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assembléia de monólogos: espetáculo aos câes

Facção Fictícia, 2019

“Um sujeito só é revolucionário quando há revolução; 
o resto do tempo apenas resiste ou provoca”. A frase do 
anarquista chileno Jesús Sepulveda nos indica um ponto 
importante da ação revolucionária: antes de uma revolu-
ção, ela não é mais que um desejo de revolução, um sonho 
revolucionário – um apelo. A atividade revolucionária 
sem uma revolução em curso é um incessante convite. Um 
convite para tomar partido, para se preparar para a luta 
pela liberdade – e a infinita luta que é a manutenção de 
qualquer liberdade. 

Movimentos sociais anarquistas, autonomistas e ou-
tras correntes antiautoritárias costumam elevar o consenso 
a um patamar quase sagrado, esquecendo-se de que a se-
dução, isto é, nossa capacidade de desenvolver práticas po-
líticas atraentes, é a maior ferramenta que produz adesões 
e inclui aliados: um panfleto convidando para ocupar um 
prédio pode ser um atrativo para quem tem predisposição a 
ação direta, mas uma ocupação viva, pulsante, acontecendo 
no meio da cidade, onde as pessoas se encontram, conspi-
ram, se organizam e conhecem juntas seu poder coletivo é 
irresistível. Antecipa-se aqui ao dizer que o maior chamado 
não é apelar para ação, mas sim a própria ação. 

Desde o primeiro grande manifesto dedicado a tocar 
a classe trabalhadora do campo e da cidade no jovem ca-
pitalismo do século XIX, O Manifesto do PARTIDO Co-
munista (é importante defini-lo em caráter institucional), 
publicado no mesmo ano em que a Primavera dos Povos 
irrompeu na Europa (1848), percebemos a importância dos 
textos curtos, objetivos, sintéticos e apelativos dedicados a 
inflamar as massas para derrubar a classe dominante. 

Chamados são manifestos: “vão direto ao ponto” 
(How to star a fire, Proposta I) e chegam a quem quiser 



escutar. Não é o momento de “demonstrar, argumentar 
ou convencer” (Appel, Proposta I). É o momento de “ir às 
evidências” (Appel, Proposta I), de “partir da situação e 
não recusá-la”. Como bem disse Bakunin: “O tempo já não 
está para ideias, mas para fatos e atos”.

Chamados servem para fazer encontrar. Lançar uma 
mensagem e esperar a resposta. Se são os corpos, as vidas 
organizadas, que fazem a revolta e a revolução, eles não as 
fazem isolados e fechados em si. Se encontrar é estabelecer 
alianças, descobrir uma mesma frequência de operação, 
produzir juntos o desejo de revolta e a criação de uma lin-
guagem comum. Compreender seu lugar enquanto classe 
subalterna e buscar destruir o sistema de classes, assim 
como qualquer identificação ou apego que possa se ter 
com essa posição na qual nos encontramos. Afinal, já per-
cebemos que a identidade proletária pode ser o pretexto 
para cometer as maiores atrocidades “em nome do povo”. 

Enquanto for necessário se encontrar e conspirar, fa-
remos chamados. Sejam escritos ou práticos. 

Nesta coletânea estão reunidos importantes chamados 
contemporâneos dedicados a fazer encontrar. O mais an-
tigo deles, Ai ferri corti, surgiu na Itália em 1998, mas há 
quem julgue que foi escrito já na década de 1970, fruto das 
longas jornadas do Maio Rastejante, objeto de vislumbre 
de Tiqqun em Isto não é um programa e de profunda aná-
lise propositiva de Marcello Tarì em Um comunismo mais 
forte que a metrópole. 

Ai ferri corti é também um clássico. Um chamado 
mais reconhecido e cultuado fora do país onde foi elabora-
do do que dentro. Não há delongas: “o segredo é realmente 
começar” (Ai ferri corti, Proposta II). Um dos mais impor-
tantes e autocríticos textos dos meios autonomistas, que 
um dia seria chamado de “insurrecionário”, deixa claro 
que, mesmo sendo importante a organização para a luta 
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e a rejeição de qualquer moral pacifista, nosso poder en-
quanto classe revolucionária “é estratégico e não militar”. 
Se nossa chance de vencer for medida apenas por nosso 
poder bélico para enfrentar o Estado, suas milícias e ca-
pangas, ou drones armados, darão facilmente conta de nos 
eliminar. Nossa resistência se apoia no fato de que a re-
pressão explícita torna a revolta ainda mais atraente, pois 
“a insurreição é a rápida emergência de uma banalidade: 
nenhum poder pode manter-se sem a servidão voluntária 
de quem o tolera”. E insurgir é mostrar que temos outras 
vontades, que é possível ter vontades que não sejam servir 
- e receber um salário por isso. A servidão não precisa de 
tanques patrulhando as ruas de uma cidade ocupada, mas 
apenas do medo do que pode vir acontecer caso eles saiam 
das casernas. Por isso, democracias são mais estáveis que 
regimes totalitários. 

