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CITOYENS, GO HOME! 
glac edições

 

O título desta publicação tem origem numa pixação 

político-subjetiva que apareceu na cidade de Paris. 

A história social e especulativa em torno do escrito 

anônimo, “Citoyens, GO HOME!”, o inscreve no contexto 

das lutas de alter-globalização ou altermundismo do fim 

dos anos 1990 e início dos anos 2000, em Paris e em 

diversas partes do mundo. É no mesmo período que a 

revista Tiqqun publica suas duas únicas edições e que o 

filósofo italiano Giorgio Agamben publica A comunidade 

que vem – ambos aprofundando um questionamento 

sobre as noções ocidentais de civilização e cidadania, 

(des)atualizadas então diante do diagnóstico sobre o 

multifacetado Estado de Exceção vigente em escala 

global. 

A inscrição – Citoyens, GO HOME! – se torna 

importante para nós por abarcar, de modo tanto 

metafórico como direto, ao menos dois sentidos inter-



relacionados, dos âmbitos da linguagem e da história. 

Deste modo: a) o uso das línguas francesa e inglesa 

em uma única sentença tem a função aparente de 

proporcionar ao leitor uma rápida apreensão, como 

slogan ou palavra de ordem; b) por outro lado, o uso 

das duas línguas implica uma fagulha de consciência, 

relativa ao poderio econômico e cultural norte-americano 

– pois o leitor que se reconhece como cidadão (francês, no 

caso), ao receber a ordem expressa de voltar para casa, 

é tratado como um ianque; ele próprio, como citoyen, 

parte ativa na estrutura imperial que o aparta do assim 

chamado espaço público. Em contraposição, o leitor 

que não se reconhece como um cidadão mantém-se na 

rua, constituindo uma possível coletividade sem-teto: 

autoproclama-se um não-cidadão francês que, ao mesmo 

tempo, não admite a “dominação” estadunidense. Nessa 

posição, o leitor da frase resiste tanto ao Estado quanto 

ao Império. A cidadania local é incutida pelo cidadão 

universal, e os seus desreconhecimentos não carecem 

de algozes no presente.

*

Cidadãos, voltem pra casa! é um programa de debates 

e produção de conteúdos que surgiu como parte de uma 

pesquisa coletiva, iniciada em 2014, acerca da elaboração 

intelectual – crítica política metafísica – processada na 

passagem de Tiqqun ao Comitê Invisível. O programa 

abrange os escritos em torno da constelação de não-
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autores, Tiqqun-Comitê, de 1999 até a atualidade.

Durante o ano de 2016, a partir da leitura e das 

discussões ocorridas no interior de um grupo de 

estudos organizado na cidade de São Paulo por um 

aglomerado de amigos,1 coordenou-se a primeira edição 

do programa, com o subtítulo Império e Anonimato, que 

consistiu numa longa sessão de debate entre diferentes 

editores lusófonos – autônomos e institucionais – dos 

autoproclamados não-autores franceses, realizada no 

dia 18 de junho de 2016 na Oficina Cultural Oswald 

de Andrade (São Paulo–SP, Brasil).

A sessão foi mediada pela artista e pesquisadora 

Clara Ianni, com a participação dos editores Leonardo 

Araujo Beserra (Glac), Miguel Carmo (Antipáticas), 

Abigail Campos Leal (Translésbichas), Denise Algures, 

Roberto Winter (Dazibao) e Peter Pál Pelbart (N-1), 

a fim de debater as múltiplas propostas literárias, 

filosóficas e políticas deixadas por Tiqqun, Comitê 

Invisível e outras vozes ou grupos anônimos. A fala de 

cada um dos convidados partiu da escolha de algum 

texto dos não-autores, editado ou a ser publicado em 

língua portuguesa, buscando, por meio da análise 

crítica, uma contextualização e uma aclimatação 

local (brasileira e portuguesa) dessa constelação de 

1 N. da E.: o grupo de estudos se centrou, ao longo do ano de 2016, em 
discutir e ler esse conjunto de textos. Foi criado por Leonardo Araujo Beserra 
e Clara Ianni, e teve como integrantes, além dos citados: Gustavo Torrezan, 
Gian Spina, Fábio Tremonte, Gabriel Lemos, Roberta Costa, Fernanda Taddei, 
Andrea Lanzoni, Felipe Iskor, Abigail Campos Leal e Cadu Valadão. Também 
teve colaborações de Gustavo Motta, Isabella Rjeille, Yudi Rafael, Alex Flynn, 
Lucas Parente e Daniel Nogueira de Lima.  
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ideias, das experiências de subversões, idealizações 

