
GLAC edições



a GLAC edições compreende que alguns dos  
textos-livros publicados por ela devem servir ao 

uso livre. portanto, que se reproduza este com ou 
sem autorização, apenas citando a fonte.   

 
 
 

prefixo editorial 
65-80421 

 
DARK DELEUZE 

Andrew Culp 
 

isbn . ia edição 
978-65-80421-06-0 

 

 
 
 
 
 

 
© andrew culp, eua 

© university of minnesota press, eua, 2016 
título original: dark deleuze

 
© GLAC edições, abril de 2020 

rua conselheiro ramalho, 945, 1˚ andar, sala 4, 
01325-001, bela vista, são paulo - sp. 

glacedicoes@gmail.com

autor   Andrew Culp 
tradução   Camila de Moura 

edição e proj. gráfico   Leonardo Araujo Beserra 
preparação   Gustavo Motta 

revisão   Lia Urbini



DARK  DELEUZE

 Andrew Culp
  tradução Camila de Moura

pela morte deste mundo



7         notas da edição
11        prefácio à edição brasileira 

   abreviaturas
   introdução

  a extinção do ser

  avançando 
  rumo ao nada

  colapso, 
  destruição, ruína

  o chamado do fora

   conclusão
   agradecimentos

153     sobre o autor

57

123

99

77

17
21

141
151



introdução
pela morte deste mundo



d
a

r
k

 d
el

eu
ze

 a
. c

.

22

Ao resumir sua obra profundamente idiossincrá-
tica, o filósofo francês Gilles Deleuze descreve a 
tarefa de escrever sobre outrem como “uma espécie 
de enrabada” ou “imaculada concepção”, resultado 
de “[chegar] pelas costas de um autor e lhe [fazer] 
um filho” (CS, p. 14). Deleuze rapidamente distin-
gue seu projeto de uma falsificação escancarada. 
Ele se limita rigorosamente ao que um autor disse 
de fato; ele lida com os “descentramentos, deslizes, 
quebras e emissões secretas” de um pensador, de 
modo a gerar “um filho que seria seu e, no entanto, 
seria monstruoso” (CS, p. 14). Mais de trinta anos 
depois de fazer esses comentários, Deleuze dispõe 
agora de uma enorme quantidade de monstrinhos 
próprios: rizomas-zumbi sem raízes, metafísicos 
vertiginosos, geonaturalistas irrequietos, transcen-
dentalistas encantados, afetivistas apaixonados… 
Meu objetivo é dar a ele outro filho que comparti-
lhe seu sobrenome: “Dark Deleuze”.

Deleuze disse certa vez a um amigo que um 
“livro digno de existir” desempenha ao menos três 
funções: polêmica, reabilitadora e criativa.3 Ao 
escrever um livro, o autor deve demonstrar que (1) 
outros estudos estão cometendo um erro; (2) algo 
essencial foi deixado de fora; e (3) um novo con-
ceito pode ser criado. O leitor encontrará as três 

3    N. da T.: Esta passagem se encontra numa carta a Arnaud 
Villani, datada de 29 de dezembro de 1986, em Gilles 
DELEUZE, Lettres et autres textes (Paris, Éditions de Minuit, 
2015). 
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funções neste livro. Primeiramente, eu argumento 
contra o “cânone da alegria”, que celebra Deleuze 
como um pensador da conectividade ingenuamente 
afirmativo. Em segundo lugar, reabilito a força des-
trutiva da negatividade, cultivando um “ódio por 
este mundo”. E, em terceiro lugar, proponho uma 
conspiração entre termos contrários que diverge 
da tarefa alegre da criação.

Tomando uma corrente de pensamento particu-
lar, os pesquisadores do “novo materialismo” che-
gam à ontologia realista por meio da metafísica da 
positividade de Deleuze. A base desse lado realista 
de Deleuze talvez esteja mais evidente na sua bio-
grafia. Aqueles que o conheceram observam, de 
maneira consistente, seu firme compromisso com a 
afirmação alegre e a sua aversão pelo ressentiment4 
(“ressentimento”) da negatividade. Beatificando 
esse sentimento, Deleuze tem sido usado para esta-
belecer todo um cânone da alegria. Nesse cânone da 
alegria, o cosmos é uma complexa coleção de agen-
ciamentos produzida por contínuos processos de 
diferenciação. O efeito da imagem de pensamento 
desse Deleuze Alegre é uma sensação de deslumbra-
mento, acompanhada do prazer de criar conceitos 
que expressam o mundo como ele realmente é.

Um Deleuze diferente, mais sombrio [darker], 
projetou lentamente a sua sombra. Porém, sua 
figura só aparece quando fugimos dos cantos corais 

4    N. da T.: No original, em francês.
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da alegria para a sombria reclusão da cripta. Emer-
gindo do trabalho de pesquisadores preocupados 
com a condição do presente, a escuridão recria 
um Deleuze revolucionário: negatividade revolu-
cionária num mundo caracterizado pela felicidade 
compulsória, pelo controle descentralizado e pela 
superexposição. Esse Deleuze remodelado forma 
um contracânone a partir da negatividade profusa 
de seus conceitos e afetos. No nível dos concei-
tos, esta abordagem reconhece que a negatividade 
impregna os diversos prefixos de diferença, devir, 
movimento e transformação usados por Deleuze, 
como de-, a-, in-, e non-. No nível dos afetos, ela 
parte do que Deleuze diz sobre a indiscernibili-
dade, o ocultamento, a vergonha de ser humano e 
o poder monstruoso do grito. Sua tarefa final não é 
a criação de conceitos, e mesmo quando o faz, Dark 
Deleuze só cria conceitos para escrever ficção cien-
tífica apocalíptica (DR, p. 17-19).

Conexões oportunas

Em 1970, Michel Foucault sugeriu, em tom de brin-
cadeira, que “talvez, um dia, este será conhecido 
como o século deleuziano”.5 É fácil perceber como 
os entusiastas utilizaram essa frase para elevar a 
estatura de Deleuze, que era muito menos popu-
lar que Foucault ou Derrida durante a recepção 

5    Michel FOUCAULT, ‘Theatrum Philosophicum’, em Cri-
tique, n. 282, 1970, p. 885.
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inicial do pós-estruturalismo nos Estados Uni-
dos. Mas e se esse for um golpe sutil? Foucault faz 
essa observação na esteira de uma referência a 
Pierre Klossowski, membro crucial da sociedade 
secreta Acéphale,6 que ajudou a resgatar Nietzsche 
na França quando outros tão facilmente o recha-
çavam como um pensador fascista. Ser chamado 
de “um homem de seu tempo” seria um insulto 
para Nietzsche, que proclamava orgulhosamente 
a extemporaneidade do pensamento “agindo con-
trariamente ao nosso tempo e, assim, agindo sobre 
o nosso tempo e, esperemos, em benefício de um 
tempo vindouro” no início de seu ensaio sobre os 
usos e abusos da história para a vida.7 Deleuze, um 
dos grandes interlocutores franceses de Nietzsche, 

