


Isto não é um programa

TIQQUN



índice

nota da edição 5

rede!nir a con"ituosidade histórica! 7

extirpar-se da morti!cação francesa! 15

maio rastejante contra maio triunfante! 19

o partido imaginário e o movimento operário 25

esmagar o socialismo!  29

armar o partido imaginário! 39

a autonomia vencerá! 57

viver-e-lutar 69

os infortúnios do guerreiro civilizado 79

guerrilha difusa! 89

e o Estado naufraga no partido imaginário... 98

a fábrica do cidadão 112

a tradição da biopolítica 120

refutação do negri-ismo 131

e guerra ao trabalho! 140

notas 154



5

nota da edição

As citações que aparecem ao longo do texto ora foram tra-
duzidas de suas línguas originais, ora retiradas de edições 
consolidadas em português, ora feitas a partir da edição 
francesa, conforme indicado. 

O texto original de Isto não é um programa (TIQQUN, 
Ceci n’est pas un programme. Rouen: Éditions VLCP, 
2006) não apresenta notas explicativas ou bibliográ!cas. 
Considerando-se a situação especí!ca do leitor brasileiro 
– alheio ao (ou ao menos distanciado do) contexto da pu-
blicação original –, optou-se aqui por incluir tais notas, 
conforme a edição estadunidense (TIQQUN, !is is not 
a program. Los Angeles: Semiotext(e), 2011). Assim, as 
referências bibliográ!cas no corpo do texto foram man-
tidas como no original e completadas em nota de rodapé 
– por pesquisa desta tradução ou partindo do que já havia 
sido estabelecido na edição estadunidense. Procedeu-se do 
mesmo modo com as notas explicativas sobre siglas, gru-
pos políticos ou conceitos.





redefinir a conflituosidade histórica!

Não acredito que as pessoas simples pensem que exista, a 

curto prazo, o risco de uma dissolução rápida e violenta do 

Estado e de uma guerra civil aberta. Em vez disso, o que 

ganha espaço é a ideia de uma guerra civil latente, para 

empregar uma forma jornalística, de uma guerra civil de 

posição que retiraria toda a legitimidade do Estado.

Terrorisme et démocratie, Éditions sociales, 1978. 1

7



8

De novo a experimentação às cegas, sem protocolo ou 
quase isso. Tão pouco nos foi transmitido; esta talvez pu-
desse ser uma oportunidade. De novo a ação direta, a des-
truição sem sentenças, o enfrentamento bruto, recusa de 
qualquer mediação: aqueles que não querem compreender 
não obterão nenhuma explicação de nossa parte. De novo 
o desejo, o plano de consistência2 de tudo o que fora re-
primido por várias décadas de contrarrevolução. De novo 
tudo isso, a autonomia, o punk, a orgia, a revolta, mas sob 
um prisma inédito, amadurecido, pensado, desembaraça-
do das esquivas do novo.

Por meio de muita arrogância, operações da “polícia in-
ternacional” e comunicados de vitória permanente, um 
mundo que se apresentava como sendo o único possível, 
como o coroamento da civilização, soube se tornar violen-
tamente detestável. Um mundo que acreditava ter esva-
ziado seu entorno descobre o mal nas suas entranhas, em 
meio a seus !lhos. Um mundo que celebrou uma vulgar 
mudança de ano como uma mudança milenar começa a 
temer por seu milênio. Um mundo que se posicionou de 
maneira durável sob o signo da catástrofe percebe a con-
tragosto que o desmoronamento do “bloco socialista” não 
pressagiava seu triunfo, mas sim a inelutabilidade de seu 
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próprio desmoronamento. Um mundo que se fartava com 
os sons do !m da História, do século americano e da falha 
do comunismo deverá pagar por sua leveza.

