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A"circulação"—"ou"a"eternidade"—"vai"em"todos"os"sentidos,"mas"somente"se"move"
enquanto"vai"de"um"ponto"a"outro;"o"espaço"é"sua"condição"absoluta."De"lugar"a"

lugar,"e"de"momento"a"momento,"sem"nenhuma"progressão"ou"caminho"linear,"pouco"
a"pouco"e"caso"a"caso,"essencialmente"acidental,"é"singular"e"plural"em"seu"próprio"

princípio."Não"há"mais"uma"realização"a"ser"alcançada"e"nem"um"ponto"de"origem."É"
a"original"pluralidade"das"origens"e"a"criação"do"mundo"em"cada"singularidade,"

criação"continuada"na"descontinuidade"de"suas"discretas"ocorrências."De"agora"em"
diante,"nós,"nós"outros"estamos"encarregados"desta"verdade"—"ela"é"mais"nossa"do"

que"nunca"—"a"verdade"desta"paradoxal""primeiraGpessoaGdoGplural""que"faz"sentido"
de"um"mundo"como"o"espaçamento"e"entrelaçamento"de"tantos"mundos"(a"terra,"os"
céus,"as"histórias)"em"que"o"sentido"se"faz,"ou"a"presença"que"atravessa.""Nós""diz"(e"

"nós"dizemos")"o"evento"único"cuja"unicidade"e"unidade"consiste"em"uma"
multiplicidade."

Jean?Luc&Nancy&

!
1.&

Uma(das(dificuldades(mais(intricadas(com(a(qual(
o(pensamento(tem(se(deparado(nos(últimos(
séculos(é(a(compreensão(das(implicações(
políticas(e(ontológicas(do(fenômeno(da(
multiplicação(exponencial(dos(corpos(associado(
às(tendências(de(fragmentação(ou(evaporação(dos(
antigos(axiomas(que(manteve(a(sociedade(préM
moderna(de(pé.(Não(se(tratou,(evidentemente,(de(
uma(questão(de(escala(apenas.(Em(particular,(a(
dificuldade(disse(e(ainda(diz(respeito(à(urgência(
de(construção,(frente(à(derrocada(dos(antigos(
sistemas,(de(um(novo(sentido(do(estar(junto(capaz(
de,(eventualmente,(assimilar(no(processo(o(
fenômeno(das(massas.(Deste(modo,(poderíamos(
arriscar(dizer(que,(de(Spinoza(a(Deleuze,(de(
Rousseau(a(Marx,(de(Nietzsche(a(Heidegger,(de(
Bataille(a(Nancy,(o(pensamento(moderno(
atravessou(e(foi(atravessado,(confrontouMse(e(foi(
confrontado,(seja(no(âmbito(da(ontologia,(seja(no(
âmbito(da(teoria(e(da(praxis"política,(pela(
multidão(e(pela(demanda(complexa(e(nem(sempre(
clara(de(consubstanciação(entre(a(singularidade(e(
a(pluralidade(que(sua(aparição(suscitou.(

Talvez(seja(o(caso(de(dizer(que(os(principais(
desafios(dispostos(tenham(sido(tanto(conceber(
uma(alternativa(à(dicotomia(cartesiana(coletivoM
indivíduo,(quanto(lidar(com(a(incapacidade(de(
precisar(uma(alternativa(à(imagem(do(grande(
número(como(algo(distinto(de(massa(homogênea,(
comunidades(colapsadas(em(suas(essencialidades(
ou(individualidades(achatadas(no(ego.(Se(as(duas(
primeiras(imagens(foram(com(frequência(
expressões(diretas(do(binômio(Estado/povo(como(
supostos(agentes(primordiais(de(todo(o(
progresso,(esta(última(constituiuMse(como(um(
elemento(funcional(indisputável(da(ideologia(
liberal.(Muitos(foram(os(críticos(e(pensadores(das(
multidões(desde(os(setecentos,(mas(poucos(foram(
aqueles(que(de(fato(puderam(concebêMlas(em(toda(
sua(amplitude(e(potencialidade,(isto(é,(no(mínimo(
e(mais(comedido,(como(algo(distinto(de(um(
reservatório(de(excesso(humano(em(que(as(
singularidades(necessariamente(estão(diluídas(e(
tanto(mais(diluídas(à(medida(que(o(volume(e(o(
complexo(de(corpos(cresce,(seja(para(o(consumo,(
seja(para(a(produção.(Mesmo(aqueles(que,(como(
Marx,(puderam(ver(o(grande(número(como(o(
oposto(de(uma(destinação(antiMsingularizante,(
isto(é,(puderam(enxergar(a(expressa(positividade(
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( Este( ensaio( integra( a( pesquisa( de( doutoramento( "No( com( de( todas( as( falas:(multidão,( semioMcapital( e( riqueza(1

comum".(A(pesquisa,( em(andamento( com(bolsa(CAPES,( abarca(discussões(que(o( autor( vem(estabelecendo( com(o(
grupo(de(pesquisa( Indisciplinar( (EAU/UFMG)(e(propõe(uma(cartografia(dos(principais( conceitos(e(expressões(da(
multidão(e(do(comum(no(âmbito(da(filosofia,(literatura(e(produção(linguística(da(multidão(desde(os(oitocentos(até(
os(dias(atuais.(O(objetivo(do(recorte(aqui(apresentado(é(introduzir(alguns(pontos(centrais(para(a(compreensão(do(
conceito( de( multidão( tal( como( tem( sido( trabalhado( principalmente( por( autores( como( Paolo( Virno,( Toni( Negri,(
Michael(Hardt,(Gilles(Deleuze,(Félix(Guattari,(Spinoza,(Karl(Marx,(Gustave(Le(Bon,(Elias(Canetti,(entre(outros.
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e(riqueza(de(um(renovado(ativo(social(pósM
metafísico(capaz(de(deslocarMse(do(antagonismo(à(
cooperação,(da(massificação(à(singularização,(se(
viram(às(voltas(com(a(monstruosidade(negativa(
das(comunidades(essenciais(pautadas(por(
mistificações(que,(ao(fim(e(ao(cabo,(mais(
contribuíram(para(a(supressão(das(riquezas(
humanas(do(que(para(a(efetiva(liberação(dos(
sujeitos(da(heteronomia(e(da(opressão.((

Paolo(Virno(notou(que,(na(luta(pelo(sentido(do(
estar(junto(entre(os(eixos(políticos(resultantes(na(
Era(Moderna,(a(batalha(mais(crucial(talvez(tenha(
sido(travada(entre(o(conceito(de(Estado(
hobbesiano(e(aquele(de(multidão(spinozano:(

ambas(as(polaridades,(povo(e(multidão,(
reconhecem(como(pais(putativos(a(Hobbes(
e(Espinoza.(Para(Espinoza,(a(multidão(
representa(uma(pluralidade"que"persiste"
como"tal"na(cena(pública,(na(ação(coletiva,(
na(atenção(dos(assuntos(comuns,(sem(
convergir(no(Uno,(sem(evaporarMse(em(um(
movimento(centrípeto.((VIRNO,(2013,(p.(9)(

Hobbes,(por(sua(vez,(despreza(a(multidão,(e(sua(
concepção(de(Estado(contra(ela(investe:(

na(existência(social(e(política(dos(muitos(
enquanto(muitos,(na(pluralidade(que(não(
converge(em(uma(unidade(sintética,(ele(
percebe(o(maior(perigo(para(o("supremo(
império",(isto(é,(para(aquele(monopólio(das(
decisões(políticas(que(é(o(Estado.((idem,(p.(
10)(