6    N. da T.: Grupo organizado em torno da revista de mesmo 
nome, criada em 1936 por Georges Bataille. Devido ao cará-
ter esotérico dessa sociedade “órfica e nietzschiana” – da 
qual podem ter participado figuras como o poeta Michel 
Leiris, o pintor André Masson, o ensaísta Michel Koch, o 
escritor Pierre Klossowski entre outros –, as atividades de 
seus membros permanecem relativamente desconhecidas. 
Segundo Michel Surya (1987), biógrafo de Bataille, entre seus 
rituais estava a recusa em apertar a mão de antissemitas e 
uma comemoração anual da execução de Luís XVI, na praça 
da Concórdia, em Paris. 
7    N. da T.: A frase brinca com o título do capítulo de onde foi 
extraída a citação, “Sobre a utilidade e a desvantagem da his-
tória para a vida”, parte do livro Considerações extemporâneas 
[1873-76], ou Untimely Meditations (Cambridge, Cambridge 
University Press, 1997), na versão em inglês referida por A.C. 
Ver Friedrich NIETZSCHE, Sobre a utilidade e a desvantagem 
da história para a vida, trad. André Itaparica (São Paulo, Hedra, 
2017); e Considerações extemporâneas, trad. Giovane Rodri-
gues e Tiago Tranjan (São Paulo, Mundareu, 2018).
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usa essa mesma frase sobre a extemporaneidade 
nas páginas de abertura de Diferença e repetição – 
justamente o livro que Foucault estava resenhando 
ao fazer esse comentário. Ao sugerir essa implica-
ção se utilizando de outra frase nietzschiana, talvez 
Foucault o estivesse acusando de ser “contemporâ-
neo, demasiado contemporâneo”.8

Em que sentido o pensamento de Deleuze seria 
especialmente contemporâneo? Críticos como Sla-
voj Žižek o acusam de ser um garoto-propaganda 
dos excessos culturais do capitalismo pós-moder-
no.9 Uma recente rodada de denúncias, apoiadas 
num misto de surpresa e caça às bruxas, exclama 
que “O fundador do BuzzFeed escreveu sua tese de 
doutorado sobre o marxismo de Deleuze e Guat-
tari!”, engrossando uma longa lista de associações 
culposas: “As Forças de Defesa de Israel leem Mil 
Platôs!”, “Deleuze é um poço de modismos, absurdos 
pseudocientíficos!” Os defensores de Deleuze estão 
certos em rejeitar tais críticas como incompletas ou 
simplesmente espúrias. Há, no entanto, um cerne 
de verdade que remete a uma velha piada: um comu-
nista é alguém que lê Das Kapital; um capitalista é 
alguém que lê Das Kapital e entende. Aplicando o 

8    N. da E.: No original, “timely all too timely”, em referência 
a outro livro de Nietzsche, Humano, demasiado humano [1878]. 
Aqui, a opção pelo termo “contemporâneo” se deve a sua opo-
sição com o termo “extemporâneo”.
9    Slavoj ŽIŽEK, “The Ongoing ‘Soft Revolution’”, em Criti-
cal Inquiry, n. 30 (2), 2004, p. 292-323.
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mesmo princípio a Deleuze, pode-se dizer que há 
algo de absolutamente essencial na sua obra, mas 
que seria melhor não tomá-la por seu valor de face. A 
necessidade de “dar um passo além” do avant la lettre 
em Deleuze é especialmente verdadeira na medida 
em que tanto os capitalistas quanto seus oponen-
tes citam-no simultaneamente como uma grande 
influência. Assim, a exata relação do pensamento de 
Deleuze com o nosso tempo permanece um enigma 
que cabe a nós decifrar. Quem sabe o problema surja 
do fato de alguns leitores agirem como aqueles médi-
cos que participam da execução de uma pena de 
morte, seguindo o protocolo para chegar a um diag-
nóstico perfeitamente clínico apenas para ajudarem 
a administrar uma mistura de drogas condenada por 
seu campo profissional? Ou há algo em sua prescri-
ção que apenas agrava nossa condição atual? 

A nossa é a era dos anjos, disse o filósofo fran-
cês Michel Serres.10 Exércitos de mensageiros 
invisíveis cruzam os céus, encarregados da comu-
nicação, conexão, transmissão e tradução. Por 
mais inspirador que isso pareça, eles também 
nos compelem a corporificar suas mensagens em 
palavras e atos. Clicar, cutucar, curtir. Sentimos 
a comichão nervosa das missivas ininterruptas, 
que nos colocam num estado febril até respon-
dermos à mensagem de texto, ao e-mail atrasado 

10    Michel SERRES, Angels – a modern myth (Paris, Flamma-
rion, 1995); ed. bras.: A Lenda dos Anjos (São Paulo, Aleph, 
1995).
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ou à solicitação de amizade pendente. Esses com-
portamentos cotidianos mostram que o mundo 
aparentemente moderno das mercadorias não 
nos furtou o sentido do maravilhoso: nós somos 
divinamente afetados pela mídia, como o éramos 
pelos anjos em outros tempos. Marx, que, nas 
palavras de Artaud, “acabou com o juízo de Deus”, 
mostrou que esse caráter místico da mercadoria é 
o próprio capitalismo e também seu truque mais 
popular. Sigamos, então, a velha toupeira de Marx 
na busca pela história, passando dos céus para os 
subterrâneos. Recusando-se a seguir a tendência 
de seu tempo, Deleuze e Guattari fizeram uma 
declaração crucial em 1991, quando a Cortina de 
Ferro desmoronava e os primeiros provedores de 
serviços comerciais da Internet eram colocados 
online: “Não nos falta comunicação, ao contrário, 
nós temos comunicação demais (...) Falta-nos resis-
tência ao presente” (OQ, p. 139).

O alvo imediato de Dark Deleuze é a conecti-
vidade, nome dado à crescente integração entre 
pessoas e coisas por meio da tecnologia digital. Eric 
Schmidt, acólito da conexão e presidente da Goo-
gle, declarou recentemente no Fórum Econômico 
Mundial que, em breve, “a internet vai desaparecer”, 
à medida que se tornar inseparável do nosso pró-
prio ser (“[a internet] vai ser parte integrante da sua 
presença, o tempo todo”).11 Essa declaração deve 

11    Dave SMITH, “GOOGLE CHAIR MAN: ‘The Internet 
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levantar suspeitas. Ninguém deveria jamais levar 
a sério a palavra dos futurólogos – o progresso 
da tecnologia se dá na mesma marcha combinada 
e desigual que todos os outros tipos de desenvol-
vimento. No entanto, as estatísticas por trás das 
palavras de Schmidt são incontestáveis. Estima-

-se que mais cinco bilhões de pessoas entrarão na 
internet na próxima década, e a “internet das coi-
sas” tem levado usuários individuais a integrar uma 
enorme gama de dispositivos com conexão online 
às suas vidas cotidianas. Mesmo que não realizem 
completamente os seus sonhos, eles constituem a 
substância do governo da Google sobre as coisas e 
sobre os seres vivos.