Nenhum grupo étnico, político ou minoria que re-
presenta alguma ameaça à ordem é eliminado sem que 
antes seja difamado, desumanizado e tornado abjeto. Lu-
tamos para manter nossa existência e não minar a identi-
ficação e a solidariedade dos que ainda não tomaram par-
tido. Quando não pudermos contar com o fato de que ao 
menos alguns deles se solidarizarão com os que lutam ou 
desertarão e lutarão ao nosso lado; é precisamente neste 
momento que estaremos perdidos. Se a opinião pública 
conta alguma coisa nessa luta, é pelo fato de saber que o 
Estado só não mata mais porque sabe que a revolta é al-
tamente contagiosa. Por isso, os suplícios e execuções pú-
blicas no mundo ocidental deram lugar aos modernos e 
metódicos presídios, suas celas fora da cidade, distantes 
dos nossos olhos. É no momento da tortura pública que o 
mais perverso dos criminosos se torna uma vítima digna 
de dó, de pena ou, na mais perigosa das hipóteses, de soli-
dariedade. Existe um ponto onde os que apenas observam 
e não tomam partido irão dizer: «Basta! Esse suplício foi 
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longe demais». O perigo é que a opinião pública pode sem-
pre se tornar mais tolerante e indiferente. E a vanguarda 
que avançar demais sem olhar para os lados, sofrerá sozi-
nha e em silêncio a pena por sua ousadia insolente. Nesse 
momento, não existe imagem de tropa de choque usando 
força bruta contra manifestantes e transeuntes no horário 
nobre da TV que convença os que estão diante das telas a 
sair também para as ruas e resistir ao absurdo. 

Em seguida, um outro texto que se tornou clássico: Appel. 
O chamado dos grupos franceses sem um nome para usar, 
surgido em 2003 entre o fim da revista filosófica Tiqqun 
e do programático Comitê Invisível. Um panfleto curto, 
mas com a potência de uma bomba, idealizou-se em meio 
aos protestos contra o G8 em Gênova, 2001. Denuncian-
do a miséria dos meios anticapitalistas e antiglobalização 
que insistem em ser terreno fértil para o crescimento do 
mesmo deserto que o capitalismo não consegue espalhar 
mais, só aprofundar, o texto conecta noções de “guerra ci-
vil mundial”, introduzidas pelo Tiqqun, e prepara espaço 
para proposições partidárias, insurrecionárias e comu-
nais, que vieram apresentadas em 2007, em A insurreição 
que vem [primeiro texto de Comitê Invisível, inicialmen-
te publicado no Brasil pela Edições Baratas, em julho de 
2013]: “O anarquista da FA, o comunista de conselhos, o 
trotskista da Attac e o deputado da UMP partem de uma 
mesma amputação. Propagam o mesmo deserto. A polí-
tica, para eles, é a que se joga, que se diz, que se faz, que 
se decide entre as pessoas. A assembleia, que os junta a 
todos, que junta todos os humanos abstraindo-se dos seus 
mundos respectivos, forma o contexto político ideal. A 
economia, a esfera da economia, deriva logicamente daí: 
enquanto necessária e impossível gestão de tudo aquilo 
que deixamos à porta da assembleia, de tudo aquilo que, 
ao fazê-lo, constituímos enquanto não político e que de-
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pois toma forma: família, empresa, vida privada, praze-
res, gostos, cultura, etc. É por isso que a definição clássica 
da política propagandeia o deserto: abstraindo os huma-
nos do seu mundo, retirando-os do conjunto de coisas, 
de hábitos, de palavras, de fetiches, de afetos, de lugares, 
de solidariedades que fazem o seu mundo. O seu mundo 
sensível. E que lhe dão a sua consistência própria.” (Appel, 
Proposição II).