Já(há(muito(tempo(no(ocidente(o(conceito(de(
povo,(simétrico(e(indissociável(daquele(de(Estado,(
tem(prevalecido(com(larga(vantagem.(Contudo,(o(
campo(de(batalhas(do(sentido(abreMse(hoje(mais(
uma(vez,(e,(se(ao(falarmos(de(multidão(ainda(
falamos,(como(Spinoza,(de(democracia,(o(debate(
agora(se(desloca(consideravelmente,(mobilizado(
que(está(por(uma(realidade(sócioMtécnica,(
linguística(e(política(que(já(não(comporta(mais(em(
suas(diferentes(modulações(a(desgastada(
proposição(hobbesiana.(Nesse(sentido,(a(tarefa(de(
se(pensar(a(transição(do(individualismo(liberal(à(
cooperação,(da(verticalidade(à(horizontalidade(da(
praxis"política(e(inventiva,(do(pesado(
institucionalismo(do(Estado(à(espontaneidade(da(
criação(contínua(da(multidão,(sem(contudo(abrir(
espaço(para(novas(frentes(de(captura(ou(
expropriação(da(riqueza(comum,(é(referencial(nas(
indagações(que(a(atualidade(impõe.(É(hoje(
decisivo(recolocar(o(que(significa(sermos(muitos,(
e(portanto(resituar(o(sentido(do(estar(junto(e(
construir(o(mundo(pautado(não(por(aquilo(que(
nos(separa,(mas(precisamente(pelo(que(nos(une,(
isto(é,(o(comum.(Por(isso(podemos(afirmar(que,(a(

despeito(dos(descaminhos(históricos(do(
socialismo,(a(hipótese(marxiana(está(ainda(longe(
de(superada.((

Pensadores(como(Virno,(Hardt,(Negri,(Nancy,(
Deleuze,(Foucault(e(outros(tiveram(e(têm(tido(
especial(importância(nesse(esforço(de(
resignificação(do(sentido(de(ser(contemporâneo(
após(o(moderno.(Nosso(objetivo(aqui(é(oferecer(
um(breve(percurso,(um(recorte,(por(assim(dizer,(
das(possibilidades(que(o(conceito(de(multidão(
revela(neste(movimento(de(resignificação.(
Partimos(de(algumas(teses(que(julgamos(bastante(
problemáticas(para(num(segundo(momento(
apresentar(a(ideia(de(multidão(como(uma(
alternativa(potente(contra(as(velhas(concepções(
dos(muitos(como(algo(que(invariavelmente(tende(
à(expropriação(do(comum(e(à(antiMsingularização.(
O(horizonte(de(trabalho(segue(sendo(como(
conceber(uma(comunidade(aberta(e(constituinte(
que(não(preceda(a(si(mesma(e(não(se(deixe(pautar(
por(essencialismos(abstratos,(que(se(articule(
numa(prática(e(num(pensamento(em(que(o(
comum((ou(ainda(a(comunidade(e(o(comunismo),(
não(seja(colocado(como(um(a"priori"objetificado(
ou(dogmático,(mas,(precisamente(ao(contrário,(
como(a(riqueza(viva(que(a(multidão(revela(ao(se(
(re)fazer(enquanto(tal.(

A(incapacidade(de(formular(adequadamente(a(
liberdade(e(a(igualdade(no(âmbito(do(direito,(da(
produção(social(expandida,(da(produção(
linguística,(da(ecologia,(da(política(e(da(ontologia(
custou(e(ainda(poderá(nos(custar(muito(se(não(
soubermos(rearticular(coerentemente(as(pontas(
expostas.(Em(última(análise,(em(jogo(está(como(
conceber(uma(narrativa(da(política(e(da(produção(
material(e(imaterial(não(enquanto(expropriação(e(
condução(vertical(da(vida,(mas(precisamente(
como(o(fazer(inacabado(da(própria(vida,(o(que(
quer(dizer(o(fazer(de(uma(biopolítica(expansiva(
afeita(à(igualdade(de(direitos(e(direito(irrevogável(
à(diferença.(É(nesse(sentido(que(pensar(a(
multidão(alcança(novamente(a(urgência(e(
preeminência(que,(há(quase(quatro(séculos,(
Spinoza(já(havia(indicado(com(tanta(lucidez.(

!
2.((!
Em(Massa"e"poder,(o(búlgaro(Elias(Canetti(
investiga(processos(coletivos(e(agrupamentos(de(
corpos(—(dos(ritos(tribais(às(revoluções(armadas(
—(que(pontuam(a(história(da(humanidade(e(
supostamente(determinamMlhe(algumas(
condições.(Nesse(estudo(da(década(de(1960,(hoje(
tido(como(um(clássico(no(campo(das(ciências(
políticas(e(da(antropologia,(o(autor(define(
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sucintamente(e(genericamente(a(massa(como(
portadora(de(quatro(características(vitais:(ela(
sempre(quer(crescer(e(não(há(barreiras(naturais(
ao(seu(crescimento;(na(massa(há(igualdade(e(é(
pela(igualdade(que(a(massa(se(forma;(a(massa(
ama(a(densidade(e(nada(deve(dividiMla;(a(massa(
precisa(de(uma(direção,(ela(se(move,(e(se(move(
em(direção(a(um(objetivo,(de(modo(que(esse(
objetivo(reforça(o(sentimento(de(igualdade(entre(
seus(membros((1984,(p.(29).(Basta(um(rápido(
passeio(por(alguns(tópicos(propostos(por(Canetti(
na(primeira(parte(de(Massa"e"poder(para(
compreendermos(por(qual(ângulo(ele(aventa(
examinar(seu(objeto;(os(títulos(dos(subcapítulos(
carregam(expressões(como("o(medo(de(ser(
tocado";("descarga";("destrutividade";("erupção";(
"perseguição";("domesticação(das(massas";(
"pânico";("a(massa(como(um(círculo";("massas(por(
proibição";("classificação(das(massas(de(acordo(
com(suas(emoções(dominantes";(e,(por(fim,(a(
dupla(massa:("guerra".(Com(efeito,(assombrado(
pelo(fantasma(da(Primeira(e(Segunda(Guerra(
Mundial,(dos(fascismos(e(seus(desenlaces(
catastróficos,(Canetti(não(pode(ver(nas(multidões(
(quase(sempre(homogêneas...)(senão(o(repúdio(
pelo(que(lhe(é(alheio,(ódio(pelo(que(vem(de(fora,(
combate(da(diferença,(violência(contra(o(que(lhe(é(
estranho,(e(reação(contra(toda(e(qualquer(
entidade(que(não(se(conforma(com(o(mesmo(da(
coletividade(fechada(que(circunscreve.(Esta(
abordagem(parece(replicar,(na(escala(das(
coletividades(uniformes((massa(contra(massa),(a(
concepção(hobbesiana(predominante(na(
modernidade(de(que(a(ordem(natural(da(vida(é(a(
guerra.(Na(ausência(da(imposição(civilizadora(de(
um(Estado(regulador,(a(vida(é(para(Hobbes(
determinada(pela(competição(e(desconfiança(
intraMhumana:("fora(dos(Estados(Civis,(Há(Sempre(
Guerra(De(Todos(Contra(Todos,(de(maneira(que(
enquanto(os(homens(viverem(sem(um(Poder(
comum(para(mantêMlos(em(respeito(mútuo,(eles(
estão(na(condição(chamada(Guerra;(e(tal(guerra(é(
de(todo(homem,(contra(todo(homem" ((trad.(2

nossa).(

Canetti(parece(anexar(a(esse(transcendentalismo(
ontológico,(em(que(um(ódio(pela(alteridade(e(um(
amor(pelas(comunidades(essenciais(são(as(
condições(naturais(da(vida,(as(convicções(que(
guiaram(Le(Bon(em(Psicologia"das"multidões(
cinquenta(anos(antes,(quando(este(escrevia(que(
"na(alma(coletiva,(apagamMse(as(aptidões(
intelectuais(dos(homens(e(consequentemente(sua(
individualidade.(O(heterogêneo(perdeMse(no(
homogêneo(e(as(qualidades(inconscientes(
dominam"((LE(BON,(2008,(p.(34).(Para(Le(Bon,(