Diversas preocupações tradicionais foram 
levantadas em relação à conectividade. Quase 
todas se utilizam da voz conservadora da prudên-
cia moral. Um grupo de “críticos da rede” adverte 
que a tecnologia está se desenvolvendo mais 
rapidamente do que a nossa compreensão dos 
seus efeitos. A mídia popular, essa grande tela do 
inconsciente coletivo, materializa nossos medos 
em relação à tecnologia fora de controle. Há todo 
um filão de filmes de terror asiáticos que retra-
tam objetos de comunicação amaldiçoados que 

Will Disappear’”, Business Insider, 25.jan.2015, disponível em: 
<https://www.businessinsider.com/google-chief-eric-sch-
midt-the-internet-will-disappear-2015-1>. N. da T.: A decla-
ração foi feita durante a reunião anual do Fórum Econômico 
Mundial em Davos, na Suíça.
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arruinam nossas vidas (Ringu, Kairo, Pon, Cha-
kushin Ari, Hwa-i-teu: Jeo-woo-eui mel-lo-di).12 A 
habitual indústria caseira da romantização da vida 
sem tecnologia sugere que “os celulares nos deixa-
ram preguiçosos”, enquanto propaga ideias sobre 
como “entrar numa dieta de redes sociais”. Alguns 
filósofos, como Bernard Stiegler, chegam a afirmar 
que a tecnologia furta nossas preciosas interiori-
dades. Por trás dessas sugestões, há um impulso 
para voltar às nossas raízes.

As críticas à tecnologia calcadas na figura do 
“cientista maluco” erram o alvo. O problema não é 
que técnicos míopes tenham buscado o progresso 
técnico a qualquer custo, sem levar em conta as 
consequências (“perdoa-os, pois eles não sabem 
o que fazem”).13 O antídoto para uma ignorância 
desse tipo seria, simplesmente, uma pequena dose 
de crítica à ideologia. Ao contrário, a tecnologia 

12    N. da T.: Ringu: filme japonês de 1998, dirigido por Hideo 
Nakata; Pulse: título em inglês do longa-metragem japonês 
(Kairo) de 2001, dirigido por Kiyoshi Kurosawa, e da refilma-
gem estadunidense de 2006, dirigida por Jim Sonzero; Phone 
(Pon): filme sul-coreano de 2002, dirigido por Ahn Byeong-

-ki; One Missed Call: título em inglês do longa-metragem japo-
nês de 2003 (Chakushin Ari), dirigido por Takashi Miike, e da 
refilmagem estadunidense de 2008, dirigida por Eric Valette 
(lançada no Brasil como Uma chamada perdida); White: The 
Melody of the Curse: título em inglês do filme sul-coreano de 
2011, dirigido por Kim Gok e Kim Sun.
13    Slavoj ŽIŽEK, The Sublime Object of Ideology (New York, 
Verso, 1989), p. 28; ed. bras.: Eles não sabem o que fazem – O 
sublime objeto da ideologia, trad. Vera Ribeiro (Rio de Janeiro, 
Zahar, 1992).
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não excedeu a capacidade humana de geri-la. As 
ideias de Foucault (a analítica da finitude, o biopo-
der) sugerem, em primeiro lugar, que a humanidade 
influi em seu próprio futuro mais do que nunca (ID, 
p. 59-60). O problema é que eles sabem perfeitamente 
bem o que fazem, e continuam a fazê-lo mesmo assim!

Filosoficamente, a conectividade tem a ver com 
a construção do mundo. O objetivo da conectivi-
dade é fazer com que tudo e todos sejam parte de 
um único mundo. E os argumentos a favor de um 
tal mundo são bastante virtuosos: o cosmopoli-
tismo kantiano deseja a paz perpétua, o univer-
salismo marxista demanda uma unidade entre 
teoria e prática, e Habermas nos colocaria a todos 
como parte de uma grande conversa. Hoje em dia, 
no entanto, a conectividade é determinada muito 
mais por pessoas como o diretor da Google Ideas, 
Jared Cohen, que ilustra a importância do argu-
mento de Deleuze de que “a tecnologia (...) é social 
antes de ser técnica” (F, p. 49). Treinado como 
especialista em antiterrorismo, Cohen foi con-
vencido pela Google a deixar seu cargo no Depar-
tamento de Estado, onde orientara Condoleezza 
Rice a incorporar as redes sociais ao “kit de fer-
ramentas diplomático” da administração Bush.14 
Num manifesto geopolítico escrito em parceria 
com Eric Schmidt, então diretor executivo da 

14    Condoleezza RICE, No Higher Honor (New York, Broa-
dway, 2011), p. 305.
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Google, chamado The New Digital Age (A nova era 
digital), Cohen revela as profundas aspirações da 
Google em ampliar os interesses do governo dos 
EUA internamente e no exterior. Sua principal fer-
ramenta? A conectividade.

Quando a conectividade é tomada como man-
tra, pode-se observar seus efeitos por toda parte. 
Pessoas buscando emprego são orientadas a entrar 
na web (“Seu currículo pode até ajudá-lo a conse-
guir uma entrevista de emprego, mas um perfil 
totalmente otimizado no LinkedIn pode trazer 
mais negócios, mais conexões, e pode elevar a sua 
reputação profissional!”). Promove-se a horizon-
talidade como algo bom para o gerenciamento de 
negócios (“O poder é vertical; o potencial é hori-
zontal!”). E a enxurrada de conteúdo digital é tra-
tada como o recurso mais valioso do mundo, cujo 
único obstáculo é o acesso desigual (“A informação 
quer tornar-se livre!”). Por mais que soe perverso, 
muitos deleuzianos ainda propagam conceitos que 
estimulam esses slogans: linhas transversais, cone-
xões rizomáticas, redes composicionistas, agencia-
mentos complexos, experiências afetivas e objetos 
encantados. Não surpreende que Deleuze tenha 
sido ridicularizado como o gênio da lâmpada – de 
lava – do “budismo californiano”, de modo que 
muitos reduziram a sua rigorosa filosofia à valori-
zação mútua da diferença, à abertura aos encontros 
num mundo enredado, ou ao aumento da capa-
cidade através da sinergia.
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Em vez de continuar com essa novela, Dark 
Deleuze exige que assassinemos nossos ídolos. A 
primeira tarefa é negativa: como na esquizoanálise 
de Deleuze e Guattari, ela consiste numa “cureta-
gem completa” (AE, p. 393) – destruam seus altares, 
despedacem suas estelas, queimem seus postes sagra-
dos e esmaguem os ídolos de seus deuses, fazendo assim 
com que desapareça do lugar o nome deles.15 Para colo-
cá-lo em termos mais modestos, o primeiro passo 
é admitir que fracassou o otimismo irrestrito em 
relação à conexão. Zonas Autônomas Temporárias 
tornaram-se Zonas Econômicas Especiais. As con-
sequências materiais do conectivismo são claras: o 
terror da exposição, a difusão do poder e a super-
saturação da informação. Um próximo passo tenta-
dor seria criticar como antiquados os conectivistas 
deleuzianos, por não terem reconhecido o momento 
de sua própria recuperação. No entanto, uma acu-
sação desse tipo apenas prepararia o terreno para 
uma intervenção mais oportuna. Dark Deleuze não 
reclama para si o manto dos gurus proféticos nem o 
agitprop16 pontual. Em vez disso, enquanto projeto, 

15    N. da T.: Deuteronômio, 12:3, Bíblia Sagrada – Edição Pas-
toral, trad. Ivo Storniolo e Euclides Martins Balancin (São 
Paulo, Paulus, 2017). Trad. adaptada para esta edição.
16    N. da T.: Acrônimo de agitação e propaganda. O termo 
remete ao Departamento de Agitação e Propaganda do Par-
tido Bolchevique, fundado em 1920, passando posterior-
mente a designar todo ativismo conduzido por organizações 
de militância junto aos trabalhadores e à sociedade em geral, 
bem como as obras artísticas e literárias que visam a propagar 
ideias comunistas.  N. da E.: Para uma introdução ao assunto, 
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ele segue o conselho de Deleuze de criar “vacúolos 
de não comunicação” que rompam o circuito em 
vez de perpetuá-lo (C, p. 221). A questão não é sair 
deste lugar, mas canibalizá-lo – pode ser que seja-
mos deste mundo, mas certamente não somos a favor 
dele. Essa disjunção é uma distância. E a distância 
é o que dá início ao mergulho sombrio nos muitos 
mundos eclipsados pelo velho mundo.