E seguem preparando terreno para críticas dos usos 
de instrumentos democráticos pelos movimentos de con-
testação: “A política clássica é o espetáculo glorioso dos 
corpos sem mundo. Mas a assembleia teatral das individu-
alidades políticas mascara mal o deserto em que consiste. 
Não existe sociedade humana separada do resto dos seres. 
Existe uma pluralidade de mundos. De mundos que são 
tanto mais reais quanto são partilhados. E que coexistem. 
A política, na verdade, é acima de tudo o jogo entre os di-
ferentes mundos, a aliança entre os que são conciliáveis e 
o afrontamento entre os que são irreconciliáveis.” (Appel, 
Proposição II).

A presença no mundo é fundamental para toda for-
ma de autonomia. A representação é a ausência. A as-
sembleia pode ser um grande momento de encontro, de 
coordenação e cooperação. Mas as decisões de cada gru-
po, comuna, indivíduo, devem ser sustentadas ao mesmo 
tempo pela autonomia e pela responsabilidade. Se “por 
um lado queremos viver o comunismo, por outro, gosta-
ríamos de espalhar a anarquia” (Appel, Proposição VI). E 
isso implica reconhecer a importância que as pequenas 
decisões cotidianas têm para a sustentação da vida. Isso 
já vemos bem na rotina de qualquer ocupação, favela, ou 
historicamente nos sovietes do início do século passado 
ou nas grandes cooperativas de produtores/consumidores 
da Venezuela contemporânea (sobre)vivendo à crise do 
regime Chavista. 
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Nesse sentido, urge não apenas tomar partido mas 
“construir o partido”: “um conjunto de lugares, de infra-
estrutura, de meios comunizados e os sonhos, os corpos, 
os murmúrios, os pensamentos, os desejos que circulam 
entre esses lugares, o uso desses meios e a partilha dessas 
infraestruturas” (Appel, Proposta VI). Se encontrar, mas 
não se contentar com a criação de novos meios ativistas 
radicais, que compartilham um mesmo modelo político 
e gosto teórico, encerrados em si, imunes à proliferação. 
Pois não há nada mais inofensivo que a rebeldia que res-
peita os paradigmas liberais individualistas. Nesse ponto 
o coletivo francês se aproxima da crítica do anarquista 
Murray Bookchin, à política de grupelhos guetificados, 
quando dizem, ainda no Appel, que: “Esse fato central é o 
triunfo do liberalismo existencial. O fato de admitirmos 
doravante como natural uma relação com o mundo fun-
dada sobre a ideia de que cada um tem a sua vida. Que 
esta consiste numa série de escolhas, boas ou más. Que 
cada um se define por uma amálgama de qualidades, de 
propriedades, que fazem de si, pela sua ponderação variá-
vel, um ser único e insubstituível. Que o contrato resume 
adequadamente a interação dos seres uns com os outros, 
e a respeita, em todas as suas virtudes. Que a linguagem 
é apenas um modo de comunicarmos. Que cada pessoa é 
um eu entre os outros eus. Que o mundo é na realidade 
composto, por um lado, de coisas a gerir e, por outro, de 
um oceano de eus. Que têm ainda por cima uma infeliz 
tendência de se transformarem em coisas, à força de se 
deixarem gerir.” (Appel, Proposta II)

Ou ainda: “O indivíduo liberal, aquele que nunca se 
exprime tão bem hoje em dia como quando se encontra 
nos movimentos pacifistas e cívicos, é aquele que é suposto 
ter apego pela sua liberdade, na exata medida em que essa 
liberdade não seja comprometedora e, sobretudo, que não 
procure se impor aos outros. O preceito estúpido de que ‘a 
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minha liberdade acaba onde começa a dos outros’ é tido 
hoje como uma verdade intransponível. Até John Stuart, 
que é no entanto um dos pilares essenciais da conquista 
liberal, notou que dela decorre uma infeliz consequência: 
é permitido desejar tudo, com a condição que não seja de-
sejado intensamente demais, que não passe os limites da 
esfera privada ou, em todo o caso, os da ‘liberdade de ex-
pressão’ pública.” (Appel, Proposta IV)

Appel antecipa, nessa questão, as considerações sobre 
os limites dos milieus, os meios ativistas, das subculturas 
anticapitalistas apresentadas ao logo de A Insurreição que 
vem, quando o já nomeado Comitê Invisível diz que “Os 
meios culturais e ativistas devem ser particularmente evi-
tados... Todos os meios são contrarrevolucionários, pois o 
seu único objetivo é o de preservar o seu triste conforto.” 
(Edições Baratas, 2013)