quando(indivíduos(agem(coletivamente(e(em(prol(
de(objetivos(comuns,(suas(singularidades(tendem(
a(ser(neutralizadas(num(processo(que(chama(de(
"contágio(mental".(Numa(coletividade,(não(
haveria(negociação(baseada(no(intelecto(ou(afeto,(
num(processo(de(tomadas(de(decisões(
colaborativas(que(poderiam(levar(a(associações(
vantajosas(para(seus(agentes(ou(agentes(externos(
ao(grupo(ao(mesmo(tempo(em(que(todos(os(
envolvidos(resguardassem"suas"diferenças(
individuais.(Em(uma(multidão,(diz,("todo(ato(é(
contagioso,(e(contagioso(ao(ponto(de(que(o(
indivíduo(sacrifique(muito(facilmente(seu(
interesse(pessoal(ao(interesse(coletivo"((idem,(p.(
35).(Le(Bon(chega(a(estas(conclusões(a(partir(de(
premissas(propostas(no(incipiente(campo(da(
psicologia(oitocentista:("sabemos(hoje(que(um(
indivíduo(pode(ser(posto(num(estado(tal(que,(
tendo(perdido(sua(personalidade(consciente,(
obedeça(a(todas(as(sugestões(do(operador(que(o(
fez(perdêMla(e(cometa(os(atos(mais(contrários(ao(
seu(caráter(e(aos(seus(hábitos"((idem,(p.(35).(Para(
explicar(o(estranho(fato(de(que,(ao(longo(da(
história(longínqua(ou(recente(da(humanidade,(as(
multidões(foram(centrais(nas(transformações(
sociais(mais(significativas,(Le(Bon(recorre(ao(
recurso(da("sugestionabilidade",(que(acredita(
comprovar(citando(crenças(então(em(voga(no(
contexto(da(hipnose:(a(multidão(apenas(age(sob(a(
influência(de(um(outro,(em(geral(um(homem(
superior,(um(líder.(É(partir(desses(axiomas(que(o(
pensador(concebe(uma(espécie(de(teoria(geral(da(
multidão(psicológica.(

Se(esse(juízo(pode(fazer(algum(sentido(quando(
restrito(à(forma(como(algumas(multidões(—(que(
já(não(são(mais(multidões,(mas(massas(—(se(
comportam,(por(exemplo,(num(estádio(de(futebol,(
numa(congregação(fundamentalista(ou(em(
partidos(políticos(de(tendências(fascistas,(ele(se(
torna(bem(mais(problemático(quanto(Le(Bon(
deixa(de(falar(apenas(de(grupos(fisicamente(
localizados(e(uniformizados(e,(sem(se(dar(conta(
da(enorme(aporia(que(se(abre,(passa(a(se(referir(
ao(povo(e(a(sua(cultura(sob(as(mesmas(premissas(
reservadas(às(massas:("a(história(das(revoluções(
populares(é(quase(incompreensível(se(
desconhecemos(os(instintos(profundamente(
conservadores(das(multidões";(ou(ainda:("sua(
incessante(mobilidade(refereMse(apenas(às(coisas(
superficiais.(Na(realidade,(possuem(instintos(
conservadores(irredutíveis(e,(como(todos(os(
primitivos,(um(respeito(fetichista(das(
tradições"((idem,(p.(56).(De(fato,(em(alguma(
medida(Le(Bon(parece(confundir((ou(não(fazer(
nenhuma(distinção,(o(que(daria(no(mesmo)(as(
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massas(em(extremismos(políticos,(religiosos(ou(
culturais(particulares((amiúde(conformadas(sob(o(
comando(de(ideologias(essencialistas(e(líderes(
marcantes)(com(toda(uma(diversidade(de(estratos(
e(métodos(de(ação(que(podem(compor(e(com(
frequência(compõem(a(multidão(num(
determinado(país(ou(diferentes(grupos(de(corpos(
dispersos(no(território.(

Mais(recentemente,(seguindo(no(rastro(das(
teorias(de(Le(Bon(e(Canetti,(Peter(Sloterdijk(
defendeu,(em(O"desprezo"das"massas,(que,(sob(a(
sombra(expandida(do(ideal(hegeliano,(no(cerne(da(
constituição(política(dos(últimos(200(anos(estaria(
a("motivação(de(cuidar(para(que(todo(poder(e(
todas(as(formas(válidas(de(expressão(partam(dos(
muitos",(o(que(por(sua(vez(decorreria(de(uma(
crença(no(desdobramento(dialético(da(substância(
enquanto(sujeito((2002,(p.(11).(Entretanto,(a(
ascensão(à(soberania(do(maior(número(mostra(
uma(dificuldade,(para(ele(insuperável,(expressa(
na(denominação,(nada(inocente,(que(ganha(desde(
o(início:(massa.(O(filósofo(alemão(argumenta(que(
as(condições(de(existência(dos(muitos(na(Era(
Moderna(oscila(entre(dois(delineamentos:(a(
massa(animalizada,(emotiva,(visceral,(e(a(massa(
individualizada(e(consumida(pelo(capitalismo(
global(e(pela(aparelhagem(espetacular.(Assim,(
Sloterdijk(elogia(Canetti,(por(um(lado,(por(sua(
capacidade(única(de(evocar(a("experiênciaMchave(
da(sociedade(como(massa(violentamente(ativada(
através(dos(séculos"((idem,(p.(13),(e,(por(outro,(
pela(constatação(de(que(no("pretume(humano",(
nessa(aglomeração(unicolor,(residiria(o(colapso(da(
"visão(românticoMracional(do(sujeito(democrático,(
que(poderia(saber(o(que(quer";(nessa(afronta(
desagradável(dos(muitos,("o(fantasma(
sociofilosófico(de(um(abraço(entre(espírito(do(
mundo(e(coletivo(despedaçaMse(num(bloco(de(
indissolúvel(escuridão"((idem,(p.(16).(

Para(Sloterdijk,(o(excesso(de(matériaMhumana(irá(
sabotar(a(possibilidade(de(desenvolvimento(da(
massa(enquanto(sujeito(e(engendrar,(bem(à(
maneira(do(que(teria(descrito(Le(Bon(anos(antes,(
uma("pseudoMemancipação(e(semiMsubjetividade".(
Na(medida(em(que(nas(situações(burguesas("um(
sistema(implacável(das(distâncias(do(eu(isola(os(
indivíduos(e(cada(um(por(si(confere(posse(ao(
solitário(esforço(do(deverMserMsiMmesmo"((idem,(p.(
17),(no(ajuntamento(das(massas(midiatizadas(
impera,(ainda(mais(do(que(na(massa(passional(
descrita(por(Le(Bon,(as(distâncias(impostas(pelo(
utilitarismo(reificado.(Se(a(massa(enquanto(
corpoManimalMcoletivo(e(violento(impede(a(
emancipação(pela(simples(condição(de(massa(—(
unificada(e(portadora(de(um(a"priori(
antissingularizante(—,(a(objetificação(das(
relações(interpessoais(traduzem(a(impotência(do(

projeto(emancipatório(do(sujeito(moderno(que(
compõe(a(multidão.(Nessa(crítica(situaMse,(de(um(
lado,(aquele(que(é(capaz(e(produz,(cria(em(
abundância,(oferece(ao(mundo(a("alta"(riqueza(
que(o(excesso(não(pode(oferecer.(De(outro,(a(
massa(coagida(pelo(Estado(e(pelo(mercado;(aqui,(
a(multidão(reage(com(o(ódio(daqueles(incapazes(
de(singularidade.(Eis(como(Sloterdijk(termina(seu(
estudo:(