Ódio por este mundo

“Precisamos de razões para crer neste mundo”, 
reclama Deleuze (C2, p. 250). Estamos tão distraí-
dos pelo cinismo da crítica ideológica que muito 
facilmente descartamos o mundo real como uma 
ilusão. O problema está ainda mais exacerbado 
agora que confundimos conhecimento com crença, 
uma confusão alimentada pelas crescentes bases 
de dados com informações prontamente dispo-
níveis. Deleuze pede que nos reconectemos ao 
mundo como uma questão de fé, que acreditemos 
em algo tão transitório quanto as sensações pas-
sageiras do cinema (C2, p. 249-252). Embora sua 
sugestão não esteja errada, ela é incompleta. Na 
sua pressa, Deleuze se esquece de colocar o pro-
blema com a mesma ambivalência encontrada em 
suas outras considerações acerca do poder – como 

ver Douglas ESTEVAM, Iná Camargo COSTA e Rafael Villas 
Bôas (orgs.), Agitprop: cultura política (São Paulo, Expressão 
Popular, 2015).
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os afetos são governados por tiranos, como revo-
luções moleculares tornam-se fascistas, e como 
máquinas de guerra nômades alistam-se para lutar 
em nome do Estado. Sem isso, ele se torna o asno 
que zurra de Nietzsche, que diz sim apenas porque 
é incapaz de dizer não (NF, p. 225-234). Temos 
então de compensar o erro de Deleuze e buscar o 
obscuro lado oculto da crença. A chave para iden-
tificar o que está por trás disso começa no caminho 
da crença, apenas para então seguir numa direção 
distinta. Comecemos, portanto, por um devir-ativo 
semelhante, que se conecta com as forças que auto-
produzem o real. Porém, em vez de simplesmente 
apreciar as forças que produzem o Mundo, Dark 
Deleuze intervém nelas para destruí-las. A certa 
altura, tal intervenção seria chamada de Morte de 
Deus, ou mais recentemente, Morte do Homem. O 
que se pede hoje é a Morte deste Mundo, e para isso 
é preciso cultivar um ódio por ele.

Deleuze refuta a imagem de Nietzsche como um 
pessimista sorumbático. Botando essa imagem de 
ponta-cabeça, Deleuze defende que Nietzsche é um 
pensador da afirmação incomparável. Mas, ao fazê-

-lo, nem mesmo a exímia pena de Deleuze é capaz 
de apagar os muitos momentos de negatividade que 
impregnam a obra de Nietzsche. Assim, Deleuze 
volta seu olhar para os momentos de criação, como 
exemplificado por uma passagem do quinquagé-
simo oitavo aforismo de A gaia ciência:
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Que tolo acharia que basta apontar essa 
origem e esse nebuloso manto de ilusão 
para destruir o mundo tido por essencial, 
a chamada “realidade”? Somente enquanto 
criadores podemos destruir! – Mas não 
esqueçamos também isto: basta criar 
novos nomes, avaliações e probabilidades 
para, a longo prazo, criar novas “coisas”.17 

Insatisfeito com o objetivo de destruição que está 
implícito em Nietzsche, Deleuze inverte a frase: 

“destruir para criar” (ID, p. 85). Essa formulação 
aparece repetidas vezes em sua obra. Para indicar 
algumas ocorrências: em O Anti-Édipo, Deleuze 
e Guattari dizem que o capitalismo destrói o que 
veio antes para criar sua própria existência terrena, 
num processo que envolve três tarefas, das quais 
a primeira é negativa (destrua!) e as duas seguin-
tes são positivas (crie! crie!). Mais tarde, Deleuze 
defende que o pintor deve primeiro destruir os cli-
chês anteriores para então criar uma nova imagem 
(FB*, p. 71-90). Em sua última colaboração, Deleuze 
e Guattari censuram “aqueles que criticam sem 
criar” como “a chaga da filosofia” (OQ, p. 42).

Há algo de desconcertante na sinceridade com 
que Deleuze e Guattari definem a filosofia como a 
arte de construir conceitos (OQ, p. 8). No entanto, 
essa definição parece estranha numa época cheia 

17    Friedrich NIETZSCHE, The Gay Science [1887], transl. 
Walter Kaufmann (New York, Vintage Books, 1974); ed. bras.: 
A gaia ciência, trad. Paulo César de Souza (São Paulo, Compa-
nhia das Letras, 2003), p. 96.
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de convocações banais a ser sempre construtivo: 
“se você não tem nada de bom a dizer, não diga 
nada”, “pensamentos construtivos geram resulta-
dos positivos”, ou, simplesmente, “seja constru-
tivo, não destrutivo”. A estrutura “se (...) então (...)” 
dessas máximas da autoajuda é mais do que lógica; 
ela revela uma teoria transitiva da justiça. Assim 
como os mansos herdarão a terra, ela promete aos 
justos desertos de construção. Coisas boas aconte-
cem àqueles que são construtivos! Quão longe isso 
se encontra da “crítica inescrupulosa da realidade 
dada” de Marx.18 Agora que os publicitários alegam 
ser as mais criativas dentre as criaturas que cami-
nham sobre a Terra, é hora de substituir a criati-
vidade como mecanismo central da emancipação.

Deleuze teria odiado as imagens recentes da 
criatividade – há uma grande violência em com-
parar a fabricação de conceitos a qualquer meio 
alegre de construção; os conceitos são amigos 
apenas do pensamento, já que eles aniquilam o 
consenso (OQ, p. 11-14, 129-130). Os conceitos 
não são uma descoberta, mas o resultado de uma 
catástrofe, dizem Deleuze e Guattari, do desvio, 
do desamparo, da angústia e da desconfiança (OQ, 
p. 11-12). O verdadeiro pensamento é raro, dolo-
roso, e normalmente nos é imposto pela brutali-
dade de um acontecimento tão terrível que não 

18    Carta de Marx a Arnold Ruge, de setembro de 1843; trad. 
bras. em Karl MAR X, Sobre a questão Judaica, trad. Nélio Sch-
neider (São Paulo, Boitempo, 2010), p. 71.
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pode ser resolvido sem a dificuldade do pensa-
mento. Desse modo, devemos parar de tratar os 
conceitos como um “dom maravilhoso, vindo de 
um país das maravilhas” para compreender o tra-
balho árduo e rigoroso que é empregado na sua 
criação (OQ, p. 12-13).

