmedida", não dizemos nem
indefinido, nem indeterminação. Já vimos por que a

compreender a força que constitui a figura comum do
nome comum.

construção do nome comum não pode ser baseada em
um processo cognitivo indefinido: porque a adequação
do nome e da coisa é fixada pela expressão" ao mesmo
tempo" de um "isto aqui". Pela mesma razão, a construção
do nome comum não pode ser indeterminada: o produto
da expressão do kairàs é sempre singular (a hecceitas).

7 quater. Logo a seguir, porém, resta ainda compreender
como é possívet nessa passagem desmedida, construir
uma investigação ontológica, ou melhor, garantir seus
pressupostos. Onde se posiciona aquele que descreve a
desmedida? A que estado de coisas corresponde o regime
de definição da desmedida? Qual é, então, o campo da

7 ter. Engendra-se, então, ainda mais, o problema de

investigação ontológica no materialismo?

como a ontologia da expressão (quando o kairos opera no
vazio que expõe a eterna potência à invenção do porvir)
poderá configurar-se como produção finita e determinada
na desmedida. Se o ato criativo do kairàs, que qualifica a
cada vez (ao mesmo tempo) o ser, é um salto para o novo
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1. O problema é definir o campo no qual os enunciados
do conhecer correspondem aos estados de coisas (ou
eventos). A oscilação inquieta que caracteriza a relação

constitutiva do nome comum na abertura desmedida do

kairos demonstra amplamente que essa determinação é
problemática. O que é, então, o corpo das verdades
comuns quando os nomes, ao se tornarem comuns,
expõem-se continuamente ao risco do porvir? Ou seja,
quando é que a consistência daquilo que foi se abre,

através do kairôs, para uma experimentação sempre nova?
1 bis. De maneira paradoxal, a questão é levantada

pela teoria das mutações da ciência, quando esta observa
a crise e a transformação dos grandes agregados
científicos. Quando um paradigma científico é dissolvido
e um novo paradigma surge, o enunciado próprio do
primeiro paradigma é incomensurável com o novo
paradigma. Isso é evidente, porque se refere apenas ao
que foi: só na ação do kairõs, na genealogia do que é
presente, o estado anterior de coisas poderá ser, de fato,
novamente compreensível. Mas essa problemática
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questão do conhecer, e sua eventual solução, torna-se

1 quater. Se continuássemos considerando a determinação

menos óbvia quando, ao invés de olhar para o que foi,

ontológica apenas dentro das trajetórias de cada kairós

olhamos para o que está para ser. Aqui, quando se olha

(das mônadas do kairás), não teríamos a possibilidade de

para frente e não mais para trás, é a própria inovação,

bene vivere o oscilar inquieto do kairàs, apesar de saber

aquilo que está para ser, que aparece como incomensurável

que nele a verdade se determina. Na ruptura da

a partir das dimensões anteriores do ser. A novidade do

temporalidade entre eterno e inovação, é necessário,

novo estado de coisas produzido pelo agir do ser revela-

portanto, assumir o conjunto dos eventos e defini-lo como

se, em si, irredutível a toda enunciação anterior. Quer

campo material do kairos. Esse campo é o único "lugar"

dizer, na experiência da inovação, o conhecer mostra a

(mas sempre "lugar da temporalidade") em que o ser

desmedida do seu afirmar-se, aliás, a desmedida em que

unívoco se apresenta como ser produtivo - é o campo do

ele mesmo se põe, entre eterno e inovação. E isso imprime

materialismo, onde predicar o ser é inová-lo.

inquietude ao conhecer.
1 quinque. Para afirmar o nome comum na desmedida,
1 ter. Os lógicos nos dizem que não existe nenhum fato

devemos compreender a emergência, sempre nova, de

relevante para estabelecer a que coisa se refere um termo

uma força de predicação do ser materialmente capaz de

qualquer da linguagem. Dizem-nos, igualmente, que o

dizer: "Isto está aqui". Isso não elimina a inquietude,

único modo para traduzir a linguagem e as coisas, e para

a "tentação pirronista" e o conseqüente oscilar da consciência

dar determinação a essa tradução, é um "quantificador

fenomenológica - mas a eles resiste. O campo materialista

existencial" (ou seja, a afirmação de que "existe algo

é esse campo de resistência.

como" um nome adequado a um fato, um regime de
enunciação adequado a um campo de estados de coisas).

2. O campo material de produção do ser é corporal.

É preciso, então, dizer "existe". Paradoxalmente, os

Definimos o corpo como predicado do sujeito, qualquer

lógicos devem aceitar a verdade do kairàs, sob a forma da

que ele seja (afirme ser) no tempo, quer dizer, como

ontologia. Esse êxito não remove, pelo contrário, evidencia

predicado de alguma coisa que existe no próprio

ainda mais o oscilar inquieto do kaíràs.

momento em que nomeia. O conjunto dos corpos é o
mundo, ou seja, o campo material de produção do ser.
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2 bis. Entretanto, não há razão para considerar o

a intensidade corporal do ser verdadeiro. O roseau

conjunto dos corpos como menos inquieto do que cada

pascaliano é a melhor metáfora do campo materialista e

kairàs, essas mônadas do kairàs. Por si, a constituição

da verdade que nele vive.

corpórea do campo material do kairàs nada retira do
2 quater. O roseau pascaliano se dobra sob o vento do

oscilar inquieto do conhecer; aliás, restitui-o plenamente
à desmedida. Para superar essa situação (que parece um

quebra-cabeça lógico) a análise deverá penetrar no modo
de produção do mundo como expressão da potência do
nome comum: é o que procuraremos fazer no próximo

grupo de Lições (Alma Venus). Porém, queremos (parecenos importante) nos habituar, aqui, a considerar a
corporeidade do kairàs na desmedida do mundo.
Proceder nesse sentido é começar a exercitar a ascese
materialista que sabe perceber a unidade, no corpo, do

eterno, mas, reconhecendo a própria existência frágil,
afirma a dignidade do conhecer. A ginestra 7 leopardiana
oscila, interpretando o mesmo personagem no theatrum

mundi. Mas essas citações seriam insípidas, se não as
referíssemos àquele paradigma comum que é O príncipe,
de Maquiavel, no qual a dignidade de resistir ao mundo e
ao destino se configura como virtude. Ou como potência
constitutiva do mundo. Porque, depois de escapar das
quimeras transcendentais, o único outro caminho para
afirmar a consistência do ser é colocar sua potente

sujeito e do predicado.

insistência à sombra do eterno. Isso, e somente isso, é
2 ter. A distinção analítico/sintético foi derrubada,

materialismo (não, certamente, aquelas filosofias que fazem

justamente, pelos ataques da crítica contemporânea da

a apologia do empírico, nem as que, paradoxalmente,

linguagem (e do saber científico). Uma pesquisa

concebem a matéria como um grande invólucro

conceitualmente correta está tão sujeita à falibilidade

transcendental). De outro ponto de vista, a noção comum

quanto todas as outras afirmações (empíricas?) que

espinosiana e a verdade de fato leibniziana sofrem essa

mudam com o tempo. A construção cognitiva do campo

mesma transfiguração: ambas propõem, na verdade, assim

materialista assume, então, nome e nome comum na

como a superação da divisão entre juízo analítico e juízo

inquietude da temporalidade. E isso, apesar de certamente

sintético, uma qualificação produtiva do ser unívoco.

anular a ilusão de que existem, no absoluto, seqüências
corretas de pensamento, não retira da afirmação do kairàs
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Referência a La ginestra, de Giacomo Leopardi. Ver Multitudo,
"Prolegômenos sobre o trabalho vivo", p. 199. (N.R.)

77

Kairõs, Alma Venus, Multitudo

Kairõs, prolegômenos do campo materialista

2 quinque. O campo materialista é produtivo. Sua

caso, porque o campo materialista é inquieto. Se

produção atravessa a carne, o desejo, o gerar do nome

quisermos ter êxito, precisaremos recorrer àquela ascese

comum expresso por kairàs. Estamos dentro dessa produção

ao avesso que mencionamos, e à qual, talvez, consigamos

porque só podemos ser no corpo. Mas, ao mesmo tempo,

nos habiruar: a que permite levantar a cabeça mais alto,

nos medimos com uma potência expressiva desmedida.

para ver melhor, mas só (paradoxalmente) através da

Retornando sobre nossos passos, perguntamos então:

imersão corpórea no campo materialista.

onde podemos nos colocar para refletir sobre nossa imersão
3 bis. Nessa perspectiva, a pura e simples verificação
no ser material constirutivo? Reconhecer-se na consistência
corporal do ser, conduzir uma investigação ontológica que
se refira continuamente à potência do kairàs entendida como
práxis do verdadeiro e como produção da subjetividade como isso é possível? Onde está aquele que conduz a
investigação ontológica no campo materialista?

do nome, por meio da sua representação em kairàs, não
parece permitir a criação das condições para uma reflexão
que se abra para todo o campo materialista de maneira
produtiva. Retomo, aqui, o paradoxo dos lógicos que
dizem: quando afirmo que uma coisa está aqui, logo,
quando verifico um nome, não tenho nenhum critério

3. Ao levantarmos a questão da investigação ontológica

adequado para estabelecer se falo da coisa que está aqui,

no campo materialista, é necessário ter em mente que aqui

ou se falo de todo o resto do mundo, com exceção daquela

se apresentam caminhos que não podem ser seguidos,

coisa que está, justamente, aqui. É evidente, então, que,

pois propõem uma dura distinção entre o campo corpóreo

para fixar o "aqui" em relação ao campo (e vice-versa),

do conhecimento e a reflexão que age nesse campo.

para dar sentido ao nome, devo identificar um caminho

Analisaremos alguns desses erros mais abaixo. Ao

que me leve do "aqui" ao campo (e vice-versa), e que,

contrário, para validar a investigação no campo

para isso, não é suficiente somente a experiência de

materialista, devemos, por um lado, confrontar a reflexão,

verificação do nome através do kairos.

em sua autonomia, ao mundo, e, por outro, garantir que,
nesse gesto, a reflexão não perderá sua inserção intensa
no kairos. É difícil, contudo, sair-se bem nesse exercício
da reflexão, mesmo agindo com todas as precauções do
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3 ter. As filosofias do sujeito apresentam a determinação
do sentido do "aqui" (no campo materialista) a partir do
ato cognitivo, que percebe e reflete. Mas essa eminência
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gnoseológica do sujeito, essa supremacia ontológica do

principalmente, o vazio e a desmedida, que representam

ato subjetivo de conhecimento, são produtos da ilusão

as condições nas quais a verdade do ser é criada.

transcendental e não contradizem, de imediato, a
experiência ontológica do kairôs. A subjetividade, na

3 quinque. É necessário, portanto, ir mais fundo para

verdade, não subsiste, mas é produzida pelo kairôs, e

propor a reflexão no campo materialista do kairós. Mas ir

(como veremos) é resultado da conexão das mônadas do

mais fundo é ir além. É estabelecer a definição do campo

kairós. A subjetividade não está antes, mas depois do kairós.

da reflexão (que a inversão paradoxal das figuras da

A subjetividade, caso seja construída, só pode ser

determinação entre os lógicos, a assunção prepotente da

identificada no caminho que conduz do "aqui" ao campo

subjetividade pelos transcendentalistas e as pávidas

materialista, e é nesse caminho que ela é produzida.

aporias do bom senso deixam em estado selvagem)

Portanto, não pode ser o chamado à subjetividade o que

naquele processo que forma o corpo da desmedida.

permite indicar a produção do sentido reflexivo no campo
materialista.

4. Se a reflexão ontológica no campo materialista é
proposta por kairôs, e se é o corpo que opera essa reflexão,

3 quater. Podemos conferir ao "bom senso" a

ela deverá, preventivamente, assumir a desmedida entre

capacidade de percorrer o caminho da reflexão sobre a

o eterno e o porvir. De fato, eterno é o campo corpóreo da

separação entre o kairôs e o campo corpóreo do

reflexão ontológica, e absolutamente aberto é aquele

conhecimento, sabendo que se trata de uma separação

determinado pelo kairós. Ora, se o corpo é o "portador"

desmedida? O bom senso poderia certamente representar

(Trager) do kairós, não lhe será fácil sustentar essa relação.

um instrumento útil para a pesquisa ontológica, se não

Mas ele o faz: porque o corpo, como potência de

fosse, como observo, a coisa mais compartilhada entre os

determinação que vive na singularidade no campo

homens. Mas, justamente por ser tão compartilhado, não

materialista, é nutrido, de certo modo, pela ruptura que gera

podemos encontrar um bom senso que corresponda a

desmedida. Na verdade, é na ruptura da temporalidade

outro. Além disso, o bom senso (com o passar dos séculos,

ontológica que está, como vimos, a chave da produção

de Descartes até hoje) é, cada vez menos, uma virtude

do ser. O corpo reage à ruptura produzindo ser novo.

popular: ele se tomou opinião pública burguesa, que teme,

Estando inserido no campo material do eterno, o corpo
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4 quater. "Ninguém sabe o quanto o corpo é potente",

instante - à ruptura, e o revivifica, experimentando-se -

costumava dizer Espinosa. Ele, de fato, atribuiu ao corpo

ele mesmo, corpo - como práxis do tempo. A reflexão

a potência da idéia e à idéia e ao corpo a capacidade de

corpórea é, portanto, antes de mais nada, uma imersão

ficar juntos, paralelos que se recobrem no jogo da

ontológica que ativa o eterno mediante a abertura, deste

expressão e da imaginação. Se a expressão cria, é a

eterno, sobre a borda do ser, sobre o ponto do porvir.

imaginação que dá ao corpo a força de ir além, até o mais
alto grau de conhecimento: em Espinosa, a experiência

4 bis. Podemos, então, dizer: quando o corpo reflete,
está, por um lado (o antes), imerso num campo material
e, por outro (o depois), aberto à inovação. Se o antes é o

corpórea vive o processo da totalidade do ser através da
imaginação. Por isso, Espinosa ensina que o corpo é
sempre positivo, pois é forma da potência afirmativa do

eterno e o depois é o porvir, o corpo reflete o eterno pondo-

ser. Em que mais poderia consistir o materialismo, senão

o em contato com o porvir, porque, apesar de essa relação

nesse primado do corpo no campo do ser?

ser desmedida, ela é também, ao mesmo tempo, produção.
4 quinque. É seguindo Espinosa que somos capazes de
4 ter. Analisando a gênese ontológica do nome comum,

dar à reflexão (e ao campo material ao qual ela se aplica,

nós o definimos como expressão e imaginação.

e ao porvir para o qual ela se abre) a consistência de um

Consideramos a expressão como experiência construtiva

ato passional, no qual razão e afeto estão estreitamente

daquilo que é comum a muitas coisas, e a imaginação

ligados. O kairós corpóreo é, de fato, produÇão de ser e de

como gesto de quem, como potência, lança uma rede sobre

corpos, mas, quando é o corpo que produz, isso acontece

o porvir, para construí-lo. Com isso, ressaltamos a

por meio daquele amor que é pai de todas as paixões e

presença simultânea de expressão e imaginação na ação

que, em si mesmo, é conhecimento. Ou seja, é a própria

do kairàs. Ora, quando referimos esse conjunto de potência

razão que produz

à reflexão sobre o corpo no campo materialista, damos

reflexão (adequada às condições ontológicas que

figura corpórea ao kairàs, damos-lhe peso e cor, isto é,

permitem a potência do nome comum) é sempre amorosa.

assumimos o corpo como encarnação do kairàs. Expressão
e imaginação são do corpo porque eram do nome comum.
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amor através do nome comum, e a

4 sexo Assim, através do corpo, sem nada perder da sua
potência para construir no instante, o kairôs se implanta
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no campo materialista. Assim, através do corpo, sem nada

ousava confrontar-se, explicitamente, com a práxis do

perder da sua potência para lançar redes de conhecimento

verdadeiro, com a potência criativa do ser. Ao contrário,

sobre o porvir, o nome comum se reconhece no campo

procedemos, aqui, a partir de uma definição do campo

materialista. E a reflexão, promovida a partir de um ponto

materialista que, construindo-se ao longo da flecha do

sempre posto sobre o limite do tempo, tem - através do

tempo, revela sempre urna desmedida que rompe a

corpo - a capacidade de sustentar o campo materialista.

quietude daquilo que foi (da massa dos eventos, do eterno)

E de iluminá-lo de paixão (como veremos em Alma Venus).

e o oferece à arriscada produção de porvir. O materialismo
é revolucionário porque a verdade "sem frivolidades" é

5. Para a pergunta "Onde está quem conduz a
investigação ontológica?", elaboramos, até aqui, esta

compromisso do ser. O pragmatismo, ao contrário, em
sua quieta moderação, conserva muitas frivolidades.

resposta: está dentro da força de predicação que nutre e
vivifica o campo ontológico, abrindo-se ao porvir.

5 ter. Marx definiu a distinção entre capital constante e

Apresenta-se desta forma o ato de reflexão: ele é corpóreo,

capital variável. O primeiro é o conjunto dos elementos

encarnação singular; sofre a desmedida do produzir entre

materiais e técnicos acumulados pela produção e

o que foi e o que será, mas, por isso mesmo, cria o campo

conservados no desenvolvimento; o segundo é trabalho

material da reflexão.

vivo que reanima aquilo que foi acumulado (e vive latente
na acumulação) e faz disso a base de uma nova

5 bis. O ato de reflexão é práxis, é produção de corpos.

valorização. Ora, essa distinção marxiana não diz

Não é pragmatismo, entretanto, essa nossa aproximação

respeito apenas ao modo capitalista de produção; refere-

do campo materialista. Aliás, é também "pragmatismo",

se, principalmente, a todo o campo materialista, isto é, ao

ou seja, prática (e teoria) de um ato reflexivo que se realiza

mundo. Na verdade, a produção constrói o mundo,

na produção, que renova o passado na atualidade por

seguindo uma pista cuja substância é a temporalidade.

meio de uma projeção de sentido prático e, finalmente,

Sobre o "antes" desse processo, continua a se acumular

enche a produção de utilidade e o valor de afetividade.

o trabalho morto, o tempo concluído da criação; o

Mas não é só pragmatismo porque, mesmo em sua mais

"depois" é representado pelo trabalho vivo, ou seja, pelo

rica tradição (entre Dewey e Peirce), o pragmatismo não

kairàs dos corpos que criam verdade através da práxis.
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Na borda do tempo, o trabalho vivo é, portanto, a potência

para o porvir. Conduz a investigação ontológica quem

do mundo, daquilo que já foi (e que nele permanece

exprime trabalho vivo, nova potência da temporalidade.

constante) e que agora é revivificado; daquilo que surgirá
do novo trabalho vivo criador. É aí que a metafísica do

5 quinque. Mas por que fazemos tanta questão de definir
esse campo como materialista? No fundo, a tradição

materialismo encontra sua base e também seu centro:

materialista não é uma tradição filosófica fascinada pela

reconhecendo que o processo capitalista subsumiu o

espacialidade ou prisioneira da extensão, que, portanto,

mundo, transformando-o em uma criatura morta; e que,

pouco tem a ver com o gesto constitutivo de um

ao contrário, o trabalho vivo é kairbs, inquieto criador do

materialismo do tempo ou de uma temporalidade da

porvir. O trabalho vivo toma o mundo nas mãos, o

matéria? Sem dúvida, a filosofia moderna, de Maquiavel

transforma e o inova, radicalmente, no comum (como

a Espinosa e a Marx, construiu as premissas de uma nova

veremos no capítulo Multitudo destas Lições).

definição do materialismo: mas qual a utilidade de
representar essa linha minoritária da modernidade? No

5 quater. No campo materialista, a investigação

entanto, fazemos questão de propor esse ato de

ontológica está, portanto, totalmente dentro da dinâmica

nascimento de um materialismo criativo, e a definição

produtiva. Aqui, não há nome que não seja adequado ao

desse novo campo materialista, apesar de, no momento,

evento, nem evento que não seja criativo na flecha do

isso nos proporcionar apenas um ponto de vista de

tempo. E esse ato de nascimento do materialismo criativo

reflexão sobre o mundo - compatível, entretanto, com a

se vira para trás, para o que é antes, para o que ele mesmo

potência construtiva do kairàs.

criou antes, para voltar a lhe dar vida. A reflexão sobrevoa
aquilo que foi (e que eternamente é) abrindo-se para o
tempo que vem - ser novo, construído em cada instante,
que faz o eterno crescer. O campo materialista é tudo isso
junto, e a reflexão (o ponto de vista de quem conduz a
investigação) se põe lá onde é revelada a desmedida entre
o que é acumulado antes de nós e o que é criado por nós
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6. Por que não existe uma história do materialismo?
Porque o materialismo, na história do pensamento,
sempre foi definido pelo adversário que, na história do
poder, o vencera. Transcendência e transcendentalismo
têm história porque sempre foram a filosofia de quem
vence e, portanto, comanda. Mas não existe espaço,
tradição, nem duração para quem perde. Ao materialismo,
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a filosofia dos poderosos expõe uma série de catástrofes.

6 quater. O materialismo ressurge sempre e penetra na

Apesar disso, é obrigada a conceder, ao materialismo, a

história do pensamento das maneiras mais dissimuladas

capacidade de se apresentar como problema. Com efeito,

(do ponto de vista da Inquisição acadêmica) e mais

quem se insurge põe problema: e o kairôs ama quem se

subversivas (do ponto de vista da ciência de Polícia).

insurge.

Nessa sua insurgência, o materialismo é sempre ruptura
com o pensamento do domínio, é Maquiavel, Espinosa,

6 bis. No pensamento antigo, a matéria "não existe"; é

Marx, é o pensamento comum das lutas. A história do

assim que a define o platonismo perene. Na modernidade,

materialismo, assim como kairõs pode defini-la na

ela é definida como limite do conhecer, como fenômeno: é

genealogia de um presente que se abre para o porvir,

como dizer, da matéria, que, "se existisse, não seria

é uma história de resistências e insurgências. Opõe a

cognoscível". Por fim, na pós-modernidade a matéria se

dureza da matéria a qualquer transcendência e a qualquer

vê privada da possibilidade de ser expressa na linguagem:

dialética, do pensamento e do poder.

é como dizer que, se a matéria "fosse cognoscível, não
seria comunicável". O antigo sofisma materialista foi
muito distorcido e se tomou um refrão historiográfico da

6 quinque. A dureza da matéria é compreendida na
desmedida (da diferença) do eterno e do vazio sobre a qual
se estende a inovação. A matéria não é o nada, não é o

metafísica idealista.

fenômeno, nem é o incomtmicável: ela desvela sua dureza
6 ter. Mas o mais ignóbil é quando o materialismo é

ali onde a temporalidade decide ser, decide criar novo ser

saqueado e violado pelo idealismo, dentro do campo

no limite do tempo, desafiando a desmedida entre o antes

materialista. Então, em vez de o fazerem viver como

e o depois. Quem conseguir fazer história do materialismo

desmedida criativa, os filósofos, como bons geômetras

dará voz à desmedida, dentro da qual está cada mônada

do poder, apressam-se a cercar e medir o campo
materialista e a fazer a matéria dançar ao ritmo da sua
lógica. O caso extremo dessa brutalidade ocorreu durante
a época infeliz na qual o materialismo era ensinado como
"materialismo dialético".

do kairàs no momento em que decide produzir. É aí que
surge para nós o Angelus Novus - ele não olha para trás,
mas para frente, avançando na ventania.
6 sexo A dureza da matéria é a dureza do eterno não
solicitado pela decisão do kairàs. O materialismo antigo e

88

89

Kairàs, Alma Venus, MuItitudo

Kairàs, prolegômenos do campo materialista

o moderno, quando puderam exprimir-se, só definiram a

foi e o que é, e, na desmedida, as mônadas do kairõs chegam,

matéria, muitas vezes, como dureza, exaltando essa sua

inquietas, à abertura de novo ser. Dessa forma, o campo

condição estática, esse capital constante do materialismo.

materialista é sempre projetado para frente, consiste na

Nós, ao contrário, podemos avançar porque, sabendo que

flecha do tempo e insiste no ápice da flecha. A produção de

a matéria é temporalidade e revivificanclo-a no limite

tempo é predicação do ser do mundo, porque é só aqui que

aberto do kairôs, levamos a dureza do ser para uma

todo instante de ser consiste (e/ou é renovado, revivificado).

passagem constitutiva.