!
vejo(em(tudo(isso(vestígios(de(um(ódio(que(
se(torna(cada(vez(mais(seguro(de(si,(para(
com(a(exceção(que(ainda(representa(uma(
exceção(no(sentido(mais(antigo,(vestígios(
de(rancor(daquilo(que,(em(sua(maneira(
nunca(poderá(ser(substituído(e(que(
justamente(por(isso(se(quer(substituir(de(
forma(tão(rápida(e(indigna(quanto(possível(
—(porque(somente(o(permutável(preenche(
a(norma(da(indiferença;(além(disso,(vejo(
ainda(vestígios(de(um(desespero(
embaraçado,(que(se(move(sobretudo(em(
vista(daquilo(que(lembra(o(reino(perdido(
da(graça.(Talvez,(por(menos(oportuno(que(
possa(parecer,(se(devesse(dizer(mais(uma(
vez:(no(mundo(que(sucedeu(à(graça,(a(arte(
foi(o(asilo(das(exceções(que(restaram.(Ela(
foi(um(campo(no(céu(noturno,(no(qual(de(
tempos(em(tempos(nascia(uma(estrela.(
Exposta(a(análise,(a(quem(admiraria(se(a(
cultura(da(uniformidade(em(franco(
progresso,(que(só(suporta(determinadas(
diferenças(diante(do(pano(de(fundo(de(
indiferenciabilidade,(agora(prepare(os(
próximos(golpes(da(derradeira(e(sem(data(
marcada(campanha(contra(o(
extraordinário?((2002,(p.(116)(

!
Neste(inescapável(maniqueísmo,(de(um(lado(
encontraMse(a(massa(ressentida,(que(despreza(o(
extraordinário,(a(exceção,(a(graça,(o(brilho(das(
genuinidades(artísticas,(uma(massa(em(que(cada(
subjetividade(é(permutável(e(se(quer(permutável,(
uniforme,(a(eterna(repetição(que(prepara(a(
derradeira(destruição(de(toda(diferença.(O(
pretume(é,(para(Sloterdijk,(a(encarnação(coletiva(
do(espírito(de(Hitler,(e,(Hitler,(a(encarnação(
individual(da(falta(de(talento,(falta(de(
superioridade,(falta(de(nobreza,(falta(de(distinção,(
excesso(de(ódio(agregado:(como(Hitler("não(era(
senhor,(mas(alguém(oriundo(de(onde(era(ampla(a(
base;(como(era(um(delegado(horizontal,(o(ativista,(
o(animador(do(ódio,(o(bemMcompreensível(
vociferante(da(vizinhança",(se(ofereceu(como(
contêiner(das(frustrações(da(massa((2002,(p.(33).(
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O(excesso(numérico,(independentemente(das(
condições(de(sua(configuração,(produz("Hitlers",(
celebridades,(superficialidades,(violência(
irracional,(impotência,(força(bruta(trabalhadora(e(
escrava;(o(artista,(isolado(que(se(encontra(de(toda(
essa(inconveniência(do(grande(número,(produz(
graça,(brilhantismo,(diferença,(profundidade.(
Como(se(a(dicotomia(massa/seres(brilhantes(não(
fosse(suficientemente(estranha(—(pois(que(o(
campo(social(certamente(demanda(uma(
perspectiva(mais(complexa(para(ser(
compreendido(—,(Sloterdijk(é(capaz(de(colocar(no(
banco(dos(réus(a(massa,(mas(não(a(doutrina(da(
superioridade(antagonista(de(poucos.(!
Fundamentalmente,(a(argumentação(de(Sloterdijk(
integra(o(hall(de(leituras(de(Nietzsche(em(que(
prevalece(o(preceito(de(uma(aristocracia(classista(
que(nos(parece,(hoje,(fazer(pouco(jus(à(axiologia(
da(vida(afirmativa(para(qual(a(própria(vontade(de(
potência(aponta.(Como,(por(exemplo,(chamar(de(
ressentimento(a(roda(de(samba(da(favela,(o(RAP(
engajado(e(feroz(das(periferias,(o(funk(
moralmente(libertário(dos(morros,(a(filosofia(do(
viver(artístico(do(Duelo(de(MCs(sob(o(viaduto,(o(
Sarau(errante,(os(coletivos(de(poesia(itinerantes,(
as("Gay(Pride(Parades",(as(ocupações(
multitudinárias(e(transversalmente(organizadas(
das(ruas(brasileiras(de(junho(de(2013,(as(
diferentes(organizações(populares(que(colaboram(
entre(si(contra(os(vetores(neoliberais(no(governo(
da(cidadeMempresa,(gestos(sem(face(e(selvagens(
contra(a(depredação(dos(bens(comuns(posta(em(
curso(pelo(sistema(financeiro(e(contra(a(
privatização(da(linguagem,(a(luta(contra(a(
manipulação(e(vigilância(imperial(encampada(por(
coletivos(de(hackers(como(o(Anonymous(ou(o(
Wikileaks,(a(multidão(de(remixers(que(se(
apropriam(da(sopa(musical(popular(para(darMlhe(
nova(vida(sob(a(proteção(de(noções(
(anti)legalistas(como(o(creative"commons,(os(
presidiários(que(de(rappers(tornamMse(escritores(
respeitados(em(suas(próprias(comunidades,(a(
cultura(indisciplinada(do(Skate,(do(Parkour,(do(
pixo,(do(grafite(e(da(moda(alternativa(dos(guetos(
urbanos,(as(raves(regadas(a(drogas,(as(perspicazes(
marchinhas(de(carnaval(que(denunciam(o(cinismo(
e(a(pseudoMseriedade(dos(engravatados(da(
política(institucional,(os(crowdsourcings(que(
tornam(obsoletas(as(grandes(produtoras(
culturais,(os(flashmobs"e(os("rolezinhos"(
contracivilizatórios,(a(ocupação(de(centros(
culturais,(a(construção(coletiva(da(Wikipedia(e(
uma(infinidade(de(inquietações(afirmativas(que(
pelas(teias(urbanas(brasileiras(e(globais(se(
espalham?(Eis(que(toda(essa(malta,(ao(contrário(
da(massa,(faz(rizoma,(se(espalha(pelo(espaço(
heterogêneo(e(labiríntico,(produz(a(partir(de(

interações(e(possibilidades(técnicas(que(excedem(
o(Estado(e(o(capital.(Esses(bandos(não(perdem(
tempo(com(o(ressentimento,(mas(tampouco(
cristalizamMse(nas(imagens(auráticas(daqueles(
que(brilham.(São(uma(outra(coisa,(que(escapa(às(
medidas(tradicionais(de(um(olhar(que,(como(
notou(Deleuze(a(respeito(de(Goethe(e(Hegel(
(1997,(p.(18),(já(nasce(velho.(Esta(multidão(
encontraMse(aberta(ao(talento(excepcional,(ao(
auxílio(do(extraordinário,(porque(ela(é,(em(si(
mesma,(em(suas(unidades(ordinárias(ou(em(sua(
constituição(coletiva,(igualmente(extraordinária.(
O(artista(que(isto(compreendeu,(há(muito(já(faz"
multidão.(Antonio(Negri(coloca(essa(questão(de(
forma(muito(bela:(os(artistas(não(são("filhos(de(
Deus"(que(precisam(ser(trazidos(de(volta(
"alinhados(com(o(comando(do(mundo((…).(Não,(o(
artista(é,(ao(contrário,(símbolo(de(subversão(
realizada(e(de(liberdade(liberada.(Nós(vemos(o(
verdadeiro(artista(como(um(ser(superior(—(mas(
não(há(ser(superior(que(não(é(um(ser(coletivo,(um(
ser(para(o(comunismo"((NEGRI,(2011,(p.(51M52,(
trad.(nossa).(