Com a enorme repercussão do Appel, chamados e mani-
festos se tornaram uma propaganda atraente nos meios 
anarquistas e dos movimentos autônomos, provocando 
eco em outros continentes. É nesse caminho que encon-
tramos Hello, um chamado publicado em algum lugar dos 
Estados Unidos, que traz uma capa e apresentação estética 
muito semelhante ao Appel. Ao ler o panfleto, é impossível 
não lembrar de Deleuze dizendo que o papel do filósofo é 
criar conceitos. Mas o mesmo Deleuze também disse que 
ter uma boa ideia é algo muito raro. Quase que um fenô-
meno extraordinário. Isso é exatamente o que aconteceu 
com as pessoas que escreveram Hello: tentaram apresentar 
novos conceitos, suas boas ideias, mas falharam mostran-
do que não basta querer apresentar ideias, é preciso ter 
boas ideias para se apresentar. 

A tentativa de “fabricar conceitos” é evidente com 
sua proposta de distinção entre “Tudo” e “tudo” como 
uma noção de um todo global, talvez numa tentativa de 
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lançar um “Império”, como fizeram os camaradas fran-
ceses; e a própria genealogia do uso da palavra hello [olá] 
como fruto da impessoalidade fundada na era das tele-
comunicações, que permeou todo o ethos dos cidadãos. 
Temos a impressão de ler um texto encomendado, como 
se alguns editores precisassem de “um chamado”, com 
“conceitos inovadores” e tudo que se tem direito. Mas, 
ao contrário de Marx e Engels, que também escreveram 
seu apelo sob encomenda, nossos camaradas dificilmen-
te entrarão para a história dos grandes chamados. Talvez 
esse seja um dos impactos da presunção do franceses do 
Tiqqun e Comitê Invisível: essa pretensa necessidade em 
criar conceitos a todo tempo (guerra civil, jovensinha, 
Bloom, Império, deserto, etc) e levá-los a sério, a tal pon-
to que acabam se autorreferenciando a todo tempo, como 
se a relevância de suas obras fossem imediatamente re-
conhecíveis e assimiláveis. No caso de Tiqqun e Comitê 
Invisível, a leitura se tornar hermética demais para pes-
soas não familiarizadas aos meios insurrecionários/pós-
-estruturalistas/continentais. E talvez seja por isso que 
este livro surja. 

No caso dos estadunidenses, o texto apenas tenta 
imitar uma coreografia onde a elaboração de neologismos 
conceituais simplesmente oculta uma falta de conteúdo e 
de inovação da verdade. 

Por fim, How to start a fire, surgido na costa leste dos Es-
tados Unidos. Um chamado para a articulação local e em 
rede de territórios em processo de busca por autonomia e 
liberdade. Surgiu como primeiro texto público de uma or-
ganização de bairro fertilizada em algum lugar do estado 
da Geórgia, e agora já conta com uma rede de coletivos e 
espaços autônomos em todo o país - conectando-se agora 
com o Brasil e outras partes do continente. Por isso, é im-
portante estar atento.
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Como já citamos, o texto também parte de um ob-
viedade, da noção compartilhada da situação: nossa civi-
lização entrou em colapso. E, concordando com o antes 
disse Paulo Arantes, os autores também apontam que o 
pessimismo quanto a um futuro de desastres causados 
pela atividade econômica capitalista não são mais parte 
dos discursos da esquerda e de ambientalistas: “até mesmo 
a NASA e o IPCC começaram a soar o alarme da catástro-
fe ecológica (...) e da vida como a conhecemos”.

A linguagem do texto é direta e compartilha o flow 
das ruas de Atlanta, não se preocupando a forçar novos 
ou obscuros conceitos: “Nesse momento, aprendemos 
bem que o ambiente em que habitamos - chame de Ca-
pitalismo, Civilização, Império, Ocidente - é construído 
para prevenir qualquer forma de ameaça à ordem vigente” 
(How to start a fire, Proposta I).

No entanto, não podemos deixar de apontar o risco 
que assumem ao deixar de lado posições políticas histo-
ricamente construídas ao longo de dois séculos de luta 
dos trabalhadores, como se essas fossem meras questões 
de “identidade” ou questão de gosto pessoal: “As identida-
des políticas que nos oferecem - anarquista, ambientalista, 
marxista, socialista - foram construídas em/para um es-
pecífico momento histórico que já se foi” (How to start a 
fire, Proposta I).