7 bis. Todo enunciado (nome e nome comum) só pode

6 septe. À proibição contra o materialismo responde,

ser verificado pragmaticamente. O significado dos nomes

então, uma dureza da matéria que se mostra, cada vez

(e ainda mais dos nomes comuns) só é determinado se for

mais, como resistência e como insurgência insuprimível

sustentado pela predicação (afirmação) de ser do kairàs.

no limite do ser: isso revela kairos no campo materialista.

E isso é como dizer: entre os muitos significados que os

Em outras palavras: desde que a dureza da matéria foi

próprios nomes indicam para os enunciados, apenas o

mostrada, através do kairos, como resistência, o campo

que for qualificado do ponto de vista do kairàs poderá ser

materialista foi radicalmente inovado. Porque a

considerado verdadeiro. Que é ainda como dizer: só o que

resistência fez da dureza da matéria, que era limite do

se estende à construção de novo ser verifica o que já foi.

materialismo, a sua arma. Por isso, resistência é sempre

No campo materialista, portanto, a reflexão é radicalmente

afirmação positiva do ser.

pragmática, porque kairos é práxis do verdadeiro.

7. O campo materialista é também o da predicação do ser,

7 ter. A radicalidade pragmática que kairàs impõe à

pois o ponto de vista reflexivo nasce das mônadas do kairos.

reflexão no campo materialista não entristece o

O quantificador existencial das proposições (ou seja, o

pensamento (achatando-o, como muitas vezes acontece

indicador ontológico dos enunciados), o que rege

no pragmatismo, sobre o princípio de utilidade). Pelo

materialmente nome e nome comum, enraíza-se, portanto,

contrário, ela o promove à busca da verdade (ou à

no campo materialista. Verdade que esse enraizamento é

denúncia da falsidade) que está na comunidade das

oscilante, pois somente a desmedida cria laços entre o que

mônadas do kairos.
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7 quater. A extraordinária importância do tournant

podemos pensar a liberdade do eterno: é um exercício difícil

lingüístico da filosofia contemporânea, cujo objetivo é

que muitas vezes os geômetras e físicos tentam realizar.

fazer circular, por meio da linguagem, toda verificação

Isso nos obriga a voltar a pensar a matéria como eternidade

do conhecer, mostra aqui sua base material. Porque a

(e suas aporias e suas alternativas) da maneira que os

linguagem não é, em caso algum, tuna simples ferramenta,

antigos às vezes a pensaram: como Alma Venus.

um instrumento qualquer, mas sim um utensílio, uma

prótese, práxis da verdade; ela não é superfície insensata

7 sexo O campo materialista é o campo das verdades

de ruídos, mas um plano de comunidade das mônadas

comuns, criado na desmedida da produção entre eterno

do kairàs, o tecido material das forças de predicação

e porvir. E nós somos os seus atores.

comum do ser do mundo. Como afirma Burroughs, a

linguagem não é um cano que cospe mísseis, mas a
astronave dentro da qual, à medida que vivemos,

construímos trajetórias de verdade no vazio. Mas, sobre
tudo isso, voltaremos a falar amplamente.
7 quinque. Podemos, a partir das considerações
anteriores que definem o ponto de vista da investigação
ontológica no campo materialista, apontar uma
conseqüência nada secundária. Trata-se da possibilidade
de pensar a reversibilidade do tempo, quando o
consideramos, no campo materialista, não mais apenas
como a flecha que traça a linha de uma temporalidade
indestrutível (é o que fizemos até aqui), mas também como
reseau de instantes ou de mônadas do kairàs. Podemos

imaginá-los (onde existirem) em sua insistência autônoma,
desenvolvendo-se em todas as direções. Dessa forma,
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"judite, Deus fala enfim nas últimas opressões."

Pascal (851) 903

1. Prolegômenos do comum
2. Prolegômenos sobre a pobreza

3. Prolegãmenos de amor

ALMA VENUS, PROLEGÓMENOS DO COMUM

1. A estrela-guia do materialismo é a eternidade da

matéria. O eterno é o nome comum da experiência
materialista do tempo. Do ponto de vista ético, o problema
do materialismo é imputar à singularidade a
responsabilidade pelo eterno. Na experiência do kairàs,
essas verdades da tradição materialista encontraram
confirmação.

2. Entre os outros significados que poderiam qualificálo, atribui-se ao eterno - na tradição materialista - o nome
de infinito, como se um e outro fossem sinônimos. A matéria

é, então, infinita? Podemos concordar com isso somente

se, rompendo a sinonímia, subsumirmos o infinito à
eternidade. Pois iniinitos são a produção materialista e o

caminho do eterno. Mas toda produção é singular e finita:
hoje é menos, e amanhã mais, o percurso do eterno. Essa

finitude e essa singularidade podem ser predicadas como
infinitas somente quando a presença do eterno, e sua
potência, as assume. Fora do nome de eternidade, o infinito

seria apenas uma idéia de transcendência temporal e,
como tal, não poderia qualificar o materialismo (ou seja,

a produção materialista).

DP&A editora
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2 bis. Já que o infinito é um nome espúrio, compreensível

4. A eternidade da matéria revela-se como intensidade

somente na sua subsunção ao eterno, é melhor não usá-lo.

temporal, como presença inovadora, e o pleno presente
do tempo eterno é singularidade. Singular e eterno são

2 ter. O ético nada tem a ver COm o infinito. O ético se
instaura na presença eterna.
3. Apesar de assumi-lo, a princípio, com todas as suas
manipulações, a filosofia transcendental, na verdade,
interessou-se muito pouco pelo infinito. Como um vestido

nomes intercambiáveis, sua relação é tautológica.
Qualquer coisa que tenha acontecido é eterna. É eterna
aqui e agora. O eterno é o presente singular.
4 bis. O ético, no materialismo, é a responsabilidade do
presente.

que se usa somente nos dias de festa, a idéia de infinito
serve à poesia, à teologia, à mística e a todos os discursos

5. O kairõs se apresentou como singularidade

confusos. No cotidiano, a filosofia transcendental prefere

irredutível. Todavia, na produção do eterno, vimos as

vestir a idéia de "indefinido". O que é o indefinido? É a

mônadas do kairàs se ligarem em eventos comuns que

idéia de um infinito mensurável. Mas o eterno, a matéria

chamam um nome comum à existência. Que é o mesmo

eterna, não é mensurável, aliás, é o desmedido. E assim é
porque o eterno se confronta sempre com o porvir, e essa
relação é desmedida. Por isso, o infinito é uma ilusão.
Mas uma ilusão eficaz, quando introduz a transcendência
como medida da imanência. A ilusão se torna, aqui,

que dizer: estamos imersos no comum, pois kairàs é uma
poeira de mônadas que se expõem, entrelaçando-se e
concatenando-se, sobre o vazio que a flecha do tempo
indica, construindo, assim, o porvir. Por isso, a
singularidade é comum.

mistificação transcendental: é o esforço, sempre repetido,

5 bis. Esse comum é irredutível a essência ou preconceito.

de subordinar o presente ao infinito, e não ao eterno, e,

Não é um das Gemeinste, um "o mais comum", pressuposto,

portanto, de subordinar o singular a uma medida.

como queria Kant, salvo se for traduzido como mero

3 bis. O ético, no materialismo, confronta-se sempre
com a desmedida, com o abrir-se do eterno e com o porvir.
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concatenamento. (Assim é para Colli, "o que se concatena",
o significado do primeiro "comum" = Xunàs, que a tradição
materialista nos transmitiu com Heráclito.) Comuns são
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as mônadas do kairàs, pois produzem e reproduzem a

(fixação do tempo, acumulação de seus momentos,

vida, expondo-se na borda do presente do eterno: é a

memória). O horizonte singular da vida é, portanto, a

desmedida do porvir que cria o comum.

forma sempre mais comum do ser no tempo. É todo o

tempo realizado na atualidade do comum.
5 ter. Comum é a forma que a singularidade assume na

produção do eterno. A produção do mundo (do homem e

6 bis. A ética, assumindo o sentido da flecha do tempo,

do seu Umwelt) torna cada vez mais comuns os elementos

põe o comum como teleológico, ou seja, considera a

que constituem a singularidade. Por isso,

matéria sempre mais comum.

O

comum

indica um processo teleológico. Mas de qual teleologia?
7. Quando assume uma progressão teleológica na
5 quater. No materialismo, a ética é responsabilidade

definição do comum, o materialismo procede em sentido

do presente, como inovação do ser. Mas, se a inovação é

oposto ao que a tradição metafísica propõe. Na metafísica

comum, a ética é responsabilidade do comum. E, se o
comum é teleológico, a ética materialista se confronta com

a teleologia. Mas qual teleologia?

platônico-aristotélica, cujos efeitos se prolongam até os
últimos êxitos do hegelianismo, a teleologia não é
progressiva. Ela pressupõe, na verdade, uma arché: e é a

6. "Teleologia" é nome que compete ao materialismo,

arché que, na teleologia, se move para pôr o ser em ato

pois compete ao comum. A teleologia materialista não

dentro de uma hierarquia pré-constituída da arché. O fato

conhece uma causa final da qual e/ou em direção à qual

de archein significar em grego, ao mesmo tempo, "principiar"

se mover: ela é a forma na qual, sem qualificações

e "comandar" é a mais evidente demonstração da ficção

axiológicas, a eternidade da matéria, portanto o horizonte

teleológica na tradição metafísica. A teleologia se tomou,

do mundo, constitui-se progressivamente. "Constitui-se":

então, a práxis teórica que subordina o prinápio ao comando

ou seja, aqui, o presente se forma, se estabelece, se inova

e que, portanto, define o limite antes do desenvolvimento,

em singulares figuras comuns. "Progressivamente": ou

a ordem antes da produção. A tradição da metafísica clássica

seja, segundo o sentido do tempo fixado pela flecha da

se confirma nos procedimentos do transcendentalismo

temporalidade. O tempo progride. O regresso no tempo

moderno. O Ceist hegeliano é um fantasiado que dança

não compete ao tempo, mas à atividade humana do tempo

ao ritmo do pífaro platônico-aristotélico: e, como todo
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fantasiado, faz caricatura do original, o princípio aqui é o

8 ter. Do destino de "centauro" (homem confundido com

Estado, ou seja, o limite mais explícito e violento ao

a natureza), o homem chega ao destino de "homem-

desenvolvimento do comum.

homem" (homem construído pela práxis), até se configurar

7 bis. No materialismo, a ética se instaura sobre a
ilimitada produção do comum.

no destino de "homem-máquina" (homem transfigurado
pela produção, que desenvolve o seu ser, agora,
artificialmente): segunda, terceira, enésima "natureza" ...

8. No materialismo, o telos é o produto do existir comum.

Em cada uma destas épocas, progressivamente, o comum

Não é, portanto, um valor pré-constihúdo, mas a progressiva

assume figuras diversas. Diversas, mas não metafísicas,

produção do eterno. Da mesma forma que um menino

nem axiológicas, nem históricas, nem escatológicas. "Ser

amadurece para se tornar homem, ou que, ao nascimento,

centauro", "ser homem-homem" e "ser homem-máquina"

depois da vida, segue a morte. Assim como o adulto não é

é tão progressivo quanto o é o progredir no tempo entre a

um princípio de valor mais alto do que o garoto, nem a

vida e a morte.

morte é a negação do valor da vida. Mas tudo é eterno.
Aí estão, basta: isso, somente isso, é o Da-sein do eterno.

9. De Demócrito a Epicuro, de Lucrécio a Bruno, de
Espinosa a Nietzsche, de Leopardi a Deleuze, de Hólderlin

8 bis. O comum produzido pelo movimento do humano

a Dino Campana, esse produzir o comum entre a vida e a

e do seu Umwelt não é um valor, mas um destino. Mas da

morte foi considerado signo de eternidade. Um signo,

palavra" destino" deve ser subtraída a cegueira do caso,

justamente, não-axiológico. Revelador, porém, da

assim como qualquer predeterminação, e esta palavra
deve ser redefinida na perspectiva constitutiva do comum.
O destino é o conjunto das ações do homem, como
multidão genérica, ao qual nada é pressuposto, a não ser
as condições ambientais que o homem continuamente
modifica e que agem, portanto, modificadas, sobre a
existência comum. Eticamente, destino é o nome comum

intensidade ontológica do produzir no tempo. Se a direção
imposta pelo tempo à atualidade do produzir é sempre
mais comum, isso significa que a experiência da
singularidade tem uma influência cada vez maior sobre
a eternidade. A eternidade é premiada pela atualidade
do produzir, e o comum decide sobre o tempo, revelando-o
como eternidade.

do homem do modo como ele materialmente se constrói.
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9 bis. O mundo não é um fundo prático-inerte, mas um

10 ter. Pelo que foi dito anteriormente, fica claro que,

contexto de atividade, um tecido do kairàs. Em todo

quando dizemos "atualmente", dizemos "presente".

instante, o mundo é novamente criado - na sua totalidade

Desfaz-se assim a ambigüidade da "atualidade"

e num incrementar-se do comum. Nesse contexto, a práxis

metafísica e dá-se sentido ao nome absolute comum.

humana, na sua destinação, não pode ser representada

Absolute porque, aqui, agora, ao mesmo tempo que o nome

como o constituído: ela é "constituinte", ou seja, constitui

e o evento, o nome comum existe. E isso é "apodíctico".

um contexto sempre mais comum.

11. O tema da inovação é central, e não resolvido, no

9 ter. Neste caminhar, quanto mais o comum se constrói,

materialismo clássico. Entre Demócrito e Epicuro, a
construção atomística do mundo é imersa na eternidade.

mais o mundo se desmede.

A liberdade, por sua vez, é condução da vida, expressa
9 quater. Se o ético, no materialismo, defronta-se sempre

em termos de metáfora do cosmo. Nesse achatamento, a

com a desmedida, a resistência é o agir "fora da medida",

liberdade se extingue e a inovação é incompreensível.

enquanto a potência constituinte é o agir" além da

Somente em Lucrécio, a liberdade se esforça para romper

medida".

a insignificante metáfora e para agir de modo autônomo
no conjunto físico do atomismo, para impor uma torção

10. Na teleologia da tradição materialista, a relação
entre eternidade e existência sempre foi exposta de
maneira adequada e suficiente. Por outro lado, o
materialismo apresenta aporias quando confronta a
eternidade e o tempo da inovação; isto é, quando, sobre
a borda do ser, o eterno se confronta com

O

porvir.

10 bis. A crise pela qual passa o materialismo nasce no
terreno da ética. Aqui, de fato, o eterno é atualmente
confrontado com a desmedida do agir singular no
presente e parece não poder contê-la. Mas deve contê-la?

104

da eternidade. Todavia, Lucrécio coloca seu cIinamen na
ponta dos pés, à meia-voz, como se quisesse anular a
violência da torção na imperceptibilidade do desvio que
permite inovar o mundo, compreender o singular e, com
ele, o sentido da liberdade. A chuva de átomos se abre

para um pequeníssimo e enorme clarão: a poesia é
exaltada; a filosofia, humilhada, e o problema, posto.
A modernidade herdá-Io-á não resolvido.
12. É somente em Espinosa que o problema é

transformado. A ontologia do materialismo, aqui, não
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é desfigurada pelo clinamen, mas investida e refundada

problema? Basta uma física do desejo para dar à

pelo desejo. O ritmo de constituição do mundo é

etemidade a figura da liberdade, para imprimir no mundo

sustentado - em confusão de formas - por uma força

a descontinuidade da inovação? E, portanto, para superar

viva 'lue se desenvolve no mundo, para se construir como

a aporia do materialismo, assim como a crise do comum?

divina. A liberdade se constrói nesse desenvolvimento e

A ascética espinosiana sugere, a um golpe de força. Impõe

interpreta sua continuidade na absoluta imanência
produtiva de uma vis viva que se desenrola de conatus
físico a cupiditas humana a amor divino. A ética constitui
o mundo físico, antes de interpretar o mundo humano e
de se sublimar no mundo divino. A eternidade é vivida
como presença. E o comum é totalmente reportado para
dentro do desenvolvimento da ontologia. Comum é a
composição dos corpos, comum é o objeto da cupíditas,
comum é a figura divina. O comum é a ontologia
considerada do ponto de vista da paixão, da força que
agita e constitui mundo e divindade.

a imanência como plano próprio do discurso materialista
e instala nele a força da vida. O comum é afirmado.
Todavia, dito isso, devemos acrescentar que a ascética
espinosista é incapaz de dar um sentido pleno à sua
progressão. Na verdade, ela forma uma imagem da
beatitude que, desprendendo-se da produção do desejo,
toca, da beatitude, a noção, sem dela se apropriar. Quero
dizer que, até em Espinosa, assim como em Lucrécio antes
dele, assistimos a uma série de imperceptíveis saltos de
qualidade, na continuidade da experiência ontológica,
que tentam romper o bloqueio do quadro metafísico do

13. O deslocamento do problema, do materialismo

materialismo; entre física e ética e teologia em Espinosa,

clássico ao espinosiano, é potente. O problema da

tal como acontecia com o cIinamen na turbulência atômica

inovação não é posto, de fato, como desvio do curso da

lucreciana. No entanto, nas garras da fria necessidade

vida, mas dentro do horizonte da eternidade. A

do materialismo tradicional, essa modificação é ainda

imanência absoluta é o dinamismo da vida, e dá à vida a

cautelosa, se não insignificante. De modo que, também

sua potência. A singularidade começa a se destacar no

nesse caso, não se dá sentido criativo à progressão do

mar do ser, ou, se preferirmos, a se revelar na dinâmica

comum, à unidade de eternidade e inovação. Porque este

complexiva da teleologia materialista. Mas, mesmo que

é o problema: produzir a liberdade na mesma proporção

radical, esse déplacement é suficiente para resolver o

da eternidade e fazer do comum não o resultado achatado,
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mas a chave ativa da construção/reconstrução do mundo.

14 bis. É nessa tensão que nasce a aporia - a mesma que,

Por outro lado, wn momento axiológico se reinseria sub-

na filosofia social e política, a tradição metafísica propõe

repticiamente até nessas filosofias da imanência absoluta.

novamente, na modernidade, como pensamento do

A teleologia clássica e idealista e a idéia de infinito

individualismo e do Estado. Mas o indivíduo é apenas uma

contaminavam, com seu veneno transcendente, a

aporia do singular, e o Estado, a mistificação do comum.

radicalidade do procedimento materialista. O eterno ainda
é despedaçado por urna determinação "externa" de valor.

15. No pós-moderno, ou seja, na época em que vivemos
(que começou com a revolução dos anos 1960), a ilusão

14. No moderno, no período da ascese do homem-

ética e ascética do moderno parece ter chegado ao fim, e,

homem, até nas teleologias materialistas mais poderosas,

com ela, extingue-se a loucura metafísica da transcendência

insinua-se a transcendência axiológica. Podemos explicá-

e do comando. O comum está, agora, em condições de

lo graças às condições em que a progressão das ontologias

aparecer na plenitude da sua definição.

do comum acontecia. A relação entre experiência e
COmum era, na verdade, contraditória sobre o próprio
terreno em que estava colocada, quer dizer, no terreno da
práxis. Se o esforço era o de trazer a transcendência para
dentro da experiência, essa redução (apesar de ter sido
apresentada de maneira revolucionária, portanto aberta)
encontrava-se, entretanto, constrangida pelo peso

16. As qualificações do ser tornaram-se inteiramente
comuns: vivemos no comum. Nossa experiência prova
isso de maneira clara: o ser comum se realiza nas três
determinações do "ser linguagem", do "ser produção de
subjetividade" e do "ser biopolítico". Essas três

determinações se equivalem, e a seqüência em que são
argumentadas é puramente expositiva.

insustentável do indefinido (que caracteriza sempre a
práxis ascética) e aludia, assim, a algo de transcendente.

16 bis. Comum é a linguagem. A ferramenta da relação

Aqui, o tecido da imanência só podia tornar-se comum

entre homem e natureza e entre homem e homem

por meio da hipóstase do comum. A filosofia queria o

transformou-se totalmente. Não precisamos mais de

comum, mas, ao querê-lo, o transcendentalizava. Entre a

instrumentos para transformar a natureza (e domar o

experiência do comum e a tensão teleológica do

centauro) ou para nos relacionar com o mundo histórico

materialismo, formava-se um hiato, ou pior, uma oposição.

(aperfeiçoar a ascética do homem-homem); precisamos
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apenas da linguagem. A ferramenta é a linguagem. Ou

produtiva de linguagem, quer dizer, produção de força

melhor, o cérebro, como ferramenta comum. A imanentização

produtiva. Mas, se a força produtiva surge da rede comum

da ferramenta no cérebro retira qualquer base da ilusão

de atos e de relações das mônadas de kairás que se atiram

metafísica. Melhor ainda, quando a única ferramenta é

contra o vazio, aí, neste evento, existe sempre um instante,

lingüística, não há mais ferramenta - porque a ferramenta

um momento de imputação da produção: isso é

era algo diferente do agente. Existe apenas um conjunto

subjetividade. Subjetividade que assume a responsabilidade

de próteses que se associaram ao agente (e, acumulando-

pela produção de uma força produtiva que só poderá ser,

se, multiplicaram seu poder produtivo). A potência delas

ainda, subjetividade. A subjetividade comprime em um

é comum. Só nasce e se desenvolve no comum e a partir do

os atos lingüísticos que criam a inovação do ser. Ela não

comum. Tudo é produzido por intermédio do comum: não

interrompe o produzir, mas - quase o refreando -

há mercadoria que não tenha se tomado serviço, não há

identifica-o como força ativa. Nesse ponto da pesquisa, a

serviço que não seja relação, não há relação que não seja

subjetividade será apenas aquela imputação de

cérebro, não há cérebro que não seja comum. A linguagem

experiências comuns, isto é, de força comum produtiva,

não é mais apenas uma forma de expressão, mas a única

que identifica (ou seja, dá nome ao) ator das produçôes

forma de produção do humano e do seu ambiente. A
linguagem, portanto, é o modo de ser do ser comum.

lingüísticas. Por conseguinte, a subjetividade não é algo
interno, posto diante de algo externo que definimos como
linguagem: pelo contrário, como a linguagem, é um outro

16 ter. O comum é produção, e tudo o que é produzido

modo, e só um modo, do ser comum. A produção de

deve ser reconduzido ao comum. Mas a produção é feita

subjetividade, isto é, de necessidades, de afetos, de desejo,

por uma multidão de atos lingüísticos, de mônadas de

de atividade, de techné, ocorre através da linguagem, ou

kairàs, que, expondo-se na borda do ser, constituem novo

melhor, é linguagem - tanto quanto a linguagem é

ser no nome comum. É a essa rede de inovações singulares

subjetividade. Essa densidade de relações produtivas está

que a produção de subjetividade dá sentido. A experiência

sempre em movimento: esse movimento comum é eterno,

da subjetividade consiste em reconhecer que, se o ser é

mas também está sempre inscrito nas subjetividades que

linguagem, produção lingüística só poderá ser força

inovam o eterno.
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16 quater. A colocação em comum da vida constitui o

não será um arché, mas uma produção biopolítica. O

terceiro modo do ser comum. É apenas a conseqüência ou,

mundo é acometido pela teleologia das próteses lingüísticas

se quisermos, a tautologia de tudo o que dissemos até aqui.

e subjetivas. Chamamos a isso "máquina", ou produção

O ser comum é tautológico. Estranha tautologia, todavia,

que o homem faz do mundo por uma produção

porque potente, porque mostra que linguagem e produção

materialíssima de artefatos que aderem à sua natureza, ou

de subjetividade, enquanto modos do comum, recompõem

de artefatos biopolíticos. A eternidade é, atualmente,

a multidão dos atos lingüísticos e a produção da vida. Essa

desenvolvida pela potência da máquina. O comum se

recomposição (ou seja, a tautologia produtiva vista de outra

organiza como máquina, como máquina biopolítica.

perspectiva) é a palis (ou seja, o político). Mas, se o ser comum
investe com tanta intensidade no político, redefine-o como

16 sexo Superamos, assim, as aporias tradicionais do

nome comum de uma multidão de atos lingüísticos e de

materialismo e a decorrente crise do comum? Em certo

produção de subjetividade. A essa altura, no comum, vida e

sentido, sim. Entretanto, mais tarde, uma vez completada

política, esses velhos fetiches separados pela disciplinarização

esta primeira abordagem fenomenológica do comum,

do saber transcendental da modernidade, tornam-se

deveremos voltar a falar de aporia e de crise, e renovar

indistinguíveis. Não existem mais compartimentos políticos

uma demonstração que, até aqui, apenas resvalou a

comuns, assim como não há compartimentos comuns da

materialidade dos processos. No momento, é suficiente

natureza e da produção que não sejam recompostos, como

levar em conta que, se produção é comunicação, o mundo

multidão, na produção de ser do nome comum. O político

da natureza e dos artefatos é inteiramente reconduzido à

se apresenta, então, como modo do ser, indistinguível da

produção de subjetividade, e que a subjetividade instaura

linguagem e da produção de subjetividade. E o mundo é

a produção no biopolítico.

esse conjunto, é o "biopolítico".
17. Por meio desses modos do ser material, estamos,

16 quinque. É nessas condições que se configura o

portanto, em condições de assistir à construção

destino do "homem-máquina". A produção do homem,

progressiva do horizonte materialista como horizonte

como multidão reunida no nome comum, se confunde

comum. O telas desse progresso não é, de forma alguma,

com a produção do Umwelt natural e histórico. A polis

externo ao surgimento do comum, não é força de
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realização de algo preconcebido, mas, simplesmente, o

ser declaram a realidade do comum. Entretanto, é difícil

nome comum de um agir material. Poderia não ter

assumir positivamente sua afirmação. Na verdade, seu

acontecido, mas somente se o tempo fosse uma dimensão

pressuposto é o de uma teleologia realizada - e pronto.

não-necessária do ser material. Mas, como é necessária, é
também necessário que se realize a finalidade intrínseca
ao agir no tempo. Verificamos o fato de que ela se realizou,
logo que a força viva constituinte atingiu a consumação

formal da sua expressão comum.
17 bis. Perguntávamo-nos, na continuação deste
progredir do comum, se não tínhamos atingido aquele
ponto (sempre fracassado nas experiências anteriores do
pensamento materialista) em que eternidade e inovação
se unem; e havíamos admitido estar diante das condições
formais desse reconhecimento. Mas as condições formais
da expressão do comum, para se tomarem reais, precisam
ser postas à prova no terreno ético-político, isto é,
precisam ser verificadas sobre a borda eterna do ser.