insurrecionais, axiomatizações neoliberais sofridas pelos 

movimentos e coletividades políticos espalhados pelo 

mundo nos últimos anos. Apareceram aí diálogos críticos 

e reflexivos sobre as asseverações surgidas no escopo 

de produção desses grupos de não-autores, permitindo 

o reconhecimento das influências negativas e positivas 

dessas ideias na realidade local dos participantes do 

encontro.

As falas e o debate entre os convidados e os públicos 

presentes geraram a organização deste livro, que 

apresenta textos dos editores participantes de Cidadãos, 

voltem pra casa! Império e anonimato junto a outros 

textos, dos referidos não-autores e de novos convidados.

*

Em 2013, a Edições Baratas editou A insurreição que 

vem do Comitê Invisível, provavelmente a primeira 

tradução e publicação brasileira do conjunto de textos 

que se configura hoje como pensamento e ação sobre 

“invisibilidade política” para alguns e “anarquismo 

contemporâneo e insurrecionário” para outros. Desde 

então, a Glac vem mapeando a produção dos não-autores 

e a publicação de suas edições e traduções brasileiras. 

Em 2014, salvo engano, apenas um ano depois da 

primeira publicação brasileira dos não-autores, a revista 

de crítica de arte Dazibao, editada por Deyson Gilbert, 

Roberto Winter, Gustavo Motta e Guilherme Leite 
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Cunha, publicou a tradução de Daniel Lühmann de 

Isto não é um programa, que data originalmente da 

segunda e última revista Tiqqun, 2001. Traduções, 

edições e publicações de textos de Tiqqun, de anônimos 

e do Comitê Invisível haviam surgido alguns anos antes 

em formato zine – por meio do trabalho de coletivos 

animados por Abigail Campos Leal como Translésbichas 

e Hurrah!, por exemplo –, entre os quais: “Teoria do 

bloom”, da primeira revista Tiqqun, 1999, “E a guerra 

apenas começou...”, transcrição do áudio de vídeo 

anônimo, de 2001, e o primeiro capítulo de Aos nossos 

amigos, “As insurreições finalmente chegaram”.

Em 4 de junho de 2016, a editora N-1, de Peter Pál 

Pelbart e Ricardo Muniz Fernandes, lançou Aos nossos 

amigos, publicado originalmente em 2014 pelo Comitê 

Invisível através da editora parisiense La Fabrique, de 

Éric Hazan. Ainda no início de 2016, a Edições Baratas 

havia publicado o mesmo texto, porém com o título 

modificado: Aos nossos amigos e amigas. Do mesmo 

modo, o grupo anônimo em torno da Facção Fictícia 

não apenas vem publicando seus próprios textos como 

traduzindo passagens e capítulos dos não-autores em 

questão, assim como de outros agrupamentos, como os 

da rede internacional CrimethInc.

Já a Edições Antipáticas, editora portuguesa com mais 

de 10 anos de atuação, vem traduzindo sistematicamente 

diversos textos de caráter libertário e comunista que 

visam estabelecer a possibilidade de uma crítica radical 

ao pensamento político contemporâneo anarquista e de 
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esquerda. Suas traduções vêm influenciando as edições 

feitas no Brasil. Alguns textos editados aqui, pela Ed. 

Baratas, N-1 e Glac, consistem em adaptações ao 

português brasileiro de traduções feitas originalmente 

para leitores portugueses.