O produtivismo é o segundo alvo da crítica de 
Dark Deleuze (o primeiro é o conectivismo). É 
possível distinguir a criação de conceitos do pro-
dutivismo, já que este consiste num “treinamento 
profissional comercial” que aspira tão somente ao 
pensamento benéfico “do ponto de vista do capita-
lismo universal” (OQ, p. 19). Sustentar essa distin-
ção, no entanto, é difícil – numa época de felicidade 
compulsória, é fácil confundir construção com 
valor capitalista, com promessas vazias de demo-
cracia, ou com simples capacidade para ajudar (OQ, 
p. 129-132). Visando a esse fim, o produtivismo se 
distingue por dois princípios formais: acumulação 
e reprodução. Em primeiro lugar, o produtivismo 
gerencia os conflitos políticos segundo a lógica da 
acumulação, como nas “mobilizações totais” da 
Segunda Guerra Mundial, ou nas tentativas enfa-
donhas de Stálin e Mao de superar a produtivi-
dade do sistema-mundo capitalista. Em segundo 
lugar, o produtivismo limita a produção à repro-
dução, como tenta fazer o capitalismo, ao iniciar 
somente os circuitos de produção que operem 
numa base em expansão (aquilo que Lênin cha-
mou de “imperialismo”). O significado da crítica 
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do produtivismo é que ele expande a gramática do 
poder para além do que está comprometido com a 
acumulação ou com a reprodução.

Dark Deleuze não contesta filosoficamente a 
criação. Porém, é fácil ser sufocado por aqueles que 
celebram Deleuze por sua “alegria”. A dificuldade 
da alegria é que ela se situa na falha entre a meta-
física e a normatividade. Michel Serres, por exem-
plo, defende firmemente que a morte de Deleuze 
deve ter sido um acidente, pois o suicídio não con-
viria ao seu caráter ou à sua filosofia.19 Pode ser 
que tais liberdades sejam autorizadas pelo próprio 
termo, que vem da Ética [1677] de Espinosa, obra 
em que a fronteira entre os dois conceitos é turva. 
A alegria emerge como o sentimento de prazer que 
desponta quando um corpo se encontra com algo 
que expande as suas capacidades, os chamados 
afetos “que convêm com a [sua] natureza”, “bons”, 
ou simplesmente “úteis” (S, p. 264). Dar, com isso, 
a história por encerrada (embora alguns o façam) 
seria reproduzir um hedonismo ingênuo, baseado 
em investigações acerca de sujeitos e de seus esta-
dos afetivos autodeclarados. A teoria dos afetos 
de Espinosa não é uma afirmação dos sentimen-
tos de um sujeito, mas uma prova da inadequação 
da crítica. Afetos são subprodutos que se des-
prendem durante o encontro e que sugerem uma 

19    Jim FLINT, “Michel Serres’ Angels: A Modern Myth", em 
Mute 1 (4), 10.mar.1996, disponível em: <http://www.metamute.
org/editorial/articles/michel-serres-angels-modern-myth>.
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substituição do reconhecimento ou da compreen-
são, como um indicador para sinalizar se o conhe-
cimento é suficiente. Há, porém, inúmeras formas 
de conhecimento, muitas das quais convidam à 
estupidez ou à ilusão. O que caracteriza o “conhe-
cimento adequado” de Espinosa é a capacidade de 
criar algo novo – é então que o conhecimento se 
torna “idêntico à construção do real” (S, p. 151). É 
por isso que Espinosa diz que Deus = natureza; o 
conhecimento-como-Deus definido como o pensa-
mento que aumenta a capacidade de fazer as ações 
florescerem no mundo natural (“eu penso e, por 
isso, sou ativo”; OQ, p. 41). A conclusão é que a crí-
tica não é eficaz em si mesma, não importa quão 
alto ela proclame a sua verdade. O único conheci-
mento adequado é a atividade.

Deleuze corrompe o holismo de um já heré-
tico Espinosa por meio de uma velha proposição 
atomista: a relação entre dois termos produz um 
terceiro termo independente. “Ora, as conexões 
de dois corpos convêm tão bem em seu conjunto 
que formam uma terceira conexão sob a qual os 
dois corpos se conservam e prosperam". (S, p. 264; 
ES, p. 94-95). É assim que Deleuze constrói sua 
metafísica da positividade: todos os elementos se 
bastam sozinhos, sem recurso à oposição (hege-
liana), contradição ou identidade. A “linha de fuga” 
de Deleuze e Guattari encarna conceitualmente a 
noção nietzschiana de que as coisas não são intei-
ramente dependentes do seu contexto de produção. 
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Para eles, tudo que tenha adquirido sua própria 
consistência interna está livre para viajar fora do 
seu lugar de origem. Eles definem até mesmo a arte 
dessa maneira – como impressões que se coagu-
laram ao ponto de constituir seu próprio exército 
móvel de sensações (OQ, p. 193-194). Os contem-
porâneos de Deleuze e Guattari partilham essa 
concepção, em especial Foucault, com a rever-
sibilidade estratégica das relações de poder (em 
História da sexualidade), e Althusser, com o mate-
rialismo aleatório.20 Para Foucault, a reversibili-
dade do poder é ilustrada pela homossexualidade, 
que surgiu como uma categoria médica da perver-
são sexual para depois se transformar num modo 
de vida “que fala por si”. Para Althusser, a “cor-
rente subterrânea” do capitalismo é composta por 
vários elementos não contemporâneos, num pro-
cesso de “devir-necessário” que “se consolida em 
certos momentos felizes”, enquanto a importância 
singular de cada contingência assombrosa revela 
simultaneamente o horizonte instável do sistema. 
O atomismo mostra, assim, como o mundo fornece 
o material necessário para sua própria destruição. 

20    N. da E.: Michel FOUCAULT, História da sexualidade 
I: A vontade de saber [1976], trad. Maria T. C. Albuquerque 
(São Paulo, Paz e Terra, 2014); Louis ALTHUSSER, Philoso-
phy of the Encounter: Later Writings, 1978-1987, transl. G. M. 
Goshgarian, ed. Oliver Corpet e François Matheron (New 
York, Verso, 2006) – em relação a este último, ver, em portu-
guês, “A corrente subterrânea do materialismo do encontro” 
[1982], trad. Mónica Fontana, em Crítica Marxista, n. 20 (Rio 
de Janeiro, Revan, 2005), p. 9-48.
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Os poderes do fora, componente tantas vezes 
escamoteado do pensamento de Deleuze, ofere-
cem outra saída. Primeiramente, há o ponto chave 
central deste livro: em O Anti-Édipo, Deleuze e 
Guattari concebem a autoprodução do Real, um 
processo passivo que ultrapassa em grande medida 
a compreensão humana. Confundindo metafísica 
com política, muitos deleuzianos repetem essa 
produção como um fim positivo em si mesma. No 
entanto, o retorno a uma política que mereça o 
nome de “comunismo” requer o oposto, já que o 
maior sistema de autoprodução é o capitalismo, 
que lança bilhões de pessoas na pobreza abjeta, 
trava horrendas guerras de devastação e sujeita a 
humanidade a uma matriz de opressão social sem-
pre crescente. Os apelos à fragilidade da vida ape-
nas obscurecem ainda mais a questão. Para dizê-lo 
numa frase um tanto controversa, mas que foi 
demonstrada há décadas pelos ecologistas: a vida 
sobreviverá a nós. Toda a preocupação humana 
com o mundo é, em último grau, um antropocen-
trismo egoísta, pois a vida nunca esteve em risco 
(“a detonação simultânea de todas as armas nuclea-
res do mundo seria para Gaia como uma brisa 
quente de verão”, ouvi certa vez) – o que está em 
risco é apenas a capacidade do mundo de susten-
tar seres humanos.21 Em segundo lugar, o caminho 

21    Timothy W. LUK E, Ecocritique: Contesting the Poli-
tics of Nature, Economy, and Culture (Minneapolis, Univer-
sity of Minnesota Press, 1997). Isabelle STENGERS, In 
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a seguir é convocar a morte, não evitá-la. Deleuze 
e Guattari fazem essa sugestão em sua reformula-
ção da pulsão de morte. Sentimentos semelhantes 
ecoam no êthos punk do “No future”22, que atesta 
paradoxalmente o fato de que o único futuro que 
temos começa quando deixamos de reproduzir as 
condições do presente.23 Deixemos, portanto, de 
romantizar a vida e desejemos uma morte feliz às 
formas políticas calcificadas, às soluções inúteis e 
às más formas de pensar.

