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RESUMO

Esta monografia apresenta uma operação do pensar e, como tal,  presentifica aquilo que as

palavras  evocam.  Enquanto  pensamento,  nossa  tarefa  será,  portanto,  mantê-lo  operante,

evitando que este perca o seu vigor. Para isso, trabalhei com a reversão no sentido de método;

enquanto este se baseia numa prescrição de um caminho cuja meta é antecipada, metá-hódos,

nossa  meta,  se  torna  o  próprio  caminho,  hódos-metá.  Esta  é  a  reversão  proposta  pela

cartografia,  o  primado  do  caminho,  tornando  toda  meta  sempre  secundária;  traços  finos

entreabertos  no horizonte passíveis de serem vistos no percurso, e que dispõem a própria

cartografia,  nos  colocando  nela,  em composição  com suas  forças,  num “fazer  ficar”  nas

descontinuidades. Indagamos sobre o poder, pensando sua pro-dução,  poiesis. Assim como

Deleuze,  seguimos  a  trajetória  das  formas às  forças,  seguido de  seu retorno à  superfície.

Pensamos o campo no qual o poder se engendra. Na nossa analítica das forças, pudemos intuir

que estas apresentam uma mobilidade vertical reduzida e uma mobilidade horizontal serial

que se estende ao infinito, em ambas direções. E o encontro das potências se dá nos poros,

constituindo corpos. Corpo torna-se mais potente,  tanto mais a potência de seus afetos. O

vínculo  entre  as  forças  pode ser  formado pela  sua  variação  comum,  no que  concerne  as

relações diferenciais; o afeto é possível pela vibração comum (cordas), quando estas entram

em ressonância. Nossos caminhos partiram das tentativas de substantivação dos verbos. No

entanto,  ousamos fazer  também seu caminho inverso,  a nominalização deverbal,  trazer  os

substantivos para seus verbos constitutivos.

Palavras-chave: Encontro, Forças negretivass, Pensamento, Poder, Potencia.



ABSTRACT

This monograph presents an operation of thinking and, as such, presents what words evoke.

As a thought, our  task will therefore be to keep it  operating, preventing it from losing its

vigor. For this, I worked with the reversal in the methodical sense; while this is based on a

prescription from a path whose goal is anticipated,  metá-hódos, our goal becomes the path

itself,  hódos-metá.  This is  the reversal proposed by cartography, the primacy of the path,

making every goal always secondary; thin traces parted on the horizon that can be seen along

the way have their own cartography, placing us in it, in composition with their strengths, in a

“stay” in the discontinuities.  We inquire  about power, thinking of its pro-duction,  poiesis.

Like Deleuze, we follow the trajectory from shapes to forces, followed by their return to the

surface. We think of the field in which power engenders. In our analysis of the forces, we

could intuit that they have reduced vertical mobility and serial horizontal mobility extending

to  infinity  in  both  directions.  And  the  meeting  of  the  powers  takes  place  in  the  pores,

constituting  bodies.  The  bodies  become  more  potent,  the  greater  the  potency  of  their

affections. The bond between forces can be formed by their common variation with respect to

differential  relations.  Affection  results  from  the  common  vibration  (strings)  when  they

resonate. Our ways departed attempts to substantiate verbs. However, we also dare to go the

other  way,  the  deverbal  nominalization,  prying  the  nouns  to  their  constitutive  verbs,

guaranteeing their action.

Key words: Black Forces, Dating, Power, Power, Thought.
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PENSAMENTO EM EBULIÇÃO

Esta monografia apresenta uma operação do pensar e, como tal, presentifica aquilo que

as palavras evocam. Ela não é própria de mim como autor, contudo também não o é do leitor.

É de ambos. Enquanto pensamento, nossa tarefa será, portanto, mantê-lo operante, evitando

que este perca o seu vigor. O processo do cultivo do pensar está sendo apresentado,  o que

torna  a  operação  em  movimento  mais  importante  que  o  próprio  resultado,  pois  é  na

“instabilidade do movimento, dos pontos singulares, onde pequenas causas produzem efeitos

desmesurados” (PRIGOGINE e STENGERS, 1991, p. 208). Apresentarei em cada capítulo

tentativas  de  formular  questões,  indo ao encontro  da  vigência  de  nossa  operação  comum

(leitor-autor).  Procurarei  sustentar  nossa  expêriencia  com  essas  questões,  tomando  como

ponto de partida seus campos de emergência. Atendendo ao nosso Ocidente contemporâneo –

ainda atravessado pela chancela da ciência moderna e seu espírito científico1, cujo anseio e

preocupação está em torno da resolução de problemas – torna-se árdua a tarefa de sustentar

nossa proposta, cuja “meta” é o próprio processo (D'AMARAL, 1995).

A título diferencial, temos aqui uma distinção daquilo que é nosso campo próprio de

trabalho, as questões, e aqueles designados pelo fazer científico normativo, os problemas. Isso

nos  solicita  um pouco  mais  de  atenção.  A emergência  de  problemas  no  seio  da  história

constitui fontes e recursos dos quais a ciência fará uso como pontapé inicial. Tais problemas

não  possuem  solução  imediata,  mas  requisitam  uma  entrada  numa  situação  nova

(STENGERS, 2002 [1949]). Ora, um problema é antes de tudo algo construído, não resolvido,

algo  que  exige  uma  operação.  Ele  não  está  naquilo  que  é  hegemônico  e  constituído  na

história, mas sim no que é tangencial e não se deixa dominar por ela. É tarefa da ciência não

apenas  procurar  suas  soluções,  mesmo  que  o  problema  persista.  Paralelo  a  isso,  para  a

filosofia e para nós, o que nos interessa é o campo problemático, o plano a ser traçado para

fazer emergirem os problemas; os autores convocados ao nosso encontro, em consequência,

contribuem  para  atualização  deste  campo,  visando  a  extração  e  sustentação  de  questões

(DELEUZE, 2005 [1942]).

De antemão, farei aqui uma demarcação muito importante para aqueles esperançosos

de  um  fazer  científico,  aos  desventurados  e  desavisados,  já  iniciados  numa  con-juntura

subordinada  ao modo “acadêmico”  de pro-dução:  como padrão  ao que me exige  de uma

construção  monográfica,  por  definição  uma  produção  de  um  determinado  e  único  ponto
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destacado – por isso, a etimologia do grego monos graphos, escrita única –, irei navegar como

capitão de um navio, acompanhado dos tripulantes mais silenciosos e inquietos - seu regozijo

estará na descontinuidade dos movimentos das marés. Assim, como dizia o pensamento da

filosofia  antiga,  não os convoco tanto para o caos (kaos),  mas pelo caos,  como condição

anterior aos ordenamentos (MARCONDES, 2001). Para aqueles que esperam um único ponto

tonal acerca daquilo que eu  deveria  defender,  sustento aqui que nossa única possibilidade

factível é este ponto, esta posição em relação a algo, e não de acordo com uma suposta defesa,

pressuposta por um argumento que infere, discrimina e difere, isto é, defende uma tese.

Somos  conduzidos,  então,  a  um  texto  que  difere  de  uma  escrita  que  estabelece

hipóteses,  ou  melhor,  pré-hipóteses2.  Não  quero  entrar  em  alguns  dos  percursos

metodológicos  que  poderiam  ser  próprios  às  ciências  humanas.  Nos  contentemos  com a

proposta de formular questões, pensamento em ato. Posso apenas, através do quadrante3 que

se entreabre no meu horizonte, ter em vista as apostas de minhas ruminações, mesmo que não

totalmente discerníveis. Nossa proposta do pensar é, volto a dizê-lo, sustentar nossas buscas

pelas questões de pensamento. Nesse sentido, trabalharemos com a reversão no sentido de

método; enquanto este se baseia numa prescrição de um caminho cuja meta é antecipada,

metá-hódos,  nossa meta,  se torna o próprio caminho,  hódos-metá  (PASSOS & BARROS,

2015). Esta é a reversão proposta pela cartografia, o primado do caminho, tornando toda meta

sempre secundária, os traços finos (indícios) entreabertos como presença  que irrompem no

percurso (PASSOS & BARROS, 2015).

Sigamos,  então,  nossa  indagação,  caminhando  e  acompanhando  atentamente  este

pensar, recusando aquilo que nos é previamente dado e o que insiste em ser interpretado. Mais

ainda, o pensar que prescinde mediação ou intermediários, que permanece no abismo do in-

mediato,  anterior  à form-ação de sujeito  e  objeto,  ou a qualquer  forma,  ele  é antes  o in-

formado, o que se abre para múltiplas formas. Nossa pretensão não é de demonstração, com a

ajuda de referências, nem de descrição circunscrita na “objetividade”4, como se estivesse num

cerco  descritivo  dos  fenômenos  à  procura  de  “leis”  e  explicações.  Os  exemplos,  quando

citados,  não  tem  uma  função  de  justificativa,  endossamento  ou  legitimação,  mas  sim

exploração das formas de apresentação de pensamento, partindo de suas forças.

Diferente das atribuições comuns à filosofia para com seu espanto (thaumatzéin), não

caminhamos contra  ele,  antes permanência e impregnação nesse estado de estranhamento.

Nos  perguntamos,  então,  neste  caminhar,  acerca  de  seus  indícios,  resíduos e  rastros,

reminescências que tem a potência de transformação, singularidade. “Isto” que nos aparece,

mas também “aquilo” que se encortina – não como fora do campo de manifestação exterior à
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aparição, mas que no jogo de suas forças não pode aparecer. É um participar de um caminho

que percorremos em constante conversa com as vozes de nossas esquizes. Vozes que ecoam

na história, nossa herança e nossa dívida. E a cada passo desse caminhar nós realizamos a

história, a tonalizamos e despontamos suas entranhas em nossas grafias. Construindo rotas,

desbravarei com todo perigo do malogro; navego em meio aos percursos que já foram antes

percorridos, trazendo comigo a perseverança dos que já percorreram.

Como proposta institucional deste escrito,  esta produção deverá ter  como princípio

norteador,  segundo  diretrizes  institucionais,  apresentação  de  um  trabalho  final  como

conclusão de curso – discriminado, psicologia –. Desse modo, as formulações, levantamentos,

pensamentos,  suscitações  que  emergiram  no  decorrer  do  curso  se  constituem  como

engendradores de propostas para sua construção. Como também, e além disso, as questões

que foram suscitadas antes da ‘entrada’ no curso ou que ‘motivaram’ o ingresso, em outras

palavras,  os  disparadores  e  desejos  que  constituem o  campo,  que  tornaram possível  esta

escrita. 

Já nos surgem, aqui, algumas vicissitudes de nossa pesquisa: a proveniência da palavra

no seio da abertura historial. Nossa tarefa nos convida, então, para nos atentar à unidade da

fala pela língua: psicologia. Essa constitui sua unidade através de seus conjuntos, ao mesmo

tempo em que se delimita-se e se transforma-se através de seus destinos na história. A palavra

psicologia não é uma simples palavra, ela é um destino que transcende a grafia e dispõe o real.

A palavra dis-por tem sua origem na palavra grega oikonomia, de oikos, referindo-se à

gestão da casa, isto é, modos discursivos e não-discursivos de promover a gestão dos modos

de vida  (AGAMBEN, 2009);  tem também sua  tradução  no latim  disponere,  colocar-se  a

serviço do que se é, e assim, ordenar-se, tal como na palavra  dispositivo5 usado por Michel

Foucault.  Tomando  psicologia  enquanto  um  destino  que  se  realiza  na  história,  se

transformando  e  se  delimitando,  ela  irá  nos  orientar,  assegurando  nossas  vistas e  nos

destinando a ela mesma. Isto é, devemos caminhar a partir, somente e até ao que a psicologia

– enquanto uma unidade institucionalizada com campo delimitado de práticas discursivas –

nos orienta.  Será este o limite de nosso pensar? Se nossa aposta é  auscultar a questão do

pensamento,  ele  mesmo  não  é  circunscrito  essencialmente  aos  domínios  da  linguagem

constituídos pela história. Ainda que estejamos subordinados a tais domínios, é nossa tarefa,

enquanto filosofia, profanar e perfurar a linguagem.

Retomando  o  dito, meus  tripulantes,  nem que  seja  para  desdizê-lo,  deixamos  ele

entregue a seu próprio vigor, para que possamos navegar sobre sua proveniência e ao encontro

do  seu  destino,  fazendo  assim  uma  cartografia  de  nossos  percursos,  uma  cartografia
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topológica6. Um  curso é, sobretudo, um caminho, cujos  rastros a tempestade não apagou.

Iluminados  pelos  reflexos  da  luz  nas  águas  todas  as  manhãs,  mesmo  se  recolhesse  a

obscuridade das noites sem horizonte, longe de todas as vistas, ainda traçariam seu destino.

Seu  cursor são  essas  pegadas  metaestáveis  que  insistem  em  cartografar  seus  caminhos

(PASSOS; BARROS, 2015). Deixando ressoar os rastros, essencialmente contemporâneos, as

forças que  irredutíveis à luz e à sombra são assim entreabertas. Essas forças entregues a si

mesmas não se deixam capturar pela iluminação do dia e judicação dos filósofos, continuando

seu caminhar em meio aos farejos noturnos. 

Um cursor, na computação, é o que indica uma posição dentro dos limites do display.

Este último é o campo que se abre, criando seus limites. Assim, nossas vistas são delineadas

por essa posição. Todavia, não se trata de uma dominação do ver da vista sobre o visto (dar-a-

ver a partir da vista), ao contrário, pelo encontro da vista com o que permite ser visto (deixar-

se-ver), “é primeiro a sua gratuidade, o seu ser bruto que nos deslumbra; mas era preciso

estar lá para que esse deslumbramento se produzisse: é a ação do pé, pondo a caminho, que

permite a gratuidade do olhar, e faz a vista” (D'AMARAL, 1995, p. 12).

Temos, agora, os nossos limites: a vista, aquilo que gratuitamente se permite ver. E,

para nossa prontidão, devemos recusar, logo, qualquer determinação, sobretudo a psicologia7,

que possui seu estatuto próprio, institucionalizado e delimitado. Mesmo que a psicologia seja

nosso ponto de partida, ela não é nosso limite. A liberdade de nossa navegação, nesse sentido,

se dispõe pela gratuidade e solicitude do pensar. Em profunda embriaguez, um dos perigos

éticos em que me encontro e perturbam minha escrita são as ordens atribuídas e designadas

pela minha proveniência institucional. Esta proveniência possui um endereçamento, criando

relações de necessidade com os modos que dela partem. Contudo, é no recair desses perigos

que vos digo: não é a psicologia minha causa. É a vida.

Desejos e disparadores

As tonalidades  afetivas colocam em jogo, aqui,  meus desejos. Ainda trago comigo

outros  momentos  deles,  que  se  atualizam  ao  passo  que  eu  escrevo.  Estremecia-me,  por

exemplo, a problemática de como alguém pode afetar o outro. Pelo fato de ser um problema e

não uma pergunta, ela insistira muitas vezes. Não me eram óbvias todas as possíveis respostas

que  me  apareciam.  Junto  com  o  problema,  então,  vinha  o  reino  do  mistério  sempre o

resguardou. Como a era do esclarecimento e da objetividade não tinha sob seus domínios

todas as respostas, muitas destas respostas fissuravam toda clareza e convidavam, para outros
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regimes, além da escuridão. Já não eram mais respostas, pois não respondiam, nem se deixava

constituir por qualquer pensamento. Eram antes sombras oriundas do mistério que insistira. 

Tal mistério conduziu-me aos 15 anos, em memória vívida,  a caminhos religiosos,

tendo em vista que, ao meu pensamento de então, a ciência em vigor, mesmo em plena era da

informatização,  ainda  assim  não  me  foi  satisfatória.  Anos  mais  tarde  me  des-cobri  nos

destinos parapsicológicos,  devido principalmente à intelecção dos limites  instrumentais  da

ciência  e  dogmas  religiosos.  Contudo,  o  endereçamento  da  parapsicologia  e  a

transcendentalismo de seus pressupostos me levaram a pensar a partir de campos maus vistos

pela  ciência  e,  em  muitos  casos,  por  algumas  religiões.  Mas  é,  também,  devido  ao  seu

transcendentalismo  que  me  afastei  da  parapsicologia,  ainda  com  as  mesmas  inúmeras

questões.  Mais  uma vez  aquilo  que  compreendia  e  denominava  ‘conhecimento’  ficou-me

descontinuamente (des)ligado e retornado ao mistério. Assim, meu encontro com a filosofia

no  curso  de  psicologia  se  deu  pelas  inevitáveis  dimensões,  pressupostos  e  mistérios

constitutivos e constituintes do pensamento.

Talvez você já tenha percebido, ou não, o enredo que sustenta este navio. Mais ou

menos  evidentes estão alguns dos indícios dos autores que estarão em contato direto com

nossos  pressupostos.  Mesmo  que,  porventura,  sejamos  infelizes  em  nossos  caminhos  e

fiquemos à deriva no mar, ainda assim estamos dispostos a olhar as estrelas e desenhar a

constelação que se dá a ver, que se dar a pensar. Nossos êxitos e sucessos são transitórios, isto

é, eles nunca se satisfazem por nunca se completarem. O objetivo então será – com a ajuda de

William James (1985a) – uma relação conjuntiva – portanto contínua – tal qual o desejo da

experiência  pela  outra  seguinte.  Desse  modo,  estaremos  em  uma  produção  serial  cujas

limitações são inevitáveis,  uma vez que nosso intuito enquanto pensamento seja caminhar

pelas bordas.

O que se constitui como um disparador? Um disparador não detém em si mesmo seus

efeitos, só o conhecemos, efetivamente e exclusivamente, num plano ulterior. Às vezes uma

aragem, um perfume, uma palavra ou até mesmo uma música podem sê-lo. No decorrer do

curso de psicologia tive algumas situações que se constituíram como disparadores. É comum

falarmos acerca de uma posição de autoridade atribuída ao médico, em que ele pode dizer ao

seu paciente, por exemplo, que este está em estado mórbido devido a uma enfermidade tal que

o condicionará ao óbito. O regime de afetação do médico, em geral, estará condicionado pela

posição que ele estaria operando naquele momento. Ele proferir que o paciente está destinado

ao padecimento  pode ter  séries  de implicações  de perspectivas,  projetos,  sentimentos  que

entram em jogo para mudar as  posições  prévias do paciente.  Podemos dizer,  logo, que o
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‘médico’ se constituiu como operador, produziu diferenças. Diferenças que só puderam entrar

em cena, graças aos determinantes dessa relação, ou seja, ao poder profético alicerçado em

um saber instituído como verdade. Essa situação-disparador já nos convida para um filósofo

em específico, que se diferenciou de seus predecessores ao negar a substancialização do poder

e  afirmou  seu  caráter  produtivo,  e  não  só  repressor.  Estamos  nos  domínios  de  Michel

Foucault.

Lebrun (1981) estabelece um marco a partir de Foucault;  uma “nova” proposta em

detrimento  da  até  então  dominante  teoria  da  “soma  zero”.  Nesta,  temos  a  seguinte

consideração: “Se X tem poder, é preciso que em algum lugar haja um ou vários Y que sejam

desprovidos de tal poder. É o que a sociologia norte-americana chama de teoria do “poder de

soma zero”: o poder é uma soma fixa, tal que o poder de A implica o não poder de B” (p. 7).

Para  nosso  autor,  entretanto,  o  poder  não  é  de  cima  pra  baixo,  mas  de  baixo  pra  cima

(FOUCAULT, 2007 [1976]). Foucault nos é, assim, a primeira voz presentificada em nossos

delírios.

Caminhemos agora para uma segunda voz. Para tentar desenvolver a questão do afeto

– o mais intenso operador que auxiliou a forma-conteúdo de minhas questões –, e condição do

afetar  de  um corpo por  outro,  inevitavelmente  entrei  conjuntamente  em outros  domínios,

elegendo uma segunda voz co-partícipe, Baruch Espinosa. Neste, rege uma efeito-estratégia

fundamental ‘resgatado’ do estoicismo antigo, a irrevogável dimensão dos corpos. Espinosa

nos  leva  até  a constituição,  a  antropogênese e  a  política  inesperáveis  entre  si,  através  do

imperativo das forças.

Entre  sussurros e  silêncios,  no chamado por  uma questão que não se reduzisse às

volitividades,  parti  assim  de  alianças  e  co-operações  entre  os  modos e  os  enunciados

(Espinosa e Foucault, respectivamente), constituição e atravessamentos que interpenetram as

relações materiais e imateriais. Assim, a questão nos diz conjuntamente da multiplicidade das

relações,  como também de sua  unidade,  que  está  em tudo  que  é  e  não  é  corpo –  pelos

princípios estoicos: “tudo é corpo”, mas também há os “incorporais” –, ao que concerne a

antropogênese nossos próprios limites e nosso gérmen, no próprio nascimento do político.

Tomo novamente diante de mim questões que não suportam o isolamento, embora o

silêncio seja sua matriz, ele se destina à partilha em conjunto, um compartilhamento diante

daqueles que se afetam com tal. Esses afetos acompanham o conhecimento8, nos permitindo

ao  mesmo  tempo  uma dissociação  e  anacronismo  com nosso  tempo,  deslocando-nos  em

relação a ele. Não coincidindo completamente com nossa história para vermos a luz na sua

escuridão,  não  nos  deixando  engolir  intratemporalmente,  devemos  ser  verdadeiramente
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contemporâneos  à  nossa  época,  inatuais  (AGAMBEN,  2009).  Essas  características  –

dissociação  e  anacronismo –  são  as  condições  que  tornam possível  o  caminhar  sobre  as

sombras do tempo. Faço menção, também, àquele que me batizou, Heráclito; ao longo dos

escritos que a ele fazem referência, é tido como um pensador noturno, conforme veremos no

fragmento 26, ‘tocamos’ agora a escuridão: “O Homem toca a luz da noite, quando com visão

extinta, está morto pra si; vivendo, toca o morto, quando com visão extinta dorme; na vigília

toca o adormecido” (HERÁCLITO, 2017, p. 77). 

Determinantes

Já está dilucidada a minha primeira questão, senão a derradeira, aquela que moverá e

desestabilizará até os materiais com maiores índices de dureza, aqueles que possuem maior

resistência à retirada de alguma de suas partículas: “como um corpo afeta outro corpo”. Esta

indagação pode nos levar a inúmeras respostas, contudo, devo sublinhar que nossa operação

não é de cunho nem investigativo, nem descritivo. E isso nos coloca longe de alguns campos

possíveis do entendimento: a) dotar de valor o “objeto” de interpretação correspondente a fins

morais;  b)  unir  um  significado  a  um  significante,  dizendo  o  que  se  é;  c)  pressupor

representação,  ligando  palavra  à  coisa  num  mesmo  regime  de  solução  que  a  satisfaça,

separando  um objeto  real  e  ideal9;  e  d)  colocar  um “objeto”  num regime  explicativo  de

causalidade extrínseca. Se seguirmos no caminho investigativo, destituímos, assim, a questão,

para transformá-la numa mera pergunta. Ou a deixamos entregue ao consenso e convenção na

pergunta (DELEUZE, 1997), ou às possibilidades de ordens e soluções nos problemas. Seguir

pelas questões é antes objetivar sua sustentação, sua produção incessante de novas questões.

Não nos interessa, por hora, a diferença entre problema e pergunta. Basta-nos, agora,

considerar  que não vem ao caso,  aqui,  utilizarmos  finalidades  resolutivas.  É coerente e é

preciso por toda nossa elaboração até agora, nos debruçarmos sobre esta indagação liberando-

a  em  seu  vigor,  nos  levando  às  condições  de  sua  formação  em  caminho  digressivo,

investigando as posições – eis nosso caminho cartográfico (PASSOS & BARROS, 2015). 