Com o mesmo interesse, a Glac, organizada por 

Leonardo Araujo Beserra e Gustavo Colombini, vem 

preparando há anos (obtendo sucesso, diga-se de 

passagem, em 2019) a edição do texto anônimo Appel 

[Apelo, Chamado], surgido em 2003 em Paris – traduzido 

para língua portuguesa pela Edições Antipáticas e 

adaptado por nós. Até o momento da escrita deste texto, 

com exceção desta publicação, a editora apenas havia 

conseguido lograr o feito de publicar, no final de 2016, 

uma reunião de textos da coletiva de arte francesa 

Claire Fontaine, formada pela italiana Fulvia Carnevale 

(participante da primeira formação de redação de 

Tiqqun), e pelo inglês James Thornhill. Seu título é 

Em vista de uma prática ready-made.

*

Esta publicação, intitulada Império e Anonimato – 

Cidadãos, voltem pra casa!, foi concebida em 2016 após 

a primeira edição do programa de debates que citamos. 

Ela procura partir das potencialidades latentes que ali 

se entreviu. Assim, ela foi organizada em três partes, 

que se dirigem a cada um dos não-autores, mas que se 

correlacionam de maneira simbiótica. O interesse deste 
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modo de organização é oferecer alguma multiplicidade 

referente aos termos que a nomeiam. As noções de 

império e anonimato são largamente problematizadas 

a partir da contextualização política e literária de 

Tiqqun, Comitê Invisível e outros anônimos, por meio 

da diversidade de opiniões e análises que participantes 

e convidados apresentaram no debate – sempre à luz do 

contexto político-econômico brasileiro e, parcialmente, 

português.

Este volume se divide, portanto, em cinco momentos: 

esta longa apresentação, que, como ignição, introduz 

seus conteúdos; as três partes (Tiqqun, Comitê Invisível 

e Anônimo), que concatenam textos dos não-autores 

até então não traduzidos à língua portuguesa (ou com 

traduções realizadas anteriormente mas adaptadas a 

esta edição), outros publicados em jornais e transcrições 

de palestras ocorridos após reverberação e circulação 

dos ditos escritos, e as arguições que os editores do 

primeiro encontro do Cidadãos, voltem pra casa! 

apresentaram e rearticularam textualmente; e, por 

fim, uma contribuição surgida no meio do público do 

primeiro encontro. 

A primeira parte, Tiqqun, após a apresentação de 

uma cronologia de textos publicados sob esta divisa, 

inicia-se com a tradução do texto que abre a primeira 

revista, Eh bien, la guerre! [Pois bem, a guerra!], de 

1999. Procurando contextualizar o debate em que se 

insere a revista, apresentamos a transcrição e tradução 

de uma palestra do filósofo Giorgio Agamben, nomeada 
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por esta edição A respeito de Tiqqun. Nela, o filósofo 

apresenta como o trabalho do filósofo Michel Foucault 

acerca dos processos de subjetivação, separados entre 

técnicas de governabilidade e os sujeitos, foi continuado 

por Tiqqun, que os propôs enquanto dispositivos de 

controle inseparáveis. 

Em seguida, dois textos dos editores-debatedores 

convidados são apresentados. O texto do português 

Miguel Carmo, Com as Teses, contextualiza a formação, 

em 2005, da Edições Antipáticas em Lisboa a partir da 

tradução e edição de Teses sobre a comunidade terrível 

presente na primeira revista Tiqqun. O texto apresenta 

o interesse da editora em fazer frente negativa, 

por meio da crítica radical, às relações opressoras 

potencialmente presentes nas práticas cotidianas dos 

ambientes subversivos locais – assim, a análise feita 

por Miguel Carmo do texto de Tiqqun se aprofunda 

no questionamento das relações internas de grupos 

“subversivos”, inquirindo sobre a subjetivação dos 

sujeitos envolvidos nesses grupos, especificamente no 

que diz respeito às posições misóginas e mesmo anti-

feministas que comumente aparecem nesses ambientes. 

O texto de Roberto Winter, da revista Dazibao, Sobre 

uma organização memética da política, traz uma 

profunda análise política da correlação entre os levantes 

e organizações autônomas europeus dos últimos anos 

com o processo de deslegitimação dos levantes e das 

organizações institucionais brasileiros no mesmo 

período. Atravessando a noção de Império expressa 
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em Isto não é um programa de Tiqqun, Winter aponta 

e desvela como a relação de trabalho é ressignificada 

diante do uso contínuo de redes sociais na internet 

e como, a partir disso, o meme se torna um modus 

operandi do próprio fazer político, tanto representativo 

quanto “independente”. 