Temos de corrigir o erro de Deleuze, que falhou 
ao não cultivar um ódio por este mundo. Isso 
começa com a “alegria ambivalente do ódio” – “O 
que minha alma ama, eu amo. O que minha alma 
odeia, eu odeio” (F, p. 33; CC, p. 153).24 Ou, para 
ecoar Proust, “devemos ser duros, cruéis e enga-
nosos com o que amamos” (P*, 92). Isso não signi-
fica que Deleuze nunca tenha mencionado o ódio 
sob um prisma positivo; na verdade, ele elogia com 
frequência o “sentido da crueldade” e o “gosto pela 
destruição” de Nietzsche (DR , p. 102). Deleuze 

Catastrophic Times: Resisting the Coming Barbarism, trans. 
Andrew Goffey (London, Open Humanities Press, 2015); ed. 
bras.: No tempo das catástrofes, trad. Eloisa Araújo (São Paulo, 
Cosac & Naify, 2015).
22    N. da T.: “Sem futuro”, lema do punk inglês extraído de 
um verso da música God Save the Queen, dos Sex Pistols.
23    Lee EDELMAN, No Future: Queer Theory and the Death 
Drive (Durham, N.C., Duke University Press, 2004).
24    N. da T.: Trata-se de uma citação de D. H. Lawrence,  
Ensaios sobre a literatura clássica americana [1923], trad. 
Heloísa Jahn (Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2012), p. 262.
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estava quase sempre imbuído de uma ingênua afir-
mação da alegria e, desse modo, não foi capaz de 
dar ao ódio sua forma necessária. A sua imagem do 
futuro se parece muito com a do presente, e aque-
les que a repetem agora soam como uma paródia: 

“jardins rizomáticos”, “autoprodução cooperativa” e 
“afirmar o afirmativo da vida”. Contra essas máxi-
mas, Dark Deleuze renasce sob a forma de um bár-
baro descrito na temporada no inferno de Rimbaud: 

Sou de uma raça remota: meus pais 
eram escandinavos: furavam as coste-
las, bebiam o próprio sangue. Eu quero 
tornar-me horrendo como um mongol, 
hei de retalhar o corpo todo, cobri-lo de 
tatuagens. Verás como urrarei em plena 
rua. Quero atingir a loucura raivosa. (...) 
Sonhava cruzadas, viagens a descobertas 
que não deixam crônica, repúblicas sem 
história, lutas religiosas esmagadas, revo-
luções de costumes, migrações de raças e 
de continentes.25 

O ódio bárbaro não pode ser indiscriminado, mas 
tampouco segue uma ciência do juízo. Na verdade, 
ele é o que resta depois de abolido o juízo (de Deus, 
do Homem ou mesmo do Mundo). O ódio é o com-
plemento ambivalente do amor e, como tal, pode 
facilmente evitar uma recaída no ressentiment. Pois 
o ressentiment é uma imagem depreciada do amor, 

25    Arthur R IMBAUD, Uma temporada no inferno, trad. 
Paulo Hecker (Porto Alegre, L&PM, 2002); citada a partir 
da tradução de Mário Cesariny, Uma cerveja no inferno, 1972.
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como é demonstrado pelo Deus cristão, aquele 
que amava tanto este mundo que introduziu o ideal 
ascético como parâmetro do juízo moral. Ao fim e 
ao cabo, o ódio se provará tão importante para a 
Morte deste Mundo quanto o foi para a Morte de 
Deus e para a Morte do Homem.

Da capela para a cripta

Há aqueles que até aqui apenas iluminaram o mundo 
de diferentes maneiras; o que importa é escurecê-

-lo.26 Alguns especulam que os seres humanos pon-
deraram pela primeira vez a respeito dos caminhos 
do mundo sob a luz brilhante dos céus. Nesse vasto 
palco celestial, os deuses interpretavam os grandes 
dramas das artes e da cultura. O mesmo cosmos 
inspirou as primeiras ciências da matemática e da 
astronomia, que teceram as muitas constelações 
numa grande tapeçaria. A luz das estrelas foi tra-
duzida em ciclos e, depois, em calendários detalha-
dos – eis então o princípio dos tempos.

Uma história mais moderna tem início em 1609, 
quando Galileu toma conhecimento da invenção do 
telescópio na Holanda e resolve criar o seu. Quase 
de imediato, Galileu se põe a perscrutar os qua-
drantes ocultos da Lua e a ilustrar seu ângulo de 

26    N. da E.: Paráfrase da célebre “Tese 11” [1845] sobre 
Feuerbach, de Marx. Ver Karl MAR X e Friedrich ENGELS, 
A ideologia alemã [1845-46], trad. Rubens Enderle (São Paulo, 
Boitempo, 2007), p. 535.
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iluminação. Essas descobertas o levariam a defen-
der abertamente o heliocentrismo – substituindo 
Deus por uma nova luz no centro do universo. É 
curioso que Galileu ostente o rigor das leis da 
astronomia em seu registro lunar, já que, pelo con-
trário, ele sequer indica a data de seus desenhos em 
aguada de acordo com o momento de observação, 
nem oferece uma representação fotorrealística da 
paisagem lunar.27 Durante séculos, os críticos ten-
taram determinar a fonte da imprecisão de Galileu. 
Johannes Hevelius, o pai da selenografia, pergun-
tou-se se os instrumentos de Galileu não seriam 
muito precários.28 Outros sugeriram que ele pode 
ter sido arrebatado pela empolgação da descober-
ta.29 Mas, e se Galileu escolheu não olhar para a 
Lua matematicamente, e sim filosoficamente? Ele 
estaria menos preocupado com os ângulos de ilumi-
nação do objeto astronômico do que com aquilo que 
seu perspicillum30 telescópico revelava sobre a Lua 
enquanto conceito cosmológico. Sua estilização da 

27    Owen GINGR ICH e Albert VAN HELDEN,  “From 
Occhiale to Printed Page: The Making of Galileo’s Sidereus 
Nuncius”, em Journal for the History of Astronomy, vol. 34, n. 
3, 2003, p. 258-262.
28    Johannis HEVELII, Selenographia sive Lunae Descriptio 
(Gdansk, 1647), p. 205. 
29    Zdeněk KOPAL, The Moon (Dordrecht, Netherlands: D. 
Reidel, 1969), p. 225.
30    N. da T.: Nome dado por Galileu à sua versão do telescó-
pio. Trata-se de uma palavra latina formada a partir do verbo 
perspicio (“olhar através”), acrescido do sufixo -illum, que 
marca um diminutivo neutro.
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Lua revela uma maneira de ver mais apropriada ao 
argumento visual barroco do que à medida geográ-
fica. As aguadas de Galileu demonstram as belas 
convergências do Barroco. Feita em referência “não 
a uma essência, mas sobretudo a uma função ope-
ratória” (L, p. 13), sua Lua se desfralda a partir da 
colisão de múltiplos pontos de vista, à medida que 
a escuridão e a paisagem se encontram no relevo de 
suas sombras. O mais importante é que ele marca 
uma transição, impulsionada pela força “de diver-
gências, incompossibilidades, desacordos, disso-
nâncias” (L, p. 125). Num mundo que não é mais 
iluminado pela luz de Deus, Galileu pinta “outras 
tantas fronteiras entre os mundos” (L, p. 125) numa 
escala cromática, de um modo que as lentes de qual-
quer câmera apontada num único ângulo seriam 
incapazes de resolver. Como, então, continuar a 
viagem de Galileu rumo ao lado mais distante da 
Lua? Recusando a harmonia divina e conspirando 
com mundos subterrâneos divergentes.