Todos os fenômenos estudados pela física, até então, obedecem a quatro interações

(atrações) básicas, matematizáveis, como a interação gravitacional, interação eletromagnética,

interação  fraca  e  interação  forte.  Cada  uma  dessas  atrações  com  alcance,  intensidade  e

partícula mediadora mais ou menos determinadas, desde a formação de galáxias, até o plano

subatômico.  As forças nucleares  somente são observadas  com instrumentos  apropriados à

física nuclear, enquanto que as eletromagnéticas e gravitacionais ainda podem ser observadas
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macroscopicamente. Essas interações são descritas num campo de forças que constituem a

matéria  tal  como  a  percebemos  (MOREIRA,  2004).  Para  a  física,  então  em  caminho

digressivo, as interações se reduzem a essas forças. Todavia, quando nos deparamos com os

organismos vivos, há outras variáveis que atuam e não se limitam ou se reduzem a elas. Será

esta a fuga da causalidade, ou uma outra forma dela? A fim de evitar fugas ou ir além da

própria questão, circularmente nós nos voltamos a ela como um lobo olha sua cauda. Seu

como nos diz de duas condições: as determinações que atuam sobre ela e o jogo das relações

no qual elas se concebem. As determinações que cito aqui não são correspondentes ao seu

significado  usual,  como  dentro  de  uma  relação  de  causa  e  efeito  que  se  engendram

sequencialmente  para  determinar  a  mecânica.  Elas  são determinantes,  ou seja,  funcionam

como horizonte. 

Nenhuma coisa é determinante da linguagem. A determinação não se dá na extensão
da realidade como efeito seu, mas, de um modo transversal e oblíquo,  aparece  na
linguagem, no modo da condição: a condição de falar; obviamente tal condição não
se  dá  senão  condicionando,  de  forma  que  não  há  determinações  virtuais,  ou
possíveis, mas tão-só determinações positivas. Isto tanto quer dizer que não se pode
prever  determinações  futuras  quanto  não  se  pode  conhecer  a  determinação
(presente) como se conhece uma coisa. Pois a determinação não é nenhuma coisa,
mas  condição  de  coisas,  nenhuma  realidade,  mas  condição  de  realização
(D’AMARAL, 1995, p. 19).

A filosofia há muito já nos falava acerca de determinantes da vida, para os estoicos,

temos o princípio de oikeiosis. Esta, “corresponde a uma regra universal de sobrevivente que

se coloca em todo vivente” (RADICE, 2016, p. 114-115). É a prerrogativa do movimento, a

partir da assimilação do que lhe é próximo, ou de acordo com sua natureza, a repelir aquilo

que lhe é estranho, ou não de acordo com sua natureza. O que mais tarde foi na intelecção

dada por Espinosa como o perseverar da vida. Esses determinantes exerceram influências em

notáveis biólogos10. Quando pensamos na existência humana somos tomados por um impulso

a categorizá-la como mais complexa, com um diferencial dentre toda a natureza, chegando até

a  colocá-la  numa  outra  lógica  separada  da  natureza.  E  isto  é  herança,  por  um lado,  do

pensamento  de  Kant  e  Hume  –  a  quem  a  ciência  muito  utilizou  nos  seus  domínios

epistemológicos (STENGERS, 2002[1949]) – e, por outro lado, da mecânica newtoniana –

com  suas  implicações  na  ciência  clássica  (PRIGOGINE  &  STENGERS,  1991).  Esse

diferencial é toda herança humana, aquilo que essa herança traz consigo e ainda se perpetuará

por gerações, isto é, a História. Então, é preciso tecer outras questões, para que suas próprias

con-junturas nos conduzam. 
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Nossas mãos afirmam a História sob nossos corpos, numa passagem de verbo para

substantivo,  servindo-a em cada  atuação  pelo  presente.  Este  último  nos  toma,  ao  mesmo

tempo que nos constitui enquanto existentes (LÉVINAS, 2000). Nossa perscrutação exige o

movimento, o próprio verbo, e para isto o tempo reivindica uma outra experiência  de si e

para si diferente de nossa comum e tradicional linearidade. Ele reclama um olhar para um

arcaico muito presente, concomitantemente convoca o humano para sua acolhida, um convite

a nós, pensadores do caos (AGAMBEN, 2009). 

Gnosiologia

Nessa  primeira  constelação,  como  podemos  acompanhar,  estamos  construindo  a

intelecção na experiência do intempestivo. O que comecei a desenhar aqui é o campo no qual

a possibilidade de pensar aquilo que nos é contemporâneo. Nas obras nietzscheanas, caos e

acaso coincidem, é o lance de dados que sempre retorna se afirmando. O número 6 que cai

num jogo de dados não é produto de determinação causal e linear, ele demonstra, no entanto,

a afirmação da multiplicidade que o possibilitou afirmar-se e se afirma na caída – não é o

conteúdo (6) que se repete, mas o lance de dados que sempre está em jogo e retorna – . O caos

não é o que se manifesta, o que aparece na luz, mas condição que tornou possível o fenômeno

e se afirma no próprio fenômeno, suas sombras (DELEUZE, 1978 [1962]).

Dizemos que o caos já não pode mais ser considerado, enquanto tal, como prévio aos

ordenamentos, antes prevalência e constituição, sendo a ordem apenas uma pequena variação

(NIETZSCHE, 2006 [1882]). Nas palavras afirmativas de Nietzsche:

A condição geral do mundo é, pelo contrário, desde toda a necessidade, o caos, não
pela  ausência  de  uma  necessidade,  mas  no  sentido  de  uma  falta  de  ordem,  de
estrutura, de forma, de beleza, de sabedoria e de outras categorias estéticas humanas
(2006[1882], p. 136). 

É essa  ordem que vamos intuir/contemplar, trabalhar11, porém não é um trabalho tal

como sua etimologia latina  labor,  tão somente um  ergoni dos gregos antigos – como um

processo de criação, não é reativo, não é do bem nem do mal, não estabelece hierarquias, tão

pouco  solicita  um  rebanho.  Ainda  assim,  ordena-se  por  uma  série  de  experiências,

virtualidades. Aqui se encontra a imanência. A potência se dá em seu próprio operar e sua

efetuação é a atualidade, isto é, a própria transição, a constituição do campo problemático, a

dimensão inapreensível e inexorável do ‘entre’, a passagem do ‘ainda não’ e o ‘não mais’ das

experiências (AGAMBEN, 2009).
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Vamos observar dentro da biologia, por exemplo, o aspecto transicional, ou melhor, a

transição  constituinte  do  movimento  mecânico  do  corpo.  Precedente  a  toda  contração

muscular, temos um processo ao qual a energia química do corpo é convertida em energia

mecânica.  Este processo consiste  no fornecimento de ATP (adenosina trifosfato),  que é  a

“moeda” da energia no corpo, para os filamentos da proteína miosina; em consequência, a

“cabeça” deste filamento se liga a proteína actina, exercendo força nessas pontes de ligação,

“puxando-a”  em  todo  seu  comprimento  (JUNQUEIRA  &  CARNEIRO,  2013).

Concomitantemente a isso, a abertura ou fechamento para ligação da miosina com a actina é

controlada pela liberação dos íons de cálcio estocados nas fibras musculares,  mediante os

impulsos  elétricos  provindos  do  sistema nervoso através  dos  neurônios  (JUNQUEIRA &

CARNEIRO, 2013).

O processo  dessa  conversão  versa,  principalmente,  na  dinâmica  de  atualização  da

molécula ATP nos filamentos  de miosina,  e dos íons de cálcio  na actina.  A dinâmica  de

liberação ou não do ATP, ou dos íons de cálcio, dependerá de uma relação diferencial entre

ambos, marcada pela interação ou ausência dela. Assim, essa interação formará um contínuo-

descontínuo, o que podemos descrever pelo próprio filamento de miosina:

Figura 1 – Miosina
Fonte: Junqueira e Carneiro, 2013, p. 184.

Temos na figura acima as zonas de maiores relevos, as “cabeças”,  pelas quais são

implicadas no processo de atualização, ou seja, o nosso aspecto transicional. É também um

processo serial, indo de microfilamento em microfilamento. Uma outra tentativa de descrevê-

la, com base no filamento da miosina, pode ser feita a partir  da figura a seguir, de nossa

autoria, para descrição de cadeias ou rede seriais:

Figura 2 – Serialismo Horizontal
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Entre uma ‘linha’ e outra, temos uma outra ‘linha’ provinda de outra direção que a

entrecruza. É o trabalho artesanal de bordar o filé, uma tecelagem manual, típica da região de

Alagoas, sobre a base de uma rede que se assemelha e se deriva de uma rede de pesca. A

artesã tece um tecido sobre a rede; caminhando pelas bordas de cada linha de pesca que forma

a rede,  as  linhas  de tecido  se entrelaçam a ela.  Um trabalho minucioso  que exige muita

atenção e cuidado.  É preciso que as linhas  sejam maleáveis,  pois serão realizadas  muitas

torções sobre as linhas da rede. 

Figura 3 – Filé Alagoano
Fonte: Marco Antônio/Secom Maceió, 2017

Assim é também para o pensar, ele opera nas bordas, nos limites, circunvizinhando as

linhas, se tecendo na rede da experiência, dobrando as séries, cadeias e teias. É o pensar que

dobra  a  si  próprio  e  opera  na  experiência,  sua  maleabilidade  é  correspondente  a  sua

plasticidade. Entre uma linha entrecruzada em outra temos a transição12. Nesta, a experiência

não  chega  a  se  constituir  por  completo13,  ela  vive  entrecruzamento,  condensação  e

deslocamento:  a  con-junção  que  torna  possível  nossa  percepção,  é,  entretanto,  um  nexo,

multiplicidade de outras experiências.  Não temos uma consolidação da substantivação dos

verbos. Por exemplo, o casar não se reduz ao casamento, como também o pensar não se reduz

ao pensamento. É um processo de constante tentativa de realização, de conclusão, ainda com

outras palavras, uma experiência quer fechar-se em si mesma para assim dar lugar a uma

outra que “partirá  do zero”.  Como se pensar e casar “precisasse” se consolidar como um

pensamento e um casamento, respectivamente, para dar lugar a um novo pensamento ou a um

novo casamento.

Contudo, a experiência abriga a própria fenda que não permite sua cristalização, e é

através desta fenda que uma experiência é transicionada para outra experiência, conjugando

assim seu caráter contínuo, e, paradoxalmente, incompleto. 
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Nessa  continuidade e corroboração,  tomadas  não em sentido transcendental,  mas
denotando  definitivamente  transições  sejam  sentidas,  repousa  tudo  o  que  o
conhecimento de um percepto por uma ideia pode possivelmente significar.  Onde
quer que tais transições sejam sentidas,  a primeira experiência conhece a última.
Onde elas não intervêm ou onde, mesmo com possíveis, elas não podem intervir não
pode existir pretensão alguma de conhecimento (JAMES, 1985a, p. 193).

Da epistemologia à gnosiologia, é nesse abrigo que o pensamento habita, a passagem

oblíqua que se afirma em ressonância consigo própria; rastros e resíduos fugidios no intervalo

do fluxo de vivências, a  poiesis do conhecimento. São estes que não se deixam dominar na

sombra do tempo e, como tal, não se constituem como modelos articulados  por si em seus

próprios pressupostos. Não servem de base para o esquadrinhamento da relação do humano

com a natureza, tal como o projeto e intento tão comum às ideias da “atividade científica”

tentará  fazê-lo  (PRIGOGINE  &  STENGERS,  1991).  Não  são,  também,  um  canal  de

reprodução do que está dado, tampouco fornecem soluções e problemas como um instrumento

na sua própria finalidade que é ele mesmo. No entanto, o pensamento é sempre periférico e

marginal.  Retirem as honras de nós, nossos destinos são os resíduos, só nos importam os

restos.

Poema VI de “Mundo pequeno”

Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras

não era a beleza das frases, mas a doença delas.

Comuniquei ao Padre Ezequiel, um meu Preceptor, esse gosto esquisito.

Eu pensava que fosse um sujeito escaleno.

- Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o Padre me disse.

Ele fez um limpamento em meus receios. 

O Padre falou ainda: Manoel, isso não é doença, 

pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas... 

E se riu. 

Você não é de bugre? - ele continuou. 

Que sim, eu respondi. 

Veja que bugre só pega por desvios, não anda em estradas - 

Pois é nos desvios que encontra as melhores surpresas e os ariticuns maduros. 

Há que apenas saber errar bem o seu idioma. 
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Esse Padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de 

agramática.

(BARROS, 1994, p. 89).

Para realizarmos nossa busca, vimos que nosso caminho não é definido previamente.

Ante nosso intuito de sustentar as questões, o sentido é definido tão somente e durante a

liberação no nosso caminhar, adotando um “recorte” de partida e não se enraizando em seus

domínios, mas sim tomando como análise as relações entre os domínios, suas fronteiras, as

dispersões  e  disposições,  sobretudo  seu  jogos  e  relacionamentos,  identificando  seus

determinantes.  Recusando  aquilo  que  é  posto,  possíveis  dualidades,  unidades,  álibis  e

qualquer substantivação que possa querer incidir em nosso pensar – reconheço como limite,

mesmo anacrônico ou contemporâneo,  o uso das palavras,  a colocação pelo juízo e sob a

forma de discurso, as pretensões, insucessos e ineficácias, lacunas e esquizes pertencentes a

este escrito que anseia pela dissolução da unidade de mim, como autor. Pelas sombras, ainda

que elas não garantam a si mesmas.

Toda indagação é inspirada num caminho de acesso que a tornou possível.  Assim,

quando indagamos, de um certo modo já  enviamos a nós e a nossa indagação  a um mesmo

destino. O caminhar só é realizado à medida do deslocamento de uma posição. Assim como

uma questão entra em vigência e vigora, a pro-dução é o processo que a torna possível pelo

caminhar. Com origem no latim, pro, pode ser compreendido como “adiante/frente” e ducere

como  “trazer,  levar”,  nesse  sentido,  produção,  pela  etimologia  é  “trazer/levar  adiante”.

Colocar  em  evidência  a  produção  do  pensamento  através  da  questão,  torna  o  próprio

pensamento operação, o pensar, que incide nele mesmo. 

Se você está insatisfeito e ainda anseia com alguma determinação que suponha uma

“meta” de nosso trabalho, digo-vos para seu curto alívio que o meio é o próprio fim. Assim,

este texto expõe a  poiesis do pensar na medida que pensa o poiético do pensamento. Este

último é o pensamento da proveniência, que trata de nosso limite, a antropogênese e nossa

potência  de  conhecer.  Michel  Foucault  nos  mostra  que  esse  pensamento  “se  encontra  no

começo histórico das coisas e não na identidade preservada da origem – é a discórdia entre as

coisas, é o disparate” (FOUCAULT, 2013 [1978], p. 59). Então, é a radicalidade da diferença

encravada na proveniência de todo ‘sujeito’ de pensamento.
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1 EM QUE MEDIDA O PODER RESPONDE À HISTÓRIA?

Para prosseguirmos nosso percurso de pensamento, é preciso, agora, retomar um certo

número de indicações precedentes acerca de nossa fecunda discussão. Nesta última devemos,

logo, navegar em seus rastros, ouvir seus murmúrios libertando-a dos grilhões que a prendem

no solo das substâncias, que fincam os pés em toda tentativa de indagação, na terra inerte,

pálida e árida. É preciso receber o outono.

Tu és a folha de outono

voante pelo jardim.

Deixo-te a minha saudade

– a melhor parte de mim.

Certa de que tudo é vão.

Que tudo é menos que o vento,

menos que as folhas do chão…

(MEIRELES, 2001)

Descrevemos  nossas  folhas  outonais,  os  determinantes  que  pairam  no  regime  de

afetação de um corpo por outro, a irredutibilidade da história; sem dúvida, a fim de evitar

qualquer  transcendentalismo,  partimos  do pressuposto que não nos  é  possível  pensar  sem

estarmos ancorados nela, sem deixarmos nela toda nossa saudade. Entretanto, nossa operação

se efetua na virada das estações, no crepúsculo – e não na aurora – do pensamento. Para tornar

mais escuro, essa operação nos conduz, de início, à possibilidade de afetação, nos colocando

nos  domínios  do  poder afetar,  mas  de  uma  outra  posição nesse  discurso  –  que  a

descreveremos, inevitavelmente, em nosso caminhar –. Um corpo pode afetar outro? Em que

medida esse poder é atravessado pela história? Ou melhor, em que medida o poder responde

à História?

Temos  nossa  questão  que  dá  título  a  esse  capítulo.  Para  procedermos  nela,  nosso

sentido e direção será o questionamento do poder. Nossa experiência de pensamento, dessa

forma, vagará pelos caminhos que  as palavras suscitam. Este método de acesso é diferente

daqueles  que  se  circunscrevem  em  previedades.  E,  talvez,  ele  seja  o  que  é  de  mais

determinante para os nossos caminhos. Assim sendo, indagamos sobre o poder – fazer isso

não significa extraí-lo de sua dinâmica correlacional,  nem se voltar  para nenhum de seus
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predicados. É um retorno ao seu  nexo, em outras palavras, é pensar sua pro-dução,  poiesis.

Assim como Deleuze, seguiremos a trajetória das formas às forças, seguido de seu retorno à

superfície. Pensamos, então, o campo no qual o poder se engendra. 

Se  quisermos,  por  conveniência  hodológica14,  submeter  a  concepção  de  poder  de

Michel Foucault ao seu próprio método arqueológico, descrito no seu livro A Arqueologia do

Saber (2010 [1969]), a fim de encontrar seu campo de produção, tão logo iremos nos deparar

com alguns obstáculos: 1) nossa questão não é de cunho histórico em seu sentido tradicional,

não iremos discorrer acerca da história da concepção do poder (como começou e desenvolveu

a palavra e seu uso,  ou o que possibilitou  sua aparição,  tampouco passear pelos diversos

autores que usaram esse termo), nem dos conjuntos de enunciados, como se ordenam e se

relacionam;  2)  por  mais  que  o  poder  se  constitua  enquanto  palavra  e,  portanto,  possua

regularidades de formação, regras de dispersão na história, ele não é reduzido ao saber, não é

discursividade local; 3) falar sobre a prática discursiva acerca do poder não voltará ao seu

campo de emergência, já que ele é imanente às relações, por conseguinte, a toda e qualquer

prática discursiva, não se restringindo a positividades.

Tratemos aqui, pois, de proveniência, e isso nos leva para o alvorecer da história em

relação ao poder, não nos dirigindo a um sujeito, nem tendo a intenção de “chegar a uma

análise que possa dar conta da constituição do sujeito na trama histórica” (FOUCAULT, 2013

[1978], p. 43), mas sim alcançar a trama que enreda e produz ao mesmo tempo a história e a

subjetividade. É uma máxima que a história é correlata ao poder e este se materialize nos

corpos, como bem realizado no extenuante trabalho de Foucault ao longo de suas obras (por

exemplo,  no  tripé  saber-poder-verdade).  Apesar  disso,  como  o  grande  professor  Levinas

(2000)  nos  ensina,  todo pensamento  filosófico  repousa  sobre  experiências  pré-filosóficas,

assim, nossa questão não é o que é o poder ou como o poder atua na história, mas como o

poder pode ser o que é e se constitui em con-juntura com a história. É a analítica, o “ponto de

surgimento” no interstício das estações. E esta emergência é produzida sempre a partir de um

determinado estado de forças (FOUCAULT, 2013 [1978]). A palavra emergência utilizada

aqui, vem da palavra Entestehung do alemão, utilizado por Nietzsche e retomado por Foucault

como descrição  do “princípio  e  a  lei  singular  de  um aparecimento”  (FOUCAULT,  2013

[1978], p. 65), as regularidades de formação que tornam possível o aparecimento de isto e não

daquilo.

Seria  errado  dar  conta  da  emergência  pelo  termo final.  Como se  o  olho  tivesse
aparecido,  desde  o  fundo  dos  tempos,  para  a  contemplação,  como se  o  castigo
tivesse sempre sido destinado a dar o exemplo. (...) A genealogia reestabelece (...)
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não a potência antecipadora de um sentido, mas o jogo causal das dominações. (...)
A emergência é, portanto, a entrada em cena das forças; é sua interrupção, o salto
pelo qual elas passam dos bastidores para o teatro, cada uma com seu vigor e sua
própria juventude. [...]  A emergência designa um lugar de afrontamento, [...] um
“não-lugar”, uma pura distância, o fato que os adversários não pertencem ao mesmo
espaço [...]; ela sempre se produz no interstício (FOUCAULT, 2013 [1978], p. 65-
67).

Este “não-lugar” descrito por Foucault se refere à topologia da força. O que queremos

dizer com isso? Não exatamente como um lugar de operação, mas um movimento e dinâmica

circunscritos à força, podendo ela se efetuar nos corpos em qualquer “lugar”, basta que entre

em operação. Na topologia, o que temos então são distâncias. A distância, aqui, merece uma

atenção especial, porém vamos deixá-la pairando no nosso outono e antes que ela pertença,

seja “do chão”, a retomaremos no próprio vento da estação. Agora o interstício não nos parece

tão tenebroso, – que o mantenhamos no crepúsculo! – ele já foi mencionado anteriormente na

poiesis do conhecimento. Trago, então, a Figura 2, mas com algumas modelações:

Figura 4 – Descontinuidades nas séries
Fonte: Elaborado pelo autor.

A  passagem  que  confere  o  caráter  conjuntivo  das  experiências,  e  que  produz  o

conhecimento, também se dá como centros de movimentos, campo de forças, que descrevem

um estado –  tal  como o  mais  potente  afeto  domina  sobre  os  outros,  caracterizando  uma

sensação de regularidade, uma força querendo dominar, expandir seus domínios sobre outras.

É nessa tensão durante a transição que também habita  o caráter  descontínuo15,  este “não-

lugar”, de luta entre as forças16. O nosso pensamento organizado é, então, um recobrimento da

descontinuidade,  superfícies  (de  contato  e  atrito)  inclinadas  que  supomos  contínuas.  Um

pouco antes, o que determina esse estado de forças? Por que eles atuam? O estado de forças

está presente nas relações de poder. É de todos os poderes que estamos falando? Trata-se,

então, do poder dos poderes, a potência do próprio poder que o coloca em evidencia? O que

pode o poder?
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1.1 Da dominação

Dizer  o  que  o  poder  pode  e,  por  conseguinte,  o  que  o  determina,  é  uma  tarefa

filosófica, implicando em trazer as coisas na imanência de suas forças para seu âmbito de

acontecimentos,  caminhando  em  suas  fronteiras  e  zonas  limítrofes.  Seguimos,  logo,

incansáveis  e  exaustivos  para  o  que  o  poder  traz  consigo.  Neste  prelúdio  podemos

caracterizar,  sucintamente,  o  poder  como  a  capacidade  de  exercer/realizar  uma  vontade

(LEBRUN, 1981). Desse modo, o poder não é o produto do triunfo da vontade, mas a sua

própria  capacidade.  Essa  diferença  sutil  sugere a  relação  entre  poder  e  seu  comum,  o

associado,  a  dominação.  O  sucesso  ou  insucesso  do  triunfo  da  vontade  é  o  efeito  de

dominação da própria vontade de poder, pois só podemos pensar o afeto de dominação como

efeito na relação de forças dos corpos. E o poder, não obstante, também seria um efeito? Em

duas passagens, Michel Foucault ressalta a relação entre poder e dominação. Em Vontade de

Saber,  o autor descreve seu método como uma proposta de analítica do poder, referindo-se

também  à  dominação:  “não  o  entendo  [o  poder]  como  um  sistema  geral  de  dominação

exercida por um elemento ou grupo sobre outro e cujos efeitos, por derivações sucessivas,

atravesse o corpo social inteiro” (2007 [1976], p. 102). Com efeito, as relações de forças do

poder não são as estruturas de dominação, mas lhe são imanentes - é a condição que as torna

possível. Acompanhando o pensamento do autor, em Microfísica do Poder,  ele nos diz um

pouco mais sobre o afeto de dominação enraizado no existir humano:

Em certo sentido, a peça representada nesse teatro sem lugar é sempre a mesma: é
aquela  que  repetem  indefinidamente  os  dominadores  e  os  dominados.  Homens
dominam  outros  homens  e  é  assim  que  nasce  a  diferença  dos  valores;  classes
dominam classes e é assim que nasce a ideia de liberdade; homens se apoderam de
coisas das quais eles têm a necessidade para viver, eles lhe impõem uma duração
que elas não têm, ou eles a assimilam pela força – e é o nascimento da lógica. Nem a
relação de dominação é mais uma “relação”, nem o lugar onde ela se exerce é um
lugar (FOUCAULT, 2013[1978], p. 68).