Em Comitê Invisível, a segunda parte desta 

publicação, apresenta-se, além da cronologia de 

textos do grupo, a tradução da carta Diante de um 

poder cada vez mais absurdo, nós não diremos 

mais nada, que os envolvidos no caso chamado “os 

9 de Tarnac” escreveram e publicaram em 2009, após 

terem sido presos, acusados por sabotarem uma linha 

férrea da França e por publicar A insurreição que vem. 

Neste curto texto, os “9” apresentam, em primeiro 

lugar, uma crítica radical ao “estado de exceção” que 

rege o funcionamento do governo francês no caso em 

questão, demonstrando sua insatisfação com o discurso 

dos comitês de solidariedade que os apoiaram e, por 

fim, propõem a “bartlebyzação” de seus atos – todos os 

envolvidos permaneceriam quietos, impassivos mesmo 

diante do encarceramento de Julien Coupat.2 

Em seguida, com interesse em contextualizar os 

antecedentes e influências presentes no Comitê Invisível, 

apresenta-se Entre os ‘banlieues’ e a universidade 

de Duarte Ferrín, que elabora a radicalidade intelectual 

2 N. da E.: Julien Coupat foi membro da revista Tiqqun, podendo ser 
averiguado na publicação original da primeira revista em 1999, em sua folha 
editorial, e preso em 2009 junto aos 8 outros sujeitos no caso que ganhou os 
noticiários como “os 9 de Tarnac”. 
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de Tiqqun em contraponto à radicalidade propositiva 

de Comitê Invisível, traçando os contextos político-

econômicos em que surgiram suas ideias e, ao mesmo 

tempo, em que vêm se dando suas práticas na Europa. O 

próximo texto é a tradução da carta-manifesto assinada 

por trabalhadores e intelectuais em prol dos 9 de Tarnac 

em 2008 – a própria petição que levou os 9 de Tarnac 

a publicar a carta comentada aqui. Em Não à nova 

ordem, manifesto coletivo assinado por intelectuais 

como o próprio Agamben e o editor-debatedor convidado 

de Cidadãos… Pal Pelbart, os signatários apontam os 

perigos que o caso de Tarnac corre ao ser percebido pelo 

Estado francês como parte da política antiterrorista, 

empregada pela Nova Ordem Mundial (como tais autores 

nomeiam o atual estado de coisas). Por fim, temos uma 

longa análise metodológica de Peter Pal Pelbart das 

propostas do Comitê Invisível em Aos nossos amigos, 

embasada por uma discussão acerca da terra e da guerra 

no livro Há mundo por vir? Ensaio sobre medos e afins, 

de Eduardo Viveiros de Castro e Déborah Danowski. A 

terra, a guerra, a insurreição realizam, aos olhos 

desta publicação, o que chamaremos de autópsia 

dirigida – que procura compreender tanto a crise de 

valor subjetivo como a impaciência inativa do ideal 

insurrecionário contemporâneo, ainda desorganizado. 

Na última e terceira parte, Anônimo, abrimos com 

O grande jogo da guerra civil. Publicado em algum 

momento próximo a 2002, o texto apresenta um conjunto 

de 10 regras, assinado por “Vosso governo” – regras 
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visivelmente articuladas por qualquer um (ou um 

qualquer) que tenha pertencido ou se sentido parte do 

Partido Imaginário proposto por Tiqqun. Como exceção, 

para esta terceira parte, a edição não encontrou um texto 

que se debruçasse em contextualizar a passagem entre 

o fim da revista Tiqqun, em 2001 e o (re)aparecimento 

do Comitê Invisível em 2007 – insígnia retomada dos 

textos da segunda edição da revista Tiqqun, o órgão 

consciente do Partido Imaginário.