Nessa conjuntura paradoxal, esse mundo, ou seja, no fun-
do, sua polícia, recompõe um inimigo à altura, folclórico. 
Ele fala de Black Bloc, de “circo anarquista itinerante”, de 
uma ampla conspiração contra a civilização. Ele faz pensar 
na Alemanha descrita por Von Salomon em Os Reprova-
dos,3 assombrada pelo fantasma de uma organização secre-
ta, a O.C., “que se expande como uma nuvem carregada de 
gás” e a quem SE4 atribui todos os re"exos intensos de uma 
realidade sujeita à guerra civil. “Uma consciência culpada 
busca conjurar a força que a ameaça. Ela cria para si um 
espantalho a que possa importunar de acordo com sua von-
tade, e acredita, assim, garantir sua segurança”, não é isso?

Afora essas elucubrações convencionais da polícia impe-
rial, não há legibilidade estratégica nos acontecimentos 
atuais. Não há legibilidade estratégica nos acontecimentos 
atuais porque isso suporia a constituição de algo comum, 
algo minimamente comum entre nós. E esse algo comum 
assusta a todo mundo, faz Bloom5 recuar, provoca suor e 
estupor porque leva a univocidade até o centro de nossas 
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vidas suspensas. De modo geral, aprendemos o hábito 
dos contratos. Fugimos de tudo o que se pareça com um 
pacto, porque um pacto não pode ser rescindido; ou ele 
é respeitado ou traído. E, no fundo, isso é o mais difí-
cil de entender: que o impacto de uma negação depende 
da positividade de algo comum; que é a nossa maneira de 
dizer “eu” que determina a força da nossa maneira de di-
zer “não”. Muitas vezes !camos admirados com a ruptura 
de qualquer transmissão histórica, com o fato de que, há 
pelo menos cinquenta anos, mais nenhum “pai” seja capaz 
de contar sua vida a “seus” !lhos, de fazer uma narrativa 
disso que não seja um descontínuo salpicado de anedotas 
ridículas. O que se perdeu, na verdade, foi a capacidade 
de estabelecer uma relação comunicável entre nossa his-
tória e a História. No fundo disso tudo, existe a crença de 
que, renunciando a qualquer existência singular, abdican-
do de qualquer destino, ganharíamos um pouco de paz. 
Os Bloom acreditaram que bastava desertar do campo de 
batalha para que a guerra parasse. Mas não foi nada disso. 
A guerra não parou, e aqueles que se recusavam a assu-
mir isso atualmente se encontram apenas um pouco mais 
desarmados, um pouco mais des"gurados que os outros. 
Todo o grandioso magma de ressentimento que borbulha 
hoje nas entranhas dos Bloom, e que jorra num desejo para 
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sempre não cumprido de ver cabeças rolando, de encontrar 
culpados, de obter uma espécie de penitência generalizada 
por toda a história passada, brota daí. Temos necessidade 
de uma rede!nição da con"ituosidade histórica que não é 
intelectual, é vital.