O conectivismo – instância mais recente da 
iluminação – é a realização do sonho tecnoafir-
macionista da transparência total. O destino de 
uma tal transparência é retratado em Metrópo-
lis, de Fritz Lang. Nesse filme, o desejo da comu-
nicabilidade total eleva a transparência à falsa 
transcendência de uma Nova Torre de Babel. Nas 
profundezas sombrias da Cidade Baixa, trabalha 
a classe operária, escravizada pelas máquinas que 
a automação havia prometido eliminar. Somente 
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nas catacumbas pode ter início a rebelião secreta. 
Porém, em vez de nos determos na grandiosa 
mediação hegeliana de Lang, deveríamos escutar 
a Meretriz da Babilônia, que diz: “Vamos assis-
tir enquanto o mundo vai para o inferno”. Essa 
extemporânea descida às trevas começa com um 
protesto: as luzes há muito têm sido o modelo 
dominante do pensamento. A partir daí, a estrada 
nos leva da capela para a cripta.

As criptas são, por sua própria natureza, locais 
de reclusão. Os primeiros cristãos, acossados pela 
perseguição pública, fugiam para as catacumbas 
subterrâneas de Roma, onde podiam realizar seu 
culto em segredo.31 As primeiras basílicas tinham 
criptas debaixo dos coros que cumpriam a função 
de uma “segunda igreja”, contando com um teto 
abobadado, diversas colunas e corredores, e um 
altar.32 Algumas igrejas maiores tinham ainda uma 
segunda cripta, dedicada a algum santo em particu-
lar.33 Por vezes, quando os objetos sagrados eram 
de especial interesse, as criptas de santos famo-
sos atraíam peregrinações em massa.34 Deleuze 

31  ANÔNIMO, ‘Essay upon Crypts’, em The Crypt: or, Recep-
tacle for Things Past, n. 6 (September, 1829), p. 73-77.
32    Wilhelm LÜBKE, Ecclesiastical Art in Germany during the 
Middle Ages [1852], transl. I. A. Wheatley (London, Cassell, 
Petter, and Galpin, 1871), p. 24-25. Henry Donald Maurice. 
Early Christianity and Paganism, a.d. 64 to the Peace of the 
Church in the Fourth Century. London: Cassell, 1902.
33    Idem, p. 26.
34  Henry Donald Maurice SPENCE-JON ES, Early 
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observou que esses espaços se dobravam sobre si 
próprios, expressando ao mesmo tempo a “auto-
nomia do interior” e a “independência da fachada”, 
como um interior sem exterior ou um exterior sem 
interior, dependendo do ponto de vista (L, p. 49). 
Em O enterro do conde de Orgaz (1586-88), impor-
tante quadro maneirista, quase barroco, de El 
Greco, temos a oportunidade de escolher. Acima 
da grande linha horizontal, uma reunião de santos 
ascende até a altura de Jesus, cuja própria ascensão 
confere aos céus sua luz eterna. Abaixo, uma multi-
dão de homens pálidos e encapotados se reúne para 
dar descanso ao conde, contra um plano de fundo 
escuro iluminado apenas pela luz de tochas. Essa 
pintura revela a verdade do conhecimento para 
o barroco: “Desde há muito, há lugares nos quais 
o que se tem para ver encontra-se dentro: cela, 
sacristia, cripta, igreja, teatro, sala de leitura ou de 
estampas” (L, p. 48). Desse modo, para além de sua 
associação com a podridão e a morte, as criptas são 
a projeção de um poder arquitetônico subterrâneo.

A partir da cripta, Dark Deleuze dá início a uma 
conspiração. Essa conspiração é alimentada pela 
negatividade, mas não depende das antinomias. 
Segundo Freud, a negação não é necessariamente 
um subproduto da consciência. A lição a ser tirada 
de sua obra é que a negação encontra uma maneira 

Christianity and Paganism: a.d. 64 to the Peace of the Church in 
the Fourth Century (London, Cassell, 1902), p. 269.
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de dizer “não” àqueles que nos dizem para aceitar o 
mundo pelo que ele é. Para atingir esse fim, o cami-
nho a seguir é a negação não dialética de Deleuze, o 

“contrário” que opera como a distância entre dois 
caminhos exclusivos (LS, p. 178-186). Klossowski 
entende que o objetivo da conspiração é romper 
o conluio entre moral institucionalizada, capita-
lismo e Estado.35 Em seguida, ele mostra como 
usar a gargalhada de Nietzsche como um instru-
mento experimental para dissolver as identidades 
e transformá-las em fantasmas. Vários comenta-
dores tentaram reabilitar a conspiração com base 
na distinção esotérico/exotérico, em que os dis-
cursos exotéricos são vistos simplesmente como a 
face pública de uma paranoia mais profunda, cujo 
desejo está oculto num código esotérico. Partindo 
desse ponto, Klossowski, em seu livro Nietzsche e 
o círculo vicioso, aconselha evitar a tradição esoté-
rica, pois ela “desmistifica apenas para poder mis-
tificar ainda mais”.36 O objetivo não é substituir 
as mensagens angelicais por mensagens arcanas. 
Isso coloca uma importante questão: no que con-
siste uma linguagem críptica apropriada? Deleuze 
e Guattari notam que “é o homem de guerra que 

35    Pierre K LOSSOWSK I, “Circulus Vitiosus”, transl. 
Joseph Kuzma, em The Agonist: A Nietzsche Circle Journal, vol. 
2, n. 1 (2009), p. 31-47.
36    Pierre KLOSSOWSKI, Nietzsche and the Vicious Circle 
[1969], transl. Daniel W. Smith (Chicago, University of Chi-
cago Press, 1997), p. 131.
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traz o segredo: ele pensa, come, ama, julga e chega 
em segredo, enquanto o homem de Estado procede 
publicamente” (MP 4, p. 87). Por sorte, em nosso 
mundo conspiratório de fantasmas, não guarda-
mos segredos: nos tornamos o próprio segredo. 
Mesmo que ele se espalhe, não significa nada. Por 
quê? Primeiro, o segredo se esconde entre as formas 
dominantes para reduzir a sua exposição, mas o que 
ele carrega não é nada de específico, nada que não 
possa ser descoberto. Ao contrário, é uma percep-
ção do segredo que se estende sob o manto do sigilo: 
percepção + segredo = o segredo como secreção. 
As conspirações não se limitam a umas poucas mis-
sivas furtivas; suas insinuações insidiosas fazem 
parte de um projeto universal que visa a permear 
toda a sociedade (MP, p. 86-89). A melhor conspi-
ração é aquela que já não tem nada a esconder.