Mas isso não é suficiente para tirar o brilho de seu 
chamado. Seu valor peculiar está em não se esforçar ape-
nas em dizer às pessoas “o que fazer” ou “como é que se 
faz”, mas em compartilhar reflexões críticas sobre o que 
já se está fazendo ao escrever, ao nos relatar que “no de-
correr dos últimos quatro anos, começamos um processo 
espontâneo e intencional de constituição de nós mesmos 
enquanto uma matéria e força insurrecional. Nos encon-
tramos nas ruas e nos parques transformados pelas mul-
tidões que os ocuparam. Mesmo que nossa história tenha 
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sua origem em encontros casuais - nas escolas, nos whos, 
nos bares, nas ocupações - situamos a emergência de nosso 
poder coletivo nas ondas da agitação que ajudamos a com-
por.” E continuam: “um depósito no lado oeste tem cami-
nhões e equipes que vão até hotéis abandonados e instala-
ções de resíduos industriais coletando matéria-prima (...) 
Um clube de dança permite que as pessoas se misturem à 
multidão após um protesto que acabou em tumulto (...). 
Máquinas copiadoras universitárias são hackeadas para 
impressões gratuitas na assembleia que acontecerá no fim 
de semana (...). Um barraco no lago cedida por uma fa-
mília será reaproveitada para acomodar cem pessoas para 
uma reunião estratégica no verão. Lentamente algo está 
acontecendo”. (How to start a fire, Proposta I)

Com a intimidade de quem abre um diário da comu-
na e sua rede de apoio para novos possíveis apoiadores, 
percebemos que é cabível chamar - e seduzir - para a luta 
em curso. Não apenas para a concordância quanto às ideias 
abstratas ou proposições unicamente futuras. Quando fa-
lamos do que já fazemos, elencamos e contextualizamos 
nossa história, assim como que tipo ou conjunto de ações 
nos trazem até aqui. Não para esnobar algum currículo 
militante, mas para deixar claro que somos comuns, com 
ideias e vontades comuns. Apenas escolhemos nos organi-
zar para tornar o uso de nosso potencial coletivo possível 
a nós e a todos. Colocando-nos assim de encontro aos in-
teresses do Estado e do Mercado, que dependem de que 
continuemos a abrir mão de nosso potencial e nossa auto-
-organização enquanto classe oprimida e proletarizada. 
Pois nossa alegria em escolher e lutar por uma vida melhor 
fora do capitalismo, que seja possível para todos os povos 
e em todos os lugares, não é melhor ou necessariamen-
te mais atraente que a alegria que sente o funcionário ou 
a diretora de empresa que chegam do trabalho no fim de 
tarde e assistem TV enquanto jantam. “Há muitas outras 
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coisas que podemos compartilhar além de nossas senhas 
no Netflix” (How to start a fire, Proposta I). Chamar é ima-
ginar um mundo novo. 

E para não imaginarmos nem buscarmos sozinhos 
esse mundo novo apenas para nós é que precisamos conti-
nuar fazendo chamados.
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appel 

frança, 2003



Nada falta ao triunfo da civilização.
Nem o terror político nem a miséria afetiva.

Nem a esterilidade universal.
O deserto não pode crescer mais: está por todo o lado.

Mas pode ainda se aprofundar.
Perante a evidência da catástrofe, há os que se indignam e 

os que agem, os que denunciam e os que se organizam.
Nós estamos do lado dos que se organizam.

proposta i



Escólio

ISTO É UM CHAMADO. Ou seja, dirige-se aos que qui-
serem escutar.

Não nos daremos ao trabalho de demonstrar, argu-
mentar ou convencer.

Iremos à evidência.
A evidência não é, desde logo, uma questão de lógica, 

de raciocínio.
É do domínio do sensível, do domínio dos mundos.
Cada mundo possui as suas evidências.
A evidência é aquilo que se partilha ou que divide.
Depois da qual toda a comunicação volta a ser possí-

vel, não mais imaginada, mas a construir.
Ensina-SE tão bem a duvidar, a fugir, a calar, a guar-

dar para nós essa rede de evidências que nos constitui. 
Ensina-SE tão bem que todas as palavras nos escapam 
quando queremos gritar.

Quanto à ordem sob a qual vivemos, cada um sabe a que se 
agarrar: o império cega a vista.