Eles interrompem a pesquisa sobre a borda atual do ser, e
não vão além. A conseqüência é o esgotamento da esfera
ontológica, o fim da história, uma tautologia onívora da
demonstração. Se o comum se dobra a essas condições,
ele mesmo se apresenta corno "fim do comum".
18 ter. Alguns autores do período pós-modemo pesquisam
a abertura sobre as margens do modelo que veio se
configurando. Porém, a margem é urna transcendência
liminar - uma imanência que é quase transcendência, um
lugar ambíguo no qual o realismo materíalista deve dobrarse ao "misticismo". Há quem desdobre infinitamente essa
margem (Derrida); quem a fixe como se fosse a potência de
um negativo finalmente compreendida (Agamben). Na
ânsia da expectativa do outro, corno em Lévinas, esse

18. Propomos novamente, corno problemática, a

pensamento do comum transpira o nústico.

condicionalidade do telos material comum assim como é
expressa nas várias tendências do pensamento pós-1968,

18 quater. Há, finalmente, quem tenha tentado percorrer

ou seja, pós-moderno. Será que elas satisfazem à exigência

essa teleologia completa, projetando-a sobre mil platôs

ético-política?

de potência singular. Aqui, expõem-se as tensões físicas
e psíquicas da mundanídade. Mas se por um lado essa

18 bis. Os filósofos do período pós-moderno que

abordagem permite articular a inovação e o eterno

assumem a comunicação como horizonte exclusivo do

segundo um ritmo genealógico, por outro apresenta o
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comum como um círculo que não tem saída. A borda do

faz progredir a constituição do comum. A desmedida lá

tempo se despedaçou, e a duração volta a espreitar

está, para além da porta que a teleologia materialista,

(Deleuze e Guattari).

sobre cada presente singular, abre.

18 quinque. Todas e cada uma dessas figuras da

19 ter. O ético é libertação porque é comunicação

teleologia materialista interpretam, portanto, a

criativa, produção de subjetividade comum e constituição

exuberante riqueza da experiência pós-moderna do

de temporalidade biopolítica na desmedida do porvir.

comum, mas, de certo modo, permanecem nela
aprisionadas. Assim, a eternidade da matéria é percorrida

20. Na desmedida do mundo, a inovação e o eterno são

pela teleologia, mas a visibilidade da inovação e o próprio

ditos pelo amor. É o amor que reúne eterno e inovação

ponto de vista ético-político são eliminados. Voltamos

sobre a multidão de limiares singulares que se

aos faustos do democritismo-epicureísmo.

apresentam na teleologia do comum.

19. Captamos aqui o elemento aporético" em tomo do

20 bis. Aqui, aparece claramente por que eterno não

qual as teorias da eternidade da matéria se desencontravam

equivale a infinito. O amor, na verdade, não é infinito,

da inovação (scilicet: tornaram aporética a inovação). Esse

mas eterno; não é medida, mas desmedida; não é

elemento é a desmedida do mundo. Se o materialismo

individual, mas singular; não é universal, mas comum;

sempre foi uma teoria da desmedida do mundo, também

não é substância da temporalidade, mas a própria flecha

JI

a desmedida sempre foi a dimensão não satisfeita da
experiência materialista do mundo. A renovação do
materialismo é realizada reconhecendo-se que, por meio

do tempo.
20 ter. Alma Venus: é aqui que o discurso do materialismo
começou; é a partir daqui que é retomado.

da inovação, o eterno se expõe à desmedida.
19 bis. E o comum? Também ele se toma cada vez mais
comum quando se reconhece como abertura desmedida.
É só a desmedida do eterno que constitui o comum e que
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1. Existe, entretanto, outra experiência que antecede a
do amor no caminho que percorremos na fenomenologia
do comum, inserida no presente, exposta à desmedida: é
a da pobreza. Devemos refletir sobre essa experiência.
1 bis. Quem fica mais exposto à desmedida é o pobre.
Quando ele se apresenta, está nu sobre a borda do ser,
sem alternativa. A miséria, a ignorância e a doença que
definem a pobreza constituem, todavia, o ponto sobre o
qual, como se esticássemos um arco, a experiência da

condição indigente do corpo, da faltosa situação
biopolítica, da desejosa disposição de ânimo, lança com
mais força a flecha constitutiva do tempo.
1 ter. Não é um paradoxo retórico fácil, característico
da dialética negativa, querer conceder à absoluta nudez
o privilégio de uma eminente valorização? Seria, se já
não tivéssemos cortado, há muito tempo, todos os laços
dialéticos, insistindo (à maneira do materialismo) na

subjetividade, posta sobre a borda do tempo, como
potência exclusiva para dar sentido ao porvir. O pobre,
portanto, não é um objeto constituído pela provação, mas,

DP&A editora

Kairõs, Alma Venus, Multitudo

Alma Venus, prolegômenos sobre a pobreza

absolute, O sujeito biopolítico. Não é um tremor existencial

pois pobreza age, necessariamente, a desmedida do

(ou um diferencial dialético sofrido): o pobre é a

produzir ao longo da flecha do tempo, um instante depois

eternidade nua da potência de ser.

do outro (ali onde kairõs é experimentação biopolítica).
Portanto, se não houvesse essa potência de pobreza, a

1 quater. Se você não é pobre, não pode filosofar. A pobreza
é, de fato, aquele lugar desmedido no qual a questão

teleologia do ser material não se daria, tampouco o ser
eterno se produziria.

biopolítica está, absolutamente, posta. É aí que o corpo, em
sua nudez, é submetido à experiência da inovação na borda

2 bis. Se o nome comum é, como vimos, evento da

do ser, que a linguagem é aberta à hibridação na urgência

multidão, então o comum é produzido pela multidão. Mas

de reconhecer o comum; é aqui, em suma, que o biopolítico

só quando a pobreza se coloca como topos (lugar e motor)

se define, desmedindo-se entre eterno e porvir. Assim, a

do abrir-se da multidão no processo teleológico do ser

pobreza, no pensamento biopolítico, toma o lugar ocupado,

comum, é que qualquer tautologia (pós-moderna) do

no pensamento humanístico, pela ignorância, como base
do questionamento filosófico. E à "douta ignorância"
corresponde a "potente pobreza": ela surpreende o mundo.

comum é eliminada. Dessa maneira, o fazer comum da
multidão dos pobres introduz, necessariamente, na
desmedida do eterno, a figura do comum, e a imprime neste
desmedir-se. Nesse sentido, o pobre é o comum do comum.

2 Exposta, em sua nudez, à desmedida, a pobreza rompe
a aporia pós-moderna da produção e dá sentido à teleologia
materialista do comum. De fato, a pobreza não pode girar
no vazio; só pode caminhar para frente, e andar para frente
de modo comum. Se não nos movêssemos a partir da
pobreza, não nos moveríamos completamente; ou seja, a
produção de ser poderia existir ou não, pois a força que a

2 ter. Não foi a riqueza, sempre quantitate signata, mas a
pobreza que significou o nome comum do humano. De
Cristo a São Francisco, dos anabatistas aos revolucionários

sans-culottes, dos comunistas aos militantes do Terceiro
Mundo, os necessitados, os idiotas, os infelizes (ou seja,
os explorados, os excluídos, os oprimidos) foram signo
do eterno. Sua resistência e suas lutas abriram o eterno

rege e promove não seria definível como necessária. E,

para a desmedida do porvir. A teleologia e a ética do

portanto, o processo teleológico não se daria (e, em espécie,

materialismo sempre estiveram ligadas a essa

nem a teleologia do comum) se a pobreza não o colocasse,

comunidade nua e potente que é a pobreza.

120

121

Kairõs, Alma Venus, Multitudo

2 quater. Aquele que nasce é o ser pobre e nu. A geração

Alma Venus, prolegômenos sobre a pobreza

é em relação à produção que a hierarquia do princípio
deve ser imposta. A imanentização do conceito de homem

é o evento comum.

se liga à sua nova sujeição: a exploração é a servilização
3. A partir da axiologia transcendental (portanto na história
do político) a pobreza, porém, é submetida ao ostracismo.
O nome do pobre é definido nas detenninaçêies da riqueza,
quer dizer, do preconceito, da hierarquia e do limite.

do homem na "segunda natureza" produzida pelo
homem. Mas, se o comum se intensifica, ainda mais
violenta aparece a diminuição de uma de suas partes
destinada ao serviço produtivo da outra. A teleologia do

3 bis. Na civilização e na filosofia clássicas, o pobre é o

comum se interrompe quando começa a mostrar a sua

escravo. Portanto, onde o homem é centauro, o escravo é

mais alta eficácia. A comunidade do homem-homem se

besta de carga, é quase-animalidade excluída do gênero

toma o comum da exploração do homem pelo homem.

humano. Nessa afirmação, as filosofias platônica e
aristotélica encontram a sua mais profunda verdade.
A escravidão é fixada na hierarquia da natureza. O archein
ontológico predetermina e ordena a escravidão como
necessidade racional da vida. A teleologia do comum se
rompe em seu nível mais baixo para excluir da natureza
humana, do comum, o escravo. Mas ele é um animal que
se aproxima do homem, que pode parir homens, que deve
reproduzir o comum: mas uma besta inferior ao centauro
(ao homem que construiu a cidade por meio da gens, por
meio da eugenia). O escravo, que reproduz o comum, é

3 quater. Na modernidade, a idéia formal do comum
serve como base para sua cisão real; o mundo dos direitos
humanos é, ao mesmo tempo, proclamado e rompido pelo
uso produtivo e pelo assujeitamento político do pobre.
3 quinque. Uma medida natural é imposta ao escravo;
uma medida de exploração do trabalho é imposta ao
proletário: por todo lado, é a medida contra a desmedida
da prática do eterno por parte do pobre, uma hierarquia
contra o comum, as razões da riqueza contra as da
criatividade. Ou seja: a miséria deve aceitar a imposição

dele excluído forçosamente, e a legitimação ontológica
dessa exclusão é naturalística.

da exploração do trabalho; a ignorância deve submeter-se
às regras do saber; a infelicidade deve revelar que o homem

3 ter. O moderno concebe a pobreza como exploração.
A comunidade do homem-homem é produtiva: portanto,
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é-para-a-morte. Econômica, humanística, moral e religiosa,
essa é a medida que o transcendental impõe à pobreza.
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é negação da potência que o pobre possui para se abrir à
desmedida do tempo, logo é inveja do eterno.

costas: nessa percepção, o comum se exalta.
4 quater. A violência do pobre, ao contrário, é afirmação
4. Quanto mais o pobre produz o comum, mais forte é a

do eterno.

violência da exclusão transcendental do pobre do comum.
Da época do centauro à do homem-homem, essa violência
cresce na medida da emancipação do proletário em relação
à escravidão. Quanto mais o proletário explorado (pobre

da idade moderna) entra na produção, e nela se qualifica,
quanto mais ele é absorvido no consumo (ao contrário do
escravo), mais violência deve sofrer.
4 bis. Podemos, por isso, definir o pobre como produto
da violência? Como natureza nua definida unicamente
pela violência? Não, essa definição esquece que a
violência se exerce" dentro" do comum. E é o proletário

5. O pobre, produtor daquele comum do qual é excluído,
é o motor da teleologia materialista, pois somente a
multidão dos pobres pode construir o mundo de modo
comum, impelindo-se, ininterruptamente, para além dos
limites do presente.
5 bis. É exatamente isso que a ideologia (e a
historiografia) do transcendental anula. Ela estabelece
urna filosofia da história, nas formas da apologia ou da
escatologia, que pretende ser uma teleologia "negativa"
do comum. Na apologia da racionalidade da história, a
teleologia transcendental nega a própria presença da

explorado que cria o comum. Não é nua a natureza que
está na base da exploração e do domínio - é uma natureza
potente, capaz da produtividade do comum. Aqui,

multidão dos pobres como produtora do mundo; na versão
escatológica, essa teleologia remete o reconhecimento
desse destino protagonista ao "fim dos tempos".

podemos novamente constatar o quanto a experiência
da pobreza nos afastou de qualquer concepção dialética
- e negativa - da produção do ser.

5 ter. Mas existe urna" outra história" que se confunde
com a constituição teleológica do comum, lá onde o pobre
é o seu motor. Seu caminho é, ontologicamente, linear,

4 ter. A violência que o cidadão da paUs exerce sobre o
escravo - e o capitalista moderno, sobre o proletariado -
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mas interrompido pelos saltos inovadores que a multidão
dos pobres impõe à história: esta rompe a "ordem" do
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mundo a fim de lançar a vida para além dos limites do

produção, do consumo. É excluído no biopolítico, no

tempo, a fim de desmem-Ia radicalmente, na busca e na

mesmo biopolítico que ele produz e no qual é

reconstrução do comum. Essa "outra história" pressupõe,

subjetivamente produzido.

ontologicamente, na flecha do tempo, o eterno e rearticula,
historicamente, o eterno e a flecha do tempo. Mas essa
"outra história" só é vista por kairos.

6 ter. Se no pós-moderno a pobreza é definida
espacialmente e/ou temporalmente na grade de um
comum intenso, se a doença, a desocupação e a miséria

5 quater. Quando, em seus movimentos, os pobres

(que são, aqui, a figura superficial da pobreza) estão

destroem hierarquias e medidas, riqueza e domínio, a

situadas na interdependência de uma relação biopolítica

"outra história" deixa sua marca. A história dos pobres é

absolutamente rigorosa, então o teor de violência da

sempre revolucionária porque o eterno (ou o ser que

exclusão pós-moderna é enorme: porque, através dela,

produz) é recusa do trabalho, do saber e do limite.

rompeu-se, em seu coração, a tensão do comum.

6. Na época presente, a experiência da pobreza se dá em

6 quater. Mas a tensão do comum numa sociedade

um comum que não reconhece "fora", em um comum

biopolítica, na qual toda existência é relação e todo ato

compacto, que não tem mais fissuras espaciais nem

produtivo é linguagem, se exerce na coesão de uma rede de

suspensões temporais. No pós-modemo, o pobre é o excluído,

singularidades: de maneira que a ruptura da tensão do

e essa exclusão está "dentro" da produção do mundo.

comum determina infinitas seqüências que se distendem
por toda parte. Em outras palavras: uma vez que a

6 bis. Mas o excluído, em um comum espesso, é um
paradoxo lógico; em uma comunidade lingüística, pode
ser apenas um fato patológico; no biopolítico produtivo,

singularidade é, na rede pós-moderna, rica em efeitos de

produção de subjetividade no comum, a exclusão produzirá
efeitos biopolíticos diversificados, todos escandalosos.

é uma impossibilidade material. Eis corno se apresentam

(para uma fenomenologia superficial) os primeiros

7. O escãndalo é ontológico. A pobreza sempre foi o sal

golpes no escândalo da experiência do pobre no pós-

da terra; mas, aqui, a pobreza ilumina diretamente o

moderno. O pobre é mais pobre porque é o mais integrado

comum, como potência produtora de subjetividade,

no comum - no comum da vida, da linguagem, da

carregando-o de sofrimento e de dor.
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7 bis. Vemos aqui, no choque entre essa negatividade e

do comum) porque é aqui que se produz o porvir. Se essa

a teleologia material da produção do comum, dissiparem-

experiência ainda não for suficiente para conectar

se as melosas e ilusórias utopias segundo as quais o

produção de subjetividade e teleologia do comum,

desenvolvimento pós-moderno da produção, por meio

teremos, de qualquer forma, consolidado a base para uma

da linguagem, criaria um mundo de pura circulação de

passagem posterior da pesquisa (através do amor).

bens e de serviços, bem como linguagens cada vez mais
perfeitas. Diante desse aspecto, o choque é ontológico.
Produz efeitos de crise que, em primeiro lugar, denunciam
o desmoronamento desse aspecto e anunciam sua radical

9. A experiência da pobreza se dá sobre a borda do tempo,
inovando o eterno: e é, portanto, prática da desmedida.
Essa prática se apresenta como experiência do "fora da
medida", isto é, da resistência, ou então como experiência

desmistificação, não só diante do eterno, mas na dor das

do "além da medida", isto é, como potência constituinte.

singularidades; em segundo lugar, poderão abrir a

Em todo caso, ela dá sentido ético à vida, retirando-a do

possibilidade de sentidos múltiplos e criativos do comum.

domínio da axiologia do limite, da medida, da riqueza.

8. Minha pergunta é: como captar no pós-moderno, pela

9 bis. No pós-moderno, quando a teleologia do comum

experiência do escândalo ontológico da pobreza, o

é totalmente imanente, essas práticas de pobreza, absolute,

sentido da crise do comum? Como esboçar uma linha de

existem. Só no pós-moderno, podem ser limpidamente

fuga da crise do comum dentro de uma experiência que

reconhecidas, ou seja, quando a teleologia materialista

não tem exterioridade?

renasce da tautologia do comum, interrompendo-a.

8 bis. Para responder a essa pergunta, precisamos

10. Como (no pós-moderno) o conceito de "resistência"

aprofundar a análise da experiência da pobreza no pós-

mudou, como se transformaram suas práticas! Se

moderno - ou seja, identificar as reações, os contragolpes,

tentássemos identificá-lo de acordo com as categorias e

a violência, mas, ao mesmo tempo, os efeitos de produção

as experiências do moderno, seríamos, agora, incapazes

e de construção de sentido, que se liberam na experiência

de compreendê-lo. No moderno, a resistência é um

da pobreza, no contexto dos seus paradoxos. Devemos

acúmulo de força contra a exploração, que se subjetiviza

nos mover no topos de pobreza (ou na pobreza como topos

mediante a "tomada de consciência". No pós-moderno,
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não é nada disso. A resistência se dá como difusão de

continuamente, por toda parte. A perversão transcendental

comportamentos resistentes singulares. Acumulando-se,

opõe, aos corpos, ginásticas e moda; às linguagens,

acumula-se extensivamente, na circulação, na mobilidade,

desinformação e censura; aos novos modos de organizar

na fuga, no êxodo, na deserção - multidões que,

a produção, um comando inalcançável no cenário

difusamente, resistem, que fogem das grades, cada vez

mundial. E à mobilidade apátrida, fronteiras muito bem

mais estreitas, da miséria e do comando. E não é necessária

determinadas e turismo global.

a tomada de consciência coletiva: o sentido da rebelião é
endêmico, atravessa cada consciência, tornando-a feroz.
Nisso consiste o efeito do comum, que aderiu a cada
singularidade como qualidade antropológica. Assim, a
rebelião não se pontualiza nem se uniformiza, mas corre
sobre os espaços do comum e se difunde como onilateralidade
irrefreável dos comportamentos das singularidades. Assim
se define a resistência da multidão.

10 quater. Em outras palavras: se a resistência produz
novos espaços de criação e de circulação, o resultado é
que novas instituições da medida tentarão controlá-los e
reduzi-los sob seu signo, enquanto novas empresas
tentarão explorá-los. Assim se constrói o mercado
mundial do transcendentalismo parasitário. É aqui que
o futuro se opõe ao porvir; a estatística, ao kairàs; a
repetição, à diferença.

10 bis. A pobreza se experimenta, portanto, em primeiro
lugar, como resistência. Não há experiência da pobreza
que não seja, ao meSmo tempo, resistência contra a
repressão do desejo de viver. Resistência é, aqui, afirmação
de si, como comum, contra a exclusão: "autovalorização"
que se ergue da pobreza nua contra o inimigo.

10 quinque. Mas a passagem imposta pela pobreza é
irreversível. Quando, no pós-moderno, a produção se
toma produção de subjetividade (a partir, através e pela
subjetividade), isso acontece porque ela se plasma na
singularidade resistente. A resistência do pobre produz
novas formas subjetivas de vida e expande seus

10 ter. Uma gigantesca revolução cultural está em curso.

mercados, investe sem parar em novos concatenamentos

A livre expressão e a alegria dos corpos, a autonomia, a

e máquinas expressivas e cria novos espaços lingüísticos:

hibridação e a reconstrução das linguagens, a criação de

por isso, ela, absolute, produz. Quando então (como

modos de produção novos, singulares e móveis - surgem

acontece no pós-moderno) a pobreza é marcada pela
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exclusão do comum, a resistência será urna reafirrnação do

fim de inverter sua pretensão, os filósofos do pós-moderno

comum, e se dará no espaço, e contra o espaço, da exclusão.

olharam para a margem do mundo e tiveram a ilusão de

A resistência é negação indeterminada do limite que a

encontrar um "fora" ou uma "vida nua" caracterizada

exclusão apresenta ao comum. É um apeiron contra o peras

seja como for. Não, o momento da crise está implantado

da exclusão e da medida; é uma abertura absoluta contra o

no corpo do comum pós-moderno, lá onde a pobreza

fechamento do comum e a perversão de sua teleologia.

resiste, como apeiron expressivo, diante de toda ordem e
limite, e - ao mesmo tempo - apresenta-se como "fonte"

11. Em segundo lugar, a pobreza se realiza corno

singularidade. É evidente que toda afirmação expressa

de toda expressão, como singularidade pobre e potente.

pela resistência do pobre (por mais indeterminada que

11 quater. O singular encontra a sua mais alta forma de

seja) é singular. A expressão do pobre é sempre singular

definição no nome comum de pobreza, que não conhece

porque o entrelaçamento (em que consiste a figura

nenhum "fora".

ontológica do pobre) da resistência e da nova abertura
sobre a borda do porvir é sempre desmedido. É a

12. Portanto, é assim que o nome comum "pobreza" se

singularidade que põe em relação o "fora de medida" da

apresenta como força produtiva. O que é realmente a

resistência à exclusão e o "além da medida" da potência

produção, hoje, no pós-moderno, senão a valorização,

que constitui um novo comum.

no comum biopolítico, dos atos singulares que,
entrelaçando-se como multidão, produzem e reproduzem

11 bis. O pensamento transcendental afirma que é
necessário excluir para ordenar e que não é possível
dispor o ser ordenadamente se o comum não for retirado
da desmedida. Mas o comum é desmedida. E a
singularidade é, portanto, potência da desmedida.

o mundo? Ou ainda: valorização de relações de afeto, de
linguagem, de comunicação, cada uma singularíssima,
que, no seu entrelaçamento, começam a se apresentar
como subjetividade? E onde tudo isso encontra "geração"
a não ser no pobre, entendido como singularidade

11 ter. Para tentar identificar a crise que a singularidade

comum de existência, resistência e expressão? Aqui, mais

determina diante da ordem do mundo, pressuposta pela

do que em qualquer outra constelação do mágico círculo

ideologia transcendental, e para ter um ponto de apoio a

pós-moderno, a pobreza é identificada como sal da terra.