!
3.&

Não(falamos(dos(muitos(como(se(fala,(
abstratamente(e(à(distância,(de(um(uno(a"
posteriori(—("pretume(humano".(A(multidão(é(
uma(multiplicidade(que(compreende(inúmeras(
diferenças(internas(que(nunca(poderão(ser(
reduzidas(a(uma("identidade(única(—(diferentes(
culturas,(raças,(etnias,(gêneros(e(orientações(
sexuais;(diferentes(formas(de(trabalho;(diferentes(
formas(de(viver;(diferentes(visões(de(mundo;(e(
diferentes(desejos"((HARDT(e(NEGRI,(2005,(p.(
12).(Nesse(sentido,(a(multidão(se(distingue(de(
povo(por(não(declinar(numa(uniformidade(
nativista;(da(massa(por(não(ser(conduzida(por(
centralidades(discursivas;(de(uma(religião,(por(
não(prever(hierarquias(estanques(ou(ideologias(
dogmáticas(e(planificadoras;(de(um(parlamento,(
por(não(necessitar(de(reguladores(que(possam(
limitar(seu(engajamento;(de(um(exército(por(não(
possuir(um(alvo(preciso(a(ser(abatido((a(multidão(
é,(ao(contrário,(uma(máquina(de(guerra,(no(
sentido(deleuziano(e(guattariano(do(termo);(da(
tradição(ou(dos(costumes,(por(ser(fonte(contínua(
de(transformações(linguísticas(não(localizadas(no(
espaço(geofísico(ou(num(determinado(contexto(
por(um(longo(período(de(tempo;(do(povo((e(da(
cultura(popular)(por(não(dizer(respeito(às(
repetidas(camadas(simbólicas(sobrecodificantes(
preservadas(ou(consumidas,(mas,(isto(sim,(se(
constituir(como(um(vetor(ativo(e(disseminado(da(
produção(de(afetos,(linguagens(e(devires.(Ainda(
nas(palavras(de(Pelbart,(seguindo(o(raciocínio(de(
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Paolo(Virno,("a(multidão(é(plural,(centrífuga,(e(
refratária(à(unidade(política.(Ela(não(assina(
pactos(com(o(soberano(e(não(delega(a(ele(direitos,(
seja(ele(um(mulá(ou(um(cowboy,(e(inclinaMse(a(
formas(de(democracia(não(representativa".(Se,(
como(observa(Virno,(o(povo(tende(ao(Uno,(a(
multidão,(por(sua(vez,(deriva(do(Uno.(Mas,(como(
se(perguntará(Pelbart,(o(que(é(esse(Uno(do(qual(a(
multidão(deriva?(Uma(resposta(breve(poderia(ser(
dada(desta(forma:("é(o(que(Simondon(chamou(de(
realidade(préMindividual((e(que(os(préMsocráticos(
chamavam(de(apeiron,(Ilimitado),(ao(que(Tarde(se(
referiu(como(virtualidade,(que(Marx(designou(por(
intelecto(geral".(Acrescentamos(ainda(a(essa(lista(
JeanMLuc(Nancy,(que(o(chamou(de(com(préM
individual,(Dostoiévski,(que(o(descreveu(como(um(
amor(essencial(e(constitutivo;(Agamben,(que(em(A"
comunidade"que"vem"se(referiu(a(ele(como(o(
conjunto(de(singularidades(quaisMquer"e"amáveis,(
Carlos(Drummond(de(Andrade,(que(o(chamou,(em(
A"rosa"do"povo,(de(a(comunidade(do("qualquer(
homem/(ao(meioMdia(em(qualquer(praça".(Pelbart(
prefere(descrevêMlo(como(um("caldo(biopolítico,(
esse(magma(material(e(imaterial,(corpoMsemM
órgãos(que(precede(cada(individuação(—(
potência(ontológica(comum"((2011,(p.(25M26).(

Com(efeito,(a(multidão(se(distancia(da(massa(
como(descrita,(em(momentos(diferentes(do(séc.(
XX,(por(Le(Bon,(Canetti(ou(Sloterdijk,(na(mesma(
medida(que(se(aproxima(da(multitude(estudada(
por(Hardt(e(Negri,(tendo(como(ponto(de(partida(
Spinoza.(A(multidão,(aí,(possui(como(aspecto(
unificador(a(busca(por(uma(forma(criativa,(
afirmativa(e(alegre(de(vida(que,(embora(ainda(se(
saiba(sujeita(às(determinações(do(capital(e(do(
biopoder,(seja(capaz(de(colaborar(sobre(e(sob(
(dialeticamente)(uma(riqueza(biopolítica(comum,(
que(se(define(pela(possibilidade(de(superação,(
ainda(que(restrita,(da(reificação(e(sua(própria(
sobrecodificação.(Para(explicar(esse(antagonismo(
não(maniqueísta,(dirão:("uma(abordagem(inicial(
consiste(em(conceber(a(multidão(como(sendo(
formada(por(todos(aqueles(que(trabalham(sob(o(
domínio(do(capital,(e(assim,(potencialmente,(
como(a(classe(daqueles(que(recusam(o(domínio(
do(capital"((HARDT(e(NEGRI,(2005,(p.(147).(Em(
outras(palavras,(o(destino(da(multidão(interessa(
do(ponto(de(vista(político(precisamente(na(
medida(em(que(sua(análise(empírica(pode(revelar(
as(condições(comuns(daqueles(que(podem(tornarM
se(multidão.(Condições(comuns(significam("que(
os(inúmeros(e(específicos(tipos(de(trabalho,(
formas(de(vida(e(localização(geográfica,(que(
sempre(haverão(necessariamente(de(permanecer,(
não(impedem(a(colaboração(num(projeto(político(
comum"((idem,(p.(146).(

Uma(questão(fundamental(consiste,(portanto,(em(
determinar(os(delineamentos(técnicos(possíveis(e(
suficientemente(flexíveis(a(partir(dos(quais(se(
expresse(também(uma(riqueza(compartilhada.(
Desse(ponto(de(vista,(para(a(multidão,(
informação,(comunicação(e(cooperação(tornamM
se(as(formas(da(produção,(e(a(rede(sua(forma(
dominante(de(organização:("os(sistemas(técnicos(
de(produção(correspondem(estreitamente(a(sua(
composição(social:(de(um(lado,(as(redes(
tecnológicas,(e(de(outro(a(cooperação(dos(sujeitos(
sociais(que(trabalham"((HARDT(e(NEGRI,(2005,(p.(
156).(Todavia,(o(modelo(organizacional(das(redes(
contemporâneas(não(se(resume(mais(ao(puro(
desenvolvimento(técnico;(tornouMse,(com(efeito,(o(
próprio(paradigma(da(produção(imaterial(e,(como(
tal,(também(o(espaço(e(a(estratégia(da(produção(
imaterial(da(multidão.(