Que um regime social agonizante não tenha outra 
justificação para a sua arbitrariedade senão a sua absurda 
determinação – a sua determinação decrépita – em sim-
plesmente durar;

Que a polícia, mundial ou nacional, tenha obtido to-
tal liberdade para ajustar contas com aqueles que não a 
seguem direito;

Que a civilização, ferida no seu coração, nada mais 
encontre, na guerra permanente em que se lançou, senão 
os seus próprios limites;

Que esta fuga para a frente, já quase centenária, não 
produza mais do que uma série infindável de desastres 
cada vez mais frequentes;

Que a massa de humanos se acomode a golpes de 
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mentiras, de cinismo, de embrutecimento ou de recom-
pensas a esta ordem de coisas;

Ninguém pode fingir ignorá-lo.
E o esporte que consiste em descrever sem fim, com 

complacência variável, o desastre presente, não é mais do 
que uma outra maneira de dizer: “É assim”; a palma da 
infâmia é atribuída aos jornalistas, a todos aqueles que 
aparentam redescobrir, a cada manhã, as sujidades que 
haviam constatado na véspera.

Mas o que mais perturba, no momento, não são as ar-
rogâncias do império, mas antes a debilidade do contra-
-ataque. Como uma paralisia colossal. Uma paralisia de 
massas, que tanto diz que nada há a fazer, enquanto ainda 
fala, como concede, se a isso é obrigada, que “há tanto a 
fazer” – o que não é diferente. Depois, à margem desta pa-
ralisia, o “é realmente necessário fazer alguma coisa, não 
interessa o quê” dos ativistas.

Seattle, Praga, Gênova, a luta contra os OGM ou o movi-
mento dos desempregados, ocupamos o nosso lugar, to-
mamos partido nas lutas dos últimos anos;

E certamente não ao lado da Attac ou dos Tutti Bian-
chi.

O folclore contestatório deixou de nos distrair.
Na última década, vimos o marxismo-leninismo re-

tomar o seu monólogo entediante em bocas ainda estu-
dantis.

Vimos o anarquismo mais puro também negar aquilo 
que não compreende.

Vimos o economicismo mais vulgar – o dos amigos 
do Le Monde Diplomatique – tornar-se a nova religião 
popular. E o negrismo impor-se como única alternativa à 
desorientação intelectual da esquerda mundial.

Por todo o lado, o militantismo dedicou-se a edificar 
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as suas construções oscilantes, as suas redes depressivas, 
até o esgotamento.

Foram necessários apenas três anos à polícia, sindi-
catos e outras burocracias informais para tomar conta do 
curto “movimento antiglobalização”. Para o quadricular. 
Para o dividir em “terrenos de luta”, tão rentáveis quanto 
estéreis.

A esta hora, de Davos a Porto Alegre, do Medef à CNT, o 
capitalismo e o anticapitalismo descrevem o mesmo ho-
rizonte ausente. A mesma perspectiva limitada de gestão 
do desastre. 

O que se opõe à desolação dominante não é, em de-
finitivo, mais do que outra desolação, pior aprovisionada. 
Por todo o lado se trata da mesma ideia tola de felicidade. 
Os mesmos jogos de poder tetanizados. A mesma desar-
mante superficialidade. O mesmo analfabetismo emocio-
nal. O mesmo deserto.

Afirmamos que esta época é um deserto, e que este deserto 
se aprofunda sem cessar. Isto, por exemplo, não é poesia, é 
uma evidência. Uma evidência que contém muitas outras. 
Nomeadamente a ruptura com tudo o que protesta, tudo o 
que denuncia e comenta sobre o desastre.

Quem denuncia isenta-se.
Tudo se passa como se os esquerdistas acumulassem 

motivos para se revoltarem da mesma maneira que o ges-
tor acumula meios de dominação.

Da mesma maneira quer dizer com o mesmo prazer.
O deserto é o progressivo despovoamento do mundo.
O hábito que adquirimos de viver como se não 

estivéssemos no mundo. O deserto está na proletarização 
contínua, massiva, programada das populações, tal como 
nos subúrbios californianos, lá onde o sofrimento consiste 
justamente no fato de ninguém parecer já reconhecê-lo.
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Que hoje não se consiga discernir o deserto, só con-
firma ainda mais o deserto.