Será a relação de dominação imanente a todas as relações? Ela está apenas circunscrita

à  história?  Ainda  nos  restou  um  regresso  à  “capacidade”,  todavia,  não  nos  apressemos,

deixemos essa questão também em suspenso e a retomaremos quando no entardecer de nossos

horizontes; agora, adentraremos mais ainda nas marés que estamos navegando. 

Retomo à questão,  o que pode o poder? Esta não é uma indagação qualquer e, para

navegá-la,  preciso dispor do nocturlábio,  um instrumento marítimo para determinação das

horas durante a noite. Para nós, caminhantes noturnos, o nocturlábio é demasiado útil: mais do
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que dirá as horas, ele apontará, pelo campo de movimento da Constelação da Ursa menor,

movimentos (forças) a partir da referência da Estrela Polar com a estrela Kochab. E isto quer

dizer que temos alguma segurança, um reconforto talvez, já que este texto pretende passar por

uma banca avaliadora e obter uma nota suficiente aos requisitos institucionais pelos quais

quero lograr meu diploma. Quero acentuar, então, o caráter das vozes do meu delírio, e este

tempo como movimento (deslocamento supracitado no Pensamento em Ebulição) que irá se

caracterizar por distâncias as quais, nesse caminhar, se atrairão ou repelirão na mesma medida

dos meus afetos.

Falar  de  uma relação  proximal  do poder  com dominação,  partindo de  rizomáticas

próximas, nos convoca a um qualquer, alguém que devido à sua potência de mobilização, sua

experiência,  não  tem tradução  e  passa  a  ser qualquer  um. Friedrich  Nietzsche  deixa  –  e

reverbera-se em seu deixar-se – marcas por vezes inauditas no Ocidente; tenebroso e maldito

das profundezas, ele fez vários convites para os ouvidos mais atentos, aqueles que escutam o

silêncio, para quem “toca a luz da noite” 17. No período em que ele tentava conceber Vontade

de Potência, entre 1887 e 1889 – exclusivamente porque a partir de janeiro de 1889 ele ficou

gravemente  doente  até  sua  morte  em  1900  –  seus  escritos  foram  muito  tocados  por

pensamentos que estavam em torno dos instintos e dominações. Neste mesmo período, ele

escreveu Genealogia da moral e A Gaia Ciência (os dois livros escolhidos, além da própria

Vontade de Potência – Parte I e II). Na Genealogia da Moral, numa de suas chamadas – e ele

as faz com muita potência afirmativa –, nos convida a pensar a relação da vontade de potência

nos ascetas. E isto nos é importante pela proximidade da análise nietzscheana com a análise

foucaultiana; além disso, e não menos importante, a relação entre poder, dominação e história

– nossas três palavras chaves em vigência.

uma vida ascética é uma autocontradição; aqui domina um ressentimento raro, o de
um insaciado instinto e vontade de potência, que gostaria de se tornar senhor, mas
não sobre algo na vida, mas sobre a própria vida, sobre suas mais profundas, mais
fortes, mais básicas condições; aqui é feito um ensaio de usar a força para estancar
as  fontes  de  força;  aqui  se  dirige  o  olhar,  verde  e  maligno,  contra  o  próprio
prosperar fisiológico, em particular contra sua expressão,  a beleza,  a alegria;  [...]
uma satisfação é sentida e procurada (grifo nosso, 1999[1887], p. 358-359).

Os três  aspectos  grifados  nessa passagem são muito  caros  à  nossa  experiência  de

pensamento. Vale a pena agora pararmos um momento em cada um deles:

1) “aqui  se  dirige  o  olhar,  verde  e  maligno,  contra  o  próprio  prosperar  fisiológico,  em

particular contra sua expressão, a beleza, a alegria; [...] uma satisfação é sentida e procurada”
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(NIETZSCHE,  1999[1887],  p.  358-359).  Esse  sentido  e  direção  do  olhar  (do  instinto  e

vontade de potência) não são triviais, eles investem um alvo. Na mesma passagem, Nietzsche

nos indica que este alvo é “sobre algo na vida”, nas formas mais comuns, ou “sobre a própria

vida”, como nessa ascética. O que indicado em outra passagem no livro Vontade de Potência

–  Parte  I,  a  vontade  de  potência  “só  pode  exprimir-se  contra  resistências;  ela  procura,

portanto, o que lhe resiste (2010[s/a], p. 321)”. 

Para os leitores de Foucault, estamos em domínios mais ou menos evidentes e precisos

do  poder. Contudo,  sugiro  evitarmos  tal  ansiedade,  nossos  domínios  então  em constante

movimento. Como sou a maior autoridade a bordo e “detenho”  essa  escrita, dirijo todos a

outras águas.  

— Alto!  – Gritam os tripulantes mais vigilantes.

— Pestes bubônicas! O que é digno de tal interrupção de meu pensamento? – Furioso como

uma tormenta saio de minha cabine de comando.

— Mira não mais o longínquo horizonte. Mas diante de teus olhos, tal criatura irrompe. – Um

audacioso tripulante me responde.

Minha pretensão se esvai e novamente o mistério insiste e subsiste. Vejo diante de

mim uma criatura algoz, já não tenho mais domínio sobre meus corpos, talvez nunca tive. E

nas vezes que o supus e tentei tê-lo fui surpreendido pela face inapreensível que foge a mim.

Deparo-me agora com algo indecifrável e intraduzível para o entendimento, já não posso ser

espelho do que vejo, nem posso dotar meu ver18 de  valor.  Esta é Olocum, diretamente do

fundo dos oceanos:

Olocum vivia na água e vivia na terra. / A natureza de Olocum era anfíbia. / Olocum
tinha vergonha de sua natureza, pois ela não era nem uma coisa nem outra. / Ela se
sentia muito atraída por Orixá Ocô, mas não queria ter relações com ele, pois temia
ser objeto de ridículo. / Olocum, então, pediu conselho a Olofim, que lhe assegurou
que o Orixá Ocô era um homem sério e reservado. / Olocum criou coragem e foi
viver  com o orixá  lavrador,  mas  este  descobriu  a  particularidade  que  existia  na
natureza  de  Olocum  e  contou  pra  todos.  /  Todos  ficaram  sabendo  da  ambígua
natureza de Olocum. / A vergonha fez com que Olocum se escondesse no fundo do
oceano, onde tudo é desconhecido e aonde ninguém nunca pôde chegar. / Olocum
nunca mais deixou o mar e agora só esse é seu domínio. / Outros dizem que Olocum
se transformou numa sereia, ou numa serpente marinha que habita os oceanos. / Mas
isso ninguém jamais pôde provar (PRANDI, 2001, p. 405).

O mistério  trazido  por  Olocum revoga a  comunicação,  e  todas  suas  possíveis  leis

mostram seu  malograr-se,  sua  fragilidade;  “aqui  nós  reconhecemos  apenas  o  fracasso  do
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movimento  que  tende  a  capturar  ou  possuir  uma  liberdade”  19,  a  alteridade,  aquela  que

resiste20 à vontade de potência. 

Um pouco mais devagar. Retomando alguns aspectos importantes, vontade de potência

são  forças  que  desejam dominar;  forças  múltiplas,  plurais,  que  lutam entre  si,  cada  uma

ansiando por perseverar,  por dominar  sobre as outras. Esta  característica é uma estratégia

própria da multiplicidade de forças, pois força só pode ser pensada enquanto multiplicidade

em relação. A estratégia de perseverar, própria da força, é conatus21. É onde residirá também a

potência da força, ou seja, impelida , como nos diz Antônio Negri (2018 [1933], p. 266-267):

“Uma progressão da “potentia”, impelida pelo  conatus,  [...] se põe então em movimento”.

Movimento este encadeado pelas variações de afetos de uma força sobre a outra. O que, em

nossa microfísica topológica, indica que uma força só pode afetar e ser afetada pela outra.

Este  poder  que  estamos  navegando  é  um  poder  sobre,  pelo  radical  latino  pot-,  potestas.

Diferentemente do poder de, do mesmo radical,  potentia.  Seu alvo é também aquilo que irá

ser imperativo de um ‘cessar poder!’, em outros termos, a alteridade, a figura de Outro. Os

domínios  da  alteridade  anunciados  por  Outro estão  “onde  tudo  é  desconhecido  e  aonde

ninguém nunca pôde chegar”.

Eis que estamos no reino do mistério na ética – ou ética da ética –, contudo, um reino

em que não há castelos ou limites territoriais,  mas sim, lançar-se ao Infinito.  O cavaleiro

cavalga sem cessar para além de suas fronteiras, ou melhor, não há fronteiras. Tão somente na

medida em que existimos,  Outro é assumido por nós, mas ele mesmo sempre nos escapa

(LÉVINAS, 2000). Quando matamos alguém, por exemplo, não conseguimos dominar este

Outro, sua alteridade escapa. O Infinito aberto pelo Outro é a dobra da nossa imanência, “é

ausência à beira do nada. Sempre escapa. Mas deixa o vazio, uma noite, um rastro, em que

sua invisibilidade visível é o rosto do Próximo”22. O Infinito é um poder-ser mais radical,

anterior a qualquer subjetivação. É aquilo para o qual a ideia aponta e se derroca. Não restrito

ao pensamento, ele nos faz sair da imanência para a exterioridade, a partir do momento em

que estou diante de Outro (LÉVINAS, 2000).

Mais ainda, “a ideia do Infinito implica um pensamento do Desigual”23, e isto nos é

muito importante. Estamos tão próximos de Foucault que nem imaginamos. De fato, pelos

afetos que estamos conversando, atraímos alguns para mais perto e repulsamos outros, tão só

pela medida dessas forças do afeto. E Foucault, agora, está destinado a nós novamente:

o poder se exerce a partir  de inúmeros pontos e em meio a relações desiguais e
móveis;  são efeitos  imediatos das partilhas,  desigualdade e desequilíbrios que se
produzem  nas  mesmas  e,  reciprocamente,  são  as  condições  internas  destas
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diferenciações; lá onde há poder há resistência e, no entanto (ou melhor, por isso
mesmo) esta nunca se encontra em posição de exterioridade em relação ao poder
(FOUCAULT, 2007[1976], p. 104-105).

A implicação do Infinito – o Desigual – talvez seja o determinante que torna possível

as relações “desiguais e móveis”. Em outras palavras, o Desigual anunciado pelo Outro (a

resistência) já torna toda e qualquer relação constituída sempre a partir de uma geração de um

estado de forças, desigual e em estado de desequilíbrio. A resistência é anterior24 (MACIEL

JR, 2014). Nesse sentido, Olocum, a alteridade, é o anúncio das relações de poder. 

2) “uma vida ascética é uma autocontradição; aqui domina um ressentimento raro, o de um

insaciado instinto e vontade de potência, que gostaria de se tornar senhor” (NIETZSCHE,

1999[1887],  p.  358).  Antes  de  tudo,  vos  apresento  a  acepção  de  moral  e  instinto  para

Nietzsche:

Denomino  “moral”  um sistema  de  juízos  de  valor  que  está  em relação  com as
condições de existência de um ser. Todos os instintos humanos, como aqueles dos
animais,  se  formam em determinadas  circunstâncias  que o tornam necessários  à
nossa existência e os impulsionam para o primeiro plano. 

Os  instintos  são  o efeito de juízos de valor longamente amadurecidos que agem
presentemente de modo instintivo, como um sistema de juízos relativos ao prazer e à
dor.  Primeiramente a  imposição,  depois o hábito,  depois a necessidade,  depois a
inclinação natural (o instinto) (2010 [s/a], p. 310 e 312).

Os instintos, logo, têm uma relação direta com a moral. É a moral que irá fixar-se

como instinto nas comunidades humanas, ao ponto de serem condições de existência.  Por

exemplo,  não  é  próprio  da  natureza  conservar  a  espécie,  mas  é  pelas  organizações  e

estratégias da espécie que isso emergiu e enraizou-se (ibid.). 

É comum a todos os sistemas de juízos de valor terem alguns valores mais precisos

que outros (virtude), constituírem seu bem e seu mal, como também formarem seus rebanhos

e hierarquias (NIETZSCHE, 2006 [1882]). As hierarquias são estruturas que atuam em cada

camada e subcamada de valores, definindo aqueles que estão acima e os que estão abaixo,

construindo  uma  identidade  e  diferença entre  eles,  aproximando  os  similares  da  sua

identidade e distanciando os compreendidos como diferentes (NIETZSCHE, 1999 [1887]). 

O ascetismo nos é um grande exemplo de alinhamento entre o instinto e a vontade de

potência (ainda na mesma passagem de Nietzsche), mas isso não é uma regra, nem sempre

ocorre, e é o que as obras nietzscheanas irão nos mostrar. Não entrarei, aqui, nos momentos

que ocorrem ou não esses alinhamentos e desalinhamentos. Interessa à nossa pesquisa apenas
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o campo de entrecruzamento da história com a vontade de potência. E para isso é preciso

adentrar ainda mais no campo de forças.

1.2 Da política de forças

A metafísica da hierarquia não é um direito exclusivo de uso da moral, ela é exclusiva

da identidade. E, nesta última, a filosofia e a ciência europeia ocidental possuem maestrias,

buscando o que há em comum, o padrão, a unidade das coisas, permanências, ordenamentos.

Todavia, a ordenação não passa de uma falsa sensação obtida pelo regulamento de forças que

crescem desiguais. A este  regulamento  de  força  Nietzsche  denomina  vida  (NIETZSCHE,

2010[s/a]).  As  forças  lutam  incessantemente  para  perseverar  em  seu  ser,  assimilando  e

incorporando de acordo com suas necessidades (NIETZSCHE, 2010 [s/a]). A incorporação

não é realizada numa via única, ela responde às necessidades, está a serviço do conatus.

As forças também operam pela hierarquia, ou seja, pelas distâncias, pela luta contra

outras forças, dominando as mais fracas25, resistindo às mais fortes (ibid.).  Em cada força

podem haver outras  forças entrelaçadas  em nexo. Mas somente aquelas  mais  fortes sobre

todas as outras, e que almejam tornar-se, sobressaem (na circunvizinhança) como ‘principal’,

fazendo-se  de  vetor  sobre  todas  as  outras,  construindo uma curva,  o  que  caracteriza  sua

inclinação e possibilidade de regularidade. Há, então, uma disposição serial das forças (um

contínuo  descontínuo),  reguladas,  por  sua  vez,  pela  sua  própria  estratégia,  dando-se  em

curvas. Sua curvatura, então, é constituída de uma ação tendencial como efeito de  conatus,

“que retoma em si  sistematicamente  a  generalidade  dos  impulsos  matérias  [forças]  que  a

movem. A complexidade de composição, de potência do conatus torna possível a produção da

norma” (NEGRI, 2018 [1933],  p.  267).  Quanto  mais  uma força se reproduz,  se  distribui,

domina, compõe com outras, maior é a sensação de norma, de regular.

 Esta é a política de forças que vai operar na transição, ou melhor, na emergência. No

interior de toda força operam multiplicidades de forças que podem, ou não, estar alinhadas

com a  moral.  Mas  ainda,  nessa  política,  tratando-se  do  existir  humano,  a  multiplicidade

sempre será atravessada pela história, mesmo havendo algum grau de dissociação. Vejamos

um pouco mais como a força se relacionará com a história:

Um fenômeno não é uma aparência,  nem mesmo uma aparição,  mas um
signo, um sintoma que encontra seu sentido numa força  atual.  (…) Toda
força é apropriação, dominação, exploração de uma quantidade de realidade.
Mesmo a percepção em seus aspectos diversos é a expressão de forças que se
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apropriam da natureza. Isto quer dizer que a própria natureza tem história. A
história de uma coisa é a variação dos sentidos (DELEUZE, 1978 [1962]).

O sentido é,  assim,  ao mesmo tempo uma pluralidade de forças  e coexistência  de

realidade. Nos nossos termos, a força se apropria do corpo que em relação com outras forças,

consequentemente  outros  corpos,  constituem  o  sentido,  força/corpo  “maior”  ou  “menor”

dependendo do grau de composição ou decomposição. 

O  que  indicamos  como  atravessamento  da  história  é  a  apropriação  da  força  na

natureza. O corpo se exprime, de um lado relação de forças, de outro uma “quantidade de

realidade”  capturada,  coextensão  da  força.  Pela  dominação,  entramos  em  relação  numa

modalidade  de  forças  em  afinidade  à  nossa26,  aqui  qualquer  tentativa  de  neutralidade  é

suprimida.  É  muito  mais  fácil  discernir  segundo atribuições  e  qualidades  reativas  de  um

fenômeno quando nós  mesmos estamos apossados por  essas forças reativas.  É o que nos

mostra,  por  exemplo,  os  estudos no ramo da biologia  sobre  a  conservação,  reprodução e

adaptação  das  espécies,  são todas  de  um mesmo  tipo (DELEUZE,  1978[1962]).  Funções

reativas em afinidade às perspectivas reativas de método. Por reativo, têm-se em visualização

uma negação  e  privação  anterior,  que  rejeita  aquilo  que  lhe  é  referência,  referência  esta

necessária para que o reativo se contraponha e se faça a partir dela, de seu comando, sempre

constituindo-se como identidade, ou derivação. O que constitui o comando é a qualidade ativa

da força, são forças ativas aquelas que afirmam sua diferença e potência, entretanto, poucos

sabemos delas.

Em  última  análise,  o  que  é  comumente  chamado  de  captura  realizada  pela

“consciência” – devido à  proximidade de método e “consciência”,  conforme Deleuze nos

sugere, a partir da crítica nietzscheana a esta ideia – se apresenta tal como uma entidade da

unidade da representação, o velho eu, ego. Nesta crítica, quanto mais próximos estivermos da

consciência, mais longe estamos de descobrir o que pode um corpo (ou uma matéria), pois só

nos atemos as funções reativas dele (1978[1962]). Por isso nossa devoção à representação, é o

caminho mais fácil e curto, separamos de um lado a coisa, culpada por nossas angústias e

incertezas,  e de outro a força em nós,  como prêmio de merecimento  por todo egoísmo e

niilismo. “A noção de representação envenena a filosofia; ela é o produto direto do escravo e

da relação entre escravos, constitui a pior interpretação do poder, a mais medíocre e a mais

baixa” (ibid., p. 123).

Toda ação supõe uma vontade, e toda vontade é o ‘conteúdo’ da força em relação com

outra força. No plano das vontades, uma vontade só pode agir sobre outra vontade, assim
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como no plano das forças, uma força só age sobre outra força (DELEUZE,1978[1962]). É a

vontade o quem da força, é ela quem quer. Inseparável da força, a vontade é sua expressão e

desejo, perguntamos a ela para sabermos o sentido e o valor. Não é a coisa em si mesma quem

dirá seu sentido e valor, mas a força que se apropria dela em relação com outra que afirma sua

diferença ou nega o que difere. O sentido e valor da coisa repousará, assim, na vontade. Por

isso, mesmo uma rocha no meio da mata atlântica, tem seu sentido apropriado por uma força

que entra em relação com aquele que a percebe, tornando-se política; e esta rocha passa a ser

caracterizada por uma vontade. Toda ciência que a investiga é pressuposta por essa vontade

inicial, consonante com a força que a caracteriza, seja ativa ou reativa, e pela vontade que a

exprime, seja de afirmação ou negação da diferença. A figura a seguir ilustra um pouco essa

dinâmica.

Figura 5 –  Distribuição da força

Fonte: Elaborado pelo autor.

A vontade é o elemento de diferenciação da força, é por meio dela que buscamos o

diferir.  Nesse  sentido,  a  vontade  é  então  a  expressão genealógica  da força  (idem).  E foi

questionando  a  vontade  que  Nietzsche  fez  todo  seu  estudo  genealógico  denunciando  os

fantasmas de deus no nosso ocidente. Ao passo que questionamos a vontade, discernimos o

aquilo  dela, o  que “interpreta”,  que “avalia” e  que “quer”, o poder (idem). Foi assim que

Deleuze,  em seu livro  Foucault,  descreveu a pressuposição recíproca entre poder e saber,

entre  forças  e  substâncias:  “as  relações  de  forças  permaneceriam  transitivas,  instáveis,

evanescentes, quase virtuais, em todo caso não-conhecidas, se não se efetuassem nas relações

formadas ou estratificadas que compõem saberes” (2005 [1942], p. 82).

Uma força precisa de um saber que a interprete, eis a atualização do saber no poder.

Não desprovido, assim, o poder é do saber, o saber é do poder. Assim, a rocha do meio da

mata atlântica é capturada pelo saber científico da época, que diz sua composição química,

sua forma estrutural, sua textura, ou ainda, os processos de sua formação. Eis a captura dos

novos valores pelo poder. Submeter a um saber, é submeter também ao poder.
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Em  suma,  podemos  dizer  que  uma  ação  se  descreve  como  realização  de  uma

hierarquia de vontades, ao mesmo tempo, de valores e de sentidos, submetidas ao saber e ao

poder.  É  pela  política  das  forças  que  temos  a  sobrelevação  de  uma sobre  as  outras,  em

correspondência com os sentidos e valores genealógicos da história. O sentimento de repulsa

para aquilo que não está próximo da sua identidade hierárquica foi domesticado pela história,

ou seja, a sujeição ao poder. Essa é a característica do dispositivo no atravessamento histórico

(AGAMBEN, 2009).

As forças não escapam a história na medida em que correspondem ao poder instituído

por ela27. Tal sentimento de repulsa mostra as faces de como a história se atualizará: pelos

dispositivos,  especialmente  (e  talvez  essencialmente)  através  de  linguagem  e  de  sentidos

[aesthesis]:  constituindo  uma  colonialidade dos  gestos28.  Aquela  força  que  sobressai,

assumindo um caráter ‘regular’ móvel na curvatura com as outras, estará em maior ou menor

grau correspondente aos dispositivos de poder pela história. E o que determinará esse grau?

Examinaremos isso melhor a seguir.

3) “aqui é feito um ensaio de usar a força para estancar as fontes de força” (NIETZSCHE,

1999 [1887], p. 358). Por que a força deseja estancar as fontes de força? Talvez este seja o

maior desejo dela. Como lidaremos novamente com a dominação, e com aquilo que a ela

resiste (buscando a direção das forças), é preciso retomar Olocum. “Olocum tinha vergonha

de sua natureza”. A  vergonha solicita um  quem, aqueles para os quais seus sentimentos se

direcionam.  Certamente, a vergonha é direcionada para o outro, cujo sentimento o concebe

como determinado e permanente, ao ponto de pressupor algo que está em seu reinado e no

consenso dos súditos, para que assim seja capaz de me constranger. Ainda há pouco, com

ajuda de Levinas, discutimos sucintamente acerca das consequências de nos depararmos com

Outro. Será que não é também Outro – enquanto Outro, que irá resistir a nossa dominação e

operar a diferença – que nos dá a sensação de vergonha? Nesse duplo sentido, a vergonha

pode ser angustiante e reconfortante. É para segurança de nossas crenças que supomos crer,

como dominação pelo saber, quem seja Outro. Outro irá, assim, irromper na história como seu

descontínuo, irá ser o limite de toda força. Neste caso, temos três possíveis consequências que

implicam no aumento da intensidade da força:

a) Dominar para a expansão, produção, reprodução e aumento do poder sobre domínios

cada vez maiores, multiplicando seus corpos.
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b) A  força,  por  não  dominar,  aumentará  a  si  própria  –  com  limite  na  exaustão  e

fragmentação de seus domínios.

c) A força, por não conseguir dominar, e  devido a Outro operar como um corte maior,

teremos um corte à identidade que mantém a força, liberando-a para a multiplicidade29 que a

contém e a outras que possam surgir por derivação, por dobras.