132

133

Kairôs, Alma Venus, Multitudo

Alma Venus, prolegômenos sobre a pobreza

Ela é o contrário da riqueza porque é a possibilidade

necessidade teleológica: eliminar, anular a miséria e o

singular de toda riqueza.

comando - que significa fazer triunfar a pobreza como
expressão do desejo de vida; restaurar, portanto, no

12 bis. O belo é o que a multidão vive com alegria, é

imaginação e expressão de toda e qualquer riqueza, neste
momento singularíssimo em que o pobre se debruça sobre
a borda do tempo. O gozo estético está sempre na

comum, a plenitude da potência produtiva, eliminando
toda exclusão. A única racionalidade (se nos divertíssemos
brincando com esses fetiches) do processo histórico (se
amássemos essas ilusões teleológicas) é a pobreza!

percepção da desmedida e não há criação artística que

não seja (ou possa não ser) gozo do pobre como multidão.

13 ter. Através e em nome da pobreza, o coração do ser

Conseqüentemente, os monumentos dos dominadores à

comum pulsa e, graças à sua potência, introduz o sentido

divindade da medida são destruídos, e os museus, como

da própria circulação vital. É o mesmo que dizer: o pobre,

templos modelados na medida do dominio, abandonados.

na figura da resistência e da afirmação da singularidade,

Por outro lado, o que é belo é a geração da subjetividade.

se abre para a potência de dar sentido ao comum.

13. Enfim, resistência e singularidade encontram na
pobreza uma terceira potência, que é a de dar sentido ao

13 quater. Que seja este o lugar do nascimento da ética,
parece devermos admitir.

ser, isto é, de construir sentido comum para o ser. Dessa
maneira, a pobreza se experimenta como agir na teleologia

13 quinque. Eis que a desmedida é, agora, atravessada

do comum, agir que dispõe cada instante da constituição

por sentidos de potência que traçam dispositivos criativos

do comum sob o signo da resistência e da singularidade,

sobre a borda do tempo, que projetam o eterno.

e, assim, produz geração e inovação. Construindo
eventos comuns, a pobreza dá sentido teleológico ao ser.

14. Partindo dessa afirmação, como podemos
compreender, pontualmente, na teleologia do comum

13 bis. Dar sentido às linguagens e inovar na circulação

considerada a partir do ponto de vista da pobreza, a chave

dos sentidos é um dom que somente a pobreza pode

produtiva do ser comum? Um crítico atento poderá

introduzir. Todos os limites estão ultrapassados por

sempre ressaltar que, mesmo reconhecendo na pobreza a

dispositivos marcados, em sua totalidade, por uma única

forma e a potência da resistência, isso não significa que
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elas possam constituir, linearmente, determinações de

que constrói. Entretanto, na pobreza, aquele mesmO corpo

sentido. Nem aquele que reconhece na pobreza a marca

se revela capaz de agir, ou seja, como vimos, de exprimir

da singularidade e uma potência indeterminada de

resistência, definir singularidades e dar sentido. E tanto

produção pode, só por isso, reconduzi-la linearmente ao

mais, quanto mais é confrontado com a pobreza.

comum. A menos que seja introduzido, sorrateiramente,
na produção de sentido, um deus ex machina, ou que se
assuma, como acontece nas "teologias da pobreza", o
milagre da insurreição intempestiva e radicalíssima de
algo que ilumina (e redime) a ontologia do comum. Mas
nós consideramos ilusória toda iluminação.

15 bis. Ao se abrir para a desmedida no biopolítico,

O

corpo é afetado por ela, mas o próprio fato de ser afetado é
potência. Se, na verdade, o corpo é capacidade de exprimir
afetos, quando se mostra como "ser afetado" (sofrer o efeito)
pelas relações produtivas das singularidades, o corpo tem
sua potência aumentada. E isso é tão mais verdadeiro,

14 bis. Aqui, o questionamento ontológico deve ser

quanto mais a pobreza por isso urge.

aprofundado. E se, desde já, pudermos aceitar que as
respostas que daremos são insuficientes para superar a
dificuldade que temos diante de nós (que é a de mostrar o
dispositivo comum da inovação e do eterno), a análise
nos permitirá desenhar um cenário mais abrangente.

15 ter. "Vocês não sabem o quanto o corpo é potente",
dizia Espinosa, evocando a experiência renascentista da
revolução dos corpos. Essa revolução, exaltada pela nova
ciência e pela nova arte, encontrou sua origem na alegria
do corpo dos pobres, no seu rir do domínio, nos carnavais

14 ter. No campo do materialismo, uma resposta

livres de eras, no desencanto produtivo dos corpos em

conclusiva à questão que levantamos só pode vir do

luta. Na época moderna, essa é a passagem para a "outra

aprofundamento da força do amor, da retomada do tema

história": no pós-moderno, a disciplina transcendental

Alma Venus. Mas a experiência da pobreza mostra o "lugar"

não mais conseguirá conter, mas apenas mistificar ou

de recomposição ontológica da inovação e do eterno.

macaquear, essa" outra história".

15. Se o corpo é o "lugar" da pobreza, na pobreza, a

lS quater. No contexto pós-moderno de nossa análise,

potência do corpo é exposta à desmedida. Na pobreza, o

a potência corpórea é também potência de conhecimento.

corpo é realmente afetado pela exclusão daquele comum

Como já vimos amplamente, a razão, ao se tomar comum,
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ao integrar a ferramenta, toma-se cada vez mais corpórea,

comunidade produtiva dos corpos pobres. Mas, na época

assim como o corpo se torna cada vez mais intelectual.

do homem-máquina, quando, através da linguagem, a

Imersos na linguagem, que é o comum mais comum, afeto

máquina produtiva é reapropriada pelo corpo, o desejo

e conhecer se recompõem no corpo, contra qualquer divisão

maquínico se confunde com a avidez, por parte da pobreza,

transcendental. Em outras palavras: o afeto integra a força

para gerar vida nova, novos corpos, novas máquinas.

comum cognitiva que atravessa a produção da vida, e, na
linguagem produtiva, habitam tanto a paixão quanto a
razão. Em outras palavras: o intelecto comum (ou o General

Intellect) encontra eras, e o amor é inteligente.
15 quinque. Quando dizemos "intelecto geral", falamos
da condição produtiva do pós-moderno, no qual as forças
produtivas intelectuais e afetivas tomaram-se guia e fonte
primária de valorização do mundo. O intelecto geral é
uma força produtiva maquínica, constituída pela
multidão das singularidades corpóreas que fazem do
intelecto geral o topos do evento comum. Com o gerar-se
do intelecto geral, entramos na época do homem-máquina.
15 sexo Quando a pobreza encontra a nova revolução

15 septe. Portanto, quando no biopolítico pós-moderno
a pobreza dos corpos sofre a violência mais extrema, a
potência dos pobres, sobre a borda do tempo, projeta-se,
seja como for, para além da medida, e, nos próprios corpos,
abre-se para a desmedida. Nenhuma linearidade é
pressuposta nessa produção, e nenhuma linearidade
marca seu curso: é o que a pobreza nos atesta. Já que a
potência de agir do pobre é corpórea, ela é, ao mesmo
tempo, exprimir afetos e ser afetado, ser operário e
máquina, viver na dor e na alegria, produzir e reproduzir
o homem-máquina, o corpo maquínico. É, portanto, no
corpo dos pobres que podemos situar o "lugar" do
movimento teleológico do comum no pós-moderno.
16. Se a pobreza representa o "lugar" do movimento

dos corpos, representada pelo intelecto geral, o pobre deseja

teleológico do comum; se ela não apenas é resistência,

a máquina. Atenção: o pobre sempre desejou a máquina,

mas, por meio da resistência, insurge-se como singularidade,

pois a máquina (ferramenta ou linguagem) aumenta a

e, por meio da construção do sentido, apresenta-se como

produtividade dos corpos. Se o pobre odiou e resistiu às

potência constitutiva comum, podemos, então, identificar

máquinas, se se proclamou General Ludd, foi porque o uso

também neste "lugar" a responsabilidade do dispositivo

capitalista das máquinas empobrecia e destruía a

que conduz do nome comum à sua materialização ontológica,
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ou seja, a atuação da teleologia materialista? Podemos

16 ter. Mas, quando o pusemos na pobreza, podemos

repetir a teleologia constitutiva do ser comum, desta vez

realmente dizer que a aporia do materialismo e a crise do

"a partir de baixo", numa perspectiva invertida em relação

comum foram resolvidas? Que a circularidade daquele

à posição transcendental do comum, que o pós-moderno

movimento foi definitivamente rompida pela inovação?

tenta, pela enésima vez, restaurar?

E que a inovação é expressa dentro do plano de
imanência? Que o eterno realmente encontrou um

16 bis. Para responder a essas perguntas, retomemos a

clinamen criativo? Que o sentido - não o sentido inercial

análise do processo pelo qual o comum pós-moderno _
processo determinado pela nova natureza da ferramenta,
pela conslrutividade da linguagem, pela materialidade
biopolítica - tornou-se real. Essa produção repetia as

do movimento físico, nem o sentido ético da linearidade
passionat mas o sentido criativo da inovação - foi,
finalmente, restituído ao comum?

características da física do materialismo, em sua caótica

16 quater. Se assim fosse, a potência da pobreza seria,

linearidade, em sua turbulência poderosa e eterna. O pano

por si mesma (absalute), não apenas a possibilidade de

de fundo do processo era a eternidade. Mas, como vimos,

todas as coisas, mas a sua realização determinada, a

o comum se move e inova. A física materialista doclinamen,

decisão do biopolítico, a inovação corpórea desmedida.

assim como (sucessivamente) a ascética moderna, não

Mas não podemos chegar a essa conclusão, porque

consegue explicar essa inovação. O comum resulta,

nossas premissas ainda não foram suficientemente

portanto, de uma aglomeração eterna de elementos; é

desenvolvidas. De fato, resistência, singularidade e

chuva densa de matéria - ou então é construtividade

produção de sentido ainda não conseguem produzir

linear, uma arquitetura da potência ética. Ora, no pósmoderno, ele é o produto dos dispositivos singulares da
multidão. Produto imaginário. Mas, em nenhum desses

aquela imputação autônoma da ação que poderemos
chamar de "subjetividade" (no sentido pleno). Até aqui,
ela foi apenas sugerida.

casos, e quanto mais nos aproximamos da materialidade
ontológica, fica claro qual é o elemento em movimento, a

17. Convém ter mais cautela. Na verdade, as condições

inovação que é a chave desse processo. Começamos a vê-

epistemológicas e ontológicas da inovação do comum,

lo só quando começamos a buscá-lo na pobreza.

por meio de uma teleologia materialista que se move "por
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baixo" da pobreza, parecem estar constituídas. Mas,

17 quater. Mas essa crise é real ou aparente? Para ser

abandonado a essa determinação inicial, o choque entre

superada, caso seja possível, e evitando qualquer desvio

a teleologia física e circular do pós-moderno e a potência

estruturalista e qualquer atalho dialético, de que outras

de pobreza (essa potência "para além da medida") corre

passagens necessitamos?

o risco, ainda, de se apresentar como um confronto de
posições estruturalmente fixadas - e, portanto, de só poder
recorrer a urna solução dialética.

18. Certamente, essa crise não ocorre mais (como

acontecia ao fim da Lição sobre os "prolegômenos do
comum") apenas em tomo do reconhecimento da abertura

17 bis. É o que acontece às leituras mais atentas, críticas

do tempo comum para a desmedida. A crise aqui é, ao

e impacientes do pós-moderno (como repetidamente

contrário, da pobreza transferida na própria potência

ressaltamos): para captar novamente o movimento, são

como "lugar" de singularização corpórea e, ao mesmo

impelidas a construir uma dialética estrutural qualquer

tempo, como "lugar" do comum.

que, sorrateiramente, possa remendar a margem ou
reinserir a alteridade nua na totalidade.

18 bis. Situando-se no limite do tempo, entre pleno e
vazio, entre eterno e inovação, a pobreza pede amor.

17 ter. Não é o caso aqui. Nossa insistência na pobreza
nos permite compreendê-la como potência que não pode
ser recuperada por nenhuma síntese. Entretanto, essa
primeira tomada de posição não é suficiente. Falta alguma
coisa que torne, desde o início, não só corpóreo
(biopolítico), mas criativo o abrir-se da potência dentro
do plano de imanência. Sem essa passagem, haveria nova
crise da argumentação. Uma crise que não atinge a
consistência epistemológica e ontológica do nome
comum "pobreza", mas a possibilidade de se orientar no
comum através dele.
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1. A pobreza está estreitamente ligada ao amar. Não
porque eras é filho da miséria (e da riqueza, naquela tensão
entre animalidade e virtude que representa o centauro
clássico), mas, ao contrário, porque ela representa, desde
o início, ontologicamente,

° lugar a partir do qual se gera

a potência de todo o possível. Quando, vivendo sua
experiência, localizamos a potência de pobreza, por meio
da ruptura que a resistência abria, e, ao mesmo tempo, o
sentido que ela dava ao comum, expusemo-la a uma
relação criativa e indestrutível com o porvir (de todo o
possível). Mas também dissemos que essa relação era
incerta e arriscada e que podia refluir, novamente, para a
insignificância da tautologia pós-moderna. Devemos
analisar, aqui, novamente, a experiência de pobreza como
lugar ontológico constituinte. Mas como? O nome comum
IJ

amor" será o nosso guia.

1 bis. É uma verdade antiga que o amor é práxis que
constitui o comum. O amor é desejo do comum, cupiditas
que atravessa a física e a ética, como disse Espinosa.
Sabendo que a experiência de amor mergulha na
eternidade do ser, devemos, todavia, demonstrar que ela
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constitui a dinâmica da sua inovação. Devemos provar

2 ter. A experiência de pobreza introduz a constirnição

que o amor reinventa a relação entre pobreza e comum, e

do comum; a experiência de amor é atividade de

mostra sua teleologia absoluta - isto é, quando a pobreza

construção do comum. Quando o comum é encarnação

reencarna a teleologia do agir comum, o amor a

do amor, a pobreza oferece a base corpórea dessa relação.

subjetiviza.
2 quater. Nessa perspectiva, podemos dizer,
2. Sem pobreza, não existe amor. Dizer pobreza é, de

simplesmente que a relação entre pobreza e amor se

certa forma, dizer amor. Para uma fenomenologia

configura como um eterno retomo da potência de amor

elementar, isso parece evidente: na verdade, é a partir da

ao lugar da pobreza. E é Um retorno criativo que, se se

pobreza que o amor se move. O pobre é sujeito de amor,

instala no contexto físico e ético da queda dos átomos de

também, e sobretudo, quando é posto na nudez ou

vida rompe também a sua linearidade, gerando, assim, o

esmagado pela miséria. É o pobre que toma real o amor.

comum. É a figura do clinamen, mas subjetivada; é o caos

l

l

do cosmo eterno, mas reconduzido à subjetividade.
2 bis. Uma das maiores perversidades da filosofia cristã
consiste em considerar o pobre não como sujeito, mas
como objeto de amor. É bem verdade que a mística e a
teologia de Cristo derrubam essa afirmação e em todo
pobre vêem Cristo. Mas, na vulgata no costume e na

2 quinque. O comum se anima e subjetiviza quando
nasce da relação criativa entre pobreza e amor. É por isso
que, para nutrir o desejo do comum, é necessário ser ou
fazer-se pobre; assim como, para construir o comum, é

l

história triunfal do cristianismo, a afirmação hegemônica

necessário amar.

é a objetalidade do pobre. A piedade tornou o próprio

3. No materialismo, o amor é a potência ontológica que

nome "pobre" inutilizável. Por outro lado a corporeidade

constrói o ser. Ora, o ser é, exatamente, não um dado, mas

do pobre e a sua imediata realidade (ao contrário de tudo

uma construção. Do ponto de vista do kairàs, vimos (na

o que as filosofias dominantes, que não podem não se

primeira parte destas Lições) como essa construção do

dizer cristãs" sustentam) subjetivizam-se no amor: este

ser ocorre quando a flecha do tempo se lança no vazio do

estabelece a relação entre pobreza e comum depois de ter

porvir. Por outro lado, vimos depois o amor apresentar o

sido encorajado pela pobreza.

efeito de desmedir a relação entre o eterno e o porvir.

l

IJ

I

l

146

147

IJ

Kairàs, Alma Venus, Multitudo

Alma Venus, prolegômenos de amor

Do ponto de vista ontológico, nos deparamos com "o ser

Mas a temporalidade se emancipa do eterno e se abre

que está aí": mas está aí na sua qualificação de artefato, de

para o produzir, ou seja: incrementa o eterno, abrindo-o

determinação contraditória do comum, sempre exposto à

constitutiva mente para o porvir, somente quando é

desmedida do porvir. A teleologia materialista mostra uma

sustentada pelo amor. É a "geração" que incrementa o

história aleatória da construção do ser e com ela, do comum.

eterno, que inova o ser.

l

E só pode mostrá-la porque é uma construção, um artefato
(e o fato de, no biopolítico, natureza e artefato poderem ser

4 bis. O que é, então, a geração? "Geração" é o amor

usados como nomes intercambiáveis não muda a substância

que pega o fio do tempo desde o princípio e tece sua teia

do problema); mas tudo o que é construído é aleatório, nasce

no comum. Na geração, o amor subjetiviza o tempo,

da necessidade de se expor ao vazio: e só por essa

projetando-o no comum. Não existe amor solitário: o amor

necessidade a multidão se torna comum.

constrói, no comum, ferramentas, linguagens e políticas
do ser, e, gerando, cria o ser, ou seja, inova o eterno. Em

3 bis. Como podemos demonstrar, então, que o amor é o
ponto-chave da dinâmica da construção do ser? Já
respondemos: porque a pobreza e o amor constroem o
nome do comum - convocam o comum a existir. Mas, se é
isso, e é isso, devemos aprofundar a demonstração e
revelar toda a potência da construção ontológica por parte
do amor. Para fazer isso, absolute, devemos compreender
essa potência como constituição dos fundamentos
ontológicos, isto é, compreendê-la na produção das
dimensões temporais e espaciais do mundo.

segundo lugar, a geração é, no comum, sempre singular,
pois foi marcada pela pobreza. É a partir de uma multidão
de existências singulares que o ser comum é gerado, e a
eternidade do comum é um céu estrelado de singularidades.
O amor acende, continuamente, as estrelas desse céu
comum.
4 ter. O hino de Lucrécio à Alma Venus não ressoa mais
como um canto desesperado na noite em que triunfa a
turbulência cósmica de uma tempestade de átomos que

4. A primeira dimensão fundamental da experiência

repetem a eternidade cega do mundo; não é um cometa

do mundo é o tempo: o amor deve, portanto, ser

patético na imobilidade dos céus. Alma Venus é, aqui,

constituição temporal do mundo. E, com efeito, o ser

inteiramente criadora, e o hino canta a criação contínua

se constrói ao longo da flecha do tempo, inextinguível.

do eterno. A geração é irredutivel: a horrenda fábula que
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considera corrupção e destruição seus complementos

que se desmede entre o eterno e o porvir. Essa experiência

necessários é a ilusão de um mundo imóvel, de um cosmo

constitutiva é própria da multidão das temporalidades,

de soma zero, de um ser privado de amor. Pelo contrário,

ou seja, das subjetivações ontológicas do tempo, quando,

o ser não poderá mais tender para a morte depois de ser

impelidas pela pobreza, expõem-se sobre a borda do ser.

gerado, e a geração vale pela eternidade. O nada e a morte

Dessa experiência surge o espaço, dessa frente que as

existem antes do amor, antes da experiência da geração

flechas do tempo, impelidas pelo amor, constituem ao se

do ser; depois, o ser se regenera como eterno no comum.

projetarem no vazio - para nele construir, ainda,
incessantemente, o ser comum na modalidade do espaço.

4 quater. O amor abraça, portanto, a flecha do tempo,
tornando-a criativa, e prolonga sua trajetória na tensão

5 bis. O que, no tempo, é geração (ou seja, uma formidável

da geração para o porvir. O tempo é filho do amor, porque

inovação do eterno), no espaço, é cooperação. Cooperação é

só a geração prolonga a temporalidade no porvir. O tempo

amor, que age tomando-se comum entre as multiplicidades:

do eterno se desmede no porvir, através da geração.

por conseguinte, é a potência da vida multiplicada.
Cooperação é o espaço constituído pelo comum e, por isso,

5. A segunda dimensão fundamental da experiência
do mundo é o espaço: por isso, o amor deve ser a
constituição espacial do mundo. Mas o ser espacial (como
ressaltamos várias vezes do ponto de vista do kairõs) é
feito e refeito no comum. O espaço só é convocado a existir
quando o amor constrói o seu nome comum. Ou melhor,
o amor constrói o espaço, mas só quando este é
constitutivo do comum. Mas por que o amor constrói o
espaço? Porque o amor procura o comum, tanto a

multiplicado na sua produtividade - produtividade: que
mais pode ser senão a capacidade do comwn de ser sempre
mais comum. Cooperação é geração comum do espaço. E a
cooperação das singularidades é mais produtiva do que
cada existência, porque exprime comumente a tensão da
multidão de singularidades para dar sentido ao ser. Mas
essa própria tensão não existiria se a cooperação não fosse
força amorosa, logo uma busca que a singularidade pobre
faz do comum como expressão de potência.

eternidade (ou o já gerado) do comum quanto o porvir
(ou o que está para ser constituído na borda do tempo) do

6. O nome comum de amor se mostra, nesse ponto, como

comum. O espaço é a projeção do acúmulo de experiência

potência constitutiva ontológica, em sentido próprio -

constitutiva do ser que o amor produz, na temporalidade

constitutiva do tempo e do espaço, representação
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adequada do ser comum e, sobretudo, instauração

amor significa, portanto, não apenas oferecer elementos

fundadora do biopolítico.

de solução ao enigma do materialismo antigo, mas tambêm
às dificuldades do materialismo moderno, espinosista,

6 bis. Se a geração e a cooperação, isto é, o amor, aumentam
o eterno, melhor dizendo, tornam-no cada vez mais

produtivo, o dilema do materialismo entre eternidade e
inovação é desfeito, e o fato de que o eterno pode ser

potencializado livra-o do paradoxo da metafísica clássica
que, todas as vezes que apresentava o eterno, apresentava a

invariabilidade global do ser. Mas desfazer aquele dilema
significa, exatamente, conscientizar-se de que o comum é

uma produção biopolítica. O que significa: todas as
potências do amor, temporais e espaciais, ao se precipitarem

nesse caso específico. Aqui, na verdade, a imanência do
amor no processo ontológico era formulada, certamente,
em termos de constihlição e de produtividade, mas a práxis
constituinte não conseguia desdobrar seu potencial
gerador reunindo as lógicas de constituição numa

epistemologia biopolítica. O espinosismo, forçado pelas
dificuldades do racionalismo moderno, pela ideologia do
homem-homem, confortava-se no misticismo, e, por meio
do misticismo, reaparecia a velha, e sempre repetida, ilusão

panteísta da imobilidade do ser.

em direção à borda e para além da borda do ser, configuram
o comum como uma força vital que reúne - como se fosse
um contexto natural - resistência e potência da multidão.