Eu digo rede"nição porque uma de!nição da con"ituosi-
dade histórica nos precede, e a ela era reportado qualquer 
destino no período pré-imperial: a luta de classes. Essa de!-
nição não funciona mais. Ela condena à paralisia, à má-fé 
e à falação. Mais nenhuma guerra pode ser empreendida, 
nenhuma vida pode ser vivida nessa armadura de outra 
época. Para continuar na luta hoje, é preciso livrar-se da 
noção de classe e, junto, também de todo seu cortejo de 
origens certi!cadas, de sociologismos reconfortantes, de 
próteses de identidade. A noção de classe atualmente só 
serve para organizar a banheira de neuroses, de separação 
e de processo permanente na qual SE deleita de maneira 
tão mórbida na França em todos os meios e há tanto tem-
po. A con"ituosidade histórica não opõe mais dois gran-
des aglomerados molares, duas classes, os explorados e os 
exploradores, os dominantes e os dominados, os dirigentes 
e os executantes, entre os quais, a cada caso, seria possível 
traçar uma separação. A linha de frente não passa mais 
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bem no meio da sociedade, mas sim bem no meio de cada 
um, entre o que faz de alguém um cidadão, seus predica-
dos, e o restante. Da mesma forma, é em cada meio que a 
guerra se sujeita entre a socialização imperial e aquilo que 
desde já lhe escapa. Um processo revolucionário pode ser 
empenhado a partir de qualquer ponto do tecido biopolí-
tico, a partir de qualquer situação singular, acusando até 
a ruptura da linha de fuga que a atravessa. Na medida em 
que ocorrem tais processos e rupturas, existe um plano de 
consistência que lhes é comum, o da subversão anti-impe-
rial. “O que dá generalidade à luta é o próprio sistema do 
poder, todas as suas formas de exercício e aplicação.”6 A 
esse plano de consistência chamamos de Partido Imaginá-
rio, para que em seu próprio nome !que exposto o artifício 
de sua representação nominal e, a fortiori, política. Como 
todo plano de consistência, o Partido Imaginário está, ao 
mesmo tempo, já atuando e sendo construído. Construir 
o Partido, daqui em diante, não quer mais dizer construir 
a organização total dentro da qual todas as diferenças éti-
cas poderiam ser colocadas entre parênteses em vista da 
luta; construir o Partido, de agora em diante, quer dizer 
estabelecer as formas de vida em suas diferenças, intensi"-
car, complexi"car as relações entre elas, e elaborar entre nós 
a guerra civil da maneira mais sutil possível. Uma vez que o 
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mais temível estratagema do Império é amalgamar numa 
grande representação de destaque – a da “barbárie”, das 
“facções”, do “terrorismo”, quiçá até dos “extremismos 
opostos” – tudo o que se opõe a ele, lutar contra ele pas-
sa essencialmente pelo fato de nunca deixar confundir as 
frações conservadoras do Partido Imaginário – milicianos 
libertários, anarquistas de direita, fascistas insurrecionais, 
jihadistas qutbistas, partidários da civilização camponesa 
– com suas frações revolucionário-experimentais. Assim, 
construir o Partido não se coloca mais em termos de orga-
nização, mas em termos de circulação. Isso signi!ca que, 
se ainda há um “problema de organização”, este é o da 
organização da circulação dentro do Partido. Pois somente 
a intensi!cação e a elaboração de encontros entre nós po-
dem contribuir para o processo de polarização ética e para 
a construção do Partido.

É certo que a paixão pela História é, de modo geral, com-
partilhada por corpos incapazes de viver o presente. Por 
isso, não considero despropositado voltar às aporias do 
ciclo de lutas iniciado no começo dos anos 60, agora que 
um novo ciclo se abre. Nas páginas seguintes, serão feitas 
várias referências à Itália dos anos 70, uma escolha que 
não é arbitrária. Se eu não receasse me prolongar muito, 
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mostraria facilmente como aquilo que então estava em 
jogo, em sua forma mais desnudada e brutal, ainda conti-
nua, em grande medida, da mesma forma para nós – ainda 
que os ânimos por ora estejam menos extremados. Guat-
tari escreveu em 1978: “Mais do que considerar a Itália 
como um caso à parte, cativante, mas aberrante no !nal 
das contas, não deveríamos buscar esclarecer de fato ou-
tras situações sociais, políticas e econômicas, de aparência 
mais estável, oriundas de um poder estadístico mais bem 
assegurado, por meio da leitura das tensões com as quais 
esse país lida hoje?”7 A Itália dos anos 70 continua sendo, 
em todos os aspectos, o momento de insurreição mais pró-
ximo de nós. É desse ponto que devemos partir, não para 
contar a história de um movimento passado, mas para 
a!ar as armas da guerra em andamento.


	nota da edição
	redefinir a conflituosidade histórica!
	extirpar-se da mortificação francesa!
	maio rastejante
	 contra maio triunfante!
	o partido imaginário 
	e o movimento operário
	esmagar o socialismo! 
	armar o partido imaginário!
	a autonomia vencerá!
	viver-e-lutar
	os infortúnios do guerreiro civilizado
	guerrilha difusa!
	e o Estado naufraga no partido imaginário...
	a fábrica do cidadão
	a tradição da biopolítica
	refutação do negri-ismo
	e guerra ao trabalho!
	notas