Já  podemos fazer  algumas  considerações  a  partir  disso.  No segundo caso (b),  por

exemplo, a força tem um limite e pode extinguir-se, já a resistência não. No primeiro caso (a),

a  força  domina  para  expandir  –  podendo  isto  ocorrer  de  diversos  modos,  dependerá  da

topologia  em questão.  Tal  como,  por  exemplo,  Nietzsche  demonstra  em sua  denuncia  ao

ressentimento e má  consciência – assim o objeto de desejo da força é si própria30. E, não

menos importante,  no terceiro caso (c), a fissura à  identidade nos desloca31, configura um

corte,  mas um corte  produzido pela  potência  de  resistir,  direcionada  às  dobras  internas  e

imanentes às forças do poder (que se dão em curvas), já que a própria potência é seu primado.

Votamos à questão:  por que a força deseja estancar as fontes de força? Quando a

força quer dominar  algo da vida,  ela  está  direcionada à  resistência.  Mas quando ela  quer

dominar algo sobre a vida, ela está direcionada à fonte das resistências. Porque resistência

também é uma força que resiste e, paradoxalmente, para expressão de sua vontade de potência

ela  também  anseia  por  dominar.  Em  suma,  para  que  o  poder  exista,  ele  necessita  da

resistência, porque seu desejo é seu desejar. Dominar é, desse modo, assumir aquela potência

–  é  também  expressão  de  sua  potência,  seu  conatus  – presente  no  que  lhe  resiste  (à

dominação) para si.

No ditado popular brasileiro: “você dá a mão, já querem o braço...”, completaria: “o

corpo todo”. Porque, no fundo, é o corpo seu desejo, mas ele só se faz assumindo cada vez um

maior domínio32. Assim, dominar algo da vida é essencialmente a dominação sobre a vida, um

dominar para conservá-lo – o próprio poder.

Os efeitos do poder têm como pressuposto sua conservação, e para conservar-se ela

precisa  ser necessariamente  desigual.  Dito isto,  a “capacidade”  do poder  de dominar  está

ligada à sua “capacidade” de autorregulação, e isso é o determinante para torná-lo produtor de

si. Sua articulação é potencializada por si mesma, e seu alvo é visto como uma ameaça a sua

existência; contudo, este alvo tem algo que o torna especial, afinal, é o alvo daquilo que se

quer  dominar,  expandir-se  e  conservar-se,  em outras  palavras,  perseverar.  É no  alvo  que

também reside a potência. Estancar as fontes de força é tentar ser a própria fonte de forças,

realizar o maior desejo do poder, ser potência. Nesses termos ser potência significa afirmar

sua diferença,  assim a conservação é  um processo, estratégia e dinâmica, não um efeito ou
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pressuposto. Até aqui, eis uma barreira, a princípio, intransponível das forças reativas, serem

ativas (poder ≠ potência). Por que este desejo do poder (a potência) não pode ser jamais,

alcançado? Por que há primado da resistência?

Não  quero  reduzir  a  dinâmica  das  forças  às  escolhas  aqui  usadas.  Sobreveio-me

algumas das topologias suscitadas pela própria questão.  Escutamos prontamente Nietzsche,

mas agora, para avançarmos um pouco mais, algo diferente nos é exigido, e é exatamente o

diferente, a diferenciação. Mergulhamos, neste capítulo, no poder e nas forças, nos entrelaços

mais sutis com a história. Nossa questão nos leva, agora, para a potência, fonte de forças, para

a  Dobra  ou  o  Lado  de  Fora.  E  esse  movimento  diferente  é  também  uma  posição de

diferenciação.  É  essa  mudança  de  posição,  ou  melhor,  o  diferir,  sobre  o  que  nos

debruçaremos mais adiante.

2 HÁ PRIMADO DA RESISTÊNCIA?

A mudança de  posição que me é exigida é uma política de escalas de poder. O que

quero dizer com isso? E o que isso implica? A nossa análise no primeiro capítulo partiu das

distribuições  dos pontos móveis,  de focos do poder e resistências,  sobretudo da relação e

exercício  das  forças.  Agora  “o  buraco  é  mais  embaixo”,  dizia  o  saber  popular,  e  meus

caminhos me conduziram inevitavelmente a um encontro mais próximo com Deleuze. Não era

minha meta, porém nossos navios se entrecruzaram no mais exterior da exterioridade, e mais

interior da interioridade. A dobra das ondas entrelaçara as duas dimensões, e trouxe não como

uma superposição, mas como uma disjunção que convocasse um campo problemático. Gilles

Deleuze morreu com 70 anos a  53 dias de meu nascimento – no mesmo ano que morreu

Emmanuel  Lévinas  aos  89,  dois  dias  antes  de  eu  nascer  –  o  qual  ocorreu  no  dia  27  de

dezembro. Esses dados não destinam minha vida, mas marcam eventos anuais, e que para a

história dos lembrados sou o descontínuo que compartilho e, ao mesmo tempo, singularizo a

época.

Meu encontro com Deleuze nos ventos outonais foram experiências, logo de início, de

déjà vu. O primeiro livro lido escrito por Deleuze foi o intitulado Foucault, um livro que não

faz necessariamente comentários acerca da vida e obra do filósofo que leva seu título, mas,

sobretudo, uma composição de forças para escritos da filosofia do primeiro. Este livro foi

composto de dois cursos, o primeiro realizado em 1985, cujo nome foi denominado Michel
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Foucault: as formações históricas, e o segundo em 1986, denominado  Michel Foucault: o

poder. A sensação de proximidade com o pensamento deleuziano se constituiu quase como

uma simbiose, contudo, ao longo de seus escritos fui percebendo um elemento central em seu

pensamento – o que é desde sua tese de doutorado, e tornada livro com o título Diferença e

Repetição  (1968) –,  a  diferença.  E que,  aos  poucos,  fui  naturalmente  construindo minhas

próprias linhas de diferenciação. Um café com Deleuze,  diria  um filósofo! Uma dobra do

café, diria um poeta: a fumaça, aquela que desprende o café dele mesmo, que dobra para o

lado de fora do café e, ao mesmo tempo, a conserva em sua imanência, uma envergadura

sempre  inclinada,  móvel  e  instável.  Desvanece  a  fumaça,  visível  e  muda,  no  seu  único

encontro com as duas pregas vocais. Dobra-se, talvez porque a própria dobra seja o encontro

entre elas – o ver e o falar. É a isto que esse capítulo se dedica: dobras. Mas não só delas, este

capítulo  é  um traço  que tece  entrelaces  e  diferenciações,  bifurcações,  nós e  a  integração,

espaços e transições surgidas do meu encontro com Deleuze.

Estamos  numa  posição compreensiva com  minha  própria  fala  e  visão.  É  uma

exigência para análise da própria cartografia. Compreender no alemão pode ser a tradução da

palavra  Verstehen.  Seu  significado  na  língua  alemã  é  traduzido  para  o  português  como

“manter-se perante”. Tal que sua prontidão e atenção, assume uma determinada postura, uma

postura  de  equilíbrio,  que  o  próprio  “ficar  de  pé”  demanda.  Ainda  no alemão,  podemos

pontuar duas relações: a compreensão do significado de alguma coisa, como também o ser

“entendido” de alguma coisa. Esta última associada ao “saber-fazer” e à “capacidade para”, é

anterior ao campo de captura do significado de algo. A capacidade para algo é o que vimos no

capítulo anterior como uma disposição de um poder, e que já se dá em atravessamento pelas

formações históricas, ou seja, pelo próprio “saber”. Está dentro, pois, do campo de forças, e

como  toda  força,  uma  envergadura,  uma  inclinação,  seja  ela  qual  for  é,  assim,  um

posicionamento.  Este  posicionamento é inevitável  às forças,  à curva de forças que já nos

convoca, numa estratégia que lhe é própria, caracterizando uma ação tendencial. 

Nesse sentido, resistência e compreensão são próximos: resistência, do latim resistere,

re- significa “voltar ao lugar original; novamente, mais uma vez”, e sistere vem do radical si-

st-, raiz proto-indo-europeu que significa "ficar em pé”. Tal processo de equilíbrio contínuo é

variado  intensivamente  e  afirmado  nos  corpos,  cuja  condição  de  poder-ser  é  a  potência.

Corroborando com isso, para Deleuze (1997), resistir é criar, é potência, é acontecimento e

invenção.  Temos  uma  aproximação  no  sentido  de  compreensão  e  de  resistência,

principalmente entre a palavra latina  sistere,  e  stehen.  Nesta última, sua possível tradução

para o português, corresponde a “ficar de pé perante”, como uma postura, algo necessário para
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um  posicionamento.  O  mesmo  equilibrismo  está  tanto  presente  na  resistência,  como  no

compreender,  o  que  podemos  aproximar,  arriscadamente,  o  compreender  como  uma

resistência. Compreender, uma resistência ao entendimento.

É relativa também à  posição  uma escala que a acompanha, em que o próprio  ver  se

vale  dela.  Uma  escala  de  forças,  ou  de  poder  como  explorado  pela  Geografia  Política

Moderna, são ‘composições’ de relações assimétricas territorializadas. Ou melhor, como nos

diz Milton Santos, as relações sociais de poder se materializam nos territórios, na produção do

espaço. Tratamos, pois, do espaço vivido pela experiência humana (1998). Mais ainda, pensar

escala “nada tem a ver com o tamanho (a velha preocupação com as distâncias) nem com as

contiguidades impostas por uma organização. Escala é tempo” (SANTOS, 1998). Dito isto,

toda escala dispõe de uma inclinação espaço-temporal,  um  posicionamento móvel  da vista

para as relações; assim, o que se dá-a-ver pelas escalas é uma escolha posicionada de forças

para a visualização. Desse modo, uma  posição  de escalas é, logo, uma dominação sobre o

visto.  Contrário  a  isso,  uma  posição  compreensiva não  se  prende  ao  escalonamento  das

relações. Ela se abre para a mobilidade não só das forças (focos de poder e resistência) do que

é visto, mas também das forças do ver, cuja inclinação, por mais que balance o corpo, tentará

“manter-se em pé”33. Nesse sentido, compreender é um equilibrismo, um constante manter,

mesmo  em  meio  a  flutuações  e  inclinações,  um  estado  perante  às  forças  e  emissão  de

singularidades,  o  que  Paul  Klee  pincela  em  seus  quadros  de  forças,  seu  Schwankendes

Gleichgewicht (equilíbrio instável), visualizado, por exemplo, em suas obras circenses.

Figura 6 - Interação de forças em uma paisagem Riber Lech

Fonte: Paul Klee, s/a.
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Mediante  isso,  nossa  análise  é  compreensiva  na  medida  em que  dispõe  a  própria

cartografia das forças móveis, nos colocando nela, compondo suas forças, num “fazer ficar”

nas descontinuidades.

E como a escala atravessará nosso caminho? Pela questão levantada. Uma questão já

induz escalas, fala de seu visto. As questões, então, podem determinar, em maior ou menor

grau, horizontes. Devemos estar atentos a elas, ao seu dizer, pois o caminho que é percorrido

a partir delas já possui traços próprios. Em vista disso, distinguimos perguntas (que requerem

respostas) e problemas (que requerem soluções), das questões (que invocam devir-questão).

Deleuze  questiona  o  poder:  “como  se  exerce?”.  Nesta  questão  temos  um  duplo  caráter

operativo:  o  como, operação de realização, e o  exercício, operação de efetuação. Já nossa

questão: “como pode ser o que se é?” suscita além do como, mais duas operações: poder-ser,

ou seja, o campo das potências, e o próprio ser, indicando rumos ontológicos. Mas estejamos

atentos, não é uma ontologia que aqui desejo e faço pelo horizonte de minha questão, mas sim

à potência de realização ontológica das coisas.

Vos apresento algumas considerações acerca de minha questão: nosso horizonte é o da

potência.  Ele não está ancorado numa relação de origem, mas na própria possibilidade de

exercício da geração, o “como surgem”. Busco dois ou mais termos simples que assinalam

uma função, termos que se desempenham enquanto constituintes da relação, termos que só se

apresentam  em  ligação  com  outros  termos,  termos  constituintes  irredutíveis,  ou  seja,

primitivos:  “sem relação  em si  mesmos,  contraem relações  ao se  tornarem requisitos  ou

definidores do derivados, isto é, formadores dessa matéria” (2012 [1988], p. 74).  Para tornar

as linhas mais evidentes entre Deleuze e eu, tomaremos nosso devir-questão e, a partir desta,

irei navegando e destacando seus efeitos sob a maré e a embarcação.

2.1 Tratado das forças

“Por que há primado da resistência?”. Esta questão nos leva para o encontro do poder

com a potência, ou melhor, da relação entre  potestas  e potentia, respectivamente. Ao modo

Espinosa, Negri nos dá uma contribuição para nossa operação de pensamento. “A “potestas” é

dada como capacidade – conceptibilidade – de produzir as coisas; a “potentia”, como força

que  as  produz  atualmente”  (NEGRI,  2018  [1933],  p.  328).  Logo  de  início,  no  primeiro

capítulo, quando tentei estabelecer rotas de navegação para o poder a partir de Lebrun, nós

estávamos muito próximos ao movimento do poder e da dominação. Lebrun, na obra O que é

o poder  (1981), tenta situar Foucault  dentro dos estudos do domínio de separação daqueles
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que  detém ou  não  o  poder,  esquecendo  o  caráter  das  forças  nietzscheanas  presentes  em

Foucault,  de modo tal  que,  toda força,  mesmo que mínima,  ainda é  uma operação,  ainda

preserva potência, assim como anseia em dominar a tal ponto que atualiza localmente sua

dominação. É próprio das forças possuir subníveis cada vez menores dentro de seus domínios,

os quais determinam os graus da força34.

Aqui, o nosso movimento, a princípio, diz da capacidade de produção do poder, sua

poiesis. Nesse sentido, temos uma aproximação do pensamento de Negri com o de Deleuze,

em que, para este último, o poder é o menor grau de potência35, aquele que impede alguém de

fazer o que “pode”, aquele que tenta suprimir o poder-ser (DELEUZE, 1997). Sendo o poder

o  modo  de  manifestação  da  potência  na  dobra  do  mundo,  em que  medida  uma força  é

produtora?

Avancemos  com  cautela.  Em  limites  extremos,  poder  e  potência  possuem

correspondências inversas:  tanto mais afetos passivos, em proporção inversa menos afetos

ativos, pois os afetos passivos por impedem os afetos ativos de efetuarem sua potência. Essa

variação promovida pelos encontros dão elasticidade DELEUZE, 2017[1968], p. 245) a um

mesmo domínio, aumentando e diminuindo num fluxo temporal.

Vimos no capítulo  anterior  que dentro dos domínios  de uma força habitam outras

forças, constituindo um campo não homogêneo, mas proto-regular, devido à curva exercida de

uma força sobre as  outras  para constituição  da força-dominante.  Neste  aspecto,  a  força é

porosa. A porosidade de uma força está articulada à amplitude de seus domínios. Como efeito

da entropia do processo, os organismos mais complexos tendem a uma coesão menor em

razão de um aumento da amplitude – tal como o mapa do Império Romano durante o reinado

de Trajano em 117 d.C. e sua queda no Ocidente em 476 d.C. –, ou observando a força de

coesão presente no hidrogênio. É preciso, pela própria estratégia da força, conatus, atualizar

seu  poder  dentro  de  seus  domínios,  a  fim  de  manter  sua  coesão  interna  (DELEUZE,

2017[1968], p. 254). Mas isto não quer dizer que o conatus serve ao poder, apenas que está

presente no poder,  mas  numa outra dinâmica,  por exemplo,  “na tristeza,  a nossa potência

como conatus serve toda ela para investir a marca dolorosa e para repelir ou destruir o objeto

que a causou. A nossa potência está imobilizada e só pode reagir” (DELEUZE, 1978[1962],

p. 106). Esta imobilização implica também uma retenção e manutenção no mesmo grau de

potência, enquanto estamos fixados e determinados neste grau (DELEUZE, 2017[1968], p.

255). Dito isto,  a atualização da coesão interna, enquanto poder, é tão somente em reação à

força que a resiste para manutenção da reatividade.
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As  relações  de  poder  são  relações  diferenciais  que  determinam  singularidades
(afetos).  A  atualização  que  as  estabiliza,  que  as  estratifica,  é  uma  integração:
operação  que  consiste  em  traçar  “uma  linha  de  força  geral”,  em  concatenar  as
singularidades, alinhá-las, homogeneizá-las, colocá-las em série, fazê-las convergir
(DELEUZE, 2005[1942], p. 83). 

Os afetos constituem o plano no qual se efetuam as forças, os corpos. A integração se

dá, logo, pela multiplicidade de integrações locais, pela atualização em cada força interna ao

domínio. Nos indagamos então, quais são os fatores de integração? Eles 

constituem instituições: o Estado – mas também a Família, a Religião, a Produção, o
Mercado, a própria Arte, a Moral... As instituições não são fontes ou essências, e
não tem essência nem interioridade. São práticas, mecanismos operatórios que não
explicam o poder, já que supõem as relações e se contentam em “fixá-las” sob uma
função reprodutora e não produtora. Não existe Estado, mas estatização, e o mesmo
é válido para os outros casos (ibid.).

Esses  fatores  de  integração  são  nossas  folhas  de  outono36 –  citadas  no  primeiro

capítulo –, mas, agora, sob um regime instituído do poder. A atualização e integração da força

em seus domínios  consiste,  assim, na função reprodutora da força.  Voltamos à indagação

mobilizadora de nossa discussão: em que medida uma força é produtora? Parece que não

avançamos  em  nada  na  nossa  questão,  porém  é  justamente  o  contrário.  Estamos  muito

próximos, visto que é no domínio das forças que a sua produção pode se operar. Assim, no

caso “3.c” (final do primeiro capítulo), a resistência é uma força exterior à força-dominante,

aquela que lhe resiste, que lhe opera fissuras, realizando uma maior abertura dos poros pré-

existentes da força. É nesse sentido, por exemplo, que Paulo Freire pensa a aprendizagem,

sempre a partir do mundo que está dobrado previamente no sujeito da aprendizagem. O que

também se faz presente ao pensarmos o sentido da matemática grega, mathema (µαθηµατικά),

na indissociação entre aprender e ensinar. 

No nível do campo de forças constituinte da força-dominante, há constantes lutas entre

forças  ativas  e  reativas,  entre  dominantes  e  resistentes.  A  produção  de  uma  força  é

determinada, enquanto produção interna da força, pela capacidade das resistências internas à

força-dominante. Ou seja, a potência do resistir (seus agenciamentos e estratégias,  conatus)

abre poros na força, constituindo vias de diferenciação para com ela, vias de produção.  É a

conjugação  com  aquilo  que  é  de  acordo  com  sua  natureza,  suas  relações  combináveis

(DELEUZE, 2012[1970]). Obtemos, nesse jogo, uma pista da potentia.

Avançando na questão, o “ser é a substancialidade de tudo aquilo que a subjetividade

coloca,  constrói,  determina  projetualmente”  (NEGRI,  2018  [1933],  p.  292).  Em  outras
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palavras,  ao  passo  que  existimos,  construímos  e  nos  constituímos.  No  processo  de

substantivação do verbo (LÉVINAS, 2000), nós tentamos reduzir a potência ao poder – e seu

inverso é falso –. Mas como isso é possível? “A potência do homem é bastante limitada”,

como forças  obscuras  da  finitude37,  “e  é  infinitamente  superada  pela  potência  das  causas

externas; e, por conseguinte, nós não temos um poder absoluto de adaptar ao nosso uso as

coisas que estão fora de nós” (ESPINOSA, Ética IV, cap. XXXII, 2004, p. 404). É nesse

sentido que Outro sempre nos escapará à vista da limitação da potência, o poder. E aquilo que

limita o poder é a potência. Assim, a frase tão repetida no Capítulo VIII de Negri foi “poder

contra potência” ou, nos termos foucaultianos, poder contra resistência. Ainda podemos fazer

mais  uma consideração  com essa  citação  da  Ética  de  Espinosa, a  partir  da  descrição  da

mobilidade vertical das forças. O que investigamos no caso “3.c” nos diz de uma luta entre

forças em que, dentre estas, a resistência pode superar a força-dominante, enquanto ela lhe é

causa externa, e será, desse modo, que irá se fazer a irrupção do Outro.

Quando uma força  domina,  ela  não domina completamente  a  resistência,  já  que a

resistência lhe é inerente e sempre escapa. Contudo, há algo que ela colonizará, (enrijecer,

normatizar)  em certo grau,  pela circunvizinhança – e que caracterizará sua extensão – ao

mesmo tempo que escapa a potência. Temos a colonização dos gestos, do modo de existir do

humano, seja pela face, pelo andar, ver e falar, como também no modo de se “comportar”,

como se  o poder  nos  portassem por  completo,  normatizando.  À colonização  devemos  as

determinações das relações de força, tornando uma força ativa em reativa, somente na medida

pela qual separa o corpo/força daquilo que ele/ela  pode.  DELEUZE, 1997). É,  logo, pela

colonização dos gestos, da linguagem e do sentido que o poder irá operar e reproduzir.

A força então terá um caráter  duplo de potência,  uma que está dentro – e sempre

escapando, um verdadeiro fluxo nos poros – dos domínios internos do poder, e outra que lhe é

exterior. E para que haja uma destituição do poder, é preciso sempre de uma causa externa

que lhe supere, pois suas causas internas abrem os poros, mas não com quantum suficiente

para destituir o poder - eis a mobilidade vertical. Insistindo no paradoxo (potestas-potentia), é

“sempre do lado de fora que uma força é afetada por outros ou afeta outras. Poder de afetar ou

ser  afetado,  o  poder  é  preenchido  de  maneira  variável,  conforme  as  forças  em relação”

(DELEUZE, 2005 [1942], p. 96). Ou seja, a afetação sempre ocorrerá pelo lado externo à

força, tal como a resistência só pode ser externa, mesmo em fluxo nos poros do domínio.

o  termo  “potestas”  [...]  não  pode  ser  entendido  –  enquanto  horizonte  de
conceptibilidade – senão como uma função subordinada à potência do ser elemento
–  portanto  –  inteiramente  e  submetido  ao  contínuo  deslocamento,  à  contínua
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atualização  determinada pelo ser  potencial  [...]  a  diferença  [...]  [entre  potestas  e
potentia] deve ser utilizada [...] como base do relevo de superfície da “potentia” –
real,  concreta,  determinada  –  diante  de qualquer  possibilidade  e qualquer  ideato
(NEGRI, 2018 [1933], p. 329-330).

Encontramos, desse modo, uma outra produção da força, em decorrência do caráter

duplo da potência. O corpo como dupla via de potentia, como encontro das potências. “Ir ao

extremo do que se pode é a tarefa propiamente ética. É por aí que a Ética toma o corpo como

modelo;  pois  todo  corpo  estende  sua  potência  tão  longe  quanto  pode”  (DELEUZE,

2017[1968], p. 300).  Esta  poiesis descreve alguns traços do modo pelo qual o poder irá se

subordinar à potência. Nossas pistas nos levaram novamente ao encontro de Deleuze, duas

séries que se entrecruzam, um dualismo que “se trata de uma divisão preparatória que opera

no seio de um pluralismo” (DELEUZE, 1942, p. 90). Descrevemos, aqui, como se exerce o

devir das forças, o que possibilita a duplicação da história por parte dela.