6 quinque. Só o amor, produto da pobreza, constitui o
comum no biopolítico, ou seja, assenta o processo da práxis
constituinte sobre suas bases materiais. A imanência

6 ter. Também significa, do ponto de vista da
epistemologia do kairàs, que, no comum biopolítico, a

potência do conhecer é definida pelo entrelaçamento de
inteligência e de afeto, de cérebro e de corpo, que,
anunciado pela fenomenologia da pobreza, concretizase na ontologia do amor.

absoluta se apresenta, então, não simplesmente como
"democracia absoluta" - que ainda é um exemplo da

repetição da tipologia das formas de governo recomendada
pela tradição clássica -, mas como práxis constitutiva da
multidão, de todas as suas potências de vida, reunidas
numa nova virtude do comum. Quando essa virtude é

6 quater. A figura do amor como potência biopolítica é
nome de imanência absoluta, mas de uma imanência que

gera. Insistir na figura biopolítica da força constitutiva do
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de modo que, aqui, podemos reler a ontologia nas malhas,
e nas práticas, do biopolítico. Sem resíduos.
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7. No biopolítico, portanto, o nome de "político", como

enorme instrumentação, espetacular, que gira em torno

comando, é dissolvido. Quando ele se apresenta, é uma

delas, a fim de esconder seu caráter violento e parasitário.

violenta mistificação. O autogovemo das formas da vida

Mas o real é teimoso. O real vai por outro lado -

toma-se o único horizonte possível da teleologia do comum.

atravessado pelo amor que faz com que a pobreza tenda

Se a práxis constitutiva opera por meio da linguagem comum

para o comum, ou seja, para a práxis teleológica do comum.

e pratica a biopolítica do comum, é nesse movimento que

vivemos e construímos, com o ser, o comum. O político - no
biopolítico atravessado pelo amor - torna-se, assim, como a
produção e a reprodução da vida, comum. Quem poderia

duvidar de que essas tarefas da vita activa constituem aquilo
que é próprio de nosso compromisso cotidiano? De fato, o
político é um compromisso cotidiano, revelado pelo amor
como potência produtiva presente. É a responsabilidade

cotidiana da geração do eterno. No nome comum do
produtivo e do político, encontra-se uma das chaves para a
compreensão do ser comum. Portanto, o político como

comando é mistificação do ser e uma subtração violenta de
ser ao comum.

7 ter. Aqui, a teleologia materialista do comum se revela
completamente, como força prática - uma vez que sua
finalidade é construída sobre a necessidade (para a
produção) de, na vila activa, construir as condições próprias
de reprodução e, portanto, ativar as singularidades pela
construção do comum - que é no que consiste a finalidade
das próprias singularidades. E o que é a política senão a
transcrição comum dessa produção de vida e a
interpretação dessas finalidades materiais? Mas falaremos
disso mais adiante (ao abordarmos o tema do biopolítico,
não mais apenas do ponto de vista da sua substância
teleológica, mas também do ponto de vista do kairàs prático,
ou seja, da decisão das singularidades que o projetam).

7 bis. Qualquer atalho, mistério ou hipóstase, na
definição do poder, é eliminado do sentido simples de
construção comum do ser. É dessa forma que as fábulas
cínicas da autonomia do político, as perversões do
maquiavelismo e a vulgaridade da razão de Estado são
atacadas pela crítica destrutiva da experiência do
biopolítico e perdem qualquer credibilidade. Apesar da

154

8. Voltemos agora a uma constatação que repetimos
várias vezes, voltemos ao fato de que a revolução do
comum pressupõe o pós-moderno. A crítica materialista
(ou seja, a teleologia do comum) descobre, de fato, no
pós-moderno o surgimento do nome comum do comum em formas, é verdade, freqüentemente distorcidas e
mistificadas, não obstante fortes e eficazes. Para esclarecer
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essa insistente constatação, confrontemos a percepção pós-

trabalho, da linguagem e do bios) apresentam-se, agora,

moderna (genérica) do comum e a definição que o moderno

como funções intercambiáveis no tempo e no espaço. Dessa

lhe dava. O moderno constituía o comum no espaço

forma, o pós-moderno registra corretamente a mutação que

público, como abstração cultural, e/ou sociológica e/ou

a organização do trabalho, as estruturas dos mercados e a

transcendental, do conjunto dos interesses individuais.

ordem do mundo sofreram e nos permite assumi-las na

Essa constihrição do comum é concebida, portanto, como

teoria. Até este ponto, a percepção, embora genérica, é

um transcendental (geral e abstrato) dos interesses dos

comum: daqui em diante, todavia, surge a separação entre

indivíduos, e não como produto da vila acliva das

diversos pontos de vista. De fato, os detentores do poder (e

singularidades. Devemos levar em conta também que, no

os filósofos que aplaudem sua hegemorúa) não fazem com

moderno, os interesses não são individuais apenas na sua

que essa nova percepção do mundo, essa revolução que

forma social: o moderno assim os exprime porque os traz

arrasou as relações de produção e as formas de vida, gere

de uma antropologia adequada. Homem e cidadão,

as conseqüências adequadas. Esse ponto de vista, mesmo

sociedade e mercado são apresentados por uma mesma

que tenha se distanciado das ideologias do moderno na

genealogia, que é a da individualidade. Ora, o pós-

percepção das mutações, repete essas mesmas ideologias

moderno, como filosofia da nossa época e percepção

na valorização da situação, repropondo, nesse caso

(genérica) do comum, nega a genealogia do moderno e

específico, a medida moderna do transcendental (do

apresenta, em vez disso, cidadania (o homem) e mercado

privado, da apropriação capitalista etc.) em contraposição

(a sociedade) numa relação de circulação ininterrupta,

à mutação ocorrida. A mutação mostra, na verdade, que o

quase de equivalência tautológica, que tem como pano de

comum não é abstração de interesses individuais, mas

fundo uma atenuação decisiva das características

circulação de necessidades singulares, que "público" não

progressivas da história, a exclusão de qualquer destino

é uma categoria jurídica, mas biopolítica, que a política (o

profético, quando não chega mesmo a falar de "fim da

direito, o governo etc.) não está acima, mas dentro da vida.

história". O pós-moderno dessubstancializa, radicalmente,

O pós-moderno inspirado pelo poder não leva nada disso

as categorias do moderno. Por conseguinte, as categorias

em consideração, a não ser para melhor adequar as velhas

do privado (indivíduo) e do público (abstração jurídica ou

medidas à nova desmedida. Curiosamente, o pós-moderno

concretização socioinstitucional de uma norma geral do

inspirado pelo poder parece, nesse caso, realizar (em relação
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às categorias do pensamento político e da prática jurídica,

10. Assim, a caritas cristã (mas também a virtus ou a

para não falannos de outras) aquela espécie de "comunismo

pie tas pagãs), diante da escravidão, suaviza seus

do capital", do qual Marx falava profeticamente ao analisar

contornos, mas remete sua solução ao reino de Deus. Que

o surgimento das "sociedades anônimas". Mas, em relação

potência tem a caritas! E que revolução provoca! Mas é

à percepção genérica do comum no pós-moderno, há outro

uma potência do subsolo, que nunca sabe dar nome ao

ponto de vista que ganha espaço: é a ele que se refere nossa

real. ou seja, que não sabe reconhecer o nome comum da

análise crítica no pós-moderno. Esse ponto de vista

pobreza, a não ser remetendo-a à transcendência. Ela se

denuncia a mistificação da nova relação entre singularidade

detém diante do Estado, do qual reconhece a consistência

e comum que o poder tenta operar. E reivindica a

autônoma e necessária. A ilusão doa potência ao coração

oportunidade de conferir conseqüências revolucionárias

e, se necessário, nutre o martírio. A revolução é implícita,

a uma mutação revolucionária.

sussurrada aos espíritos, confiada aos anjos. Mas a caritas,
na era do centauro, nunca consegue redimir, com a alma,

9. É aqui, então, que essa relação interna, entre singular
e comum, é aprofundada para compreendermos como

o asno que constitui o corpo do pobre.

O

amor constrói o ser. E, para começarmos a analisá-la,

11. Na época moderna, a tecnologia do amor é ascética.

recordemos, antes de mais nada, como, na história da

O amor, até na procura da altíssima expressão metafísica

práxis humana, o amor sempre procurou tomar-se uma

que se constrói nas filosofias da imanência (de Bruno e

tecnologia da constituição e, logo, da transformação do

Campanella a Espinosa) por um lado, e, por outro, na

ser. O amor enraíza aquele" caminho ascendente" que

procura de um percurso intramundano nas teorias

vai do singular ao comum e determina, em cada época, a

protestantes da predestinação, o amor não aceita a

teleologia materialista específica do comum. Fora da

teleologia do comum, a não ser insistindo na paixão do

maturação dessa teleologia, as "tecnologias do amor"

indivíduo e confiando-se a uma improvável comunidade

ficam incompletas e insatisfeitas. Elas procuram a

dos fins. Para recompor as finalidades éticas e a ascética

transcendência, mais do que interpretar e desenvolver a

individual, opera uma espécie de providência que, de

imanência. Elas vivem a ilusãotranscendental,mais do

transcendente, fez-se, aqui, transcendental - ela se liga à

que o inovar do mundo.

genealogia do social, mas redunda sempre, e somente,
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nos indivíduos. Ela se detém diante do direito, de um

comwn se jw1taram, efetivamente, para tornar-se cooperação

direito que é exaltação do contrato e da exploração, na

na experiência das multidões; ambígua e viciosamente

hipotética perspectiva da comunidade dos fins e do

porque esse processo de co-produção do comum foi

progresso. O amor e a sua tecnologia tornam-se históricos,

quebrado, em primeiro lugar, pela sobreposição (ao

dirigem-se a um objeto-sujeito a ser construído

movimento da multidão) de instâncias proféticas e,

historicamente, mas estão sempre fechados no círculo

conseqüentemente, burocráticas; em segundo lugar, porque

indecente da individualidade. Que formidáveis

a definição do comwn foi, cada vez mais freqüentemente,

potências e ilusões são também expressas nesse caso!

confundida com a realização do moderno e submetida à

Como é orgulhosa a afirmação da potência histórica do

sua construção. Nessa tradição, à qual nos referimos, em

homem-homem! A ascética do trabalho, na qual reside a

vez de "multidão", dizia-se "massa". Ora, no conceito de

eticidade do homem moderno, é, aqui, o ponto central da

"massa", vivia a sombra do transcendental- isso quando

genealogia do comum. A dominar o quadro, está o homem

o tenno não se configurava, por si mesmo, como momento

que trabalha duramente e que, com senso cívico, paga os

dialético. Mas hoje, por outro lado, fora de qualquer

impostos, o homem que, de trabalhador, faz-se cidadão.

preconceito e de qualquer prefiguração, pode o amor ter

Mas tudo isso se desenvolve dentro de um horrível

na militância uma tecnologia adequada? Em que ela

segredo: o de quem, sacrificando-se, quer o domínio; o de

consiste? Exatamente, como dissemos, na cooperação, ou

um privado que, por meio do direito, constitui um público

seja, na co-produção de singularidade e de multidão.

à sua imagem e semelhança, e só se exalta pela exploração.

Portanto, a "massa" cedeu lugar à "multidão" - que é
precisamente a tensão, sempre aberta, das singularidades

12. A terceira tecnologia de amor que a experiência do
comum nos oferece é a da "militância". Ela corresponde
à mais alta maturação da teleologia do comum. Ela foi

múltiplas na constituição do comum. A militância, como
práxis de amor, mostra a coexistência da dinâmica da
pobreza e da constituição do comum.

antecipada ambiguamente (e viciosamente préconstituída) na tradição dos movimentos sociais

12 bis. Mas por que continuar a chamar com o velho

revolucionários dos séculos XIX e XX. "Antecipada e pré-

nome de "militância" essa tecnologia de amor? Esse nome

constituída" porque, nessa história, singularidade e

não foi totalmente desqualificado (e, portanto, objetivamente
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eliminado) na crise do socialismo real? Talvez. Mas, por

do nome comum. Militância é, portanto, resistência e

outro lado, quem poderá algum dia esquecer a energia

ruptura, descoberta da Singularidade (de si e do evento),

virtuosa daqueles movimentos, daqueles homens e das

produção de sentido comum: eis os momentos essenciais

multidões que, por mais de um século, reconstruíram a

dessa experiência, eis o que a toma irredutível a qualquer

esperança? E inventaram, em formas novas, na prática

outra. A intensidade do comum, que aí está incluída, a

revolucionária, o nome comum do comum?

define. "Militância do comum." Uma experiência, portanto,
que se desenvolve na totalidade e na complexidade do

12 ter. Uma outra objeção ao uso do velho nome de
militância parece mais pertinente. Diante das novas

biopolítico. Ela não cria superestruturas que a restrinjam
ou que a iludam, mas se exprime como potência

dimensões biopolíticas, nas quais a definição da tecnologia

constituinte em qualquer articulação da experiência do

de amor será dada, faltam, ao nome "militância", aquelas

biopolítico. Ela atravessa a reprodução da vida, assim

características empresariais, constitutivas, ao mesmo

como trabalha na produção dos contatos e das relações

tempo, das redes lingüísticas, produtivas e políticas, e que,

sociais por meio das quais se formam os valores; é energia

acima de tudo, definem sua novidade. Mas, então, o que

de afeto e paixão racional, em todo momento. É construção

usar no lugar de militância? "Empresário",8 "empresário

da multidão pela produção de subjetividade. É comando

político" ou "social"? Que novas contradições uma tal

sobre si mesmo e o comum ao comando.

contaminação lingüística provocaria! (Utilizaremos, em
lugar disso, o nome anódino de "voluntariado"? Mas ele
não nos remete, exatamente, a uma cultura transcendental
da qual estamos aqui tão afastados?)

13. Mas, para aprofundar ainda mais o conceito de
militância do comum como prática de pobreza e de amor,
devemos observar a transformação radical da relação
entre antropologia e ontologia que a prática do comum

12 quater. Permanecemos, então, ainda que com muitas

pressupõe. A construção do comum leva em conta, na

reticências, no terreno da militância. E insistimos, mais

verdade, a modificação do conjunto das condições

do que na sua fórmula lingüística, na dimensão material

antropológicas: ela é possível, hoje, porque a
sensorialidade e a afetividade mudaram completamente

8

No original, "imprenditore", que também se usa no sentido de

"empreendedor". (N.R.)
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porque os limites do ser humano, ao se expandirem,

hibridação: e se tomam, por assim dizer, indistinguíveis,

envolvem o ambiente. Essas requalificações antropológicas

uma prótese da outra, dentro desse processo de amor -

não podem ser consideradas em sentido puramente

que a nova tecnologia é capaz de tomar sensato.

extensivo: isso vale - porém só parcialmente - para a
época moderna. No pós-moderno, a transformação da
ferramenta, a hegemonia produtiva das práticas
lingüísticas e a formação de um contexto biopolítico na
produção da subjetividade metamorfoseiam o ser
humano e fazem sua hibridação atravessando todas as
fronteiras de outro modo estabelecidas.

13 ter. Uma última observação nesse quadro de
considerações sobre antropologia e ontologia: refere-se à
experiência de pobreza. Essa experiência, analisada com
mais profundidade, inclui uma primeira definição da
nova relação que descrevemos - uma vez que é
possibilidade de qualquer positivo, porque não tem
nenhuma determinação de riqueza, de inclusão, de

13 bis. Tudo isso é notório. O que nos interessa ressaltar

liberdade. Essa ausência de determinação é total:

nessa transformação é a potência de amor, ou seja, a nova

relaciona, portanto, a pobreza (como experiência

tecnologia do amar, a militância do comum, que se tomam

antropológica) com a totalidade ontológica. A experiência

capacidade de dispor, sensatamente, os diagramas do

de amor, amadurecida em atividade militante, exalta

comum por meio de metamorfoses. Superação dos limites

aquela relação constitutiva, requalificando o tecido geral

"naturais", contaminação das linguagens, mestiçagem dos

da experiência. E é nessa perspectiva que podemos definir

gêneros e das raças, hibridação geral do ser são elementos

melhor o próprio conceito de metamorfose. Que não é

constitutivos do comum pós-moderno. O problema, o único

mais conceito de transformação, de uma forma natural

problema, é dar ao entrelaçamento das linguagens e dos

(ou humana) em uma nova forma humana (ou natural),

corpos o sentido do comum - e é o amor que se ocupa

como na época do centauro; nem é a metamorfose do

disso, percorrendo e verificando, novamente, a teleologia

trabalho, das mercadorias e do capital (à qual se seguem

do comum como experiência de metamorfose. No pós-

as metamorfoses do espírito, seja ele absoluto ou

moderno, o comum se apresenta como metamorfose. A

individual), como na época do homem-homem. Aqui,

teleologia materialista é uma teleologia de metamorfose.

metamorfose é criação de novas formas no comum e do

A antropologia e a ontologia vivem, então, nesse milieu de

comum, e ponto final. A possibilidade, completamente
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aberta, que se apresenta na pobreza apresenta-se, aqui,

do amor denuncia, então, essa figura do domínio. Opõe-se

como pleno criativo. Novamente, o enigma antigo e

a ela com a mesma naturalidade com que o leão despedaça

moderno da eternidade da inovação é resolvido, na

o cordeiro. E o que mais vocês queriam que acontecesse

determinação de pobreza-amor, como energia de

quando os mais inteligentes cultores do político o definem

construção da(s) nova(s) forma(s) do comum.

como prática das compatibilidades sistêmicas? Essa
definição é suficiente para justificar o desprezo e, muitas

14. A requalificação do nexo entre antropologia e ontologia

faz com que nos interroguemos sobre os procedimentos da

vezes, o nojo com que os políticos mais inteligentes são,
efetivamente, vistos.

tecnologia de amor que chamamos" militãncia do comum".
E, em particular, sobre a dimensão do procedimento que é

15. O comum nada tem a ver com contabilidade,

imediatamente comum e que a tradição nos legou

compatibilidade e sistêmica. A militância do comum, hoje,

chamando-a de política. Se o político nos é apresentado

toma o lugar da política. Em que consiste? Como se move?

dessa forma, é com ele que devemos acertar as contas. Acerto

Ela é construção do comum, que se move no comum,

de contas radical, completamente demolidor: porque político

produzindo seu sentido. Poderemos, ainda, chamá-la de

é, na tradição, o contrário de amor. Todavia, ele é uma forma

política e considerá-la uma atividade que ocupa o lugar

do comum, e chegou a representar a sua mais alta forma -

já ocupado pela política moderna? Ela age num terreno

até o ingresso no pós-moderno. Aquilo que a mitologia e a

diferente, o da totalidade da vida. Desse ponto de vista,

teologia foram no meio e nas fronteiras da época do centauro,

"biopolítica" já é uma aproximação mais plausível do

a política foi na idade do homem-homem. Mas, hoje, não é

nome comum. Na verdade, ela põe em primeiro plano o

mais. E, quando ainda se apresenta como tal, a política (e

movimento constitutivo, a força produtiva e os

com ela todos os outros fetiches que pretendem ser forma do

procedimentos de amor como energias que atravessam e

comum: a propriedade, o direito, a sociedade civil e as suas

metamorfoseiam a matéria comum. Mas ainda se trata de

diversas instituições) representa um terrivel anacronismo.

uma aproximação. Um nome comum só poderá ser

Fechada nesse anacronismo, que a afasta do que gostaria

definitivamente construído quando o amor, como

de representar, a política se toma espetáculo e violência.

tecnologia do comum, tiver investido sobre todo o

O caráter parasitário do político tomou,,", totaL A tecnologia

contexto do político, destruindo-o e substituindo-o.
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15 bis. É O que está acontecendo. Desde 1968, a história
do homem empenhou-se nessa tarefa. A teleologia
materialista do comum entrou em ação. E, exatamente

Multitudo

nos momentos em que o domínio celebrava seus mais
alardeados sucessos, na mundialização pós-moderna, a
genealogia do comum tornava-se tecnologia de amor, e
emergia. A destruição da separação entre privado e

"Me havia levantado. Sob as estrelas

público, o nomadismo e a flexibilidade da força-trabalho,

impassíveis, sobre a terra infinitamente

a configuração do social como estrutura comum (de todas

deserta e silenciosa, o homem livre,

as dimensões biopoliticas), o surgimento da intelectualidade

da sua tenda, estendia os braços para o

de massa - eis algumas, e só algumas, das potentes
prefigurações de um Comum animado pelo amor. Toda
tentativa do domínio, da "política", para enredar essa

céu infinito não deturpado pela sombra
de Nenhum Deus."
Dino Campana, Canti Orfici (Pampa)

potente produção de subjetividade determina - a partir
da nova pobreza - novas resistências, novas comunidades,
novos programas - movimentos e potências que se opõem,
sugerem e criam uma "outra" ordem da vida, o comum.
É a totalidade da política que, aqui, é atacada pelo

movimento comum da pobreza e pela militância do

1. Prolegômenos do político
2. Prolegômenos sobre o trabalho vivo

3. Prolegômenos da decisão

comum - o amor dá sentido a um "outro comum",
diferente do político.
16. Mas, então, o que é a "política" hoje? É a atividade
de produção do nome comum entre pobreza e amor.
E então? E como?
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1. A multidão pós-moderna é um conjunto de

singularidades cuja ferramenta de vida é o cérebro e cuja
força produtiva consiste na cooperação. Quer dizer: se as
singularidades que constituem a multidão são múltiplas,
o modo no qual elas se conectam é cooperativo.
1 bis. Nossa questão é: como essa massa biopolítica

(intelectual e cooperativa), que chamamos "multidão",
pode exercer o "governo de si mesma"? Como a
pluralidade e a cooperação das singularidades, uma vez

que formam o poder constituinte do mundo, podem
exprimir o governo do comum?
1 ter. As metáforas transcendentais do domínio (que
retomam as metáforas teleológicas) negam que, no
horizonte das singularidades, a cooperação possa ser

(por si só) elevada à eficácia do domínio e que a
intelectualidade de massa seja capaz de unidade na
decisão sobre isso. A soberania moderna é o nome
genérico dessas negações.
1 quater. Entretanto, é acrescentada uma condição: que
a cooperação e a intelectualidade sejam, por destino,

DP&A editora
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mediadas por e/ou dirigidas a um termo; que é como

2 ter. Do ponto de vista sincrônico, a consideração

dizer: sejam sub-repticiamente sustentadas por um

"reformista" da transformação ontológica foi acusada de

projeto finalista e! ou escatológico. Mas isso nada mais é

renunciar à decisão (racional) de se reapropriar do domínio

do que uma concepção liminar da soberania.

no sistema político, ou seja, de refutar a racionalidade da
insurreição. Mas o domínio não pode decidir sobre a

1 quinque. Com base no que foi exposto nas Lições

transfonnação ontológica, nem a insurreição é a face negativa

anteriores, nosso questionamento assume o nome de

do domínio (ela exprime, pelo contrário, antológica inovação).

soberania como ilusório. Considera, portanto, o comum
como critério exclusivo do ser político. Mas como entregar

2 quater. Libertando-se do transcendental da soberania, a
filosofia política (a materialista, sobretudo, e a conseqüente

o governo ao comum?

práxis ontológica do político) transforma o sentido do tema
2. No desenvolvimento do pensamento político

da decisão. Ao contrário do que acontecia quando a decisão

revolucionário, ao longo de toda a modernidade, a

representava o signo "eminente" do político e a insurreição,

percepção fundamental da revolução como transformação

a matriz de uma fantasiosa "tomada do poder", a decisão e

ontológica sempre recuperou, e integrou, o pensamento

a insurreição - posicionando-se sobre o horizonte da

da soberania. A ontologia política sofreu as conseqüências

intelectualidade de massa e da cooperação - deverão ser

desse pecado original. Já na teleologia do comum, a

absorvidas e trabalhadas pelas singularidades que

transformação ontológica é livre da soberania.

constituem a multidão.

2 bis. Do ponto de vista diacrônico, a concepção
"reformista" da transformação ontológica sempre foi
submetida a uma forte crítica, que queria demonstrar a
impossibilidade de transformar as partes sem mudar o
todo. Mas, fora da ilusão transcendental, o todo nada
mais é do que o conjunto das partes. Portanto, as bases
ontológicas do reformismo são consistentes.