Desse modo, decidimos apresentar três textos 

produzidos por editores participantes do primeiro 

encontro do programa Cidadãos… O primeiro texto, 

Por que me chama?, de Leonardo Araujo Beserra, 

busca compreender de modo genealógico e conceitual 

a constituição da proposta e da prática do anonimato 

– e de sua inerente produção de controle – a partir de 

Appel, texto distribuído em manifestações parisienses 

no inverno de 2003. A seguir, Abigail Campos Leal, em 

Subjetividade, sexualidade e guerra, amparando-

se na crítica transfeminista, analisa o texto anônimo 

Rumo à mais queer das insurreições, publicizado sob a 

insígnia Mary Nardini Gang, cruzando-o com Introdução 

à guerra civil de Tiqqun. O texto enfatiza o caráter 

insurrecional das próprias problemáticas de gênero 

e de comunidade na contemporaneidade. No terceiro 

texto desta seção, Como ser anônima?, Denise Algures 

retoma e atravessa, ao abordar outro texto anônimo 

surgido em 2009 em Nova Iorque – mesmo ano da 

publicação e tradução para o inglês de A insurreição 
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que vem –, a perspectiva do feminismo pragmático: 

Por que ela está pouco se fudendo pra sua insurreição. 

Após as três partes que substancializam o corpo 

desta organização, por meio de um convite feito 

posteriormente, Nathalia Colli, representante do público 

presente no debate Império e Anonimato, encerra o livro. 

Com Isso não é o fim: anotações sobre terrorismo e 

anonimato, a autora faz referência ao esfacelamento 

da esquerda, sua decorrente falta de organização e o 

surgimento reacionário-burguês da nova direita para 

tecer críticas e dúvidas às práticas contemporâneas 

insurrecionais proposta por Tiqqun e Comitê Invisível 

e à ação direta dos Black Blocs. Tal caminho é o ponto 

culminante e inevitável, aos olhos de Colli, da falta de 

programa e de perspectiva coletiva, apresentado em 

um texto que se iniciou em 2016 e sofreu incursões 

em 2019, com um post-scriptum que intenta atualizar 

seus apontamos à difusa atualidade política brasileira. 

 

*

Nesta coletânea de textos, desejamos tratar de inúmeras 

questões – muitas delas já largamente discutidas, 

outras que ainda aparecem como problematizações 

iniciais, dentro dos aglomerados subversivos miseráveis 

espalhados por aí, nas academias e até mesmo nas mesas 

de jantar ao redor do mundo. Colocamos por extenso 

algumas dessas questões: 
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Se vivemos desde há muito num estado de exceção, 
quem é terrorista não é cidadão? O terrorista – pois 
assim foi denominado – existe apenas como intempérie? 
Ou assume essa intempérie e parte dela para a ação 
individual e anônima? O imperativo de manter-se 
aparente, como é esperado de um cidadão, com sua 
vida nua, pode ser também um gerar-se anônimo fora 
da comunidade? Essa comunidade, ela existe de fato, 
ou apenas se imagina? Seria uma comunidade de não-
cidadãos, de experimentais, de libertários sem destino? 
Nela tudo parece ser visível, mas tudo que nela existe 
é invisível para os que se encontram fora dela?

Lançar esta subjetividade crua do sujeito à história, 
seria o movimento de expropriar a subjetividade da 
história a fim de se criar uma história subjetiva? Se 
os novos estágios do capitalismo produzem meios de 
axiomatizar tudo o que ocorre no mundo, incluindo toda 
e qualquer subjetividade, e retirando assim qualquer 
desejo próprio dos sujeitos, então o que se produz é um 
humano-já-não-humano, totalmente dessubjetivado 
de si e do meio? Se partirmos daí, seremos um ser 
que pode agora ser o que quiser, o que imaginar ser?

Essa imaginação é suficiente para se erguer a comunhão 
de organizações em luta para a revolução ou é apenas 
um dispositivo de subjetivação que nos libertaria para 
o retorno de imaginar a revolução? Por si só, esse 
imaginar nos emergiria num programa necessário, 
diga-se de passagem, ou nos manteria num processo de 
livramento de nós mesmos, já que nem isso mais somos?

*

E, no entanto… um pós-escrito necessário (abril 

de 2019).