Ao nos  deparar  com grupos,  a  partir  de Guatarri,  por  exemplo,  podemos observar

como essa bifurcação opera, construindo dois modos de operações grupais: o assujeitamento

do grupo e o grupo-sujeito, o que não significa que estes sejam rígidos, mas que um grupo se

movimenta ora em um, ora em outro modo. No primeiro, 

teremos de decifrar os fenômenos que tendem a levar o grupo a voltar-se para si
mesmo – as leaderships –, as identificações, os efeitos de sugestão, as rejeições, os
bodes  expiatórios  etc.,  tudo o  que  tende  a  promover  uma lei  local  e  formações
idiossincráticas, com seus interditos, seus ritos e assim por diante, tudo aquilo que
tende a proteger o grupo (GUATTARI, 2004a, p. 76).

Neste  modo  de  operação,  as  forças  se  exercem em si  mesmas,  não  com grandes

fissurando, mas entrando em maior de estado de regularidade e coesão, umas com as outras,

dentro  de  um  mesmo  domínio.  As  fissuras  podem  ocorrer  gradativamente,  conforme  as

conjugações da força, sua duplicidade e seu devir. Já no segundo, o grupo-sujeito, temos uma

abertura a outros grupos, “algo que o obriga a certa lucidez com relação à sua finitude e

evidencia  para  ele  o  horizonte  de  sua  própria  morte,  isto  é,  de  seu  esfacelamento”

(GUATTARI,  2004a,  p.  77).  Vemos,  assim,  que  a  relação  obtida  em  “3.a”  (do  mesmo

primeiro capítulo) não é tão simples. Seria ela falsa em condições gerais, já que o poder não

será  diretamente  proporcional  à  potência,  uma  vez  que  esta  é  articulada  antes  pelo

agenciamento das forças: “se duas pessoas concordam entre si e unem as suas forças, terão

mais poder conjuntamente e, consequentemente, um direito sobre a Natureza” (ESPINOSA,

Tratado Pol, cap 1, § 13, 2004b[1670], p. 446). Num mesmo nível, há forças externas à força,

mesmo  nos  campos  de  domínios  da  força.  Não  como  separáveis  à  força,  mas  como
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conspiradores, uma dupla potência, constituindo nos poros seu encontro, sua integração, um

fluxo de integração. Mais ainda, há uma modalidade peculiar cujo poder e potência estão em

crescimento mútuo, mas nunca em mesma proporção. 

Nos resta intuir juntamente com Espinosa e Negri que o “poder, desse ponto de vista,

só pode significar: “pontentia” em direção à constituição” (NEGRI, 2018 [1933], p. 330). Só

podemos, logo, avançar dentro de um projeto constitutivo. Mas esta não é finalidade de nossa

exploração.  Não  se  trata  de  uma  positividade,  mas  tão  somente  de  uma  descrição  da

emergência do nosso ruminar, diretamente de nossa cabine, diante do mar aberto e suas ondas,

dos feixes de luz que cintilam sobre as águas, ora cedendo ao seu relevo, ora deixando escapar

uma  dispersão  de  pontos  entrecruzados  por  traços.  Operar,  desse  modo,  no  campo  da

transição, que é o pensamento em exercício, o pensar. Não dentro de uma lógica atributiva, tal

como em Descartes, cogito, ou anterior a ela: em toda dissidência aristotélica da cópula, mas

antes pela predicação, assim como nos estóicos e em Leibniz. A lógica do exprimível (lektón),

enquanto incorpórea é, para estes últimos, “um acontecimento marcado por um verbo ou uma

relação marcada por uma preposição [...]. O predicado é a própria proposição” (DELEUZE,

2012 [1988], p. 83). Esta é uma de nossas demarcações de saídas da ontologia, e que demarca

também, consequentemente, poros na nossa questão, uma possibilidade de sua superação, uma

vez que ela ainda se encontra próxima ao domínio do ser: “como se pode ser o que se é?”. Já

não  estamos  mais  em  rumos  ontológicos,  ou  cercados  de  algum  essencialismo.  Nossos

caminhos estão levando à questão em seu devir de forças, à sua superação. Estamos mais

próximos do processo e da função, ou melhor, da transição e dos efeitos.

É próprio da força o movimento, ela está em constante deslocamento – o que faz jus à

predicação – de modo que apenas um “erro” é capaz de subverter a força, colocá-la no jogo

do poder. O erro da identidade.

Primeiramente surge a crença no permanente e na identidade fora de nós; mais tarde
somente,  após  ter  adquirido  o  imenso  hábito  daquilo  que  está  fora  de  nós,  nós
percebemos a  nós mesmos  como permanentes e  semelhantes  a  nós mesmos, como
um absoluto. A crença (o juízo) deveria, portanto, ter precedido a consciência de si;
essa  crença  –  isto  é,  esse  erro –  já  é  inerente  ao  fenômeno  da  assimilação
(NIETZSCHE, 2010[s/a], p. 282).

A  tradição  do  pensamento  hegemônico  ocidental  parte  de  um  ponto  principal:  a

permanência. Ela é anterior às identidades, haja vista que para que exista uma ‘dominação

sobre’ por via de assimilação do mais fraco – e todo processo de assimilação não é simples –,

é necessário o erro da permanência, um desejo de perseverar. Esta é a grande diferença entre a
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filosofia do pórtico e a Ética de Espinosa. Os estóicos, na ética da physis, caminharam até o

processo de assimilação pela familiaridade e estranheza, a oikeiosis – assimilação do que lhe é

próximo, de acordo com sua natureza ou necessidade, e repulsa da aquilo que lhe é estranho,

ou não de acordo com sua natureza. Regra pela qual foi assumida e elevada, enquanto efeito,

o conatus em Espinosa.

2.2 Tratado da diferença

“Por que razão o homogêneo é instável e se diferencia?”38. É próprio da diferença a

abertura à multiplicidade – devemos levar a diferença a suas últimas ratios –. Uma força ativa

e outra reativa constituem um corpo39. Podemos dizer, então, que os corpos são constituídos

de forças40. E isso terá para nós uma diferença no tratamento dos corpos, em que eles irão se

constituir e se conjugar pela integração de forças, como encontro das potências, pois é neles

que as potências entram em fluxo e se encontram através dos poros. 

A  filosofia,  enquanto  produção,  parte  de  mundo,  condições  e  recursos  materiais

limitados  às  existências.  A  especificidade  do  que  queremos  exprimir  aqui  concerne  aos

horizontes “materiais”. Por exemplo, se o homem tivesse outra condição material – o que para

nós  é  um  absurdo  do  pensamento  –  como  a  imortalidade,  a  viagem  no  tempo  e  o

teletransporte, tais condições interpelariam a produção da filosofia, haja vista que, já em nível

basilar,  a  filosofia  não  pode  negar  sua  proveniência  no  seio  da  história,  nem  fugir  da

linguagem e da estética.  São as condições  da experiência  que atravessarão toda produção

humana. Como um pensamento eremita, navegar nos oceanos da ciência não nos coloca em

sua causalidade,  mas sim nos transita  na ausência  de  destinos  prévios,  não nos  deixando

capturar  pelas  hipóstases  da ciência.  É  um caminho  arriscado,  pois  o  obscurecimento  do

horizonte  histórico  e  os  pressupostos  arraigados  na  ciência  moderna  são  extremamente

sedutores. Mas não nos interessa, neste momento, uma epistemologia. Façamos apenas um

breve passeio cauteloso, mas necessário, para os encontros dos horizontes de comportamento

das forças. 

Um dos grandes problemas hoje enfrentados pela física moderna é a união das teorias

da gravitação e das partículas, as que regem o plano macro (das grandes massas) e plano

micro  (das  massas  quase  nulas).  Tal  dificuldade  acontece  devido  aos  diferenciais  de

comportamentos apresentados experimentalmente de um lado, e, de outro, aqueles sobre os

quais a teoria tem um poder preditivo,  embora a atual condição experimental não permita

ainda comprovação.
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Do que uma matéria é composta (na sua mínima composição)? Esta pergunta prevê o

que,  em  grande  parte,  das  teorias  físicas  permaneceu  hegemônico:  esta  composição,  em

particular, remete a algo pontual, como uma massa, ou melhor, centro de massa regular, cuja

descrição inicial é unidimensional (cartesianismo) (OSTERMANN, 2001). Mas esta mesma

pergunta  pode  transformar-se  numa questão  para  nós.  Uma delimitação  –  que  estabelece

fronteiras – muito conhecida entre a física e a química foi realizada por Isaac Newton. Ele 

acreditava que o elemento básico da Física é a lei universal do movimento e não a
essência  dos  corpos  ou  formas  geométricas.  Newton  aceita  o  atomismo  sem
questionar a origem ou a composição do átomo. Ele está preocupado com a forma da
interação  pela qual  matéria  atrai  matéria  e  não exatamente  com sua composição
(OSTERMANN, 2001, p. 8).

Para  além  dessa  restrição,  a  física  newtoniana  também  se  fez  independente  da

biologia,  ao  constituir-se  contra  o  campo  encontrado  pelas  ciências  biológicas:  uma

organização  espontânea  e  autônoma  da  natureza.  Esse  horizonte,  supostamente  separável

entre a física, a química e a biologia, restringiu o pensamento de Newton, o que mesmo com

sua produção vasta e genial, o campo das partículas ficou reduzido às relações diferenciais de

corpúsculos, o que se pode observar nos seus estudos do comportamento da luz. Não podemos

cometer um equívoco de pensar o que poderia ter acontecido “se”. Não faz parte do nosso

horizonte factível. Uma “história das ciências” só é possível a título retroativo (STENGERS,

2002  [1949]).  Falo  em  restrição  do  pensamento,  levando  em  consideração  o  caminho

fronteiriço que é o pensar; cada muro que construímos, mesmo que nos dê alguma segurança

em nosso castelo, não nos deixa totalmente a salvo dos perigos do entardecer, do obscurus do

bosque dentro dos domínios imperiais.

Pouco  tempo  depois,  a  duplicidade  do  comportamento  do  fóton  (onda-partícula)

instaurou  novos  horizontes  na  física.  E  Albert  Einstein,  em  meio  à  necessidade  de

proximidade  das  propriedades  físico-químicas  da  matéria,  formalizou  uma  de  suas  mais

famosas equações, a Lei da Equivalência Massa-Energia:  . Mas essa equação, que

parece  tão  simples,  introduz  ao  modo  Einstein  a  problemática  da  massa  e  da  energia,

indissociando o estudo dos dois, uma vez que, a variação da massa implica a variação da

energia:  (VIEIRA, BARROS, et al., 2004). Para ele, a massa de um corpo em

repouso é medida a partir de seu conteúdo energético (VALADARES, 1993). O que, anos

mais tarde, muitos cientistas, sob a "esfinge" da massa e energia, foram em busca do átomo de

Demócrito, da menor partícula da matéria e suas interações. Muitas outras composições foram

encontradas a nível experimental e teórico, tomando a massa como crivo foi organizado: 
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Figura 7 – Modelo Padrão
Fonte: Ostermann, 2001, p. 54.

Dentre os mais leves, há aqueles que apresentam cargas e são encontrados em estados

livres – os elétrons – e aqueles que apresentam cargas e são encontrados combinados com

outros – os quarks (OSTERMANN, 2001). Já as menores (quesito massa) partículas são os

neutrinos,  principalmente  os  neutrinos  e  antineutrinos  do  múon  e  do  elétron.  Dentro  do

Modelo Padrão aceito, suas massas são quase nulas e não possuem cargas (ibid.). 

Esta  descrição  aqui  é  necessária  para  navegarmos  na  pergunta  e  extrair  dela  uma

questão, ou seja, colocá-la no trânsito  que lhe é imanente. As interações entre as partículas,

como  já  citado  (em  Pensamento  em  ebulição),  são  classificadas  em  fortes,  fracas,

gravitacionais e eletromagnéticas. Cada interação tem uma partícula mediadora, e esta última

é composta por quarks e léptons, como observamos na figura abaixo:

Figura 8 – Composição das partículas
Fonte: Ostermann, 2001, p. 45.
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As partículas mediadoras são prepositivas, ou seja, se constituem enquanto mediação.

Indicam, inclinam-se para algo, são vetores.  Mas o caráter  vetorial  não é exclusivo delas,

todas as outras partículas que a compõem (quarks e léptons) tem um vetor de direção indicado

por seu spin (OSTERMANN, 2001).

Uma possível analogia para o entendimento das interações via troca de partículas é o
jogo do bumerangue. Um jogador, de costas para o outro, lança o bumerangue o
qual, inicialmente, se afasta do segundo jogador (que também está de costas para o
primeiro). Em seguida, o bumerangue faz uma curva, atingindo o segundo jogador.
Levando-se em conta  os  recuos  de  cada  um (tanto  o  que  lançou o  bumerangue
quanto o que o agarrou), o resultado efetivo é uma atração entre os dois jogadores
devido à "troca" do bumerangue.

O  vínculo  é formado entre as partículas devido a sua relação de troca. Mas seria o

vínculo, efeito? Se o fosse, a relação e interação seriam iguais. Entretanto, este não é o caso,

pois para que haja uma relação é necessário haver também forças e dominações – pelo menos

os pensamentos precedentes nos levaram para tais casos –. Contudo, só é possível a geração

de  vínculo a partir  da interação entre  as partículas,  satisfazendo as condições  que tornam

possível a própria interação. Há, então, determinantes específicos para cada interação. Até

agora ainda não chegamos fundo o suficiente. Para irmos mais fundo, precisaremos dispor de

um submersível adequado.

Denomino agbára o nome de nosso submarino. Para a física moderna, o conceito de

força é muito impreciso41 – Newton o já tinha desenvolvido, considerando o pressuposto de

separação  entre  composição  e  movimento  –,  devido  às  especificidades  das  partículas  e

interações, não havendo uma precisão quanto ao “que provoca alteração no movimento”, mas

apenas  interações  entre  as  partículas  – será imanência  na  ciência?  –.  E o que  irá,  então,

proporcionar tal interação? A acepção de algo externo ao sistema, que “provoca alteração”, é

transcendental. É como se houvesse algo de fora do sistema, como uma ‘entidade’, que viria

tal como um sopro divino. No plano das partículas, é necessário abrir cada vez mais o sistema,

pelas  suas  bordas,  para  poder  determinar  com  maior  precisão  como  a  interação  está

acontecendo – poder descritivo –, acompanhando todo seu caminho e incluindo ao sistema a

análise dessas interações. Na escala do olho humano isso iria corresponder ao seguinte: se eu

considerar  que um objeto se move com velocidade  v,  devo considerar  o carro e toda sua

engrenagem para poder falar das interações que este poderá fazer; é a saída de uma natureza

submissa  e  útil  para  uma  natureza  irreversível  e  autônoma,  sob  o  signo  da  eficácia

(PRIGOGINE & STENGERS, 1991). 
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E o que “provoca” uma interação entre uma partícula e outra? Em outros termos,  o

que irá então proporcionar o “movimento”? Tomemos dois exemplos: a mudança de estado

de energia e o decaimento de uma partícula. No primeiro os 

elétrons nos átomos somente podem ter certos valores de energia bem definidos.
Restritos  a  estes  estados  de  energia  permitidos,  os  elétrons  não  podem  irradiar
energia continuamente e espiralar suavemente em direção ao núcleo. Eles só podem
"saltar" de um estado de energia a outro e emitir ou absorver energia a fim de manter
a energia total constante (OSTERMANN, 2001, p. 10).

Neste  caso  a  mudança  de  estado  de  energia,  seja  por  emissão  ou  absorção,  irá

depender de uma relação diferencial com os valores de energia interagidos (PRIGOGINE &

STENGERS, 1991). É a partir  da diferença que a interação ocorre.  Mas não é só isso, o

princípio aqui de manter-se constante de uma condição física não pode apontar outra coisa

senão,  no  equilibrar-se,  uma  posição  compreensiva.  Mesmo  o  nosso  corpo  humano,  que

mantém um certo estado de variação, depende, por necessidade, de desequilíbrios térmicos

com o “meio externo” para que haja integração e, por conseguinte, o estado de “constância”,

uma suposta  condição de regularidade.  Mesmo os  píons,  partículas  cujo tempo de vida é

extremamente  curto às nossas vistas,  persevera em um estado,  ou melhor,  essencialmente

difere.

No segundo caso,  tomamos como exemplo  o decaimento  β.  Até hoje não há uma

justificação  precisa  e  hegemonicamente  aceita  do  porquê  os  neutrinos  não  participam da

interação  forte.  O decaimento  β  acontece  quando  “um nêutron  decai  (se  transforma)  em

próton dentro do núcleo, emitindo um elétron e um neutrino (na verdade, um antineutrino)

(...). Assim, um novo núcleo é formado” (GUZZO, 2008, p. 129). Ou seja, quando o núcleo

do átomo, apresenta instabilidade, não conseguindo manter sua “força de coesão”, ele emite

uma pequena quantidade de energia para fora do átomo. Dito de outra maneira,  as forças

internas no domínio do núcleo conseguem abrir poros grandes o suficiente para a passagem de

uma quantidade de energia (elétron + antineutrino), mas não o suficiente para a desintegração

de toda coesão interna do núcleo. E como isto ocorre? Como o núcleo apresenta instabilidade?

Devido à  sua  interação  com outras  partículas  – absorvendo e  emitindo  energias  –,  à  sua

interação com o “mundo” exterior a ele. E esta interação, por sua vez, só é possível graças às

relações diferenciais com as outras partículas, assim como no primeiro caso. O mesmo vale

para o interior do núcleo, cujas partículas estão em constante diferenciações umas com as

outras, em constante processo de transmutação. Não há estabilidade, só distâncias, diferenças

energéticas! O sistema é perturbado pelo que está próximo.
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 Vimos aqui que, com a diferença, a força é um efeito e sua condição é o diferir, e não

um efeito externo que “provoca alteração”. Já não temos mais a força como sopro divino, mas

sim como efeito-força; sendo mais coerentes com o movimento de transmutações, o diferir é o

próprio das forças. Espinosa já nos falava disso, para tentar compreender a composição dos

corpos compostos, como infinidades de corpos simples, ele postou o movimento e a conexão

como determinantes  para  o  existir  dos  corpos,  visto  que  os  corpos simples  não possuem

essencia, é pela conexão dos movimentos que eles se agrupam e formam um corpo existente: 

pouco importa que as partes componentes de um modo existente se
renovem a cada instante; o conjunto permanece o mesmo, enquanto
for definido por uma conexão sob a qual  quaisquer de suas partes
pertencem a tal essência de modo. (…) Tal modo continua a existir
enquanto  a  mesma  conexão  subsiste  no  conjunto  infinito  de  suas
partes (DELEUZE, 2017[1968], p. 230).

Ressituando  o  que  vimos,  e  mergulhando  mais  no  agbára:  os  corpos  sólidos

apresentam uma consistência, isto é, uma dureza que é produto das integrações, através de

suas forças de coesão internas. Para que haja alguma modificação diferencial é necessário um

quantum, um diferencial de forças específico. Será que para organismos vivos isso se torna

mais difícil – definir o quantum necessário – devido à taxa de atualização das forças internas

serem maiores? Ou seja, não ao número de partículas, mas às transmutações, tendo em vista

as interações destas. Quais são os determinantes? Será a entropia do sistema? Nossa questão

está nos domínios dos corpos, da matéria, das forças e da interação; assim como as ciências da

composição e do movimento (e diferentemente delas), visto que nossos caminhos são pelas

condições, pela imanência – muito diferente da investigação da causalidade. 

Podemos apostar numa contribuição decorrente de nossos caminhos, tomar nota acerca

da atualização das forças internas. Para nós, esta atualização reflete a ausência de uma força-

dominante, já que não é o núcleo que exerce uma força interna – núcleo aqui se reduz a uma

palavra de composição –, mas uma interação mútua que se compõe entre si, se  vinculando

umas às outras até adquirir um estado de maior potência das forças de composição (prótons e

nêutrons), e ainda assim, estar em constante diferenciação. Há aqui uma diferença entre força

de coesão, exercida por uma força-dominante,  e força de composição, exercida umas com

outras, sem a convocação de alguma força para fazer curva sobre elas. Sem uma dominante,

as forças de composição não agem para voltar a alguma forma prévia (irreversibilidade), ou

para perseverar, mas são entregues à transição, da qual a regularidade é efeito compositivo.

As forças agem por necessidade, trata-se do diferir das diferenças. “Evitemos dizer que há leis
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na natureza. Nela só há necessidades” (NIETZSCHE, 2006 [1882], p. 136). É nesse sentido

que a  oikeiosis  e, posteriormente, conatus  aparecem como operação dobrada para os seres

viventes42. É pelas necessidades que poderá haver maior força de composição, “constância”.

A regularidade e formatação são efeitos e não causas, as funções são efeitos, são dinâmicas

processuais43. Não somos deuses, somos o grito do silêncio. “A ordem das causas é então uma

ordem de composição e de decomposição de relações que afeta infinitamente toda natureza.

Mas  nós,  como  seres  conscientes,  recolhemos  apenas  os  efeitos  dessas  composições  e

decomposições” (DELEUZE, 2012 [1970], p. 25). O embrião não prefigura como o  corpo

humano será,  tão  somente  os  efeitos  de  forças  compositivas;  as  semelhanças  dos  corpos

humanos se dão como efeitos de toda herança trazida pelos cromossomos, efeitos cujas forças

integrativas não lhe são externas e prévias, mas dobradas nos cromossomos. Assim como João

de Barro faz sua casa, há forças dobradas que não se limitam a nossa organização científica

conhecida; são forças integrativas sob  vínculo operadas por  forças provindas de  Fora, não

deixando que a relação se concretize, não deixando que as forças se conjuguem como uma

relação de poder. Assim, não só há “poder” para relações humanas, mas há forças para todo

orgânico e inorgânico. 

Ainda há um problema na nossa rota imposto pela composição – que já transmutamos

a pergunta para problema –, a unificação das teorias, e esse mesmo problema irá saltá-lo ao

estado  de  questão.  Isto  quer  dizer:  a  composição  da  matéria  não  pode  ser  fechada  por

completo44, uma vez que os comportamentos são diferentes quando observados em escalas

diferentes. Por exemplo, a descrição de como os efeitos à nível subatômico irão refletir na

matéria composta, observada pela gravitação, não são totalmente compreensíveis. E isso já

nos foi apresentado aqui em nossa  posição compreensiva  a partir das forças.  As forças não

são do macro ao micro a modo de Newton, mas o macro é atualizado pelo micro; o macro

como homogêneo é abstração, havendo apenas uma integração (não finalizada por completo).

O escalonamento é essencialmente uma integração do diferencial de forças, assim, as forças

que escapam não são integradas, mas abrem fluxos (de potências) de maior ou menor escala, o

que  convida  o  pensamento  à  transição,  sua  não-escritura,  à  abertura  para  o  campo  de

produção. 