172

2 quinque. Decisão e insurreição não são racionais nem
irracionais, não são sistêmicas nem espontâneas; elas
participam da teleologia do comum, isto é, daquela
teleologia que está, em todo instante, criativamente aberta
para a desmedida do porvir.
3. A teleologia do comum, como motor da transformação
ontológica do mundo, não pode ser submetida à teoria
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da mediação soberana. Na verdade, a mediação soberana

4 bis. Isso é patente naquela linha do pensamento

é sempre fundação de uma unidade de medida, enquanto

político que (apesar das enormes diversidades) oscila

a transformação ontológica é sempre desmedida.

entre Rousseau e Hegel, entre Bakunin e Nozick. Nela, a

3 bis. A forma-Estado moderna articula a unidade de
medida num processo de composição e de distribuição
"orgânicas" de funções "representativas". A medida

subordina a pluralidade das potências singulares a um
esquema de mediação orgânica e as distribui numa

hierarquia de funções. A democracia representativa moderna
é uma prática da medida e uma exaltação do limite.

3 ter. O "leninismo", que levantou o problema da
recomposição da multidão, fracassou na sua missão
quando definiu a ditadura como a forma mais alta da

hipóstase do todo (vontade geral, classe geral, grande
noite anárquica, lógica individualista do mercado

político) é um pressuposto para a produção temporal da
multidão e para a sua exposição à desmedida.
4 ter. A única forma de democracia que realmente existiu

é a corporativa. Teve duas demonstrações: a fascista, que
finaliza a mediação dos grupos sociais no Estado ético
(eventualmente capaz do aniquilamento do diferente), e
a new-dealistalkeynesiana, que submete a orquestração
do big business, do big labor e do big government à medida

democracia. Dessa forma, ele participa da história da

do desenvolvimento imperialista. O projeto constitucional

soberania moderna. Tudo isso se torna manifesto quando

da democracia corporativa é a destruição da multidão.

(para além da gênese e do sucesso formidável da
Revolução de outubro) consideramos que o desenvolvimento
iI,dustrial moderno (assumido como unidade de medida)
é o pecado inconfesso da teoria leninista da revolução.

4 quater. As teorias pluralistas da democracia de
inspiração proudhoniana, ou seja, aquelas que imaginam
medidas múltiplas e diversas de desenvolvimento social,
podem também ser reconduzidas ao modelo da soberania

4. Na teleologia materialista do comum, a filosofia política

moderna. Também nelas, a mediação é que manda, e a

nada tem a ver com a teoria da "democracia direta". A

intervenção do poder soberano só é modesta porque

democracia direta não se livra da figura da soberania

imaginamos que suas funções e suas unidades de medida

moderna; ao contrário, exalta-a por meio de uma ilusão

são reabsorvidas pelo / no social. Essa sopa é só um pouco

transcendental de comunidade (das singularidades).

mais insípida do que as sopas corporativas, das quais,
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de qualquer forma, é uma variante, pois não conhece a
desmedida do porvir.

5 bis. É claro que, mesmo tendo atingido - no pósmoderno - esse grau de complexidade sistêmica e de

5. No pós-moderno, uma teoria fraca da soberania exige,
como condição para o domínio da multidão, uma espécie
de pluralização e de "sindicalização" (ou corporativização)
do social. Uma vez constatada uma organização social
com redes de comunicação difusas, autonomamente

neutralização dialética das singularidades, a continuidade
da concepção transcendental da soberania se mantém.
Em sua acentuada extensão e eficácia, não apenas as
concepções reformistas do poder mas também as
concepções revolucionárias acabam sendo submetidas.
Esse é o dispositivo da soberania imperial.

consistentes, submetidas a uma forte tensão entre
enraizamento territorial e mercado global (de produção,

5 ter. Mas, no quadro da organização soberana da

reprodução e circulação dos valores), essa teoria projeta

globalidade, o Império se confronta diretamente com a

um processo de recentralização fundado em uma unidade

multidão, e a multidão, com o Império. Qualquer outra

de medida (monetária, financeira etc.) globalmente válida.

mediação tende a se romper.

Essa articulação das forças empresariais territorializadas,
e essa redução à medida comum no mercado global, deve
ocorrer, porém, mediante uma dialética de soberania
garantida por uma força supranacional elou imperial.
Mas, a essa altura, a soberania, de fraca, torna-se
novamente forte, e a pluralização (ou sindicalização) do
social deixa de ser figura sociológica para adquirir
funções de representação orgânicas no poder imperial.
Para responder à potência da multidão, a soberania

5 quater. Até agora, todas as reformas e todas as
revoluções apenas reforçaram o pensamento político da
medida e da unidade, ou seja, a ilusão transcendental da
unidade de medida. Na verdade, o nó que ata, no moderno,
sociedade e Estado, não pode ser nem cortado, nem atado
de outra forma. Mas a multidão pós-moderna pode fazêlo explodir, afirmando um comum que não se dobra a
nenhuma equação da soberania, mas a expõe à
desmedida do tempo.

distende seu baricentro sobre horizontes desterritorializados.
Essa reviravolta conceitual e prática pode mudar
aspecto da soberania, mas não muda a sua realidade.

O

6. O que significa dizer que a ordem política do pósmoderno é exposta, destrutivamente, à desmedida do
tempo? Significa que, se a multidão produz a vida
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6 quinque. Qualquer genealogia biopolítica é

entregando-se a uma opção sobre o porvir, não é o

determinada pela abertura ao "para além da medida".

comando mas a potência constituinte da multidão que
cria a existência comum do mundo. E essa existência

7. O horizonte biopolítico do mundo é plural. A

comum é o pressuposto de qualquer ordem, porque

multidão é um conjunto irredutível de singularidades, e

desmede qualquer ordem.

a singularidade (como instante de exposição para além
da medida) é produção de nova pluralidade, de novas

6 bis. É o biopolítico que determina qualquer produção

multidões.

do mundo, afirmando a consistência do ser na potência
constituinte e abrindo a flecha do tempo constitutivo à

7 bis. Posto sobre a borda do tempo, todo nexo

inovação do eterno.

produtivo entre singularidades na multidão, e entre
multidões singulares, é comunicativo. Nesse contexto, a

6 ter. A teleologia do comum vive da sua própria exposição

produção é produção de subjetividade.

ao porvir. Portanto, se o ser biopolítico é a matéria da
teleologia do comum, pobreza e amor são seus elementos-

7 ter. Mas, se a produção é produção de subjetividade,

chave. Mas são pobreza e amor que abrem para a desmedida

quer dizer, se são subjetivos o produtor e o produto, e o

do tempo por vir. Por isso, a teleologia do comum é exposta

processo produtivo coincide com a esfera lingüística do

a essa desmedida. Segue daí, ao mesmo tempo, que:

intelecto geral biopolítico, então podemos explicar o nome
6 quater. A produção (física e política) do mundo e da

comum "cooperação" como aquela força que reúne os

sua riqueza futura é uma "superestrutura" do comum.

produtores aumentando sua capacidade produtiva e que,

Afírmo isso de modo paradoxal, pois é evidente que, no

portanto, permite que a produção singular de subjetividade

biopolítico, não existe supra nem sub, dentro nem fora.

se torne potência produtiva. Isso quer dizer que não

Mas é importante insistir, embora paradoxalmente,

haveria produção se não houvesse cooperação.

contra qualquer mistificação economicista, contra a
7 quater. Se a pluralidade é cooperativa, a multidão é

ilusão da "superestrutura", mostrando, assim, que só o

um conjunto de constelações produtivas de subjetividade.

comum é fundamento, absolute.
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8. Nosso problema, agora, é analisar como se formam e

9 bis. A razão formativa, ou seja, a genealogia da

se cruzam (entram em relação de cooperação) as

constelação cooperativa, parece ser, portanto, definida pelo

constelações produtivas de subjetividade.

seu resultado: a mais-valia final. Mas essa determinação
quantitativa não deve nos enganar: as constelações se

8 bis. Este é um ponto crucial da análise, pois, aqui,
reaparece o tema da geração do eterno, ou seja, da sua
inovação. Cooperação é constelação de diferenças na

formam quando, sobre a borda do ser, as singularidades
se interrogam sobre como antecipar produtivamente o seu
trabalho. A interrogação é sustentada por pobreza e amor,

multidão, é aquele clinamen que organiza produtivamente o

e a constelação cooperativa é, portanto, antecipação

caos da multidão das singularidades. Falamos de

teleológica do comum.

constelações, quando outros falaram de dispositivos e/ou
de agencements (agendamentos). Evidentemente, essa é uma

9 ter. Na modernidade, a cooperação produtiva era

primeira fase da pesquisa: haverá outras nas quais

imposta através da apropriação capitalista, e/ou estatal,

procuraremos a razão e/ ou a força dinâmica desse processo,

dos meios de produção. Reconhece-se nisso a revolução

ou seja, voltaremos a concentrar a análise sobre o amor como

do homem-homem, que propôs a exploração como base

potência constitutiva de qualquer constelação.
9. Uma "constelação produtiva" se forma onde as
potências-diferenças da multidão começam a cooperar,
criando nova potência. A constelação é mais produtiva
do que a soma das produtividades singulares (consideradas
separadamente) que nela cooperam. É por isso que as
singularidades procuram a cooperação, e as multidões
singulares formam a constelação, pois, assim, podem

da construção do comum.
9 quater. No pós-moderno, a cooperação produtiva é
imposta pela hegemonia da intelectualidade massificada.
Sem cooperação (e trata-se de cooperação lingüística),
ela não pode produzir: é, portanto, a própria natureza do

:1

li

I:

I'

trabalho produtivo (intelectual) que constrói e impõe
cooperação às singularidades. No pós-moderno, sem
cooperação, as próprias singularidades não existiriam.

produzir mais, melhor, podem ultrapassar continuamente

9 quinque. A cooperação lingüística traduz a cooperação

a medida singular de produtividade, abrir-se cada vez

(do exterior ao interior da organização social do trabalho),

mais à desmedida.

transforma-a em outra coisa, isto é, anula o "fora" e
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transavalia a cooperação, ou seja, torna-a cooperação

mas junto com o problema da formação das constelações.

absolute, uma potência.

A genealogia complexa das seqüências de cooperação é,

na verdade, um entrelaçamento de singularidades e de
9 sexo Se na modernidade a multidão (as massas) era
produzida a partir do exterior, na pós-modernidade a
multidão se forma espontaneamente. Ou seja, a multidão é a

multidões. É uma babei de linguagens que se tornou
produtiva. É a física primordial na qual todo porvir se
instaura.

potência das singularidades que se espremeram dentro de

constelações cooperativas, e o comum precede a produção.

11 bis. A genealogia da potência produtiva é um

entrelaçamento livre, assim como o desenvolvimento da
9 septe. É em 1968 que se localiza a ruptura de época
entre modernidade e pós-modernidade: em 1968, de fato,
a intelectualidade de massa se mostrou, pela primeira
vez, hegernônica, ou seja, como constelação hegemônica

teleologia do comum, pois não tem princípio nem fim, é
eterna; porque não conhece o comando, mas só o seu
próprio te/os livre, seguindo a flecha do tempo que ela
própria lança, a todo momento, para construir novo ser.

nal da multidão.
10. Tomando-se potência, a multidão gera. A geração
não é algo que precede a multidão, mas algo que a ela
pertence, ou seja, que a define ao constituí-la. A geração

11 ter. Tudo corre, e tudo se hibridiza, sobre a borda do
tempo. Diante do vazio, por toda parte, as singularidades
assaltam o limite, para construir, comumente, um outro
pleno de vida. Nisso consiste a produção biopolítica da

deriva da multidão.

multidão, que se distende do cheio ao vazio, para enchê10 bis. O valor produzido pela multidão é desmedida.

lo novamente.

Ou seja, é a potência da multidão projetada para além da
11 quater. Obviamente, toda formação (e todo

borda do ser.

entrelaçamento) de constelações pode, e deve, ser
10 ter. A geração da multidão inova o eterno.

considerada em sua determinação específica.

11. O modo como as constelações produtivas se

12. No moderno, o biopolítico é um produto do Welfare

entrelaçam é um problema que não se apresenta depois,

produtivo. No pós-moderno, o Welfare se distende sobre
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todo o espaço do biopolítico, até se confundir com ele.

o limite do ser. Exploração é deflação; exploração é

É nessa condição, de extinção formal e de irreversibilidade

bloqueio e mediação da potência biopolítica aberta para

real do Welfare, que o biopolítico se torna base, e a

o porvir.

produção, superestrutura.

13. O "poder constituinte", no pós-moderno, não é mais

12 bis. Na genealogia do pós-moderno, a figura

aquela concentração criativa instantânea da multidão (ou

marxiana da extração de mais-valia da produção está

da pobreza em revolta) que, pela insurreição (e suas

esgotada (mesmo se quisermos imaginar o processo de

sucessivas acomodações termidorianas), constrói uma nova

exploração como algo que adere à totalidade do social).

ordem: era assim no moderno. Ora, o poder constituinte é a

As condições da figura marxiana da exploração estão

dimensão politica inscrita no desenvolvimento da teleologia

acabadas, pois a produção industrial não é mais

do comum, ou seja, é o impulso constihltivo que deriva de

fundamental, mas só uma conseqüência da atividade

uma base biopolítica e atinge todo o horizonte do ser, em

produtiva da base biopolítica. Em outras palavras: no

cada instante de temporalídade.

pós-moderno, o trabalho tomou-se intelectual e imaterial,
13 bis. O formar-se e o entrelaçar-se das constelações
assentou-se na cooperação biopolítica: como explorá-lo?
12 ter. No pós-moderno, aquilo que na economia

produtivas são manifestações do poder constituinte.
13 ter. As críticas, de inspiração tanto dialética quanto

moderna chamava-se limais-valia" não será mais apenas
vitalística, ao conceito de poder constituinte, que giram
uma extorsão do trabalho (além do valor necessário à
sua reprodução, ainda que modificado). A mais-valia é,

em torno da oposição "instituinte-instituído", são falsas.
No pós-moderno, na verdade, o poder constituinte não
principalmente, no pós-moderno, um bloqueio à teleologia
pode conhecer esta oposição porque ele. está em uma
do comum, ou seja, tentativa de reduzi-la à medida ou
direção que impele o comum a se constituir contra o vazio,
esforço de tomar tautológico e insensato o nome comum do
comum. E aquilo que na economia moderna chamava-se
"exploração" será definido, no pás-moderno, pelo bloqueio

sobre a borda do tempo. E, por estar sempre presente, em
sua exposição ao eterno, o poder constituinte nega que
algo possa ser, simplesmente, aceito como constituído.

à possibilidade do pobre de ultrapassar, na desmedida,
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13 quater. É necessário reconhecer que os críticos do
"jacobinismo" (corno conceito genérico, correspondente
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O TRABALHO VIVO

à prática histórica expressa pelos três R almadiçoados

por Heinrich Heine: Richelieu, Robespierre, Rothschild)
afirmaram corretamente, na história do moderno, que a

ontologia é mais fundamental do que o político. Aliás,

não é novidade o fato de os filósofos reacionários da
política, no moderno, terem sido mais sábios do que os

revolucionários. Ora, no pós-moderno, essa primazia

1. A análise deve voltar-se, agora, para a transavaliação
dos valores (ou seja, do sentido das linguagens e das
decisões) criada pela produção biopolítica, e segui-la nas

inovações que determina, ao se desenvolver nas

constelações do real.

ontológica é absoluta, pois a ontologia absorveu o político.

1 bis. Essa análise é necessária porque - uma vez

13 quinque. Tudo o que é político é biopolítico. O conceito
de

IJ

autonomia do político" é, conseqüentemente,

ideologia pérfida e mórbida. No pós-moderno, sua
impotência (ineficácia) é total.

estabelecido que, no biopolítico, a ontologia precede tanto
a esfera da produção quanto a do político - ainda não foi

indicado como as determinações ontológicas, na
produção e na política, apresentam uma potência
transavaliada. Mas essa transavaliação ocorre.

1 ter. Quando fixamos a potência constituinte na
ontologia, não definimos os poderes constituintes que estão

em ação nas constelações do real. Sabemos que a cooperação
determina transavaliação: ora, o trabalho da cooperação,
em suas novas determinações ontológicas, deve mostrar as

modalidades da sua nova e singular produtividade.
1 quater. Aqui, a ontologia do biopolítico é considerada,
metodologicamente, como precondição da produção do
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2 quinque. Entretanto, a transavaliação é sempre uma
máquina omniversal, ou uma fábrica virtual, porque ela

e a teleologia do comum são uma coisa só. É como dizer
2. Mas o que é a transavaliação? É o ponto de encontro

que a transavaliação deriva da multidão.

entre o eterno e a inovação, é o clique que inova o eterno.
A transavaliação é o ponto no qual a tradição do
materialismo clássico e moderno nos deixou em pane.

3. A cidade dos homens, ou o mundo da vida, é a
máquina teleológica do comum.

2 bis. Na transavaliação, eterno e inovação estão

3 bis. Signo dessa maquinação teleológica é, por um

indissoluvelmente unidos, consubstanciados na criação do

lado, a eterna exposição sobre a borda do tempo; por outro,

novo ser. Por conseguinte, a transavaliação é reconhecida

a eterna necessidade de inovar (de criar novo ser). Como

pelo fato de não ter modelo. Portanto, não é repetição nem

a ontologia incrementa a antropologia, máquinas da

imitação, nem é possível exemplificá-la sobre valores ou

transavaliação teleológica são, por um lado, a potência

realidades pré-constituídas. A transavaliação se posiciona,

do pobre; por outro, a criatividade do amor.

radicalmente, sobre a borda do tempo, e apenas aí. É o evento
produtivo.

3 ter. A cidade dos homens é a cidade da teleologia do
comum. Ela se opõe à (e demonstra a inconsisténcia da) cidade

2 ter. Por isso, a transavaliação é reconhecível em toda

de deus, porque a teleologia materialista mantém o eterno da

parte, porque a borda do tempo está em toda parte. Ela é

finitude contra o infinito transcendental ou escatológico.

potência difusa em todo o horizonte e emerge como

A cidade dos homens se realiza impondo, em seu processo

pluralidade irredutível. (É a coisa mais fácil e a mais

aleatório, em sua constituição passo a passo, Singularidade

difícil. A transavaliação não vê o mundo como um

após singularidade (mas sempre como multidão), a

adolescente, mas é um adolescente.)
2 quater. Essa pluralidade é índice de singularidade.
É como dizer: a transavaliação pertence à singularidade,

uma vez que a inovação do eterno é própria da singularidade.

188

maquinação criativa de uma linguagem comum.
3 quater. A linguagem comum da teleologia materialista
é a desutopia. Quer dizer, enquanto a utopia investe no
futuro como pleno, a linguagem comum da desutopia
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investe no porvir como vazio. Mas a desutapia é enérgica,

econômico etc.). Transavaliação é nome que tem a

porque projeta no vazio a potência da inovação.

qualidade de trazer consigo o peso do processo, logo,

Desutopia é virtude da pobreza.

a vida dos corpos. A transavaliação se dobra em direção

à singularidade e ao evento.
4. Sobre o palco da cidade dos homens, e no interior

deste macrocosmo, a análise deve precisar como a

4 quater. O aprofundamento posterior da análise só pode

máquina de transavaliação funciona. Ora, o microcosmo

ser feito a partir de uma microfísica/micropolítica dos

do ato transavaliador (que é da mesma potência do que

corpos. O que significa microfísica/micropolítica dos

se experimenta no macrocosmo) é, e só pode ser, o corpo.

corpos? Significa que os corpos se apresentam como

Só o corpo participa singularmente do mundo e, portanto,

pluralidade e relação (internas e externas a cada corpo) e

é o ponto de vista a partir do qual olhar sua inovação.

como tensão contÚlua que se determina entre partes e / ou
totalidades de um corpo, e entre corpo e corpos. (De Espinosa

4 bis. Melhor dizendo: quando expomos o problema

a Foucault, a definição da microfísica/ micropolítica não

da transavaliação dos valores, das decisões e, portanto,

mudou: desse ponto de vista, antigo e moderno são

da máquina teleológica do comum, pretende-se que um

transavaliados no pós-moderno. Mas é exceção materialista.)

substrato, um upokeimenon, esteja colocado, isto é, algo

Aqui, a multidão aparece como conjunto e entrelaçamento

que inscreva, em uma presença singular e irredutível,

de singularidades corpóreas, agitadas no cadinho teleológico

aquele conjunto de atividades, de dispositivos, de

do comum. Aqui, a máquina se toma fábrica, e os corpos,

constelações produtivas e de poderes constituintes que

mais do que engrenagens da máquina, são operários da

estão na base da inovação do ser por parte da multidão.

fábrica. Essa tensão é sempre singular porque se põe sobre a

Ora, sem avaliar essa pretensão, notamos, aqui, que o

borda do tempo, e é criativa porque está disposta (por que

corpo, além de ser o seu lugar, é potência de transavaliação.

procurar em outro lugar o signo epistémico de "dispositivo"?)

O upokeimenon é singularíssimo.

a se expor para além dessa borda.

4 ter. Quando distinguimos transavaliação de inovação,

4 quinque. É em tomo dessa tensão que a máquina de

o fazemos porque inovação é nome ontológico e

transavaliação se forma. É uma máquina que fia os

transavaliação, por sua vez, é nome comum (produtivo,

dispositivos das possibilidades singulares dos corpos,
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5 bis. Ora, o tema da decisão é de grande dificuldade
quando apresentado (como pretende a modernidade) em
um contexto racional: de fato, não pode ser contido, nem

4 sexo O mundo sempre se constituiu assim. Mas o processo

distinguido, em termos de escolha racional. Ele revela,

de constituição se toma claro quando, na era do homem-

imediatamente, um impasse que já reconhecemos na

máquina, o corpo se faz linguagem e a linguagem se toma

tradição racionalista: a singularização política do juízo

produtiva. Essa transformação constitui a forma presente

não pode ser deduzida das premissas gerais (universais e

na qual as tensões entre os corpos, por meio da multidão,

abstratas) do ordenamento. Atolados nesse quebra-cabeça,

traduzem-se em nova força produtiva. A produção lingüística

os teóricos tiram a conclusão (digna dos teoremas de

do mundo da vida é, assim, a primeira configuração

Münchausen) de que o único modo de resolver o problema

ontológica na qual a transavaliação aparece como produto

da decisão política é ancorar sua efetividade "fora" do

da potência dos corpos, e a teleologia do comum é totalmente

racional. Os escritores e poetas "adelphi" exaltaram,

reapropriada pelos corpos.

trágica e pateticamente, esse "fora", identificando-o no
instinto do político ou na sabedoria zen, na empatia ou no

4 septe. Mas a completa potência da transavaliação só
se tomará evidente quando formos capazes de considerar

cinismo ... Os lógicos mais refinados tentaram encontrar
apoio, para uma explicação racional deste "fora", na pré-

a máquina corpórea no tipo da pobreza e o seu peso

formatividade da linguagem ou na latência esquemática

aliviado pelo amor.

do juízo transcendental... Trata-se, evidentemente, da

5. Do ponto de vista político, a transavaliação cruza o
problema da decisão. No moderno, esse problema foi
considerado central na definição do domínio político,
muitas vezes, até mesmo, como momento crucial. Do

enésima fraude do racionalismo moderno. Pascal não
deixava de ter razão quando, ao observar a perfeição do
mundo racionalista cartesiano, ressaltava, ironicamente,
que ele sempre precisava, por assim dizer, de um
"empurrãozinho" divino para poder funcionar.

ponto de vista da análise ontológica, trata-se de tornar
essa crucialidade menos dramática e de reconduzir a

5 ter. Também no pensamento sociológico e na ciência

decisão política ao que ela realmente é: uma variante da

política da modernidade (não só na ciência constitucional

transavaliação dos corpos.

e na ética racional), o espaço da irracionalidade na
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decisão é reduzido ao mínimo. Para exorcizar o irracional,

ontológica sobre a borda do tempo: como transavaliação é

ele é confinado em um canto, mais ou menos alto, da

inovação na produção, como decisão é inovação no político

sociedade política e da constituição jurídica. Todo o resto

(na mesma proporção, kairós é inovação no conhecimento).

do mundo social pode ser, então, submetido à
racionalidade funcional. Segundo Max Weber, na
sociedade do capitalismo maduro, pouco se permite ao
irracional, mas esse pouco é "decisivo".