Quando este livro começou a ser produzido entre 
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meados e finais de 2016, procurou-se montar um 

conjunto que envolvia materiais documentais (ligados 

àquela agremiação francesa ou francófila de anônimos e 

não-autores próxima a Tiqqun e ao Comitê Invisível) e 

leituras críticas, baseadas nas experiências de editorxs 

e leitorxs periféricxs daquele material (que, inclusive, 

haviam se reunido presencialmente num debate vivo, 

cheio de perspectivas de politização e daquilo que 

parecia o que os intelectuais de esquerda costumavam 

descrever, um pouco exageradamente, como “energia 

revolucionária”). Desnecessário descrever as vicissitudes 

materiais da produção editorial em condições micro (ou 

“independente”, para usar o jargão) que retardou em 

pelo menos dois anos e meio a publicação efetiva deste 

volume. Todavia, sem necessariamente transformar esta 

nota editorial numa análise de conjuntura (fadada a 

caducar em pouquíssimo tempo), quer dizer, no que ainda 

concerne exclusivamente aos textos aqui apresentados, 

as sucessivas catástrofes políticas que marcaram este 

intervalo de tempo, em âmbito local e global, exigem ao 

menos ser evocadas, devido ao efeito que causaram nesta 

coletânea como um todo: no Brasil, desde as paneladas, 

manifestações domingueiras, prisões políticas, facadas, 

arranca-rabos midiáticos, áudios vazados e memes que 

desembocaram nas eleições de 2018, qualquer leitor 

que apenas folheie este material se encontrará diante 

de uma pilha de escombros documentais. Documentos 

de uma sociedade e de um mundo político que não está 

mais em ruínas… porque ruiu. 
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Documentos históricos, portanto, de acordo com a 

velha lição de Walter Benjamin, segundo a qual a cadeia 

de eventos que se convencionou chamar de história 

consiste, antes, num amontoado de derrotas catastróficas 

(no caso, aquelas referentes ao Junho de 2013, às greves 

de garis e operadores de telemarketing, às ocupações 

de escolas etc.). É nesta qualidade documental que os 

textos publicados aqui continuam tendo relevância 

para o debate presente, de modo que a atualidade ou 

não de cada um dos juízos e prognósticos neles emitidos 

será crítica e constantemente examinada pelo leitor. 

Assim, o conjunto de documentos que o leitor possui 

em mãos tem também algo de um manual: não um 

manual prescritivo sobre o que fazer, mas um manual 

retrospectivo, sobre como chegamos até aqui – e, num 

sentido prospectivo, sobre como chegaremos cada vez 

mais até aqui. 

Em vista da transubstanciação – induzida em escala 

social pela alquimia política das insurreições direitistas, 

com a presença legítima e oportuna de astrólogos 

profissionais atuando como agitadores – do material 

crítico “atualizado” produzido especialmente para este 

volume em documentação histórica (não desatualizada, 

é bom frisar); e em vista também do fato irônico e 

contraditório de que o passado-recente a que esses 

documentos se referem parece algo distante-longínquo, 

mas persevera vivamente em sua sina espectral de 

assombrar o presente-em-transe, puxando-o pelo pé, 

optou-se por publicar todos os textos sem maiores 
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alterações, salvo por intervenções pontuais em favor 

da clareza e por dois pequenos pós-escritos, aqui e no 

posfácio. 

Além deles, contra aquela constelação alquímico-

fetichista agitada por astrólogos e militares ao modo de 

uma insurreição virtual (que inclui medidas de contra-

insurgência permanente), a Glac também está preparando 

o segundo volume desta série, Cidadãos, voltem pra casa! 

Subjetividade e visibilidade: perda da imaginação nas 

relações de poder, que reunirá textos produzidos a partir do 

ciclo de debates homônimo realizado no Centro de Pesquisa 

e Formação do SESC-SP, entre 23 e 24 de novembro de 

2018, com participações de Zenite, Paulo Rocha, Ana 

Godoy, Jordi Carmona Hurtado, Abigail Campos Leal, 

Suely Rolnik, Gustavo Motta e Rachel Pach.
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