Temos, de fato, grandes mudanças nos modos do fazer e do pensamento científico de

Newton para a relatividade  restrita  (com Einstein)  e a mecânica quântica.  Tais mudanças

estão conduzindo a ciência a maiores aproximações da relação que a pressupõe (ser) com a

imanência constitutiva (devir) da “natureza” (PRIGOGINE & STENGERS, 1991). O mundo

maquinário e determinístico de Newton, cujo pensamento metodológico era da submissão da
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natureza  às  leis  eternas  e  universais,  constituído  de  modelos  prescritivos,  deu  lugar  à

descrição, por um lado, do mundo inseparável do referencial e, de outro, das probabilidades e

incertezas: 

a  ciência  de  hoje  não  é  mais  a  ciência  “clássica”.  [...]  As  ciências  da  natureza
descrevem,  de  ora  em  diante,  um  universo  fragmentado,  rico  de  diversidades
qualitativas e de surpresas potenciais. Descobrimos que o diálogo racional com a
natureza  não  constitui  mais  o  sobrevoo  desencantado  dum mundo lunar,  mas  a
exploração, sempre local e eletiva, duma natureza complexa e múltipla. [...] Não são
mais as situações estáveis e as permanências que nos interessam antes de tudo, mas
as evoluções, as crises e as instabilidades (PRIGOGINE & STENGERS, 1991, p. 5).

Talvez,  hoje,  as  “ciências  humanas”  e  as  “ciências  exatas”  tenham  uma  maior

proximidade do que aquela vista entre o final do século XIX e início do século XX com o

positivismo. As ciências têm caminhado cada vez mais no interior de seus problemas,  em

insistência, alguns as vezes em direção às suas questões – ou seja, aquelas que colocam a

ciência em jogo, sua própria linguagem –. Quando a ciência “produz”, ela produz também

uma  “linguagem  nova”  (STENGERS,  2002  [1949]).  Uma  nova  linguagem  matemática  é

produzida,  mas  talvez  até  essa  ‘metalinguagem’  modele  os  pressupostos  lógicos  que  as

interpretam (valoração).  Os valores ainda presentes na estrutura da língua, sedimentada de

nossa cultura, ainda estão fixados em raízes estáveis – as mesmas de Newton –, em ligações

essencialistas (cópula). Talvez cheguemos ao momento em que a linguagem reclame seu devir

– e as ciências tomem grande partido disso45 –, rompendo com a estrutura de nossa língua,

abrindo um modo diferencial de relação com as coisas , tal como a predicação estóica o fez

atribuindo ao infinitivo do verbo o núcleo da proposição.  Assim, ao invés de garantir  um

sujeito  "a  árvore"  que  se  torna  verde,  a  ação  é  plena  o  "verdejar".  Assim,  também,  os

processos e dinâmicas do ver e do falar da própria ciência irão ser pensados a partir de outros

horizontes  linguísticos,  o que reciprocamente também implica em mudanças  na lógica do

formalismo matemático.  O ocidente tem um grande débito para com a “diferença” e suas

vicissitudes,  por ter,  durante um longo período, buscado insistentemente a  norma,  a  lei,  a

reversibilidade,  a  simetria,  em suma, o mandamento último sobre as coisas,  tentativas  de

manutenção dos fantasmas deificados do absuluto, um subterfúgio transcendental de deus. A

proximidade da ficção e ciência trazida pela  teoria das cordas, por exemplo, anuncia uma

outra relação, não só com o tempo, como dito por, mas também de linguagem (ABDALLA,

2005).

Dentre os campos de pensamento de emergência na ciência, a teoria das cordas vem

sendo  cada  vez  mais  adotada,  devido  aos  seus  sucessos  nas  tentativas  de  quantizar  os
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movimentos gravitacionais. É importante tornar evidente que o gravitón, partícula mediadora

da  interação  gravitacional,  até  hoje  não foi  encontrado  experimentalmente,  tornando  esse

campo do problemático atualizado, um verdadeiro problema para ciência moderna. É nesse

esboço teórico que a gravitação é concebida como a única interação que viajaria  entre as

dimensões  (ABDALLA,  2005).  Mas  isso  já  nos  é  demasiado  adiantado,  continuemos

descrevendo os primeiros objetos que ascendem às nossas vistas, que destituem a unicidade

do contínuo. Quais são as implicações da teoria das cordas às nossas ruminações?

as  entidades  fundamentais  da  natureza,  partículas  constituintes  da  matéria  e  das
interações, não são objetos pontuais, mas fazem parte de pequenas cordas vibrando
no  espaço-tempo.  Diferentes  partículas  aparecem  como  diferentes  formas  de
vibração, mas todas estão incluídas na mesma descrição (ABALLA, 2005, p. 150).

Já não há mais uma posição até então derivada do ponto, muito menos ponto de vista.

No primeiro caso, as posições serão sempre móveis, um quantum de vibração integrado em

posicionamento. As posições descrevem uma escala não mais pontual, homogênea, contínua e

de um único tamanho e proporção, mas sim um escalonamento das variações poieticas. Não é

mais no pensamento tradicional da geografia de escala de tamanhos e distâncias, é antes o

diferir  de suas  proporções  e  tamanhos,  uma espécie  de 4D (comprimento,  largura,  altura,

tempo).  Não será pela  decomposição em partes,  muito menos sua integração,  tampouco a

coerção das forças, mas sim a sua composição, o fluxo nos poros, os limites das superfícies. 

E como estas superfícies se entreabrem à vista? 

O perspectivismo não retrata só um olhar diferente do outro, mas uma variação a partir

de um ponto de vista (DELEUZE, 2012 [1988]). Não é só um ponto, mas um lugar que é uma

vista da variação, da curva. 

Figura 9 – Curva-variação
Fonte: Deleuze, 2012[1988], p. 36.

É  preciso  adentrarmos  cada  vez  mais  a topologia  para  compreendermos  o

perspectivismo. Como um ponto não é só ponto, mas uma vibração, sua mínima descrição não

é  mais  uma figura  unidimensional,  como uma reta  (reta  x),  mas  sempre  uma relação no

mínimo dual e variante, uma bifurcação com multiplicidades – talvez seja por isso que para os
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gregos antigos, uma coisa sempre vem junto de outra –. “Uma corda é bem diferente de um

ponto:  enquanto  este,  ao  mover-se  no  espaço,  descreve  uma  linha,  a  corda  por  sua  vez

descreve uma superfície” (ABDALLA, 2005, p. 150). Não há, desse modo, como pensar num

lugar,  enquanto  fixo  e  estático,  mas  sempre  uma  superfície,  um “não-lugar”,  um terreno

móvel, território metaestável que está sempre se descrevendo; a superfície da corda nunca se

fecha. Qualquer que seja o pensamento de um lugar derivaria de uma essência e, além disso,

seria re-forçadora desta.  Tal descrição faz do  posicionamento um constante movimento de

superfície, em constantes jogos de forças, nunca se fechando, sempre num infinito jogo de

diferenças.

Diferença,  “a  mudança  que  faz  nascer  e  morrer  as  coisas”  (PRIGOGINE  &

STENGERS,  1991,  p.  203),  aqui  não  tem  o  caráter  preliminar  de  diferenças  entre

significações históricas (por exemplo, a metafísica de classe, raça e gênero)46. Diferença aqui

é antes  abertura à multiplicidade,  a partir  de bifurcações  de potências  no que concerne o

caráter  emergencial  do  plano  de  forças.  À  diferença  no  plano  das  forças  é  relegado  as

composições  não  hierárquicas,  em contraposição  com o  que  se  habitualmente  designa-se

como  diferente  nas  superfícies,  pelo  qual  o  diferente  é  mais  um  reforçador  de  relações

assimétricas  de  força,  das  relações  de  poder47.  Não  são  diferenças  nas  superfícies,  mas

diferenciais de superfícies seguindo seus próprios limites, sempre incompletos. A corda nunca

se fecha, tendo em vista que é o próprio campo onde não se constrói cercas que a superfície se

apresenta metaestável. Por isso é muito mais fácil pensar diferentes identidades de gênero do

que colocar gênero em questão.

Onde podemos visualizar seus domínios, ou melhor, adentrar no plano de suas forças?

É no diferir como primeiro movimento irredutível, sempre de início e não lhe havendo nada

de anterior. Assim como em Deleuze, a questão não gira em torno do “Por que isto e não o

nada?”, mas sobretudo, “Por que isto e não aquilo?” 

Como isso vai se comportar no projeto constitutivo de Espinosa?

3 POR QUE ISTO E NÃO AQUILO?

A potência  de uma questão está na operação e efetuação dela consigo própria.  Na

medida em que o campo de emergência da questão é superado, a questão entra num devir

perpétuo, valendo-se apenas de nosso cansaço e exaustão. Ela se diferencia da pergunta, tendo
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em vista que esta última é o início e a chegada já anunciados, não importando os caminhos.

Aqui a questão diferencia-se do problema,  pois mesmo que este  requisite  um caminho,  a

resposta ainda lhe está dobrada. O problema ainda preserva um contínuo, um exame lógico-

metodológico (STENGERS, 2002 [1949]), mesmo que não-absoluto. Tal como na solidez da

pergunta, este é uma integração, uma homogeneização dos descontínuos. Uma questão não

requisita uma linha de chegada, não quer chegar a nenhum lugar, supera seu início, ela insiste,

ela demanda ser cada vez melhor formulada.

3.1 Pathos da distância

As  relações  diferenciais  entre  “isto”  e  “aquilo”  são  determinadas  pelo  pathos  da

distância. “Por que isto e não aquilo?”. Em outras palavras, por que isto é mais próximo e

aquilo é mais distante? É uma relação diferencial entre o ‘isto’ e ‘aquilo’, assim como seus

determinantes. O que nos está mais próximo? Aquilo que está em nossa intensidade. Vimos,

meus navegantes, que a intensidade de uma força corresponde aos seus domínios internos, ou

melhor,  suas  superfícies.  Variando  conforme os  jogos  de  atualização,  como conforme os

agenciamentos e estratégias internos das forças. Quando estamos tão imersos num fazer, ou

quando um pensamento nos toma conta, seu grau de intensidade tem uma relação diretamente

proporcional com a amplitude das superfícies. Dito de outro modo, um afeto tanto mais nos

toma, quanto mais intenso é seu operar. Podemos ser tomados de modo tal que a imersão do

corpo pela força tenha muito poder sobre nós, a ponto de “esquecermos” de outros modos e

possibilidades.  Isso  pode  acontecer,  por  exemplo,  numa  situação  de  “sofrimento”,  como

também  nas  tentativas  de  nos  enquadrarmos  (reduzirmos)  num certo  papel  social,  numa

relação com base nos modos de produção48. Fiquemos atentos, não estamos descrevendo as

potências, somente as intensidades! Na tristeza há potência, mesmo que mínima, contudo, a

tristeza diminui a potência do corpo, “a paixão pela qual a alma passa a uma perfeição menor”

(ESPINOSA, Ética III, prop.xi, esc., 2004a[1677], p. 245). A intensidade das forças do poder

(potestas)  tem poder de empalidecimento  da face,  de “despotencializar”  o corpo. Mas há

também o inverso na recíproca entre a potência e o corpo, pois um corpo mais potente é

também  um  corpo  mais  intenso.  Mas  se  a  potência  é  dentro  e  fora  ao  mesmo  tempo,

constituindo  um fluxo  de  passagens,  como  ela  estará  mais  próxima  ou  mais  distante  da

superfície?
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uma percepção consciente produz-se quando pelo menos duas partes heterogêneas
entram  numa  relação  diferencial  que  determina  uma  singularidade.  É  como  na

equação da circunferência em geral , na qual    expressa
uma grandeza determinável. Seja a cor verde: certamente, o amarelo e o azul podem
ser percebidos, mas, se sua percepção dissipa-se por ter-se tornado pequena, eles

entram numa relação diferencial  que determina o verde. E nada impede
que o amarelo ou o azul, cada um por sua conta, esteja determinado pela relação
diferencial de duas cores que nos escapam [...]. Seja a fome: é preciso que a falta de
açúcar,  a falta de gordura etc, entrem em relações diferenciais que determinem a
fome como algo relevante ou notável. Seja o ruído do mar: é preciso que pelo menos
duas vagas sejam um pouco percebidas como nascentes  e heterogêneas para que
entrem numa relação  capaz  de  determinar  a  percepção  de  uma  terceira,  da  que
“excele”  sobre as  outras  e  torna-se consciente (o que implica estarmos perto do
mar). Seja a posição de um adormecido: é preciso que todas as pequenas curvas, que
todos os pequenos dobramentos entrem em relações que produzam uma atitude, um
hábito,  uma  grande  dobra  sinuosa  como  boa  posição  capaz  de  integrá-los.
(DELEUZE, 2012[1978], p. 133-134)

Consciente,  aqui,  não tem nada a  ver  com consciência  e  razão.  é  antes  um limiar

intensivo,  um  limiar  de  mobilização.  “Toda  consciência  é  limiar”.  Essa  superfície  de

diferenciação e de encontro é também o plano no qual as forças se encontram, disputando

quem dominará  quem.  Estamos  tratando  de  forças  de  coesão e  forças  de  composição.  O

modelo matemático, usado por Leibniz e descrito por Deleuze, é uma Equação Diferencial

Ordinária  (EDO).  Neste  modelo,  a  equação  diferencial  apresenta  algumas  propriedades

particulares, e isso terá algumas implicações. As soluções das EDO são funções, o que torna o

“verde” obtido uma função derivada, um acontecimento. “A árvore verdeja”. Temos, assim,

multiplicidade de acontecimentos, os quais derivam de outro de maior grau de diferenciação.

O que, então, define esse grau de diferenciação? A potência. É próprio da EDO, sendo o que

também a define, apresentar apenas uma variável independente (STEWART, 2007). E isso

nos  será  determinante,  pois  é  a  descrição  de  uma  força-dominante  que  a  ordena:

. A força-dominante é representada por dx, que exerce uma

coerção sobre as outras. As outras curvas são então em função desta. A solução é sempre uma

integração,  a  função-solução  é  o  efeito  de  uma  integração.  Qual  o  lugar  da  força  de

composição? Ela não tem sítio nas EDO, somente nas Equações Diferenciais Parciais (EDP).

O que irá diferenciar uma EDP da EDO são a quantidade de variáveis independentes, sendo as

EDPs  a  multiplicidade  de  variáveis  independentes.  Assim,  por  exemplo,  na  EDP

, os denominadores são forças se conjugam, não exercendo coerção sobre todas

as outras, mas interagindo com as outras (STEWART, 2007).
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Não quero, nessa discussão, “recuperar” e atualizar a psicofísica do século XIX, muito

menos criar uma formalização matemática a ser utilizada pelas atuais “ciências cognitivas”.

Não  se  trata,  assim,  de  mensurabilidade  e  quantificação.  Meu  intuito  é  apenas  o  signo

descritivo das relevâncias de elementos matemáticos para nossa analítica das forças. O que

não significa que a operação inversa também não seja possível, uma vez que a própria lógica

matemática é descendente de Aristóteles. Ainda sim, insisto, esse problema não é circundante

a nossa questão. 

Não quero deixar-vos impressos que a linguagem matemática seja a base de nosso

pensamento, até porque como o pensamento universalista de Newton só foi possível numa

cultura que também a carecia ou cultuava, estamos em outras ressonâncias. Trago implicações

de aproximações das virtualidades da física, da matemática e da biologia ao pensamento, sem

antes submeter o pensar a eles. Por conseguinte, encontramos, em nossa vista, partindo das

forças,  cada  vez  maior  proximidade  da  condição  do  pensamento  com  a  ciência  e  o

pensamento científico, respectivamente ter e devir.

Retomando  nossa  odisseia,  ambas  as  equações  diferenciais  (EDO  e  EDP)  são

tratamentos  do limiar  de diferenciação.  Este  limiar  distingue-se a partir  do seu campo de

efetuação.  É  por  isso  que  Foucault  distinguiu os  diferentes  limiares  (positividade,

epistemologização,  cientificidade  e  formalização)  presentes  em  Arqueologia  do  Saber

(2010[1969], p. 209). São acontecimentos. 

Não se trata de colocar tudo num certo plano, que seria o do acontecimento, mas de
considerar que existe todo um escalonamento de tipos de acontecimentos diferentes
que  não  tem o  mesmo alcance,  a  mesma amplitude  cronológica,  nem a  mesma
capacidade de produzir efeitos (FOUCAULT, 2013[1978], p. 40).

Os vínculos entre os acontecimentos formam vetores de forças num plano, campos de

direção,  tonalizados  pela  própria  inclinação  da  força.  Estes  vetores  são  constituídos  de

espectros que se vinculam uns aos outros a partir de uma mesma variação comum, “um Eco

que elas têm em conjunto quando se refletem numa parede” (DELEUZE, 2012 [1988], p.

168). É esse o sentido empregado, a partir da integração no mesmo vetor, às forças que se

vinculam e possibilitam ruminantes na história, como uma formação discursiva, obedecendo

certas  regras  de  formação  como  seu  próprio  efeito  até  a  constituição  da  positividade

(FOUCAULT, 2010 [1969]). As forças para formar uma coesão se re-forçam, atualizam o

poder da força-dominante nos domínios. A operação foucaultiana é realizada, desse modo, no

campo de efetuação das forças.  É necessário “distinguir  os acontecimentos,  diferenciar  as
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redes e os níveis a que pertencem e reconstituir os fios que os ligam e que fazem com que se

engendrem, uns a partir dos outros” (Foucault, 2013[1978], p. 40-41).

E como operarão as potências nesse limiar, uma vez que elas são fluxos? Segue uma

representação da mobilidade das forças conforme nossos caminhos até agora:

Figura 10 – Serialismo vertical
Fonte: Elaborado pelo autor.

As forças apresentam uma mobilidade vertical reduzida e uma mobilidade horizontal

serial que se estende ao infinito, em ambas direções, não podendo-se distinguir um início e

um fim.  O encontro das potências se dá nos poros, ainda mais, identifica-se tmbém nestes

poros  acontecimentos de diversos graus, dentre os quais, os mais elevados atingem um limiar

de diferenciação. O que significa atingir um limiar de diferenciação? Não é outra coisa senão

o grau disruptivo da força. À destruição valem-se as forças que retomam o quem elas podem.

Forças  que devém a si  mesmas.  Não basta  um querer  das  forças  para  tal  mudança,  uma

simples vontade para mudar uma atitude, é preciso uma cirurgia muito arriscada. Arriscada,

pois, nos coloca de frente à culpa e o ao ressentimento, nos tira de seu refúgio e defesa. Não

há nada mais doloroso que nossas feridas expostas.

Com a carne exposta podemos identificar o que o que é reativo, fazendo um exame

daquilo que suporta retornar (DELEUZE, 1978[1962]). Uma infecção é causada quando o

corpo entra em relação com outro corpo infeccioso,  nos levando a decompor essa mesma

relação.  E  inversamente  um alimento  rico  em  nutrientes  benéficos  ao  nosso  é  capaz  de

aumentar  nossa  potência  quando  entra  em  relação  com  nosso  corpo.  Isso  varia  pela

singularidade da relação, o veneno do escorpião é nocivo para o humano, mas pode não ter

efeito algum para uma galinha. Assim, não suportamos o retorno do veneno do escorpião, mas

suportamos o retorno de um alimento rico em proteínas. Não é restrito a alimentos, podemos

suportar o retorno de um amor, desejar seu retorno infinitamente. Em outras palavras, suportar

o retorno quer dizer perseverar que se estende sem início, nem fim. Nas palavras de Deleuze,
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“o  conatus  é o esforço para experimentar  alegria,  ampliar  a potência  de agir,  imaginar  e

encontrar o que é causa de alegria, o que mantém e favorece essa causa; mas também é o

esforço para exorcizar a tristeza” (2012[1970], p. 106-107).

Quando entramos numa relação de decomposição, estamos nos separando daquilo que

podemos enquanto compostos, negando aquilo que pode-se compor e convém conosco – seja

por não conhecimento49 ou estupidez50 – em direção a graus cada vez menores de potência,

como se cada grau de potência abrigasse o um e não afirmasse o múltiplo. É nesse sentido que

o niilismo deve ser levado a suas últimas consequências, até o cúmulo de negar o que se nega

DELEUZE, 1978[1962]). Para nossa cirurgia corresponde a retirada daquilo que faz entrar em

relação de decomposição, por conseguinte, negação de nossas potências, nos aperfeiçoando na

arte de escolher bons encontro.

Mas isso ainda não satisfaz exatamente a medida do grau disruptivo da força. Sigamos

nosso intento.  O processo demonstrado acima corresponde a dinâmica presente no limiar,

onde ocorre uma “inflexão”; o ponto de fluxo no qual as forças de um nível se apresentam

dobradas  sobre  todas  as  outras  de  um  nível  mais  abaixo,  como  também  se  apresentam

dobrando as forças  de um nível  acima.  O ponto de fluxo sobre o qual as forças reativas

tornam-se ativas. Compor é dobra-se, o pensar, tal como o filé, compõe a dobra no dobrar-se

sobre si mesma, tateando a renda. Todavia, encontramos uma dificuldade, pois não tratamos

mais com pontos, estamos desenhando superfícies. Então partimos para outra descrição, que

dá vigor a duplicidade e encontros:

Figura 11 – Interação entre duas cordas
Fonte: Berkovits, 2010

Derivada da descrição do encontro entre duas partículas nas supercordas, a Figura 8

nos diz não só das propriedades ondulatórias e da inscrição de superfícies, como também de
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uma  vibração  em  conjunto,  uma  coletividade  de  diferenças  de  uma  mesma  variação,  o

vínculo.

O  modelo,  conforme  vimos  aqui,  que  se  mostra  mais  próximo  do  que  queremos

descrever, o nosso jogo de forças, é uma EDP de 2ª ordem e linear, . Neste temos

um termo que corresponde ao nível (grau) em que reside a força-dominante – ou a força de

composição – e a resistente. Além disso, temos junto à resistente o termo que representa a de

um  nível  menor  através  do  expoente  na  equação,  descrito  pelo  menor  grau,  aqui,  ,

constituindo os fluxos. 

Por que isso é importante para nós agora? 

Por que a superfície de encontros é o corpo? 

(...) longe de a percepção supor um objeto capaz de nos afetar e condições sob as

quais  seríamos  afetáveis,  a  determinação  recíproca  das  diferenciais   traz
consigo a determinação completa do objeto como percepção e a determinabilidade
do espaço-tempo como condição (DELEUZE, 2012 [1988] p. 134).

O que está mais próximo e operará uma descontinuidade é sempre o que foge à força

e,  ao  mesmo tempo,  a  constitui.  Por  exemplo,  aquilo  que  uma foto  de  uma  criança  em

sofrimento, divulgada nas redes sociais acerca dos refugiados da guerra civil da Síria, pode ter

maior potência de mobilização intensiva do que todos os noticiários sobre a mesma situação.

Situações cuja mobilização convoca o que nos é mais próximo, ou seja, correspondente aos

domínios das forças, que ameaça nossa integração e identidade, aquilo que opera como uma

resistência, uma potência, que pode ocorrer se a negligenciarmos51. Ver um bebê em situação

de rua pode “despertar” maior sensação de descontinuidade na imersão do cotidiano. Quando

aprendemos a tocar um instrumento, por exemplo, muitos dos movimentos motores dobrados

pelos  dedos estão no regime “automático”.  Caso o pensamento invoque o descontínuo,  o

pensar sobre a própria ação motora dos dedos tende a fazer com que não consigamos realizar

o dedilhar com a mesma maestria. Quando uma força atinge um limiar de devir em relação,

ela descontinua nossa experiência (ou corpo) e a coloca em maior contato com o devir –

aproximação ser e devir. Colocar em devir, até suas últimas consequências é descontinuar

até as suas potências. Não que o devir possa não estar em operação, mas equivale a aceitá-lo

em sua condição mais crua, aceitar seu fiel retorno. Não aceitá-lo não fará com que ele não

opere, fará com que nós nos separemos daquilo que podemos com ele, para nos limitarmos a
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nos reagirmos a ele. Poder é uma recusa em aceitar o devir e fazer com que se recuse. “força

separada do que ela pode, que nega a si mesma ou se volta contra si força separada daquilo

que pode, que se nega a ela própria ou se volta contra si” (DELEUZE, 1978[1962], p.94).