6 bis. A decisão é, portanto, o produto do cruzamento

dos corpos da multidão; é o clique dinâmico de toda
produção inovadora da multidão; é a resultante
ontológica da queda dos átomos sobre aquela linha

5 quater. O único modo de eliminar os impasses e as

ontológica que separa o pleno do vazio. Tudo isso do

contradições da decisão é retirá-la da alternativa entre

ponto de vista prático-político. Ou seja, a decisão é o

racional e irracional, e considerar, em vez disso, a "escolha"

biopolítico que exprime sua atividade, precipitando-se

como elemento da articulação e do movimento dos corpos,

sobre a borda comum do ser.

como produto da cabeça/cérebro no corpo em movimento.
A decisão, então, se une aos corpos e é implicada nas
condições ontológicas da ação. Se os corpos são, na borda
do tempo, produção livre, a autonomia (racional ou
irracional) da decisão é pura ilusão. São os corpos que, no
movimento da multidão, transavaliam os valores e inovam
o ser, isto é, decidem. Que outra autonomia pode ser mais

alta do que esta dos corpos?
5 quinque. Quem decide mais não é quem tem o domínio,

6 ter. Decisão poiítica é sempre, e somente, decisão da

multidão.
6 quater. Quando se fala em decisão do príncipe, ou
nada se está dizendo (porque, se for individual, a decisão
é necessariamente não-efetiva), ou se está dizendo que
todo o processo do fazer da multidão se concentra num
ponto do ser - como uma torrente que encontra um dique
que decide a seu respeito. E é só nesse caso que se fala
corretamente da decisão, porque a borda do ser, e não o

mas o pobre.

príncipe, é quem decide. A grande ênfase política sobre o
6. O nome comum "decisão" é, assim, posto sobre o

"decidir sobre a exceção" não tem sentido porque sempre,

próprio terreno da transavaliação. "Decisão" é outro modo

em todo instante, as singularidades decidem sobre a

de dizer "transavaliação", isto é, de dizer inovação

exceção. Que exceção pode ser mais significativa do que
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a inovação do eterno? Só isso é excepcional: não existe

- em particular - não reconheça a pobreza como o seu

outra exceção nem, muito menos, portanto, uma decisão

motor? O que ela pode ser senão uma hipóstase e,

política sobre a exceção.

portanto, uma ilusão?

7. No quadro das teorias que assumem o contexto pós-

7 quater. No caso em que a transavaliação é experimentada

moderno como referência, estamos diante de duas

misticamente, pretende-se que a determinação transavaliadora

tendências opostas: uma que vive a transavaliação (e a

(a decisão) possa nascer apenas do esvaziamento do ser, ou

decisão) como experiência ascética e outra que traduz a

seja, da sua nudez, ou seja, sobre uma margem residual.

transavaliação (e a decisão) em uma experimentação mística,

Mas o ser biopolítico é pleno e consistente, e o seu bordo

com referência à construção da democracia política. Ambas

nunca é residual, mas criativo.

as tendências obliteram a potência do biopolítico.
7 quinque. A democracia ilustrada por essa experiência
7 bis. No caso em que a transavaliação é entendida

é produzida pela ignorância da potência da multidão,

como experiência ascética, sua realização é achatada em

pela obsessão pelo negativo e pela resistência fraca. Não

uma genealogia "progressiva", de modo que a decisão

é difícil reconhecer, aqui, a enésima metamorfose do

fica diluída num dispositivo (repetitivo e tedioso) de

decisionismo, que exprime (mais do que cinismo

normalização. Nesse caso, a ontologia do pleno

soberano) uma sub-reptícia perspectiva escatológica.

biopolítico não corre o risco de se expor ao vazio; o sentido
da inovação não conhece o "para além"; o ser é, portanto,
apenas ilusoriamente transavaliado.

7 sexo Se no primeiro caso (o da transavaliação ascética)
a decisão é despotencializada, e o porvir reduzido à débil

progressão da tautologia do comum, no segundo caso (o
7 ter. Construído nas malhas do ascetismo, define-se

da transavaliação mística) a decisão flerta com a teologia

aquele conceito de democracia que se autoproclama

negativa, e o porvir é um salto mortal contraposto à

absoluto. Mas esse absoluto, que ordena a multidão em

teleologia do comum (e um insulto ao eterno).

um procedimento pré-constituído, não pode conhecer a
inovação. O que se toma uma democracia que não seja
continuamente transformada pelo desejo do comum, que
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decisão é o encontro dos corpos que entram em tensão
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cooperativa sobre a borda do ser. Todavia, essa é apenas uma

8 quinque. "Nobre natureza é aquela / Que, para se

consideração fonnal da Iransavaliação do ser. Mas o que faz

elevar, se atreve / A enfrentar, com olhos mortais / O

com que esse encontro configure, materiahnente, um sentido

destino comum, e que, com língua frágil / Nada trazendo

ontológico, que não seja apenas projeção ou repetição da

ao ver / Confessa o mal que nos coube em sorte, / O

experimentação de uma existência insensata no mlUldo?

baixo e o fraco; / [Nobre natureza] é aquela que, grande e
forte / Se mostra no sofrer, nos ódios e nas iras / Fraternas,

8 bis. Já vimos que esse encontro de corpos é lingüístico.

ainda mais graves / Do que qualquer outro dano, /

Equivale a dizer que a linguagem se tornou, no pós-

Culpando-o por suas misérias, enaltece o homem / Por

moderno, um encontro de corpos. O encontro dos corpos

sua dor, mas dá a culpa àquela / Que realmente é ré, que,

faz da linguagem um contexto biopolítico. E também

dos mortais, / É mãe de parto e madrinha por escolha. /

mostramos que a linguagem ganha sentido quando

Chama-a inimiga, e contra ela / Continua pensando: /

participa da teleologia do comum - isto é, quando o

Assim como o verdadeiro, é preordenada / A companhia

comum a inova.

humana, / Estima a todos os seus confederados / Os
homens, e a todos abraça / Com verdadeiro amor,

8 ter. Entretanto, somente quando a teleologia do
comum é investida pelo amor, o sentido do comum escapa
da tautologia pós-moderna. E o contexto biopolítico se
torna, então, uma potência constitutiva que inova o
eterno. Aqui, a multidão é capaz de inovação.
8 quater. O amor, aqui, não é pietas (ou seja, uma potência
que aspira à transcendência), nem simplesmente amor
(ou seja, potência ascética que se move num contexto
atomístico, percorrendo-o de modo não-definitivo), mas
"trabalho vivo" biopolítico. O trabalho se torna vivo
expondo-se à desmedida, e é o amor que o sustenta nesse

oferecendo / E esperando, ajuda valiosa e pronta / Nos
alternados perigos e nas angústias / Da guerra comum"
(Leopardi, La ginestra, vv. 111-135).
9. A libertação do "trabalho vivo" (ou seja, a libertação
em relação ao trabalho morto) constituiu a utopia de todos
os movimentos dos pobres. Trabalho vivo quer dizer,
pura e simplesmente, potência de criar ser onde só há
vazio. O trabalho vivo se subtrai à utopia quando, pelo
desenvolvimento da teleologia do comum, subtrai-se,
definitivamente, ao domínio transcendental do trabalho
morto, reapropria-se da ferramenta e pode, portanto,

empreendimento comum de construção (no vazio) de ser.
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expor-se livremente à desmedida sobre a borda do ser.

faz parte do comum. E o pobre, que é o mais excluído, ou

Aqui, a libertação do trabalho vivo se toma desutopia.

seja, a singularidade de risco máximo sobre a borda do
ser, aí onde o domínio obstrui a tensão teleológica em

9 bis. Hoje, o trabalho vivo trouxe de volta para si toda
a produção. Uma vez que a produção é linguagem, é, da
mesma forma, trabalho vivo, porque é trabalho
imediatamente intelectual e afetivo. Ele produz o mundo

direção ao porvir - o pobre, portanto, é ainda o mais
comum. Na realidade, se é apenas o comum que produz
a produção, aquele que é excluído, mas participa do
comum, é expressão de trabalho vivo.

e, no momento em que o produz, o inova.

9 quinque. Dir-se-á, então, que transavaliação e decisão
9 ter. Na economia política da era do homem-homem, a
produção e a reprodução do mundo sempre estiveram
separadas. O homem produzia e a mulher reproduzia.
O setor da economia relativo à produção era do macho, e o

política são figuras do trabalho vivo da multidão e, portanto,
derivam da teleologia do comum (melhor dizendo, da
constituição ontológica do comum). Mas, então,
prosseguindo, nos perguntamos: o que é este estreitíssimo

setor reprodutivo, da fêmea. Somente no pós-moderno,

parentesco entre trabalho vivo e amor que, mais acima,

quando o trabalho é lingüístico e afetivo, produção e

parecia constituir a abertura e o sentido da tecnologia do

reprodução não podem mais se separar; constituem, assim,

amor no pós-moderno? Poderemos dizer que "militância

um todo circular. E o trabalho vivo é de todos. É para

do comum" é "exercício de trabalho vivo" e que

sinalizar essa metamorfose que se manifesta no tomar-se

transavaliação e decisão são modalidades do trabalho vivo?

comum do trabalho vivo, que se diz, laconicamente: o
trabalho vivo tomou-se fêmea (deveio mulher).9

10. Telos do comum, impelido pelo amor, é o trabalho
vivo de uma multiplicidade de singularidades em tensão

9 quater. Mas aquele que é excluído da organização do

entre si.

trabalho pode ser considerado (apesar disso) expressão
do trabalho vivo? Sem dúvida, pois o excluído também

10 bis. Vimos que os corpos singulares que exprimem
trabalho vivo, ao produzir, estão em tensão entre si. Cada

9

No original, "é divenuto femmina": referência ao devir-mulher do
trabalho mencionado em Outros textos do autor nos quais emprega
o conceito de "devir-mulher" de Deleuze e Guattari. (N .R.)
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um deles, na verdade, experimenta-se sobre a borda do
ser (se os corpos não se movessem sobre essa borda, não
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poderiam estar em tensão, mas seriam eternamente imóveis).
Mas também vimos como o trabalho vivo dos corpos se
apresenta por meio de uma produção comum, quando se
torna trabalho lingüístico, de modo que a multidão é
recomposta na inovação. Vivemos, portanto, um duplo
movimento que vai da multidão à singularidade em tensão,
e da constelação de singularidades à comunidade
lingüística. Como se ligam os extremos desse processo, ou
seja, o corpo singular e a comunidade lingüística?
10 ter. Chamemos "corpo lingüístico" o entrelaçamento
entre corpo singular e comunidade lingüística. Forma-se
quando a cooperação lingüística dos corpos singulares se
expõe à inovação. É o produto ontológico do telos comum e
integra, num novo corpo, a tensão entre singularidade e
comunidade, assim como a tensão entre cooperação dos
corpos e inovação do ser. O corpo lingüístico é sempre
novo, ou seja, é cada vez mais singular.

Multitudo, prolegômenos sobre o trabalho vivo

11. Na teleologia do comum, essas passagens são
necessárias. Na verdade, elas seguem a flecha do tempo
e a integram criativamente.
11 bis. Essas passagens se chamam"metamorfoses".
A metamorfose é sempre singular porque se constitui na
criação de novo ser, para além da borda do tempo, onde o
selo da singularidade se coloca. Mas essa passagem se toma
multidão porque, quando o singular ultrapassa a borda do
tempo, constrói novo ser comum, que, por isso mesmo, vale
para a multidão das singularidades. Nesse sentido, a
teleologia do comum produz metamorfoses do ser.
11 ter. Quando as tensões da singularidade se dispõem
como "máquina", ou melhor, se "fabricam", isto é, quando
elas se compõem na rede do comum constituindo inovação
(traçando, assim, a relação entre micro e macrocosmo),
acontece a metamorfose. Desse modo, a teleologia do
trabalho vivo opera por metamorfose do comum.

10 quater. Uma vez que a cooperação cria sempre um

surplus de valor no trabalho vivo, a passagem da
comunidade lingüística ao corpo lingüístico é uma
passagem criativa de novo valor. Portanto, uma

11 quater. A idéia de um "eterno retomo" é falsa porque
supõe um movimento do ser que atravessa o vazio (e retoma)
sem produzir inovação, portanto, sem criar. Mas não há

transavaliação. Essa passagem não nega a singularidade,

retomo do vazio, porque ele não é nada. No vazio ontológico,

mas a reapresenta como expressão de um comum

não se fazem passeios. A ideologia do eterno retorno é,

potencializado. O corpo mais singular é também,

portanto, reacionária, porque não insere a inovação no

portanto, o mais comum.

eterno e teoriza, portanto, a impotência da multidão.

202

203

Kairàs, Alma Venus, Multitudo

12. Entendo por "intelecto geral" o corpo lingüístico

que se tornou máquina biopolítica.

12 bis. Na tradição do marxismo crítico, General Intellect
é definido como metamorfose do capital constante social,

Multitudo, prolegômenos sobre o trabalho vivo

biopolítico está para o "intelecto geral", considerado

máquina comum, cérebro comum.
12 quinque. Ontologicamente, a máquina comum do
intelecto geral é o contexto biopolítico da vida.

quando, por massa e qualidade, exige ser ativado, apenas,
pelo trabalho imaterial, intelectual e científico, ou seja, pela
força(-trabalho)-invenção. O paradoxo do General Intellect

consiste no fato de que, quando o capital constante ocupou

toda a sociedade, o intelecto (logo o cérebro, o corpo
singular) tomou-se a única força produtiva. Esse paradoxo

é real e corresponde ao desenvolvimento atual da teleologia
do comum. É o conteúdo da metamorfose presente.
12 ter. Mas, justamente, para determinar a condição atual
da teleologia do comum, é necessário compreender não
tanto a demissão do capital de seu papel de força produtiva,
mas, principalmente, a admissão do intelecto no papel de
único produtor de valor. Essa dinâmica do intelecto já foi
explicada, anteriormente, quando o cérebro foi reconhecido
como única ferramenta da produção pós-moderna.
12 quater. Se o intelecto se apresenta como cérebro, ou
seja, como corpo lingüístico, então a produção do
"intelecto geral" é produção dos cérebros, ou seja, dos
corpos lingüísticos. E o cérebro, ou o corpo lingüístico,
está para a ferramenta produtiva assim como o contexto
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12 sexo Dá-se, aqui, a passagem da idade moderna do
homem-homem à idade pós-moderna do homemmáquina. Nessa última época, na verdade, não só o corpo
lingüístico se torna ferramenta (e cria, assim, a máquina
produtiva), mas também a máquina comum (dispondose no contexto biopolítico) produz subjetividade, isto é,
corpo lingüístico.
13. O movimento do comum, que vai do corpo

lingüístico ao intelecto geral, percorre também (já que o
intelecto geral é biopolítico) o outro caminho, o que vai
da máquina ao corpo. E, efetivamente, a máquina
biopolítica produz subjetividade.
13 bis. Esse movimento se torna totalmente evidente
quando consideramos que, na máquina do intelecto geral,
produção e reprodução do mundo da vida estão
identificadas. Além de ser autor da produção, o corpo é,
de fato, sujeito da reprodução, e as duas potências
caminham juntas. No que diz respeito ao corpo
biopolítico, não há diferença entre produzir e reproduzir,
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entre homem e mulher, porque não há trabalho vivo que

mas que, ao mesmo tempo, é desenvolvido pela máquina.

não seja, de alguma forma, amor, e vice-versa. Essa

O corpo é microcosmo que corresponde ao macrocosmo,

afirmação diz respeito, em primeiro lugar, ao corpo, na

e o macrocosmo se chama "intelecto geral".

sua singularidade.
14. A transavaliação inovadora consegue, então

13 ter. Trabalho vivo e amor, produção intelectual de

(mediante a atividade constituinte da multidão sobre a

valor e expressão de afeto, fazem, ambas, parte do corpo,

borda do tempo), configurar-se como máquina que

na sua singularidade e na tensão com os outros corpos,

metamorfoseia continuamente o ser. A ocupação do vazio

assim como na comunidade lingüística que, enfim, o

por parte do trabalho vivo é, na época do homem-

metamorfoseia. Em outras palavras: o corpo lingüístico é

máquina, potência de geração metamórfica.

corpo que, sendo composto de intelectualidade e de afeto,
pode expor-se inteiramente àquele dispositivo do "para
além de" que marca a metamorfose singular do mundo

14 bis. "Geração metamórfica" significa geração
teleológica (em sentido materialista) e, portanto, digamos
assim, não-finalista. Nenhum transcendental de fato

(por meio dos corpos).

precede, vigia ou informa o efeito de geração, nem existe
13 quater. Quanto mais pobre, quer dizer, exposto à

aqui nenhuma conexão dialética. Nesta nossa teleologia,

desmedida, aberto a ela, mais o corpo encerra em si a

a causa é sempre externa porque se debruça sobre a borda

capacidade de trabalho vivo e de amor. Quanto mais é

do tempo, onde o novo surge, e - em um certo aspecto - o

comum (isto é, quanto mais é inovador), mais o intelecto

produto da geração inovadora é sempre um "monstro".

geral é amoroso. Eros e General Intellect se exaltam, unidos,

Disso, a tradição materialista sempre teve o faro.

no comum. E é desse paradoxo criativo que o corpo
participa: aqui, o corpo imprime no movimento a potência
da metamorfose sobre a da pobreza.

14 ter. O pensamento que deu início ao pós-moderno
expôs o problema da máquina que metamorfoseia os
corpos. Houve uma tendência que, pela relação entre

13 quinque. A passagem da época do homem-homem à

homem e ferramenta, concebeu a metamorfose como

época do homem-máquina, do moderno ao pós-moderno,

construção, acréscimo e aperfeiçoamento de próteses

põe o corpo como potência que está na base da máquina,

funcionais e / ou orgânicas. Uma segunda tendência
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MULTITUDO, PROLEGÔMENOS DA DECISÃO

de mundos virtuais, produzidos pela cooperação
tecnológico-lingüística. Uma terceira tendência, enfim,

insistiu sobre os efeitos de metamorfose produzidos pelos
processos de hibridação nos confins dos mundos existentes
e futuros. Todas essas hipóteses evidenciam aspectos
essenciais das transformações do contexto biopolítico ou

1. Procuramos atingir aquele ponto, na constelação dos
corpos, no qual o comum decide pelo comum. É da
intensidade da singularização comum dos corpos que
nasce a "decisão",

das metamorfoses de fato no biopolítico. Mas, até agora,

nenhuma dessas pesquisas produziu mais que hipóteses.

1 bis. Para desenvolver esta pesquisa, para chegar,
portanto, ao sentido ético do agir (que só pode radicar-se e

14 quater. Deve-se avançar sobre esse terreno. Talvez

singularizar-se no comum) - devemos nos situar no meio

as dificuldades que impedem as hipóteses de se confirmar

das constelações corpóreas e observá-las naquele momento

dependam da persistência de finalismos, da incapacidade

que chamamos de transavaliação. O questionamento busca

de desafiar o monstro de modo biopolítico. Por outro lado,

a confirmação da consistência ética dos processos de

enfrentando o tema da metamorfose, nossa proposta é

"transavaliação" e do modo como eles se intensificam.

insistir no fato de que cada dispositivo ontológico da
máquina de transavaliação é livre, como é livre o trabalho
vivo, e é desmedido, como o é o amor.

1 ter. Se a consistência do comum se expõe sobre a borda
do tempo, a ética é esse entregar-se à desmedida. Portanto,
pode-se dizer, genericamente: no palco da inovação do

14 quinque. Em tomo de 1968, foram as experiências do

ser, avistamos a transavaliação singularizar-se e dizemos

feminismo militante que derrubaram o muro do finalismo

que essa passagem é ética. Se observamos o palco de

transcendental, atacando-o do ponto de vista teórico (ou

baixo, do próprio singular, o ético nasce como produto

do ponto de vista da irredutibilidade criativa da geração)

de uma decisão: é a singularidade que decide sobre o

e minando as conseqüências éticas do finalismo em todo o
espectro do contexto biopolítico. No feminismo, a
singularidade começa a ser responsável pelo eterno.
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próprio abrir-se, comumente, à desmedida.
1 quater. Genericamente, a decisão (vista de baixo, do
singular, do processo teleológico comum) instaura-se na
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seqüência de transavaliação que vai do corpo ao amor,

2. De que evento estamos falando? Evidentemente, do

do trabalho vivo à cooperação, da linguagem à máquina.

evento de uma decisão que envolve o comum, decidindo

Nesse percurso, a decisão (não nega, mas) exalta o corpo

sobre o comum. Mas toda decisão que a singularidade

(as constelações dos corpos e as máquinas ontológicas)

decide envolve, de alguma forma, o comum. Para

como potência constituinte. Portanto, a decisão está

responder à nossa pergunta, o problema não é mais

sempre "encarnada" no processo comum, materialmente

mostrar a consistência ontológica da decisão, mas atingir

impregnada pela teleologia dos corpos, das linguagens,

aquele ponto específico em que a decisão inova o ser

das máquinas.

(insistindo, por enquanto, não tanto sobre a singularidade,
mas sobre a experiência da decisão, ou seja, sobre sua

1 quinque. São falsas todas as definições espiritualistas

expressão criativa).

da decisão, isto é, todas as definições da decisão que a

pura" ou unilateral. A decisão é sempre

2 bis. Quando dizemos evento de uma decisão comum

plurilateral e "suja", porque o singular é sempre

sobre o comum", dizemos que a singularidade (a

determinação desmedida dos corpos, linguagens,

multidão das singularidades) chega a um novo nível de

máquinas. Ou seja, como a singularidade se insere (se

potência. Em outras palavras: também podemos dizer

constitui e gera) no biopolítico, e portanto a decisão se

que a decisão é o evento que leva de um grau de potência

forma no pleno, pleno será, igualmente, seu ato de

a outro, e, à medida que essa potência cresce, mais aberto

debruçar-se sobre o vazio do ser.