Se(o(modelo(que(dispõe(dos(diferentes(elementos(
da(realidade(social(nos(séculos(XIX(e(XX(é(
circunscrito,(como(explica(Foucault,(pela(
gramática(regulamentar(e(disciplinar,(cuja(forma(
emblemática(é(a(fábrica(e(o(sistema(de(produção(
fordista,(o(tempo(atual(é(marcado,(de(maneira(
bastante(distinta,(pelo(surto(vertiginoso(de(redes:(
hoje,("vemos(redes(por(toda(parte(—(
organizações(militares,(movimentos(sociais,(
formações(empresariais,(modelos(de(migração,(
sistemas(de(comunicação,(estruturas(fisiológicas,(
relações(lingüísticas,(transmissores(neurológicos(
e(até(mesmo(relações(pessoais"((HARDT(e(NEGRI,(
2005,(p.(191).(Produzimos(conhecimento,(
discursos(e(agimos(cada(vez(mais(em(rede.(É(
impossível(compreender(a(atualidade(da(política(
sem(abarcar(os(processos(descentralizados(que(
ocupam(partes(determinantes(da(vida.(No(âmbito(
da(produção(de(afetos(e(sentidos,(camadas(
simbólicas(contaminam(outras(camadas(por(
sobreposição,(e(não(aniquilação(ou(oposição;(
portas(e(entradas(para(biossistemas(de(produção(
estética(permitem(trocas(complexas(com(outros(
biossistemas(imateriais,(e(a(potência(diz(respeito,(
progressivamente,(a(uma(multiplicidade(
disseminada(de(agentes,(cada(vez(menos(
apreensível(de(forma(esquemática(e(muito(menos(
dicotômica.(Em(um(mundo(em(que(é(permitido(à(
multidão(existir,(em(alguma(medida,(enquanto(
corpoMsemMórgãos((DELEUZE(e(GUATTARI),(a(
política(pode(se(transformar(numa(biopolítica(dos(
muitos,(capaz(de(criar(continuamente(novas(
formas,(linguagens(e(sentidos.(

Certamente(a(hibridação(se(torna(a(marca(da(
estética(que(surge(destes(novos(delineamentos.(
Para(justificar(o(uso(do(termo("hibridação",(
Canclini(se(perguntava,(tendo(como(pano(de(
fundo(as(grandes(aglomerações(urbanas(da(
América(Latina:("como(designar(as(fusões(entre(
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culturas(de(bairro(e(midiáticas,(entre(estilos(de(
consumo(de(gerações(diferentes,(entre(músicas(
locais(e(transnacionais,(que(ocorrem(nas(
fronteiras(das(grandes(cidades((não(somente(
ali)?"((2008,(p.(XXIX).(Não(se(trata(mais(apenas(de(
uma(diversidade(de(categorias(ou(discursos(que(
se(interagem("dialogicamente"((BAKHTIN),(mas(
da(impossibilidade(mesma(de(apontar(e(agrupar(
os(diversos(estratos,(porque(eles(não(estão(mais(
lá,(já(estão(em(movimento,(em(fluxo,(portanto(
demandam(cortes(temporais(e(circunstanciais,(e(
não(mais(históricos.(TemMse(aí(um(estado(de(devir(
que,(conforme(o(conceito(de(Deleuze(e(Guattari,(
"não(é(certamente(imitar,(nem(identificarMse;(
nemMregredirMprogredir;(nem(corresponder,(
instaurar(relações(correspondentes;(nem(
produzir,(produzir(uma(filiação,(produzir(por(
filiação"((1997a,(p.(19).(

Vemos(manifestarMse(hoje(com(mais(clareza(uma(
potência(ontológica(que(insinua(uma(
emancipação(de(outra(ordem,(ou,(o(que(é(ainda(
mais(razoável,(nenhuma"emancipação.(Sobre(a(
angústia(do(vazio(deixado(pela(descrença(no(
progresso,(se(não(há(mais(a(expectativa(de(se(
alcançar(a(realização(final,(e(nem(mesmo(
vislumbrar(um(ponto(originário(sobre(o(qual(
apoiar,(o(que(resta(—(e(que(ademais(sempre(
restou((como(excesso)(—(é,(como(escreve(Nancy,(
a("original(pluralidade(das(origens(e(a(criação(do(
mundo(em(cada(singularidade,(criação(
continuada(na(descontinuidade(de(suas(discretas(
ocorrências".(A(tarefa(que(se(coloca(no(plano(
ontológico(é,(pois,(uma(compreensão(da(vida(
como(sendo(essencialmente(o(espaço(da(
circulação(em(todas(as(direções,(movimento(
acidental(nãoMlinear,(singular(e(plural(em(seu(
princípio.(Resta(apenas("a(verdade(desta(
paradoxal('primeiraMpessoa(plural'(que(faz(
sentido(de(um(mundo(como(o(espaçamento(e(
entrelaçamento(de(tantos(mundos((a(terra,(os(
céus,(as(histórias)(em(que(o(sentido(se(
faz"((NANCY,(2000,(p.(5).(É(a(potência(originária(
do(condividir(puramente(existencial(e(sem(objeto(
que(—(como(nos(lembra(Agamben(ao(retomar(as(
noções(de("conviver"((syzen)(e("ter(em(

comum"((koinoneim)(aristotélicas(—(nos(difere(
dos(animais,(já(que(os(homens(conMsentem(e(
convivem(enquanto(as(vacas,(por(exemplo,(
condividem(um(pasto((AGAMBEN,(2009,(p.(87).(

De(fundo,(esta(é(a(linha(de(desenvolvimento(que(
encontra,(por(eventuais(aproximações(e(
apartamentos,(nas(ontologias(de(Spinoza((com(o(
"amor"(no(plano(da(imanência)(de(Marx((com(o(
"comum"),(Agamben((com(o("qualquer"),(Negri(
(com(a("multidão")(e(Nancy((com(o("singularM
plural")(um(terreno(adequado(para(seu(
desdobramento,(ainda(que(sempre(incompleto.(
Esta(linha(se(esbarra(numa(outra(que(enxerga(na(
dicotomia(da(superioridade(e(exclusividade(do(
indivíduo(sobre(o(coletivo(os(ditames(para(a(
superação(da(decadência,(e(que,(desde(seu(
reaparecimento(em(Descartes,(domina (o(3

pensamento(moderno.(O(sentido(que(assume(uma(
ontologia(da(singularidadeMplural((aqui(entendida(
a(partir(e(para(além(de(sua(definição(em(Nancy,(
isto(é,(não(somente(no(campo(da(ontologia(mas(já(
no(campo(de"toda"a"política)(é(precisamente(
desfazer(a(dicotomia(que(aí(se(instala,(como(se(o(
sujeito(estivesse(predestinado(a(escolher(entre(
uma(potência(da(singularidade(ou(uma(potência(
da(pluralidade.(Esta(é,(como(bem(sabia(Spinoza,(
uma(falsa(opção.(Em(última(instância,(pensar(a(
multidão(implica(superar(esta(duplicidade(e(
aventurarMse(a(respeito(de(algo(sobre(o(qual(a(
evidência(descartiana(—(uma(evidência(tão(
segura(de(si(e(do("brilho(noturno(do(ego"(—(
pouco(ou(nada(sabia:(o(comum((NANCY,(2008,(p.(
32).(

!
4.&

À(toda(tomada(de(poder(sobre(a(vida((o(biopoder(
descrito(por(Foucault)(corresponde(também(a(
uma(potência(contrária,(capaz(de(resistir(à(
naturalização(e(préMdeterminação(de(desejos(e(
subjetividades.(Como(observa(Pelbart(em(Vida"
capital,(coube(a(Deleuze("explicitar(que(ao(poder(
sobre(a(vida(deveria(responder(o(poder(da(vida,(a(
potência('política'(da(vida(na(medida(em(que(ela(
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( A(matriz( conceitual( sobre( a( qual( se( funda( o( antagonismo( entre( o( individual( e( a(multiplicidade( vai( remontar( a(3