A operação do devir-resistência resiste aos papéis sociais, aos esquadrinhamentos da

história, resiste as apropriações reativas das forças. A resistência impele ao existir para se

colocar  em processo  constitutivo,  como  já  dizia  Nietzsche,  Nitimur  in  Vetitum.  Poder  a

serviço da potência.

3.2 Forças ativas

Poema VII de “Retrato quase apagado em que se pode

ver perfeitamente nada”

O sentido normal das palavras não faz bem ao poema.

Há que se dar um gosto incasto aos termos.

Haver com eles um relacionamento voluptuoso.

Talvez corrompê-los até a quimera.

Escurecer as relações entre os termos em vez de

aclará-los.

Não existir mais rei nem regências.

Uma certa luxúria com a liberdade convém.

(BARROS, 1989, p. 56)

Eis  o  processo  constitutivo  em  vigência,  atuante.  “Vá  pelas  sombras”  é  um dito

popular. Ele quer dizer, duplamente, uma recusa e uma afirmação. Temos de “escurecer as

relações entre os termos em vez de aclará-los”. Não vá pelas luzes ou pela tradição, nem pelo

esclarecimento, já nos está sendo demasiado tóxico a bolsa de veneno dos fantasmas de Deus,

tal  como  pensados  por  Nietzsche,  arrastada  pelos  homens  como  camelos.  Temos  a

necessidade  de  existir,  insaciável  e  incansável,  e  isso  nos  conduz  além,  além  de  nossas

partidas, nos leva à operação e à diferença, e nela nos substantivamos, há uma nominalização

deverbal.  Este último é caracterizado como o processo de transformar um substantivo em

verbo por  derivação regressiva,  por  exemplo,  vingança-vingar,  luta-lutar,  casamento-casar

(VIEIRA, 2009).
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 Por isso não há espaço para o vazio em Espinosa, é tudo constitutivo; um eterno jogo

entre substantivos e verbos. Devemos corromper o substantivo “até a quimera”:  O negro do

pensamento é antes de mais nada, um processo de derivação e composição dos verbos na

gramática.  A formação dos  verbos  é  também um processo flexional,  podendo se dar  por

composição somente interpretado nas dinâmicas contextuais e experienciais, ou também por

derivação por sufixos emergidos a partir da experiência na história (COELHO, 2003). No

primeiro, o “falante comum facilmente reconhece e compreende a significação exata de um

nome  transformado  em  verbo,  quando  este  surge  em  determinado  tempo,  espaço  e

circunstância”  (COELHO,  2003,  p.  19).  E  no  segundo  caso,  as  derivações  “resultam do

acréscimo de uma VT [vogal temática] que adapta o substantivo da base a uma conjugação

verbal” (COELHO, 2003, p. 17). É somente como form-ação, existindo, que o verbo opera,

diferencia-se, e é somente nele reconhecido. Toda transcendência é descartada!

Volte-se para potências! As sombras não são anteriores a ordem, não são a confusão,

nem são o aleatório, é antes de tudo afirmação, afirmação de ir em direção às potências, uma

posição de mirada ao processo constitutivo, um olhar para o infinito na profusão da potência

do corpo. Sejamos contemporâneos. Novamente Nitimur in Vetitum. 

contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber

não as  luzes,  mas o escuro.  Todos os tempos são, para quem deles  experimenta

contemporaneidade, obscuros. (...) neutralizar as luzes que provêm da época para

descobrir  as  suas trevas,  o seu escuro especial,  que não é,  no entanto,  separável

daquelas luzes. (...) Pode dizer-se contemporâneo apenas quem não se deixa cegar

pelas  luzes  do século  e consegue entrever  nessas  a  parte  da sombra,  sua íntima

obscuridade (...) percebe o escuro do seu tempo como algo que lhe concerne e não

cessa de interpelá-lo, algo que, mais do que toda luz, dirige-se direta e singularmente

a ele (AGAMBEN, 2009, p. 62-64).

O  grupo  como  exclusão  já  não  tem  mais  espaço  de  produção  aqui.  O  processo

constitutivo de Espinosa vai muito mais perto, resgata as potências, vislumbra um projeto de

afirmação. É, aqui, o campo das forças ativas pelas quais assumem a dominância no corpo.

Poder contra potência: “não há outro ponto, primeiro e último, de resistência ao poder político

senão na relação de si para consigo” (FOUCAULT, 2007 [1976], p. 306). É pela relação de si

consigo próprio que o  cuidado de si aparece como resposta ao pessimismo do poder, à sua

inevitabilidade. Poder a serviço da potência. “É preciso que o sujeito inteiro se volte para si e

se consagre a si mesmo”, construindo e modificando a si (FOUCAULT, 2006 [1982], p. 302),
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numa relação intimamente ligada à ética dos seus sujeitos, ética que se constitui e se solidifica

nas práticas sociais e políticas.

Todo homem traz dentro dele múltiplas forças:  forças que tenderiam para o fora,
forças  que tenderiam para o religioso, forças que tenderiam para o supersticioso,
forças que tenderiam à submissão e forças ativas. Então o grego vai colocar que o
homem só pode se constituir livremente se ele realizar a si próprio como um campo
de batalha; se ele realizar a si próprio como um confronto de forças.  Forças vão
entrar  em luta dentro de si  próprio - e é isso que o Foucault  está chamando de
confronto agonístico, exatamente à maneira spinozista. Forças  que vão entrar em
luta em si, consigo próprio, para produzir uma vida livre. Ou seja, o homem é livre
no momento em que as forças ativas dominarem as forças que tendem à submissão
(ULPIANO, 1988).

O cuidado de si é o próprio processo de deslocamento e retorno, do saber-poder na

governabilidade e a serviço de si, tal como o terceiro gênero de conhecimento em Espinosa. É

a conversão do bem e do mal no bom e mau (DELEUZE, 2012 [1970]), “é-se livre então não

por direito de cidade, mas por direito de natureza”. Essa liberdade é um processo de liberação

de  toda  servidão  moral,  assim  como  a  construção  de  caminhos  éticos.  A  ética  é  um

movimento de afirmação; nesse sentido, talvez o nome não deverá ser mais resistência, mas

sim afirmação, pois a força não é reativa, ela é ativa. Assim, também para os grupos, quando

tão  logo  o  grupo  se  torna  sujeito  de  seu  destino,  tão  logo  assume  sua  própria
finitude, sua própria morte, os elementos de acolhimento do superego são alterados,
o limiar do complexo de castração, específico de uma ordem social dada, pode ser
alterado  localmente.  Está-se  no  grupo não  para  esconder  do  desejo  e  da  morte,
comprometido  num  processo  coletivo  de  obsessão,  mas  devido  a  um  problema
específico,  não  por  toda  eternidade,  mas  a  título transitório:  é  o  que  chamei  de
estrutura da transversalidade (GUATTARI, 2004b, p. 78).

É  assim  que  Espinosa  irá  vislumbrar  um  projeto  constitutivo  como  um  processo

político, um processo no qual o coletivo é inseparável como passagem do individual ao geral

(NEGRI,  2018  [1933]).  A  “liberdade  não  é  simplesmente  liberdade  de  pensamento,  mas

expansividade  do corpo, sua força de conservação e  de reprodução,  como  multitudo.  É a

multitudo  que  se  constitui  em  sociedade  com  todas  as  suas  necessidades”  (NEGRI,

2018[1933],  p.  341).  O coletivo,  a  multitudo,  irá  reclamar  dentro do próprio Estado suas

necessidades constitutivas,  fazer  uma frente de resistência  e afirmação contra o poder em

virtude de sua potência, dinâmica a qual aloca o poder subordinado à potência, mesmo que

este grau não seja absoluto tendo em vista nossos próprios limites constitutivos, potestas sive

potentia.



63

3.3 Trans-ire

Qual o tempo-espaço das forças de composição na serventia  do poder à potência?

Talvez não haja tempo-espaço algum, ou é a própria operação de distorcê-lo; uma vez que

falamos  do  poder,  ainda  estamos  circunscritos  em  forças  de  coesão  e  coerção.  Mas  na

transversalidade  e multitudo talvez  haja  um  rarefeito  tempo-espaço  como  forças  de

composição, mesmo que através de leves espasmos e contrações. É mais árduo pensar acerca

destas, pois só de a pensar o pensamento dela já nos escapa. Nosso pensamento insiste em

substantivar,  dotar  de  telos,  um  saber  sempre  interessado.  À  vista  disso,  as  forças  de

composição,  tendo o  vínculo  formado por composição,  só podem ser pensados na própria

transição do pensamento. Dito com outras palavras, a transição nada mais é que operação de

diferir. “Quando um corpo “encontra” outro corpo, uma idéia, outra idéia, tanto acontece que

as duas relações se compõem para formar um todo mais potente, quanto que um decompõe o

outro e destrói a coesão das suas partes” (DELEUZE, 2012 [1970],  p. 25).  Assim, corpo

torna-se mais potente, tanto mais a potência de seus afetos. 

Sabemos que o conhecimento é formado na transição de experiências, ligando uma a

outra pela operação de fenda das forças. Portanto, as experiências são inacabadas e transitadas

por focos de forças. Não que as próprias experiências por si mesmas não sejam constituídas

por forças; são forças em relação, relação esta que ocorrem na fenda, o “ponto de contato”.

Neste “ponto de contato”, ou melhor, nesse  foco de contato são transicionados os graus de

potência, seja para um grau menor ou maior.  Constituímos neste  foco de contato  o vínculo,

formado somente quando as forças entram em estado de composição, elevando seu grau de

potência, diferindo-se em comum.

Deu um estado a outro, de uma imagem ou ideia a outra, há portanto transições,
passagens vivenciadas,  durações  mediante as  quais passamos para uma perfeição
maior ou menor. Ainda mais, esses estados, essas afecções, imagens ou ideias, não
são separáveis da duração que as relaciona ao estado precedente e as introduzem ao
estado seguinte. Essas durações ou variações contínuas de perfeição são chamadas
“afetos”, ou sentimentos (affectus). (DELEUZE, 2012[1970], p. 55)

 Intuímos assim, que o afeto é efetuado pela vibração comum (cordas), quando estas

entram em ressonância, formando harmônicos. Do afeto não há isonomia, nem álibi – seremos

então  co-responsáveis?  –.  Nesse  sentido,  multitudo,  não  diz  de  massas  homogêneas,  mas

vibrações  que  entram  em  ressonância  (e  isso  também  ocorre  a  nível  neurológico),  por

exemplo, num grupo de meditação, ou na musicoterapia. 
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As  forças  se  conjugam  e  se  compõem  diferindo-se,  e  também  diferindo-se,

decompõem-se.  Conforme  o  que  já  vimos  em  nossas  rotas  precedentes,  as  forças  de

composição  são  melhores  visualizadas  no  inorgânico.  Elas  executam-se  diretamente  pela

necessidade, sem o imperativo de um “significante-mestre”. Não há “mais rei nem regências”,

nem que uma força-dominante as domine e exerça coerção. Esta última (força-dominante) é

derivada, só se dando a partir do  erro tal como trabalhado por Nietzsche, pelo processo de

integração das forças, que é posterior à composição. Não há integração, tão só diferenças que

se organizam mediante e em virtude de necessidades do diferir.  É seguindo o primado da

resistência  que as composições  são primordialmente  interações  e não-relação.  São,  assim,

forças transitivas, forças conjugadas apenas pela potência de condução à afirmação e à criação

em última instância, forças negras. 

A força negra não é apenas um efeito de força, mas toma outras para sua potência. São

negretivas52, e nos diz sobre nosso meio de acesso, nosso submarino. Agbára é uma palavra

yorubá que significando português força, poder, energia. Com ela forma-se a palavra Agbára

Dúdú, força negra, poder (potência) e ao mesmo tempo resistência (FONSECA JR., 1995).

Dúdú refere a um atributo de cor. A cor tem ação tríplice: a cor é vista, sentida e comunica; o

preto, assim como o branco, as cinzas e os marfins possuem matizes acromáticas. O preto em

particular, com seus 50 tons, possui uma impressão, sensação e comunicação única, no Egito

antigo,  por  exemplo,  significava  vida e  renascimento  (BARBOSA,  2013);  já  na  cultura

yorubá, pode ser a manifestação da materialidade do abá, princípio da fertilidade, essência e

força constituinte dentro de sua cosmovisão (NOGUEIRA, 2012). O preto, também, em nossa

percepção visual, não significa ausência de luz, mas a não reflexão da luz, quando referido a

um  objeto  que  absorve  todo  espectro  de  luz  visível.  Ele  gera  mais  informações

(neurotransmissores) em nossas redes neurais, que o claro (BEAR, et al., 2017).  O preto é

presença  percebida  enquanto  ausência,  só  o  percebemos  pelo  que  se  ausenta,  através  da

diferença, é rastro “que a tempestade não apagou”. Preto não é o mesmo que escuridão, assim

como,  branco  não  é  o  mesmo que  luz.  Nós  que  atribuímos  cores  a  valores  culturais  de

hierarquia (Bem e Mal).

Por  essa  composição diversa  e  pungente,  optamos  pelo  uso  dessa  palavra.  É  no

solstício  de  inverno  que  as  forças  negretivas aparecem,  em  impermanência.  A

irreversibilidade na forma de força, nem fuga para o que vige, nem precipitação do novo. As

forças  negretivas então,  não só habitam,  como são também a própria  transição,  do latim

trans-ire, ir ao ‘entre’, o interlúdio, elas somente podem “haver” (il y a) na persistência do

silêncio:
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Quando as formas das coisas se dissolvem à noite, a escuridão da noite – que não é
um objeto ou a qualidade de um objeto – invade como uma presença. Na noite em
que estamos pregados, não tratamos como nada. Mas esse nada "rien" não é nada
puro "néant". Não há mais isto ou aquilo; não há "alguma coisa". Mas essa ausência
universal é, por sua vez, uma presença absolutamente inevitável (LEVINAS, 1947,
p. 94)53.

O il y a é tomado como o impessoal (LÉVINAS, 1947) pelo qual se especializam as

forças, de modo que as forças de composição entram em simbiose com este “ruído”. Um ruído

que é dominado pelo vivente, que o toma no presente e o substantiva, modulado pelo inter-

esse (ibid). Ao contrário, o il y a é o des-inter-esse, o “desaparecimento de todas as coisas e o

desaparecimento de mim referindo-se ao que não pode desaparecer”54. Há então, o “espaço

noturno, mas não é mais o espaço vazio, a transparência que, ao mesmo tempo, nos distingue

das coisas e nos permite acessá-las”55. É, sobretudo, o negro do pensamento. 

O il y a se impõe sobre as coisas na própria obscuridade, tornando impossível qualquer

clausura, qualquer sujeito ou “eu”, tampouco um interior (LÉVINAS, 1947). “O todo está

aberto  sobre  nós”56.  Ele  coloca  em  trasnsição também  as  condições  de  espaço-tempo,

impondo uma abertura para outras interações.

O médico, no exemplo citado em Pensamento em ebulição, nos diz sobre a operação

da diferença, que só foi possível por ele estar próximo de nós – operação que tornou possível

separar o corpo de sua potência de agir anunciando falência de projetos de vida, dizendo ao

paciente que ele está em estado mórbido –. Será este, o médico, um operador do poder sobre

nós? Ele é ao mesmo tempo duplo, carcereiro da finitude de projetos – e que, mesmo que

minimamente, pode dar condições para um novo projeto – e encarregado da anunciação da

falência da moral pela máscara da morte, como também fator de integração do poder, exerce

uma  força de coerção sobre nós, o que só é possível estando dentro de nossos domínios.

Médico é só uma palavra que a princípio nada nos diz,  mas a sua espessura e densidade

histórico-cultural traz um peso nas dobras de mundo enquanto força reativa que emerge e faz

curva sobre as outras, ela emerge e nos “separa” de nossa potência. É assim que atualizamos

sob um domínio um fator de integração, ele integra as forças ao poder57.  

Como o que nos resiste opera uma diferença a nível da linguagem? O médico suscita,

suscita pela linguagem a densidade e espessura do que a palavra médico evoca, é o Próximo,

ele nos viola, está na ordem do traumático, resiste a nós, nos fissura. 
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A palavra evoca de forma condensada o sentido imanente a ela, de uma forma violenta

a nossa força,  por isso é  traumática  (ZIZEK, 2014).  A linguagem,  enquanto um caminho

instituído pelo poder, se apresenta aqui como o solo da violência. (ZIZEK, 2014).

Mas linguagem não só é instituição, é também espaço para potências. Enquanto força,

ela  também possui  poros  de operação,  poros  de potências  que carecem de corpo para se

encontrar, sendo na disputa de forças que o corpo se constitui. Não obstante, o corpo aqui não

é o corpo humano, mulher ou homem. Pela máxima estoica: “tudo é corpo”.

Figura 12: Operação da potência pela linguagem

Fonte: Elaborado pelo autor.

Consideremos  hipoteticamente  e  didaticamente,  que  temos  duas  forças-dominantes

(F¹, F²) em relação, enfrentamento e disputa, conforme representado pela Figura 11. Cada

uma destas possui um domínio que lhe é imanente, composto por multiplicidade de forças. E

as  forças-dominantes  em  disputa  estão  num  mesmo  nível,  considerando  o  nível  abaixo

composto  pela  multiplicidade  de  forças  dobrada na força-dominante.  A potência  não tem

domínio, ela é violenta, rasga as duas forças, constitui um fluxo que transpassa por ambas, ela

tece,  operando  na  força,  abrindo  mais  os  poros  por  onde  passa.  Ela  encontra-se  consigo

mesma. 

Caminhando um pouco mais, a força da linguagem está dentro das duas forças em

jogo. Seguindo as articulações já realizadas, a potência da linguagem abre poros nela mesma

e, devido à sua particularidade de estar nas duas forças em disputa, sua fenda e poros de

potência  se encontram. A força da linguagem, enquanto potência,  pode impossibilitar  que

ambas as forças se fechem em si mesmas. Em outras palavras ela pode destituir o eu e o outro

de suas suposições de unidades e compartimentos. Já não temos mais distinção entre o eu e o

outro, elas agora são obscuras. Quando pedalamos e vamos entrar num corredor de carros, não

distinguimos a bicicleta de nós, caso fizéssemos não teríamos uma sensação de ser do centro
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à toda extremidade do corpo de nós e da bicicleta, e consequentemente bateríamos em algum

carro, ou algo do tipo.

Quando pedalamos não há nem eu, nem a bike, nenhuma Mesmidade, só “há” (il y a)

operações das forças primeiras, as forças negretivas58. Eis, aqui, a “morte” da alteridade.

Falar sobre o contínuo indiferencição, mas diferença

 Seu falecimento é também sua própria condição de possibilidade, é a proveniência e

ao mesmo tempo seu destino e seu cessar, que pode ser proporcionado pelo furo do furo –

furo da linguagem nas forças, que se encontram nos poros destas, fazendo furos nelas. 

Poema “VII” da Didática da Invenção

No descomeço era o verbo.

Só depois é que veio o delírio do verbo.

O delírio do verbo estava no começo, lá

onde a criança diz: Eu escuto a cor dos

passarinhos.

A criança não sabe que o verbo escutar não

Funciona para cor, mas para som.

Então se a criança muda a função de um

verbo, ele delira.

E pois.

Em poesia que é voz de poeta, que é a voz

de fazer nascimentos –

O verbo tem que pegar delírio.

(BARROS, 1994, p. 17)

Nossos  caminhos  partiram  das  tentativas  de  substantivação  dos  verbos,  da

caracterização  da  experiência  como  um  contínuo,  acabado  e  fechado.  No  entanto,  na

exploração que estamos ousando fazer, é pelo caminho inverso, a nominalização deverbal59,

ou  seja,  tentamos,  com  muita  insegurança,  trazer  os  substantivos  para  seus  verbos

constitutivos.

A intensidade é uma relação diferencial produto da operação. A operação, por sua vez,

é derivada da ação de um operador que a diferencia. Presente no formalismo matemático da
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mecânica quântica, o operador sempre opera uma função, transformando, criando uma nova

função,  “a  cada  grandeza  física  corresponde  um  operador  quântico”  (DONANGELO  &

CAPAZ, 2009, p. 46). O operador faz o verbo delirar, “se a criança muda a função de/um

verbo, ele delira”. Mas para isso, é preciso que a função operada se encontre no plano de

proximidade  da  força.  Um verbo,  tal  como  discutimos  na  dobra  Leibniz-Deleuze,  é  um

acontecimento.  Ele  ‘acontece’  através  das  forças  negretivas como  operação  do  il  y  a,

operando  nos  substantivos,  variando  em  diversos  graus  conforme  a  potência  do

acontecimento.  Temos, assim,  posições móveis que se diferenciam através dos operadores,

constituindo e desconstituindo territórios. Trata-se do escalonamento,  operação de produção

de espaço-tempo. É o que a genealogia propõe: uma exploração e busca desses operadores,

levando-os às suas últimas consequências. Estamos novamente – e nunca os mesmos – na

poiesis do pensamento! 

Enquanto que para as forças integrativas (forças derivadas, força-dominante, força de

coesão)  temos  o  erro,  a  substantivação,  nas  forças  negretivas temos  a  imanência  das

potências. As experiências de transversalidade, multitudo e cuidado de si, são experiências de

proximidade.  Mas  pelo  próprio  limite  constitutivo  são  obrigadas  pelo  presente  a  serem

constituídas e constituidoras dele. Ainda não se deixam tomar pelo il y a, ao contrário, tentam

tomá-lo, dominá-lo.  Retomamos a questão, contudo, ela agora nos vem “reduzida”: Qual o

tempo-espaço das forças negretivas? 

O  que  proponho  agora  tem  uma  condição  provisória,  concernente  a  algumas

formulações  que  me pareceram necessárias  e  úteis,  visto  que,  no  plano das  forças,  estas

operam em rede, rede cujo tempo lhe é imanente e determinante. A corda retrata a dança das

forças,  bailarinas que deslizam sobre os planos,  colocando-os em descontinuidade.  Temos

diversas  experiências  do  descontínuo,  aquelas  ‘micropercepções’  que  não  têm  quantum

suficiente para obedecer ao nosso mundo habitual e contínuo. Essas micropercepções passam

muitas vezes despercebidas por nós, demandando de nós outras forças para podemos percebê-

las. Assim, vale-se também do nosso estado para podermos perceber determinados eventos.

Podem elaso atingir-nos, intensidade e potência suficiente, por sua vez, tal que irrompam a

rede das forças. Das condições que propiciam tal acontecimento não nos foi possível tratar.

Tal  dificuldade  decorre  em  parte  do  fato  de  que  as  dinâmicas,  tipologias  e  topologias

discutidas aqui,  ainda  não  apresentam  as  condições  necessárias  para  determinar  uma

disrupção – como uma ação política  suficientemente disruptiva –,  pois estas nos levam a

crença de um mistério circunstancial. No entanto, as circunstancias são também determinadas

relações de forças,  assim sendo, a nossa descrição dos determinantes nos é insuficiente. Por
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fim, as condições remetem para uma possível integração das forças que entram em relação de

disrupção.

Seguimos ao encontro das experiências intensivas de descontínuos que distorcem o

espaço-tempo, afirmam o tecer das redes e o bordar sobre elas. 

Por serem tomadas pelo il y a, as forças negretivas podem habitar diversos espaços e

se abrir para o mistério da composição e diferença. Sua experiência não obedece exatamente

às “leis da natureza”, pois é somente o caos, as sombras, mas não devemos confundir estas

forças como forças do caos e do negativo, mas sim forças de transição. Sua natureza opera

conforme suas necessidades, tendo seu pequeno caráter de ordem um efeito sensitivo. Operam

transitando, compondo-se e decompondo-se sem nenhuma permanência – não são fragmentos,

cada  composição  é  uma  integração  por inteiro.  Entregues  à  transição,  dançando  sobre  o

descontínuo, sua condição de emergência.