é o campo da nossa decisão. Podemos dizer o mesmo

querem

u

IJ

quando substituímos potência por pobreza e amor.
1 sexo Mas, então, o que é o evento da decisão? Ao
responder a essa pergunta, devemos evitar diluir a

2 ter. Em nenhum caso, portanto, a decisão poderá ser

singularidade da decisão na transavaliação que constitui

definida como fechamento de possibilidades, como

seu esqueleto ontológico, ou seja, diluir a insistência da

potência de uma exceção, mas, pelo contrário, ela deverá

decisão na consistência da transavaliação. Devemos

ser reconhecida como abertura de um novo horizonte de

continuar a olhar a produção de decisão a partir de baixo.

potência comum. O evento da decisão comum é ético

Só assim será possível assumir o evento da decisão como

quando constitui nova potência ontológica na produção

tal. Mas, então, o que é o evento da decisão?

de subjetividade.
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2 quater. O ético não é, em caso algum, uma luta de

- é mais ético do que qualquer axiologia abstrata, do tipo

gladiadores do bem contra o mal. Quem defende essa

"lei mosaica". Não é por acaso que, na tradição materialista,

horrível teoria coloca o bem no infinito, instala-se num

a medicina tem papel eminente, quando terapia do corpo e

lugar transcendental do qual julgar, e, desse lugar,

prática da felicidade se confunde.)

dissimuladamente, hipocritamente, trata a finitude da
2 sexo Uma potência que prolonga o comum no porvir,
existência como "mal". Assim, o existente é esrupidamente
levado a se espantar de ser finito! E as consciências são
levadas a se comover diante de um incidente aéreo ou de
um terremoto, ou seja, são levadas a se compadecer diante

que constrói comumente os corpos para além da borda
do tempo, que manifesta o eterno inovando-o - é isso que
chamamos de decisão. Mas, ainda, o que é o evento da
decisão? Entendamos: o evento na sua singularidade!

da morte do indivíduo. Esse suposto "mal" é apenas o
bordo finito do ser, mas só se pode falar do finito, assim

3. Nas filosofias dialéticas, o evento da decisão

como do infinito, quando ele é subsumido ao eterno, e

participa da metafísica da superação (Aufhebung), ou seja,

todas as suas justificações são tão banais quanto qualquer

da sublimação da negação. Assim caracterizado, o evento

sublimação é insensata. O mal não pode ser confundido

da decisão não obedece às condições propostas por nós,

com a finitude, nem a ela atribuído: o assim chamado

porque a Aufhebung é uma transavaliação que conserva,

"mal" é uma condição (e um bordo) da existência que só
a experiência do "ser para além" sabe definir. O mal
revolta e a ética se qualifica ao caminhar para além do mal.

ou seja, é momento de uma continuidade lógica. Decisão
e transavaliação são, assim, afogadas na necessidade de
efetividade do mundo, naquele ponto em que a
racionalidade e a realidade são fixadas como a mesma

2 quinque. Para o homem-máquina, a morte individual
só é concebível como decisão comwn de ultrapassar a morte,
logo, como luta contra a morte. Ao assumir essa escolha da
ultrapassagem, e somente neste sentido, a decisão é ética.
(De modo que, desse ponto de vista, o "juramento de
Hipócrates" - que pretende luta sem descanso contra a morte
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coisa. A decisão não existe mais, porque a singularidade
se extingue.
3 bis. No materialismo dialético, o processo de decisão é
descrito da mesma maneira: ele se organiza sobre uma
passagem mecânica da quantidade à qualidade, que não
especifica a Aujhebung hegeliana, mas a confunde ainda mais.
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3 ter. Dialética também é (por mais que se escarneça de

Deleuze. Nessa tradição (que, de todo modo, abre o pós-

sê-lo) a teoria negativa que vê a decisão formar-se no bordo

moderno), o clique da decisão é apenas o limite ao qual

do ser, no precipício de uma nudez desesperada,

tendem os infinitos atos de uma "vontade de potência", ou

apresentada como lugar singular para decidir sobre o

de um élan vital, sempre caracterizados. Sem dúvida, essa

destino. Além da sofisticada condição dialética,

concepção toca a intensidade do decidir em pleno ser, como

acrescenta-se, nesse caso, à definição do decidir, um

cheio, e subjetiviza o clinamen no quadro do materialismo

impulso para a negação (e, em todo caso, para a

pós-espinosista. Nada, porém, dá sentido a essa decisão.

desvalorização) do pleno, sem o qual, entretanto, a

Ela gira sobre si mesma, quando não exalta a banal duração

decisão não pode ser pensada. Talvez, nesse caso, haja

da vida: mas por que exaltá-la enquanto tal?

decisão, mas não há mais o evento materialista.
4 bis. Mas suponhamos poder captar a decisão em um
3 quater. A dialética, como forma do pensamento

pleno contexto aberto de microdecisionalidades (como

transcendental, recusa, da decisão, a potência de gerar

muitas vezes ocorre nesses autores). O clinamen, nesse caso,

ex nihilo (de produzir plena, cheiíssima de ser, no vazio,

é a resultante de inúmeras microdecisões. Se justamente,

contra o vazio).

nessa acepção, o materialismo vitalista alude à produção
de resistência e à dinâmica do devir (de singularidade)

3 quinque. A dialética, como forma capitalista (burguesa

multidão, ele corre o risco, todavia, de se envolver nos

e! ou socialista) do pensamento transcendental do

sofismas do mau infinito: um infinito que dilui a intensidade

domínio, não pode captar, na decisão, a potente relação

da decisão, que tira sua singularidade - um indefinido que

entre pobreza e amor.

se opõe ao eterno. A ética (da tradição materialista) está

4. Também na tradição do materialismo, a definição

atrasada em relação às premissas do pós-moderno.

ontológica da decisão, muitas vezes, falhou. A qualidade

4 ter. O materialismo antigo não compreendeu o

irredutível e singular de um clinamen, que intervém no eterno

problema da decisão comum, pela simples razão de que,

precipitar dos átomos, não foi captada. Essa falha é

no ponto de vista cosmogônico, o nome do comum não

particularmente evidente na sucessão de tentativas de

aparecia como problema. No materialismo moderno, o

solução do problema que vai de Nietzsche e Bergson a

comum é, por sua vez, subordinado ao princípio de
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infinito. No pós-moderno, enfim, o problema é posto, mas

palavras: no marxismo, existe sempre um momento no

sua solução, ontologicamente aproximada, escapa.

qual o trabalho morto, como uma hidra faminta, volta,
dialeticamente, a devorar o trabalho vivo.

4 quater. A "outra história" do pensamento materialista
nos oferece elementos úteis para a construção da nossa

5 ter. A experiência militante das revoluções comunistas
dos séculos XIX e XX prefigurou, muitas vezes, a estrutura

definição?

biopolítica da decisão ontológica. Na prática comunista
5. Em Maquiavel, o tema da decisão, em sua

da insurreição proletária, não se viam modelos

intensidade singular e na teleologia do comum, tinha

ideológicos, mas transavaliações do desejo, ou seja, do

sido restituído ao materialismo. Por mais incompleto que

amor e do trabalho vivo, por parte da multidão. (É sob

pareça, o reconhecimento maquiavélico da decisão como

essa luz que as revoluções comunistas, quaisquer que

geração de temporalidade permanece, apesar de tudo,

tenham sido as convulsões, as heterogêneses e/ou

como fundamento de qualquer definição possível da

heteronomias de fins sofridas, jamais poderão ser

própria decisão. Na decisão maquiavélica, a concepção

comparadas às experiências totalitárias, e é ainda sob

constituinte da temporalidade se abre à desmedida: é uma

essa luz que qualquer confronto, ou analogia, entre

decisão, ao mesmo tempo, singular e comum.

comunismo e fascismo é insustentável e infame.)

5 bis. A teoria marxiana da luta de classes como

5 quater. Foucault tentou percorrer os processos

constituinte do mundo da vida repete a intensidade

constitutivos do mundo biopolítico. avançando na

maquiavélica da teoria da decisão política singular e

distinção do teIos comum, não como resultado dialético,

comum, estendendo-a no tempo histórico. Mas a

mas como produção genealógica. A insistência

concepção marxiana é restringida por tais e tantas

foucaultiana sobre a plenitude da diferença no

contratendências, que só indo "além de Marx" o

biopolítico, e sobre a expressão singular da determinação

marxismo pode confrontar-se com as dimensões

produtiva, constitui o pródromo certo de uma teoria pós-

produtivas do pós-moderno e decidir sobre a libertação

moderna da decisão singular e comum, logo, ética. Mas

do trabalho vivo em relação ao trabalho morto. Em outras

quem saberá expor o conjunto da pesquisa de Foucault?
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6. O que é o evento singular da decisão sobre o comum?
É o triunfo do amor que surge da multidão dos pobres,

!/
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inovadora). Ela decide a instauração do comum na
temporalidade.

encarnando-se na singularidade. Um evento material e
pleno, que não poderia ser mais pleno. É um evento de

6 quinque. Se a exploração (ou a exclusão) é um bloqueio

geração. Se Espinosa naturalizou o amor, nós, agora,

para a geração, a resistência à exploração biopolítica se

podemos vê-lo agir em termos biopolíticos, isto é, vê-lo

transavalia quando ataca a ordem determinada pela

gerar, singular e comumente.

organização da exploração. A revolta da multidão é, então,
um ato de geração? Sim, pois mostra (como está implícito em

6 bis. Esse evento de amor é radical porque se dá como

seu nome ontológico) a decisão do telos material do comum.

potência de gerar sobre a borda temporal do ser. Indo
além, ele desmede o existente.

6 sexo A liberdade e a igualdade dos sujeitos, que o
moderno concebeu apenas como formalismo vulgar, são

6 ter. Se gerar é desmedir o existente, é também recompor

aqui redescobertas na tensão comum do gerar. É essa

as singularidades na multidão. Na verdade, é na multidão

tensão (corno resistência e potência constituinte) que

que, por meio da linguagem e da cooperação, constrói-se

marginaliza nacionalismos, racismos e qualquer limite

o sujeito biopolítico do gerar. Aqui, o evento/decisão

material e/ ou ideológico da liberdade biopolítica.

apresenta o sujeito, na multidão, como desmedida das
singularidades recompostas. (É evidente que, se o sujeito

7. Além de determinar resistência/revolta, a potência

é desmedida, nada pode substancializá-Io.) É assim que

de amor se distende (sob forma de evento/decisão) na

a temporalidade gera.

complexidade do biopolítico. Sobre esse tecido, o evento/
decisão é confrontado com, pelo menos, dois dispositivos

6 quater. Gerar é, no biopolítico, amor e trabalho vivo,

ontológicos que o campo biopolítico exprime. O primeiro

indistintamente, pois ambos são criações de ser. Por isso,

é o das metamorfoses do corpo, e o segundo é o da

a geração, ou seja, o ato de decidir gerar, é uma só e mesma

revolução da constituição do comum.

coisa quando resiste e quando produz, quando se coloca
como insistência intensiva (singular e eterna) e quando

7 bis. Entendo por metamorfoses dos corpos o conjunto

se desenvolve como potência constituinte (subjetiva e

das mutações sensoriais, perceptivas, mentais que os
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corpos produzem, por si mesmos, através da experimentação

nova subjetividade, pela análise das lutas). Até quando

direta da inovação do mundo da vida - dentro das novas

Foucault retomou aquele fio, desembaraçando-o na

máquinas e dos novos Umwelt maquínicos, dentro da

construção das technologies du soi.

produção e da reprodução continuamente desterritorializadas
nas metrópoles e no cosmo. Metamorfose é geração

7 quinque. O amor (ou seja, o trabalho vivo), na relação
que o une à potência de pobreza, e seu debruçar-se sobre

biopolítica.

a borda do tempo para construir novo ser são, portanto,
7 ter. Entendemos por "nova constituição do comum" o

máquina e motor dos dispositivos subjetivos do

conjunto das transformações do comum biopolítico no qual

biopolítico. O quadro comum está aberto: da multidão à

os corpos e as singularidades se apresentam como sujeito.

subjetividade, as tecnologias de amor se põem a funcionar.

Essas constituições se experimentam como novos sentidos

Aqui, o evento finalmente é visto: nessas dimensões, a

da linguagem biopolítica (produtivo e ético-político).

questão da ética é, finalmente, rearticulada. Mas, sobretudo,
a questão da decisão. Ou seja, a questão ética sob a forma

7 quater. O evento subjetivo da decisão comum
participa criativamente desses dispositivos. A decisão

da decisão: era isso que queríamos, quando perguntávamos
o que era o evento-decisão.

sobre a metamorfose dos corpos é promovida pelo
processo comum das tecnologias de amor que procuram,

8. À pergunta "O que é o evento-decisão comum no

por si mesmas e pela constelação dos corpos, novas

biopolítico?", daremos, então, uma segunda resposta: é a

configurações materiais, produtivas e reprodutivas. A

transavaliação subjetiva dos corpos da multidão. O evento

mesma coisa vale para as decisões sobre a nova

se determina pelas constelações das singularidades,

constituição subjetiva do comum: também são regidas

realizando o telos da multidão de forma ativa, ou seja, de

pelas tecnologias constitutivas. Marx havia avançado na

baixo, lá onde agem as tecnologias de amor. O evento se

descrição genealógica das transformações do comum

toma sujeito.

determinadas pelas tecnologias políticas e produtivas:
muito mais tímidos foram os marxistas ao segui-lo (com

8 bis. Metamorfose dos corpos e constituição de novos

exceção, nos anos pós-1968, do pensamento operaísta, que

sujeitos entrelaçam-se, portanto, no evento: a decisão é,

apresentou com clareza as temáticas genealógicas da

nesse caso, geração, ou seja, metamorfose e constituição
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do sujeito ao mesmo tempo. A artificialidade (mas

eficácia. É essa explosão amorosa do intelecto geral que

poderíamos dizer "a naturalidade") dos processos

desenvolve a resistência em potência e que a predispõe a

biopolíticos, expondo-se sobre a borda do ser, caminhando

se tornar máquina de eventos metamórficos do sujeito

para além, constitui nova "natureza" (ou seja, novo

comum. É o telos comum que produz o sujeito.

"artefato") - segunda, terceira, enésima natureza (artefato);
mas, em cada caso, constitui, ao mesmo tempo, um novo

"sujeito" - segundo, terceiro, enésimo sujeito. (Por isso,
diz-se, no pós-moderno, que o sujeito se toma ciborgue ou
artefato tecnológico. Na verdade, por meio de todas as
metamorfoses anteriores, no longo desenvolvimento das
tecnologias do trabalho e das tecnologias de amor, o corpo

já se tomou, de alguma maneira e em algum aspecto, um
ciborgue; mas a transformação atual, na era do homemmáquina, é realmente a transformação do ciborgue, em

8 quinque. A integraçãQ entre metamorfose e produção
de subjetividade aparece, de maneira evidente, quando a
observamos do ponto de vista do intelecto geral. De fato,
o capital fixo, aqui, é incorporado pelos corpos, e,
conseqüentemente, a multidão se apresenta como
ferramentaria e oficina do intelecto geral. Produção
material e produção de subjetividade não podem mais
ser separadas. General Intellect significa a reunião de
produção de nova natureza e de nova subjetividade.

sentido próprio; e a natureza que circunda o sujeito também

8 sexo Portanto, a era do homem-máquina será definida,

é ciborgue, assim como o próprio sujeito que, com suas

após as eras do centauro e do homem-homem, pelas

próteses-ferramentas, participa das inovações da

metamorfoses do humano em máquina comum amorosa.

natureza.)

As constelações singulares se apresentam, então, como

8 ter. A decisão do evento é, no biopolítico pós-moderno,
evento de uma decisão do/sobre homem-máquina,
que o põe como novo sujeito e o exprime como nova
temporalidade.

máquina da subjetividade comum. A decisão subjetiva é
expressão dessa máquina; o evento é sua própria produção.
8 septe. É possível pensar um partido político como
sujeito, ou seja, como máquina biopolítica da multidão,
entre pobreza e amor? Por vezes, na "outra" história, o

8 quater. Amor, no biopolítico pós-moderno, é intelecto
geral. O evento/decisão envolve, portanto, a máquina do
General Intellect. Ela é acionada em toda a sua extensão e
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movimento revolucionário dos pobres o foi. Quero dizer:
a Comuna de Paris o foi.
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8 octo. Há um tempo, um kairàs comum, no qual se diz:
todos juntos, decidamos.

Multitudo, prolegômenos da decisão

se apresenta, então, como investimento futuro para
determinar o controle sobre a produção presente. É
investimento monetário, tecnológico, terrorista (as armas

9. O domínio é sempre domínio no comum, isto é, no
comum biopolítico. Abstrair

O

domínio do contexto

biopolítico (assim como separar a decisão da
transavaliação) é puro delírio. (Este parágrafo 9 constitui
um intermezzo no qual se assumem, a seguir, algumas

de extermínio), projetado no futuro, para garantir a
medida, até mesmo, para além do limite do tempo.
Fazendo isso, o domínio sofre o fascínio do telas comum
e o distorce. Aqui se vê, mais uma vez, o quanto o porvir
do comum se opõe ao futuro do domínio.

qualificações do nome "domínio" - que serão essenciais
na seqüência da argumentação.)

9 quinque. O Estado, no pós-moderno, organiza a
exploração do trabalho social vivo sob a forma do

9 bis. O que diferencia as diversas formas de governo e
de organização do domínio (em sentido tanto sincrônico
quanto diacrônico) não são apenas os diversos graus de

controle. Isso significa que, no comum, ele organiza a
exclusão daquele pobre que é o produtor do comum. Por
se realizar no comum, a violência dessa exclusão é

inerência do domínio ao comum, mas, principalmente,
as diversas formas e as diversas intensidades das
exclusões no (nunca do) comum.

extrema: desenvolve-se na continuidade temporal da vida
e se apresenta como sua forçosa garantia contábil, como
bloqueio da geração e como investimento tautológico

9 ter. No período do homem-máquina, o comando se
toma controle biopolítico. O que é o controle biopolítico?
É medida (portanto organização e limite) reportada ao

sobre a produção lingüística.
9 sexo O que Marx descrevia, mesmo que só como
tendência, como "subsunção real" da sociedade no

tempo da vida. O controle flui no tempo; o direito, no
controle, é procedural; o controle é introduzido na
ontologia temporal do comum, isto é, da vida.

capital, realizou-se no pós-moderno. Determinando,
porém, um paradoxo: a subsunção é tão intensa que pode
também aparecer como "extinção" do capital na

9 quater. Nesse seu distender-se na temporalidade, o

sociedade. Mas não é assim: na verdade, na sociedade

domínio quer investir, até, no porvir. O domínio biopolítico

pós-moderna de controle, essa figura ambígua conserva
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intactas a carga de violência do comando e a pretensão

10 quater. No pós-moderno a forma eminente da

da medida. Nessa figura, o Estado da "subsunção real" é

rebelião é o êxodo em relação à obediência, logo, em

o parasita.

relação à participação na medida; é, portanto, a abertura

f

para a desmedida.
9 septe. Podemos definir o domínio como a organização
parasitária que pretende atribuir medida à desmedida?

10 quinque. Para as singularidades que constituem a

É uma sugestão parcial e genérica: poderia, porém,

multidão, os imperativos da desmedida podem ser

constituir um "tipo ideal" adequado.

assumidos assim: não obedecer, isto é, seja livrei não
matar, isto é, gere; não explorar, isto é, constitua o comum.

10. A decisão é o evento subjetivo da multidão. [Essa é

Em suma, seja capaz de decidir no comum.

a terceira e definitiva definição da "decisão", depois de
ter sido chamada, progressivamente, de "tecnologia de

10 sexo Mas a rebelião também produz, simultaneamente,
processos de reapropriação do intelecto geral por parte

amor" (ad 6-7) e de "transavaliação subjetiva" (ad 8).J

da multidão. O êxodo é um evento criativo. Nesse ponto,
10 bis. A definição do eventol decisão, já proposta no

apropriação é um nome excessivamente gasto e, talvez,

biopolíticO surge agora, no político tout court, como decisão

impróprio: é preciso, realmente, entender o evento de

da multidão sobre si mesma. E, se a rebelião é momento de

reapropriação como (sempre e já) transa vali ação da

ruptura e constituição, o evento/decisão é, nessa

resistência em poder constituinte; e a decisão da rebelião

perspectiva, o fazer-se autogovemo por parte da multidão

é determinação subjetiva do intelecto geral no comum.

f

f

ou seja, domínio da multidão sobrelpor si mesma.
10 septe. Esse evento do intelecto geral é um processo
10 ter. As formas da rebelião são múltiplas, isto é, todas

que vai da multidão das singularidades à máquina

as formas que a pobreza exprime como potênciai e o amor

comum. O autogovemo da multidão é a máquina comum

as distende para além da borda do tempo, e o comum as

do intelecto geral, logo, subjetividade revolucionária.

recolhe como telos das singularidades múltiplas. Portanto,
é o amor (o trabalho vivo) que estabelece as condições da
decisão como autogovemo no comum da multidão.
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11. Mas como se toma subjetiva e política, precisamente

subjetiva e precisamente política, a decisão biopolítica
da multidão? Para responder a essa questão, é preciso
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fazer uma pausa e recordar alguns elementos da análise
já desenvolvida. E, sobretudo, estas definições:
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11 sexo Mas por que continuar a se interrogar quando
sabemos que a decisão, como evento do sujeito, é "isto
aqui", ou seja, a decisão do nome e do evento ao mesmo

11 bis. Chamamos de sujeito político aquela multidão de

tempo, ou seja, o ato de apresentar o corpo ao comum?

singularidades que se investe na construção do telos comum.
12. "Fazer política" no biopolítico pós-moderno é,
11 ter. A passagem da multidão das singularidades à

portanto, antes de tudo, resistir e rebelar-se. Mas é, ao

constituição do sujeito político ocorre através da

mesmo tempo, exprimir um sujeito biopolítico que,

"militância do comum" por parte das singularidades,

tensionado entre pobreza e amor, decide o telos comum.

ou seja, através do exercício de trabalho vivo, que destrói

Por isso mesmo, "fazer política" é ir embora, sair do

qualquer medida do trabalho morto.

domínio, do poder do Estado e da ilusão de todo
transcendental, para produzir novas temporalidades e

11 quater. Na era do homem-máquina, a militância do

novoS espaços comuns, cooperativos, sobre a borda do

comum é produto de uma "tecnologia de amor" específica.

ser e para realizar aquela inovação amorosa que dá

Esta se forma e se exerce, antes de tudo, no biopolítico e

sentido ao ser comum.

consiste na co-produção de singularidade e de comum, de
cooperação e de inovação, de linguagem e de decisão. Por
essa co-produção fica determinado, ontologicamente,
quem, produzido pela potência da pobreza, gera o telos
comum através de uma práxis amorosa.

12 bis. Quem não pode ir embora é o partido político
moderno, aquele que, sobre a representação (e/ou
apresen.tando-se como vanguarda.das massas), construiu
sua figura e elaborou sua missão .institucional. Está
sempre constrito no espaço· do domínio que exclui a

11 quinque. Mas como esse pertencimento ao teios comum

determinação biopolítica, enquanto nós falamos de um

se apresenta? Como a potência constitutiva de um sujeito

sujeito que é produto do biopolítico e gera inovação no

político construído pela militância se afirma? Qual é o
sentido da inovação que o sujeito político impõe ao agir
sobre a borda do ser, na abertura para a desmedida?

biopolítico. Ora, não é a representação política que pode
construir, na multidão, o telos comum, mas só a decisão
de ir embora da representação, e de todas as instituições
representativas, para se instalar em novas temporalidades
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comuns. Essa Beruf comum vê o "político de profissão"

culturas, constituam o Orfeu multicolor que gera, a partir

como o infame.

do humano, o comum. Romper todas as barreiras
transcendentais que impedem o singular de se tornar

12 ter. Mas, então, ir embora como?

comum e o eterno de inovar: isso é ir embora constituindo.

12 quater. Dizer "Só a resistência e a rebelião são capazes

12 septe. Em terceiro lugar, ir embora constituindo

de ir embora" não basta. Na verdade, se resistência e rebelião

significa, na reterritorialização extrema que os corpos da

não fossem movimentos de constituição ontológica, não

multidão pós-moderna experimentam, construir máquinas

seriam possíveis, nem mesmo, como nomes comWlS. Ir embora

comtu1S pelas quais o homem possa expandir-se para além

é, de fato, urna transavaliação do ser. Conseqüentemente, fazer

da borda do tempo, ou seja, construir maquinicamente

política, por parte da multidão, decidir sobre o comwn, é, no

na desmedida, fazer do monstro tecnológico o anjo do

pós-modemo, um ir embora constituindo.

porvir.

12 quinque. Se ir embora é construir nova temporalidade

13. Quando as singularidades, mediante uma

para determinar nova potência, não se trata, apenas, de

biopolítica do êxodo, decidem apresentar a multidão

ir embora do domínio. Se, de fato, o domínio é medida de

como sujeito revolucionário, a produção teleológica, sem

exclusão, ir embora constituindo (construindo nova

nada prefigurar, expõe o comum ao porvir. A vila activa

potência) é ir embora com os excluídos, ou seja, com os

da multidão aqui é, então, desutopia total e aberta, e a

pobres. A multidão que vai embora é pobre.

decisão de revolucionar o eterno é irresistível.

12 sexo Ir embora constituindo significa, em segundo

13 bis. Com Sessenta e Oito, a cidade dos homens lançou

lugar, agir na desterritorialização extrema que os corpos

a flecha da temporalidade revolucionária do comum com

da multidão experimentam no pós-moderno; significa,

decisão irreversível. Diante deste kairàs de pobreza e amor,

portanto, hibridar, de maneira cosmopolítica, o mundo

a cidade de deus, enfim, apenas regurgita.

da vida, ou seja, apropriar-se da mobilidade global por
meio da geração de novos corpos. "Proletários de todo o

13 ter. Alma Venus: é o hino cotidiano à revolução do
eterno.

mundo, uni-vos" significa hoje: misturem as raças e as
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