Descartes( e( a( sua( axiomática( "penso,( logo( existo",( a( partir( da( qual( somente( a( razão( individual( é( capaz( de(
(re)produzir(a(verdade(dos(fenômenos(complexos.(Em(Discurso"do"método,(Descartes(diz(que("frequentemente(não(
há(tanta(perfeição(nas(obras(compostas(de(várias(peças,(e(feitas(pelas(mãos(de(vários(mestres,(como(aquelas(em(que(
apenas(um(trabalhou"((2009,(p.(22).(Descartes(situa(e(tipifica(esta(constatação(nas(diferenças(entre(a(arquitetura(
coletiva(antiga("mal(proporcionada"(e(espontânea(e(a(arquitetura(padronizada(e(racional(do(engenheiro(moderno,(
concebendo(assim(o(axioma(que(marcaria(a(era(do(individualismo:("a(pluralidade(de(opiniões(não(é(uma(prova(que(
valha(para(as(verdades(um(pouco(difíceis(de(descobrir,(porque(é(muito(mais(verossímil(que(um(só(homem(as(tenha(
encontrado( do( que( um( povo( inteiro"( (2009,( p.( 30).( Não( é( sem( razão( que( sua( busca( pelo(método( que( conduz( à(
verdade(se(dê(na(completa(solidão,(numa(caserna(que(ocupa,(em(meio(ao(frio(do(inverno,(no(caminho(que(o(trazia(
da(coroação(do(imperador(para(o(exército,(por(volta(de(julho(de(1619,(em(Frankfurt.
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faz(variar(suas(formas(e,(acrescentaria(Guattari,(
reinventa(suas(coordenadas(de(enunciação".(A(
essa(potência(equivale,(precisamente,(a(
"biopotência(da(multidão"((2003,(p.(25).(Pelbart(
diz(ainda:(

!
Canetti(lembra(que(na(massa(são(abolidas(
todas(as(singularidades,(nela(reina(a(
igualdade(homogênea(entre(seus(membros(
(…),(nela(predomina(uma(direção(única,(que(
se(sobrepõe(a(todas(as(direções(individuais(
privadas,(que(seriam(a(morte(da(massa.(
Homogênea,(compacta,(contínua,(
unidirecional,(a(massa(é(todo(o(contrário(da(
multidão,(heterogênea,(dispersa,(complexa,(
multidirecional.(A(economia(paranoica(da(
massa(e(a(lógica(esquizo(da(multidão(são(
diametralmente(opostas,(mesmo(que(elas(
se(encavalem,(como(notaram(Deleuze(e(
Guattari(a(propósito(da(relação(entre(massa(
e(malta.(De(todo(modo,(as(religiões,(bem(
como(os(Estados,(sempre(souberam(usar(e(
dosar(a(energia(da(massa(e(seus(afetos,(mas(
encontramMse(em(situação(inteiramente(
distinta(em(relação(à(multidão,(que(
testemunha(de(um(outro(desejo(e(de(uma(
outra(subjetividade.((2011,(p.(26)(

!
Se(para(Canetti(a(massa(é(um(ajuntamento(de(
iguais,(a(multidão,(em(expressa(oposição,(é("uma(
multiplicidade(irredutível";(as(diferenças(sociais(
singulares(que(a(constituem("devem(sempre(ser(
expressas,(não(podendo(ser(aplainadas(na(
uniformidade,(na(identidade(ou(na(
diferença"((HARDT(e(NEGRI,(2005,(p.(145).(Se(a(
massa("se(move(em(direção(a(um(objetivo"(e(se(
este(objetivo("reforça(o(sentimento(de(igualdade(
entre(seus(membros"((CANETTI),(uma(multidão(
não(possui(uma(destinação(prévia(e(muito(menos(
homogênea,(ao(contrário,(deve(absolver(as(
singularidades(e(a(multiplicidade(de(desejos.(Se(a(
massa(busca(uma(densidade(inquebrantável,(a(
multidão,(por(sua(vez,(defineMse(por(uma(
indivisibilidade(apenas(na(medida(em(que(
valoriza,(a(um(só(tempo,(a(singularidade(e(a(
pluralidade(imanente(no(encontro(de(seus(
agentes.(Deleuze(e(Guattari(preferem(colocar(essa(
questão(na(perspectiva(das(dinâmicas(atuantes(
entre(a(massa(e(a(malta,(ou(ainda,(num(conjunto(
tipológico(de(multiplicidades(díspares:("métricas(
e(não(métricas;(extensivas(e(qualitativas;(
centradas(e(acentradas;(arborescentes(e(
rizomáticas;(numéricas(e(planas;(dimensionais(e(
direcionais;(de(massa(e(de(malta;(de(grandeza(e(
de(distância;(de(corte(e(de(frequência;(estriadas"e"

lisas""(1997b,(p.(192).(Entretanto,(de(acordo(com(
essa(topologia,(tampouco(podemos(encerrar(o(
acontecimento(da(multidão(em(uma(dicotomia(do(
tipo(estriadoMliso:("encontraremos(sempre(uma(
necessidade(dissimétrica(de(passar(do(liso(ao(
estriado,(bem(como(do(estriado(ao(liso",(dirão(
Deleuze(e(Guattari.(

!
Se(é(verdade(que(a(geometria(itinerante(e(o(
número(nômade(dos(espaços(lisos(não(
param(de(inspirar(a(ciência(régia(do(espaço(
estriado,(inversamente,(a(métrica(dos(
espaços(estriados((metron)(é(indispensável(
para(traduzir(os(elementos(estranhos(de(
uma(multiplicidade(lisa.(Ora,(traduzir(não(é(
um(ato(simples;(não(basta(substituir(o(
movimento(pelo(espaço(percorrido,(é(
preciso(uma(série(de(operações(ricas(e(
complexas((e(Bergson(foi(o(primeiro(a(dizêM
lo).(Tampouco(é(um(ato(secundário.(
Traduzir(é(uma(operação(que,(sem(dúvida,(
consiste(em(domar,(sobrecodificar,(
metrificar(o(espaço(liso,(neutralizáMlo,(mas(
consiste,(igualmente,(em(proporcionarMlhe(
um(meio(de(propagação,(de(extensão,(de(
refração,(de(renovação,(de(impulso,(sem(o(
qual(ele(talvez(morresse(por(si(só:(como(
uma(máscara,(sem(a(qual(não(poderia(haver(
respiração(nem(forma(geral(de(
expressão"((DELEUZE(e(GUATTARI,(1997b,(
p.(194M195).(

!
Por(essa(razão,(é(prudente(também(recusarmos(
dicotomias(estanques(do(tipo(técnica/criação,(
logos/nomos,(ciência/experiência,(gramática/
dislexia,(artistas/coletivos,(Estado/multidão,(
poder(constituinte/poder(constituído.(A(multidão(
não(é,(por(exemplo,(uma(margem,(e(muito(menos(
uma(classe(identitária.(Falar(da(multidão(não(
implica(necessariamente(falar(da(periferia(ou(de(
grupos(marginalizados,(e(muito(menos(predispôM
los(visGàGvis(a(um(suposto(circuito(ao(qual(suas(
"vozes"(deveriam(ser,(a(contrapelo,(incluídas.(
(Talvez(fosse(o(caso(de(separar(este("marginal"(—(
enquanto(estar(à(margem(de(um(suposto(centro(
—(do(marginal(semMlei,(indisciplinado,(este(sim(
um(agente(possível(da(multidão).(Se(enquanto(
concepção(da(experiência(que(se(aproxima(de(
uma(forma(plural,(desutilitarizada,(abstrata(ao(
mesmo(tempo(que(corporal,(a(malta(tende(em(
direção(contrária(—(num(eixo(de(intensidade(
mais(do(que(numa(disposição(dicotômica(—(à(
dura(racionalidade(universal(típica(do(mercado(
cultural,(enquanto(potência(de(afeto(sob(o(
domínio(da(produção(imaterial(compartilhada(a(
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multidão(é(em(potencial(uma(realidade(de(todo(o(
corpo(social((o(todo(reinventa,(por(exemplo,(
continuamente(a(linguagem,(produz,(em(alguma(
medida,(uma(riqueza(que(emerge(da(colaboração(
aberta(e(contínua(nas(relações).(