Alguns procuram nomear o deserto. Designar o que nele 
se deve combater, não enquanto ação de um agente es-
trangeiro, mas como um conjunto de relações. Falaram de 
espetáculo, de biopoder, de império. Mas também isso se 
veio juntar à confusão em vigor.

O espetáculo não é uma abreviação cômoda de meios 
de comunicação de massas; reside sobretudo na crueldade 
com que tudo nos reenvia incessantemente para a nossa 
própria imagem.

O biopoder não é um sinônimo de segurança social, 
Estado-providência ou indústria farmacêutica; antes, se 
aloja aprazivelmente na inquietação que nos trazem os 
nossos corpos bonitos, numa certa estranheza física, tanto 
em relação a si como aos outros.

O império não é uma espécie de entidade suprater-
restre, uma conspiração planetária de governos, de redes 
financeiras, de tecnocratas e de multinacionais. O império 
está em todo o lado onde nada se passa. Em todo o lado 
onde tudo funciona. Lá onde reina a situação normal.

É a força de encarar o inimigo como um sujeito que 
nos enfrenta – em vez de o reconhecer como uma relação 
que nos domina – que nos faz adoecer na luta contra a do-
ença. Que reproduzimos, sob o pretexto da “alternativa”, 
o pior das relações dominantes. Que nos pomos a vender 
a luta contra a mercadoria. Que nascem as autoridades da 
luta antiautoritária, o feminismo com grandes tomates e 
os linchamentos [ratonnade] antifascistas.

Nós somos, a todo o momento, parte integrante de uma si-
tuação. No seu seio, não existem sujeitos e objetos, eu e os 
outros, as minhas aspirações e a realidade, mas o conjunto 
das relações, o conjunto dos fluxos que a atravessam.

102 chamado



Existe um contexto geral – o capitalismo, a civiliza-
ção, o império, como quisermos –, um contexto geral que 
não pretende apenas controlar todas as situações, mas, 
muito pior, procura assegurar que não se tornem frequen-
tes as situações. Ornamentam-SE as ruas e as casas, a lin-
guagem e os afetos, e depois o ritmo mundial que arrasta 
tudo isso exerce o seu efeito singular. Por todo o lado SE 
faz de conta que os mundos deslizam uns sobre os outros, 
ou se ignoram. A “situação normal” é essa ausência de si-
tuação.

Organizar-se quer dizer: partir da situação e não re-
cusá-la. Tomar partido no seu seio. E aí tecer as solidarie-
dades necessárias, materiais, afetivas e políticas. É isso que 
faz qualquer greve em qualquer escritório, em qualquer fá-
brica. É isso que faz qualquer grupo. Qualquer resistência. 
Qualquer partido revolucionário ou contrarrevolucioná-
rio.

Organizar-se quer dizer: tornar a situação consisten-
te. Torná-la real, palpável.

A realidade não é capitalista.

Assumir uma posição no seio de uma situação cria a ne-
cessidade de estabelecer alianças e, por isso, de estabelecer 
certas linhas de comunicação e de circulação mais amplas. 
Por seu turno, essas novas associações reconfiguram a si-
tuação.

Chamaremos a situação em que nos encontramos de 
“guerra civil mundial”. Situação na qual já ninguém está 
em condições de circunscrever o afrontamento das forças 
presentes. Nem sequer o direito, que entra cada vez mais 
em jogo como uma outra forma de afrontamento genera-
lizado.

O NÓS que aqui se exprime não é um NÓS delimitá-
vel, isolado, o NÓS de um grupo. É o NÓS de uma posição. 
Essa posição afirma-se nesta época como uma dupla seces-
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são: secessão com o processo de valorização capitalista de 
um lado, secessão, em seguida, com tudo aquilo que uma 
simples oposição ao império, mesmo se extraparlamentar, 
impõe de esterilidade; secessão, portanto, com a esquerda. 
Para o que “secessão” indica menos a recusa prática de co-
municar do que uma disposição a formas de comunicação 
tão intensas que arrancam ao inimigo, lá onde se estabele-
cem, a maior parte das suas forças.

Para ser breve, diremos que tal posição pede empres-
tada aos Black Panthers a força de irrupção, à autonomia 
alemã as cantinas coletivas, aos neoludditas ingleses as 
casas nas árvores e a arte da sabotagem, às feministas ra-
dicais a escolha das palavras, aos autônomos italianos a 
autorredução de massas e ao movimento do 2 de Junho a 
alegria armada.

Deixou de existir outra amizade, para nós, que não seja 
política.
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