Para  o  vivente  –  e  isto  permanece  uma  questão  –  estas  experiências  são  mais

peculiares.  O que torna um difícil  exercício pensarmos acerca delas, e mais, visualizá-las,

tendo em vista que sua inapreensão e fuga é eminente.Grande exemplar disso são os píons,

eles atuam transitivamente entre um nêutron e próton, compondo e “decompondo” (novas

composições).  Se  deterioram com 26 nanosegundos  ou  inferior,  a  depender  da  sua  carga

(MOREIRA, 2007; OSTERMANN, 2001).

Não  navegaremos  mais  nos  oceanos  e  marés,  nossa  navegação  exige  uma  outra

navegação,  ou  seja,  uma  outra  questão  que  é  mais  circundante  à  nossa  anterior.  Já  não

trataremos  das  condições  de  afetabilidade  de  um  corpo  por  outro,  mas  sim  do  próprio

processo de afetabilidade na história. Já não tenho mais dedos para esta escrita, nossa questão

“inicial”  já  superou  a  si  mesma.  Percorreu  distritos,  vales  e  canais,  diversos  acidentes

geográficos os quais desenharam a superfície em torno da questão. 

CONSIDERAÇÕES EM DEVIRES

Fatigado e cansado, me arrasto ante minha preguiça. Preguiça aqui não tem nenhuma

conotação  pejorativa,  ela  é  anterior  ao ato,  é  a  realização  do começo,  é  a  abstenção dos

projetos do futuro, isto é, abertura em direção ao porvir60. Não é a “hora” de parar, mas de

lançar-se sobre outras produções,  novas questões – ou atualizá-las – que este pensamento

ruminou.

É esperado que nas considerações finais ou conclusão eu discorra acerca do sucesso ou

insucesso de ter ou não ter alcançado meus objetivos iniciais, ou discorra apenas daquilo que
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eu pude concluir com o que foi ‘desenvolvido’ no transcorrer da escrita. Mas nossa situação é

um pouco mais peculiar, ela tem outras exigências. Operar na hódos-méta nos mobiliza a não

colocar em evidência o “produto final”, mas sim o processo, as transformações, os jogos de

diferenças que eu pude acompanhar e caminhar junto. Não alçamos o objetivo caso este seja

considerado uma inferência ou proposição. Tratando de questões, o que nos importa não são

necessariamente  o que, nem o  porquê  do pensamento.  Antes, o  como  na indissociação da

forma-conteúdo  que  operará  no  pensar.  Defenderei  não  uma  tese,  um argumento,  mas  a

poiesis aqui realizada. Re-forço, antes, o negro do pensamento. Nossas rotas que conduziram

para ele. O poiético, aqui, é o que aparece na produção e operação do pensar. 

Não citei os limites de cada autor com suas propostas, os limites dos conceitos entre

ambos  ao  relacioná-los,  limitei-me  a  apresentar  sucintamente  as  vozes  no  diferir  e  na

similitude com as questões enquanto compunha meus afetam na escrita. Os autores que citei

estavam muito mais dispostos no meu plano de proximidade do que mais distantes, afinal,

seguindo o nosso limiar de diferenciação, eles tinham quantum suficiente para resistir à minha

dominação e homeostase. Foram vozes produzidas no encontro com a questão, vozes que a

potencializaram. A função operada por nossas vozes não teve o intuito de legitimar "meu"

pensamento,  mas  apenas  um  asseguramento,  tendo  em  vista  os  caminhos  que  estes  já

percorreram. 

As  acepções  que  trabalhei  de  superfície  e  operador  foram  efeitos  exclusivos  do

pensamento  da  física  a  partir  das  forças.  Mas  também,  eles  são  utilizados  pela  voz  de

Deleuze, a seu modo e operação. Seguindo a linha diferencial que este suscita, não foi meu

foco fazer um trabalho minucioso de seu campo conceitual e reproduzi-lo. As energias que até

agora tive – e que tornam este trabalho não um esgotamento de algo – durante esta produção

foram direcionadas pelas cordas de pensamento, vibrando na questão e no imediato. O que

não implica em não poder colocar de frente, a título póstumo, o que foi escrito com outras

obras e outras vozes.

É do nosso intuito  a tentativa de “turvar” o significante negro, assim como outros

negros intentam. Perfurar a linguagem e dela extrair desvios de forças, pela singularidade que

portam. Forças cujas relações não se esgotam em breves linhas, me ative apenas àquelas que

nossa pesquisa suscitou.
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ANEXOS

Anexo 1 – Estações da produção (cinco) – do autor

Entorpecido

4 maços de cigarros e ainda inspiro teu cheiro,

as mãos cobertas de sangue camuflam as queimaduras,

ao fundo o brilho opaco do fogo com tuas cinzas espelha minha retina

Quantos corpos teus cabem no necrotério?

Humano é vocábulo

O rasgo das chaves junto ao vidro, des-via

Será o chamado na imensidão do desatino?

Transvisto a loucura com dois de mim,

Maldita seja a palavra!

O convergir das séries me leva de volta a tua vigência,

Arranjos e tessituras

Maldito seja o pensar!

Amor é animal

Tão primitivo em seus montes e desmontes

Nossa herança e dívida

É o anúncio da falência humana

Decadência Humana
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Imperativo da dominação

Pai e mãe do egoísmo e

servo de si mesmo.

A lua entreabre em meu quarto

Abraçando toda matéria

Acinzenta a cama

Esconde seu bem precioso

Dá à foz a sua nascente

à escuridão o acalento

Faz dos sentidos seus poros

Num estado enfermo

A tristeza é rainha

E angústia soberana

Os mistérios são desígnios

De um destino em desatino

Em completa meia luz

Quantum, envio

Re-cordar dos olhos

Aos tortuosos balanços,

Gélidos pela sombra daqueles olhos,

Deita-se ao entardecer.

A cadência das ondas,

De braços abertos para os gritos,

Saltam por cima dos ventos

de chãos negros.

Minha maior memória

É uma con-cordia
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Do que se deita de cabeça pra cima.

O que se ouve de um olhar?

O vibratio corpus em trânsito

Não conhece o que se esconde atrás das montanhas,

Esquece da centelha das noites.

Através destes olhos

Se o deslize não fosse repentino

Se a corda não soltasse

Talvez tivéssemos uma chance de redenção

Eu sou Uub

E nada me persuade do contrário,

Sou Uub

E as vozes que ecoam são de todos que devorei,

Eu sou Uub

E o que vejo são todos que me tornei

Sou Uub

E Trago comigo corpos guerreiros.

Uub, Dois fonemas

Inscritos a penas,

Derrocados de seu espírito,

Origem e destino

Aquela certeza

Maior pureza

Dominação

Sou caminhante errante,
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Nem por isso deixo de ser

Uub

Que nome imperioso e imperativo:

Uub!

Seu som é uma ordem

Não uníssona

Três letras, 

"u" perdura,

Lembrança e penúria 

Fátiga é a visão

Seu castigo é enganar a lassidão 

Venera seu próprio olho, sua própria cauda

é tudo em vão 

Porque sou Uub,

O algo eu posso ser, sou não eu
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1 Conceito  explorado  no  1º  capítulo,  §55  em  Vontade  de  Potência de  Nietzsche  (2010[s/a]).  Ele  descreve  três
características acerca desse espírito. Fazemos referência ao terceiro aspecto, a pretensão à objetividade, sobre o qual ele
diz  da impossibilidade  de  falar  além  de  nossas  próprias  experiências. Esta  pretensão  será  muito  explorada  por
pensadores posteriores, que colocam em questão a ciência e a possibilidade do conhecer.
2 No livro Segredos e Truques da Pesquisa, Howard Becker (2007) irá colocar a hipótese nula [null hypothesis] como
uma hipótese que é concebida enquanto tal como um pressuposto universal para ser contestado. Em outras palavras, o
modelo científico atual propõe um suposto encontro com o que se espera da pesquisa, o que será encontrado, mesmo
que por oposição. Contudo, ao se tratar de navegantes à deriva, esta missão se torna infactível. Uma radicalidade de
ausência de pré-hipóteses estará mais consonante com o pensamento de Wilhelm Dilthey, que propõe nas ciências
humanas um caminho “exclusivamente descritivo e analítico” (2011, p. 64). 
3 Instrumento antigo de navegação para medição da altura pela distância angular em relação ao horizonte.
4 É atribuído a ela o destino comum de toda produção, como um ideal delimitado.
5 Muito bem trabalhado por Agamben em O que é um dispositivo? (2009).

6 Nos estudos do geoprocessando, a topologia se apresenta como um dos componentes cruciais na relação entre o
geoprocessamento e a cartografia. Concernindo ao espaço, a topografia se perfaz a partir da conectividade, nós em redes
e  entrecruzamentos,  valendo-se  dos  elementares:  vizinhança,  separação,  ordem,  envolvimento  e  continuidade
(BORGES, 2002). Aqui, para nossa cartografia, ela é indispensável, uma vez que buscamos as linhas mais básicas. “A
teoria do pensamento depende de uma tipologia das forças. E a tipologia começa por uma topologia. Pensar depende de
certas coordenadas. Temos as verdades que merecemos consoante o lugar em que temos a nossa existência, a hora em
que velamos, o elemento que frequentamos” (DELEUZE, 1978 [1962], p.165) 

7 Descrevo, aqui, psicologia junto com seu artigo definido “a” para caracterizá-la duplamente a partir de Foucault, não
querendo defini-la em sua unidade, mas apresentá-la como irredutível a sua própria palavra e história, que se delimita e
se transforma. Hoje temos, por exemplo, um Conselho de Psicologia no Brasil que rege suas práticas e discursos. Por
um lado, a psicologia, tal como a medicina, a economia, entre outras unidades – no sentido de uno, e não único –
atribuídas pela palavra apresenta agrupamentos próprios, soltos e ao mesmo tempo familiares que são constituídos de
formações discursivas “na curva de conjunto de sua destinação histórica” (FOUCAULT, 2010[1969]). Por outro lado,
por sua arqueologia feita dessas formações discursivas, as psicologias caracterizam-se mais por seu caráter disciplinar,
como “disciplina da norma” (FOUCAULT, 1992 [1966]).
8 Nesse sentido, talvez estejamos nos aproximando de Espinosa.
9 “[...]  pensamentos e coisas são absolutamente homogêneos com relação ao seu estofo (stuff) e que sua oposição é
somente  uma oposição  entre  relação e  função”;  assim como também não fazemos  distinção  entre  subjetividade  e
objetividade, pois compreendemos que, assim como William James, “são tarefas a partir das quais uma experiência é
originalmente feita, mas são classificações da experiência. As classificações dependem de nossos próprios propósitos”
(JAMES, 1985b, p. 224-225).
10 A Teoria Moderna da Evolução, pelo protagonismo de Theodosius Dobzhansky, não opera sob o pressuposto da
seleção  do  mais  forte,  nem  da  evolução  por  características  adquiridas,  mas  sim  pelo  acaso  do  encontro,  pela
contingência. A operação estratégica é quem vence, não um sujeito.
11 Mas uma ordem diferente da ciência, uma ordem em direção ao caos. “A ciência é um jogo arriscado, mas parece ter
descoberto questões às  quais a natureza responde de maneira coerente,  uma linguagem teórica pela qual  inúmeros
processos se deixam decifrar” (PRIGOGINE e STENGERS, 1991, p. 3).
12 “O conhecimento  consiste  em  experiências intermediárias  (possíveis,  se  não  reais)  de  progresso  em contínuo
desenvolvimento” (JAMES, 1985a, p. 195).
13 “[...] somos “mortais” durante todo o tempo, devido à virtualidade do evento inevitável que assim nos fará quando
ele se der. Ora, uma parte imensamente grande de todo o nosso conhecimento nunca vai além desse estágio virtual.
Nunca  é  completa  ou  fixada.  [...] poderíamos  verificar  se  estivéssemos  em  dúvida,  mas  que  sustentamos  como
verdadeiras apesar de não terminadas perceptualmente[...].  Continuar pensando sem recusa é, noventa por cento das
vezes, nosso substituto prático de conhecer no sentido completo. [...] Vivemos como se fosse na borda frontal da crista
de uma onda que avança em nosso sentido de uma determinada direção para seguir em frente, é tudo com que cobrimos
o futuro de nosso caminho. [...] Nossa experiência, interalia (entre outras coisas), é de variações de valor e de direção e
vive nestas transições mais do que no final da jornada” (JAMES, 1985a, p. 197-198).
14 Conforme discutimos em Pensamento em ebulição, nossa reversão do ‘método’ para hódos-méta.
15 É nesse aspecto que minha produção difere um pouco do empirismo radical de William James (1985a). Para ele o
caráter descontínuo está menos associado na produção das relações conjuntivas que na relação da experiência de uma
pessoa comparada à outra: “O que simplesmente sinto, quando um momento posterior de minha experiência sucede um
momento anterior,  é  que,  apesar  de  eles  serem dois  momentos,  a  transição  de  um ao  outro é  contínua”.  Aqui,  a
continuidade é uma espécie definida de experiência, tão definida quanto o é a experiência da descontinuidade, a qual
me parece impossível evitar quando procuro fazer a transição de uma de minhas próprias  experiências para uma das
suas (p.190). E que Deleuze também se aproxima: “Não há, pois, encadeamento por continuidade nem interiorização,
mas reencadeamento por sobre os cortes e as descontinuidades (mutação) (DELEUZE, 2012[1988], p. 93).



16 Talvez seja por isso que, no âmbito do setting clínico da psicologia, muitas intervenções clínicas de desarticulação
do discurso sejam realizadas na transição de um determinado discurso para outro, ou no trazer ao jogo das superfícies as
forças que engendram e articulam a prática discursiva – na teia de palavras e coisas que não trazem significados em si
mesmos, mas que pertencem ao campo de sua formação, seu nexo e emaranhado de vivências transicionais.  
17 Devido  às  influências  dos pensadores  originários  sob Nietzsche,  faço referência  ao fragmento  26 de Heráclito
(citado na apresentação) “O Homem toca a luz da noite, quando com visão extinta, está morto pra si; vivendo, toca o
morto, quando com visão extinta dorme; na vigília toca o adormecido” (HERÁCLITO, 2017, p. 77).
18 “ (...) la visión es búsqueda de uma decuación; es lo que por excelencia absorbe al ser” (Levinas, p. 72).
19 “aquí  hemos  reconocido  tan  sólo  el  fracaso  del  movimiento  que  tiende  a  capturar  o  a  poseer  una  liberdad”
(LEVINAS, 2000, p. 59)
20 “Em termodinâmica, o caráter controlável não é natural, resulta de um artifício; a tendência a escapar à dominação
manifesta  uma  atividade  intrínseca  da  natureza;  nem  todos  os  estados  se  equivalem  para  ela”  (PRIGOGINE  &
STENGERS, 1991, p. 207).
21 Tal como na Proposição VI da Ética III de Espinosa (2004a[1677], p. 282): “Toda coisa se esforça, enquanto está
em si, por perseverar no seu ser”
22 “es ausencia al borde de la nada. Siempre huye. Pero deja el vacío, una noche, una huella en la que su invisibilidad
visible es rostro del Prójimo” (LEVINAS, 1947).
23 “la idea de lo Infinito implica un pensamiento de lo Desigual” (LÉVINAS, 2000, p. 77).
24 O primado da resistência nos é muito caro, algo que também fora muito utilizado por Deleuze no seu livro Foucault
(2005[1942]).
25 Fraco e forte me refiro aqui organização em conjunto das forças, e não as qualidades da força ou vontade de potência
como em Nietzsche (DELEUZE, DELEUZE, 1978 [1962])
26 “o próprio objeto é força, expressão de uma força. E é por isso que há mais ou menos afinidade entre o objeto e a
força que dele se apodera” (DELEUZE, DELEUZE, 1978 [1962]).
27 Aos poderes instituídos pela história consideramos toda produção foucaultiana, que ao longo de suas genealogias
dispôs seus engendramentos, estratégias, ordenamentos, positividades.
28 O que hoje temos uma crescente discussão em torno da colonialidade.
29 “Aquilo que não me convém compromete a minha coesão e tende a dividir-me em subconjuntos que, em última
instância, entram em relações inconciliáveis com minha relação constitutiva (morte)” (DELEUZE, 2012 [1970], p. 27).
30 As nuances desse jogo de forças podem ser vistas na colonização, tanto no genocídio e escravização, quanto nas
modernas máquinas de morte e segregação. Quando a força domina, ela subjulga outra e faz dela seu domínio. Há
assimilação dos povos colonizados? E os extermínios? E a consequência do poder de separar o corpo do que ele pode?
31 “Deslocamento  não  significa  continuidade,  senão  justamente  como  continuidade  descontínua,  série  de
descontinuidades” (NEGRI, 1933, p. 272).
32 Evidenciado por Foucault na passagem da soberania à disciplina.
33 É o que nos torna pensadores do caos, atentos às dinâmicas das forças da cartografia, os pontos móveis, as relações
diferenciais, a distribuição das forças, atributos. Quando se aceita um convite a pensar nessa perspectiva, o caminho por
mais que esteja exposto às identidades, terá uma direção para as diferenças, para as aberturas ao múltiplo, infinitamente.
34 Talvez seja por isso que ele é atualizado, e as pessoas quando sonham em tornar-se "detentor do poder" já o estão
exercendo mesmo em menor grau a cada vez que se entregam à coerção dessas forças que a produzem. É nesse sentido
que uma força sofre coerção, mas não de cima pra baixo, mas na regionalidade da força, nas relações de forças, nas
quais o  colonizado também atualiza  o poder em coletividade.  Não há,  portanto,  dominado – o que também seria
contraditório para uma potência ser dominada –, tão somente dominações. 
35 Diferencio grau de potência com grau de força. O primeiro diz da potência de uma força, o segundo da escala de
visualização da força segundo sua hierarquia, nível e subnível.
36 Ou melhor, redistribuição das folhas outonais: “a instituição tem a capacidade de integrar as relações de poder,
constituindo saberes que as atualizam e as remanejam, redistribuem-nas” (DELEUZE, 2005 [1942], p. 85).
37 “não são a princípio humanas, mas entram em relação com as do homem para reduzi-las à sua própria finitude e
comunicar-lhes uma história, que ele, posteriormente, faz a sua.” (DELEUZE, 2005 [1942], p. 95).
38 Retirado do livro A Nova Aliança (PRIGOGINE & STENGERS, 1991, p. 27).
39 ULPIANO, Claudio. Nietzsche: forças ativas e forças reativas. 01-01 de nov. de 1994. Notas de Aula.
40 Não que as forças materializam nos corpos
41 Por exemplo, a força de atração é apenas um efeito da geometria, relações diferenciais de massa que envergam o
espaço-tempo. Força, aqui, diferentemente de Newton, é um efeito do diferir que tem a potência de operação.
42 “Efetivamente,  dizem os  estoicos,  não  há  diferença  entre  a  natureza  vegetal  e  animal,  e  a  natureza  consegue
governar as plantas (...). Os animais têm a mais o impulso, do qual se servem para procurar o que lhes é útil: portanto,
para estes seres, viver segundo a natureza corresponde a se deixar guiar pelo impulso” (RADICE, 2016, p. 115-116). É
o mesmo impulso que ganhará o caráter de conatus em Espinosa. E como tal, partem do erro apontado por Nietzsche: a



permanência. Mas é também este impulso de viver segundo a Natureza – logos e physis para os pórticos e Deus para
Espinosa – como constituintes éticos de forças ativas. 
43 É a inversão realizado pela ciência de tratar os efeitos como causas (DELEUZE, 2012 [1970]). 
44 As  composições  internas  da  matéria  estão  em  constante  interação,  não  obstante,  podemos  observar  uma
“mesmidade” aparente dentro da nossa escala de visão. 
45 Intentado por exemplo com Leibniz, ao contrário da física quântica, “ela corresponde, de fato, à mesma exigência de
não-contradição do formalismo clássico, mas redefine o que é contraditório” (PRIGOGINE e STENGERS, 1991, p.
174).
46 Será que estamos próximos do que Jacques Derrida nomeou como differance, por outro caminho que não ser/ente ou
linguística de Saussure?
47 Por isso é muito mais fácil pensar diferentes identidades de gênero do que colocar gênero em questão.
48 Nem mesmo a intensidade e imersão são capazes de nos colocarem numa relação contínua e determinativa.  É
comum que a intensidade, a partir da dor, mude a percepção da proporção corporal, de modo que a região onde está
sendo realizada a tatuagem assuma uma extensão maior que a habitual – colocando em ‘questão’ a convencionalidade
da unidade fictícia do corpo. Isso também acontece numa situação de ‘topada’ com o dedo do pé.
49 Diferente da inocência,  a terceira metamorfose,  que em seu jogo livre de ressentimento e culpa, não  precisa da
seleção dos bons encontros, ela é o próprio retorno dos encontros potentes e afirmativos.
50 Se de alguma forma eu escolho algo que me decompõe em detrimento do que me compõe, é porque esta mesma
escolha é alimentada por uma outra reatividade que se oculta nela.
51 O que a psicanálise e a psicologia analítica muito exploraram, cada um a seu modo,  em seus pressupostos (pelo
recalque e sombra, por exemplo). “a angústia é causada por um perigo exterior, é real, mas esse perigo é ele mesmo
evocado e condicionado pelo perigo pulsional interior” (GUATARRI, 2004b, p. 103). A descontinuidade traz em sua
composição anunciação das dobras de resistência imanentes aos domínios da força. 
52 O sufixo -ivo no português dá ao substantivo a propriedade de tonar seu derivado, sob seus domínios. O que para as
forças negras, significa que aquilo que elas tocam, torna-se negro.
53 “Cuando las formas de las cosas se han disuelto en la noche, la obscuridad de la noche – que no es un objeto ni la
cualidad de un objeto – invade como una presencia. En la noche a la que estamos clavados, no tratamos como ninguna
cosa. Pero esta ninguna cosa “rien” no es una pura nada “néant”. Ya no hay ni esto ni aquello; no hay “algo” Pero esta
universal ausencia es, a su vez, una presencia absolutamente inevitable.” (LÉVINAS, 1947, p. 94).
54 “desaparicion de todas las cosas y la desaparicion de yo remitente a lo que no puede desaparecer” (LÉVINAS, 1947,
p. 95).
55 “espacio nocturno, pero ya no es el espacio vacío, la transparencia que, a la vez, nos distingue de las cosas y nos
permite acceder a ellas” (LÉVINAS, 1947, p. 96).
56 “el todo está abierto sobre nosotros” (LÉVINAS, 1947, p. 98).
57  O que torna mais coerente dizer um estado que está “em nós” do que sendo-nos exterior. Mais ainda, ele opera em
nós, ele nos estatiza, fixando sua reprodução ao passo que nos o atualizamos.
58 Nesse sentido as forças negretivas são operações do il y a.
59 Como dito anteriormente, é um processo presente em várias línguas de transformação do substantivo em verbo, por
meio de derivações regressivas (VIEIRA, 2009)
60 “Pero lo esencial en la pereza es su emplazamiento anterior al comienzo de lacto, de algún modo su dirección hacia
un porvenir [...], es una abstención de futuro” (LÉVINAS, 1947, p. 33-40).


	PENSAMENTO EM EBULIÇÃO
	Desejos e disparadores
	Determinantes
	Gnosiologia

	1 EM QUE MEDIDA O PODER RESPONDE À HISTÓRIA?
	1.1 Da dominação
	1.2 Da política de forças

	2 HÁ PRIMADO DA RESISTÊNCIA?
	2.1 Tratado das forças
	2.2 Tratado da diferença

	3 POR QUE ISTO E NÃO AQUILO?
	3.1 Pathos da distância
	3.2 Forças ativas
	3.3 Trans-ire

	ANEXOS
	Anexo 1 – Estações da produção (cinco) – do autor

	REFERÊNCIAS