De(fato,(o(comportamento(esquizo(e(
desterritorializado(é,(em(muitos(sentidos,(mais(
evidente(na(pobreza,(onde(fraquejam(os(
mecanismos(e(circuitos(de(consumo(e(controle.(
Negri(nos(lembra(que(é(simplesmente(ali,("onde(
as(pessoas(sofrem,(ali(onde(elas(são(as(mais(
pobres(e(as(mais(exploradas;(ali(onde(as(
linguagens(e(os(sentidos(estão(mais(separados(de(
qualquer(poder(de(ação"(onde,(no(entanto,(a(
potência(existe;("pois(tudo(isso(é(a(vida(e(não(a(
morte"((NEGRI(apud"PELBART,(2011,(p.(27).(A(
carência(impõe(ao(pobre(o(improviso,(o(impele(
constantemente(à((re)invenção(de(planos(de(
existência(precários.(O(comportamento(que(aí(se(
torna(evidente(é(da(ordem(do(esquizo,(daquele(
que,(como(nota(Pelbart,("ocupa(um(território(mas(
ao(mesmo(tempo(o(desmancha,(dificilmente(entra(
em(confronto(direto(com(aquilo(que(recusa((…),(
ele(desliza,(escorrega,(recusa(o(jogo(ou(subverteM
lhe(o(sentido,(corrói(o(próprio(campo(e(assim(
resiste(às(injunções(dominantes"((2011,(’.(20).(A(
astúcia(do(pobre(opera(no(espaço(liso,(nomadizaM
se,(refereMse(ao(modelo(que(Deleuze(chama(de(
hidráulico,(isto(é,(à(superfície(disjuntora(do(mar.(
Recusa(—(ou(precisa(recusar(—(os(modelos(
instituídos(na(medida(em(que(estes(estriam(o(
espaço,(constroem(canais(e(condutos(bem(
definidos,(que(permitem(a(mobilidade(apenas(na(
medida(que(esta(vai(de(um(ponto(préM
estabelecido(a(outro,(igualmente(previsível((a(
autoMestrada,(a(graduação(universitária,(a(
carreira,(a(família,(a(árvore(genealógica,(etc.).(A(
precariedade(incita(o(pobre(ao(nomos(de(uma(
topologia(disjuntora,(abstrata(e(criativa(na(
medida(em(que(lhe(falta,(por(definição,(a(
materialidade(que(fornece(a(liga(para(a(instituição(
da(métrica(hegemônica.(Notamos(tudo(isso(com(
clareza(ao(nos(determos(à(favela,(que(já(em(sua(
métrica(esquiza(demonstra(uma(quase(completa(
incapacidade(de(produzir(o(estriado.(Casas(se(
sobrepõem,(ruas(se(reproduzem(no(oblíquo((não(
na(diagonal,(que(necessita(do(ângulo(reto,(mas(na(
heterogeneidade(do(próprio(ângulo(
indeterminado(do(encontro),(materiais(diversos(
são(mobilizados,(muitas(vezes(deslocados(de(sua(
função(original,(serviços(bem(delimitados(pelas(
empresas(urbanas(são(expropriados((luz,(água,(
TV(a(cabo,(etc.).(Mas(tudo(isso(somente(parece(
possível(porque,(em(primeiro(lugar,(a(
precariedade(do(exercício(proprietário(preserva(a(
abertura(para(aquilo(que(já(é(desde(sempre(uma(
riqueza(originária:(o(comum.(

Contudo,(se(comunidades(bem(arregimentadas(
pela(métrica(resistem(à(pluralidade(nômade(e(
monstruosa,(a(multidão(—(enquanto(potência(
ontológica(do(estarGcom,(fazer(circular(e(
compartilhar(afetos(—(perpassa(todo(o(espaço,(
dentro(e(fora(do(capital,(dentro(e(fora(da(pobreza(
material,(dentro(e(fora(dos(meios(técnicos,(dentro(
e(fora(do(Estado,(e(dentro(e(fora(da(linguagem.(
Com(efeito,(o(empreendimento(de(anexação(do(
mar(pela(racionalidade(régia(acaba(por(produzir(
também(resultados(inesperados:("a(multiplicação(
dos(movimentos(relativos,(a(intensificação(das(
velocidades(relativas(do(espaço(estriado,(acaba(
reconstituindo(um(espaço(liso(ou(um(movimento(
absoluto",(isto(é,(perpetuamente(desterritorializa(
a("fortaleza(como(regulador(do(
movimento"((DELEUZE(e(GUATTARI,(1997b,(p.(
60M61).(Deleuze(e(Guattari(observam(em(sua(
nomadologia(que(os("os(grandes(corpos(de(um(
Estado(são(organismos(diferenciados(e(
hierarquizados(que,(de(um(lado,(dispõem(do(
monopólio(de(um(poder(ou(de(uma(função",(e,(de(
outro,(alguma(outra(coisa(bastante(mais(flexível,(
uma(ambição(nômade,(por(assim(dizer,(que(o(
atravessa(e(impede(sua(redução(ao(esquema(
métrico(e(estável((característico(do(espaço(
estriado):("por(exemplo,(há(um(problema(muito(
antigo(do(lobby,(grupo(de(contornos(flexíveis,(com(
uma(situação(muito(ambígua(em(relação(ao(
Estado(que(pretende('influenciar'(e(a(uma(
máquina(de(guerra(que(quer(promover,(sejam(
quais(forem(seus(objetivos"((1997b,(p.(31).(De(
forma(análoga,(também(na(favela(encontraremos(
o(comando,(o(fascismo(ou(ainda(o(Estado(
principalmente(em(sua(forma(mais(brutal:(as(
tropas(de(elite."

Mais(do(que(um(antagonismo,(a(constituição(da(
multidão(realizaMse(enquanto(rizomatização(da(
produção(e(partilha.(Assim,(a(multidão,(ou(ainda(
para(Deleuze(e(Guattari(a(malta(—(esse(
delineamento(coletivo(que(definem,(à(luz(das(
Amazonas(de(Kleist,(por(uma(lei(("lei(de(malta")(
que("proíbe('escolher'(o(inimigo,(e(de(entrar(num(
face(a(face(ou(em(distinções(binárias"((1997b,(p.(
17)(—,(também(pode(ser(identificada,(de(formas(
diferenciadas,(nos(contextos(que(envolvem(a(
produção(imaterial(altamente(sofisticada(das(
redes(de(colaboração(do(software(livre,(das(
produções(por(crowdsourcing,(da(arte(
colaborativa(nas(redes(eletrônicas,(da(
organização(de(núcleos(de(resistência(política(nas(
favelas(ou(nos(centros,(do(compartilhamento(de(
saberes(em(blogs(eletrônicos,(dos(bancos(de(
dados(e(de(conhecimento(aberto(oferecidos(por(
redes(colaborativas,(editoras(sem(fins(lucrativos,(
coletivos,(assembleias(populares,(etc,(todos(
processos(que,(por(razões(às(vezes(tipológicas,(às(

�9



Arquivo(comum(|(Evento(Multitude(|(São(Paulo,(02/05/2014

vezes(numéricas,(neutralizam(a(cristalização(de(
um(logos(hegemônico.(

A(produção(contínua(do(comum(tende(a(envolver(
a(todos(os(agentes(produtivos.(Assim,(notam(
Hardt(e(Negri,("na(medida(em(que(a(produção(
social(defineMse(cada(vez(mais(por(formas(
imateriais(de(trabalho(como(a(cooperação(ou(a(
construção(de(relações(sociais(e(redes(de(
comunicação,(tornaMse(cada(vez(mais(diretamente(
produtiva(a(atividade(de(todos(na(sociedade,(
inclusive(os(pobres"((2005,(p.(178).(Enquanto(
delineamento(criativo(capaz(de(subverter(o(
domínio(do(capital,(somos(todos,(de(fato,(o(pobre.(!
!
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