Nossa conspiração tem uma dimensão afetiva. 
O pessimismo se torna uma necessidade quando 
escrevemos numa época de precariedade genera-
lizada, extrema estratificação de classes e assas-
sinatos sumários de pessoas negras. O problema 
da metafísica da diferença é que ela não sugere 
de imediato uma concepção positiva da alienação, 
da exploração ou da morte social. Na medida em 
que aqueles que afirmam a diferença e suas inten-
sificações fazem, de fato, com que tal violência 
seja concebível, ela é pensada como a consequên-
cia de uma privação. Assim, eles não conseguem 
explicar a conexão-separação simultâneas de um 
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corpo alienado de seus próprios poderes. Essa 
concepção alegre não deixa lugar para a teoria da 
exploração de Marx, na qual uma classe extrai sis-
tematicamente seu lucro da expansão das capaci-
dades de outra classe. A conspiração oferece uma 
saída. No nível afetivo, é preciso a ambivalência do 
ódio para entender como nossas próprias capaci-
dades funcionam como o jugo dessa opressão. No 
nível estratégico, é preciso percorrer caminhos 
profundos e labirínticos para desenvolver uma 
criptografia. Com o objetivo de percorrer esses 
caminhos por conta própria, reenceno as viagens 
de Winston à alcova rasa de seu apartamento, em 
1984, para escrever meu próprio diário clandestino. 
Assim, encontrei minha própria maneira de dizer 
“ABAIXO O GR ANDE IR MÃO” e “Se é que há 
esperança, a esperança está nos proletas”.37 Isso 
mostra que o principal objetivo de Dark Deleuze é 
bastante modesto: manter vivo o sonho da revolu-
ção em tempos contrarrevolucionários.

A conspiração de Dark Deleuze consiste numa 
série de contrários. Contrários não são o mesmo 
que polos, isto é, opostos dialéticos que, em última 
instância, se complementam. Sintetizando um 
argumento central da magnum opus de Deleuze, 
Diferença e repetição, é possível dizer que a filosofia 
(em detrimento de si própria) associou a natureza 

37    George ORWELL, 1984 (New York, Penguin, 1949), p. 
181; ed. bras.: 1984, trad. Heloisa Jahn e Alexandre Hubner 
(São Paulo, Companhia das Letras, 2009), p. 88.
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do pensamento ao estabelecimento de equivalên-
cias ou identidades lógicas entre dois termos (DR, 
p. 111). Assim, os contrários não devem relacionar 
dois termos com base numa “identidade conce-
bida, uma analogia julgada, uma oposição imagi-
nada, uma similitude percebida” (DR, p. 228-229). 
Deleuze resume seu argumento numa entrevista: 

Creio que foi Lévi-Strauss quem mos-
trou a necessidade de distinguir as duas 
proposições seguintes: só as semelhan-
ças diferem [dialética – pressupõe-se 
uma identidade primordial por trás das 
diferenças], e apenas as diferenças se 
assemelham [contrários – a diferença é 
primordial para a identidade] (CS, p. 199). 

Há uma segunda razão pela qual é preciso evitar 
os opostos: eles implicam uma “proporção áurea”, 
segundo a qual o ponto privilegiado se encon-
tra em algum lugar entre os dois extremos. Esse 
compromisso com a média é a tragédia mais grave 
que aflige a apresentação retórica de Deleuze e 
Guattari, em Mil platôs, em relação ao que pare-
cem ser dualismos (liso/estriado, molar/molecu-
lar, arborescente/rizomático). Seu efeito infeliz é 
a formação de uma legião de comentadores des-
compromissados que pregam a moderação. Em 
resposta, devemos contaminar cada um desses 
pares conceituais com um terceiro termo vindo de 
fora. Deleuze e Guattari dão o exemplo, na maneira 
como reimaginam o Estado tripartido de Dumézil 
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como dois polos opostos cercados por um terceiro 
termo vindo de fora. Nossa reformulação deverá 
seguir de perto o atomismo de Deleuze, segundo 
o qual a relação entre dois termos se dá através 
da produção de um terceiro termo independente. 
Para deixar claro o que está em jogo: em Mil platôs, 
diz-se que o Estado é feito de dois polos opostos, 
um polo liberal e um polo autoritário, que operam 
de fato segundo uma “complementariedade” indis-
tinta da lógica dialética da negação determinada 

– é esse modelo de relação que devemos evitar a 
todo custo.38 É por isso que Dark Deleuze opõe 
sombrio [dark] e alegre, não sombrio e luminoso, 
nem alegre e triste. Cada contrário é um cami-
nho que se bifurca, uma rota alternativa para os 
momentos em que somos tentados pela afirmação.

Listados a seguir estão os termos contras-
tantes. Na coluna da esquerda, listei uma série 
de tarefas. Nas outras duas colunas, apresentei 
abordagens contrárias, uma alegre e uma sombria. 
A associação entre cada termo e seu contrário é 
puramente incidental. O contrário de cada termo 
não está dado de antemão, como se ambos esti-
vessem implicados mutuamente. Indiquei termos 
sombrios com base na sua capacidade de usur-
par as operações de seus contrários. Abordagens 

38    Cf. Georges DUMÉZIL, Mitra-Varuna: An Essay on Two 
Indo-European Representations of Sovereignty [1984], transl. 
Derek Coltman (New York, Zone Books, 1988). Ver a seção 

“Diferença: disjunção exclusiva, não disjunção inclusiva”. 
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contrárias devem ser tomadas como mutuamente 
excludentes, pois constituem processos indepen-
dentes que devem cumprir sua tarefa sem recorrer 
ao outro. O que os torna sombrios é a posição exte-
rior a partir da qual as irregulares forças da escu-
ridão atacam a alegria do pensamento de Estado. 
O caráter estrangeiro dessa relação é o motivo 
pelo qual há um desequilíbrio perceptível entre os 
pares de termos contrastantes.

Meu principal objetivo é convencer os leitores 
a abandonar completamente as trajetórias ale-
gres, optando por seus contrários sombrios. Na 
melhor das hipóteses, esses contrários desvane-
cerão e se tornarão irrelevantes, depois de Dark 
Deleuze ter atingido seu ostensivo objetivo: o fim 
deste mundo, a derrota final do Estado e o comu-
nismo total. É muito mais provável que diversos 
aspectos da escuridão sejam capturados ao longo 
desse processo. Como toda máquina de guerra, 
um termo sombrio é derrotado quando assume 
isomorficamente as relações ou as formas de seu 
equivalente alegre. Portanto, vale a pena repe-
tir esta advertência feita em Mil platôs: mesmo 
quando contrária, nunca acreditar que a escuridão 
basta para nos salvar.
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A tarefa

Sujeito

Existência

Ontologia

Diferença

Diagrama

Organização

Ética

Afeto

Velocidade

Fluxos

Substância

Nomadismo

Distribuição

Política

Cinema

O sensível

Criar conceitos

Agenciamentos

Gênese

Realismo

Disjunção inclusiva

Complexidade

Rizoma

Democracia 
processual

Intensidade

Aceleração

Produção

Tecnociência 

Pastoral

O nómos

Molecular

As forças dos corpos

Experiência

Destruir mundos

Desdevir

Transformação

Materialismo

Disjunção exclusiva

Assimetria

Desdobramento

Comunismo 
conspiratório

Crueldade

Fuga

Interrupção

Antropologia política

Bárbaro

O fora

Cataclísmica

Os poderes do falso

Indiscernibilidade

SombrioAlegre
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