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Resumo  

NATÁLIO, Rita. “Papagaios ao espelho”, São Paulo, 2015, Dissertação de Mestrado, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Neste trabalho, partimos das teorias da imitação do sociólogo francês do século XIX Gabriel 
Tarde, e da sua revisão, já no século XXI, pelo filósofo italiano Maurizio Lazzarato. Esses 
autores permitem-nos pensar os processos de subjetivação contemporâneos como processos 
onde se explicita uma dinâmica específica entre imitação e invenção na vida individual que, 
por sua vez, andam lado a lado com a dinâmica do capitalismo neoliberal e das suas 
desterritorializações incessantes. Hoje, os indivíduos contemporâneos mobilizam velozmente 
as suas imitações e invenções, replicam opiniões em larga escala, movidos pela crença na 
possibilidade de interferir, desviar, esculpir, modelar e até reverter o sentido das suas vidas. 
Imitação e invenção podem ser vistas como ferramentas de construção social. Para além disso, 
no caso da viralidade e do contágio de ideias por via de redes sociais na internet ou de redes 
analógicas de consumo e influência, instala-se uma força bestial de imitação que busca uma 
propagação planetária, cuja potência é extra-individual e permite pensar o sujeito para além 
de unidades estanques. Para pensar esta temática, situaremos a nossa pesquisa em diálogo 
com outros autores e exemplos, deste a arte contemporânea a exemplos retirados da internet, e  
entre os capítulos que compõem o trabalho, propomos pequenos curto-circuitos textuais na 
linearidade do raciocínio. Estes curto-circuitos poderão em alguns casos desafiar as 
convenções do texto académico, mas são sobretudo um experimento sobre a relação entre 
invenção e imitação na criação de uma voz própria. 

Palavras-chave: Imitação, Invenção, Subjetividade, Repetição, Diferença, Papagaio, Espelho, 
Servidão Maquínica, Gabriel Tarde, Maurizio Lazzarato, 



Abstract 

NATÁLIO, Rita. “Parrots in the mirror”, São Paulo, 2015, Master Dissertation, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 

In this work, we will start from the imitation theories of the nineteenth-century French 
sociologist Gabriel Tarde, and the revision of these theories by the Italian philosopher 
Maurizio Lazzarato. These authors will allow us to think the contemporary processes of 
subjectivity, in which appears a specific dynamic between imitation and invention on 
individual life and that, in turn, go hand in hand with neoliberal capitalism dynamics and its 
incessant deterritorializations. Today, contemporary individuals quickly mobilize their 
imitations and inventions, their opinions replicate on a large scale and they are driven by the 
belief in the possibility of interfering, divert, sculpting, modeling and even reverse the 
direction of their own lives. Imitation and invention can be seen as tools of social 
construction. Furthermore, in the case of virality and contagion of ideas through social 
networking on the Internet or analog networks of consumption and influence, a bestial force 
of imitation is set up that seeks a global spread, a force whose power is extra-individual and 
allows us to consider subjects beyond self-contained units. To think this theme, we will 
establish our research in dialogue with other authors and examples from contemporary art to 
internet examples and, between chapters of the work, we will propose small textual short-
circuits that break the linearity of reasoning. These short-circuits can, in some cases, 
challenge the conventions of academic text, but they are mainly an experiment on the 
relationship between invention and imitation in the creation of my own voice. 

Key-words: Imitation, Invention, Subjectivity, Repetition, Difference, Parrot, Mirror, 
Machinic Enslavement, Gabriel Tarde, Maurizio Lazzarato. 
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CARTAS 

Querido leitor: 

Aprendi a imitar como se não houvesse amanhã. Desde que 
acordei, falo por citações, repetições, duplos, fotocópias, amigos, 
conhecidos, vozes, vozes e vozes. Sinto um aperto no estômago, uma 
náusea que parece vir da zona do escuro, apesar de não conseguir 
localizar o motivo da aflição em nenhum livro decente, a não ser 
aquele célebre do Max Weber que fala de desencantamento do 
mundo mas acho que nem isso me dá sustentação, sinto mesmo um 
grande enjoo e necessidade de tomar aquele anti-dispersivo que 
nenhum psiquiatra se dedicou a inventar. Podia ser redundante e 
dizer: não sei qual é a minha voz. Mas isso é fazer de conta que sou 
uma virgem com excesso de masturbação que se dá conta de que 
nunca teve acesso a uma experiência incrível de sexo. E eu gostava 
de dizer-lhe que para mim é mesmo uma foda irresistível imaginar as 
minhas ideias próprias de mundo através das vozes dos outros. Vivo 
na realidade da repetição, imitando um devir-autista, não como uma 
máquina de semelhanças, mas replicando pela obstinação do vivo, 
pela insistência incorporal do que não entendo. Dito de outra 
maneira: vivo do que não entendo, replicadamente na vertigem de 
um plano chamado História em que nenhum delírio é sobre o pai ou 
a mãe, mas sobre as estepes das ásias, os segredos das colmeias, as 
geografias e os mapas remapeados do mapa que ninguém consegue 
mapear direito. Alguém disse isto antes? Sim disse, ainda bem que 
disse, porque eu quero celebrar isso, viver o delírio de desaparecer 
nas estepes já-ditas. 

A minha placenta é o poder-desaparecer. Mapear 
corretamente mostrou-se um erro no passado. Mas mapear 
incorretamente mostra hoje a dimensão bárbara de querer traçar o 
incompreensível com formas conhecidas. Entre ambas as opções, 
des-decido. Quem são os bárbaros e quem são os civilizados e o que 
se passa agora agora agora, agora que ponho o dedo (digitum) no 
teclado do meu computador? Que se passa agora agora agora agora 
que a vertigem de devir-repetidor pode um dia ser combinada com o 
meu genoma e isso pode levar-nos a algo extremamente violento, 
onde nada tem que ser dito e as provas serão todas usadas contra 
mim-todos? Isto será uma novidade? Seguramente terei o direito a 
ser chicoteada para fora do mundo do trabalho, como outro qualquer 
membro da sociedade do conhecimento que se arrisca a dizer que 
não tem valor “criatividade” na sua produção, que é um plagiador 
num mundo que aboliu a tradição. O meu diagnóstico será “câncer” 
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na forma de replicar o mundo descritivamente como se ele fosse um 
jogo de insistências repetidas, ainda que muitos outros o façam de 
forma encoberta e não recebam semelhante punição. Câncer não é 
um desastre da proliferação celular, de coisas que se queriam antes 
purificadas, como o Corpo, a Razão, o Sujeito e o Sol? Pois a minha 
proliferação é a repetição de vozes corretas e incorretas, deixar o 
monstro viver. Não tenho nada a acrescentar, a não ser que o mundo 
não pára de mudar sempre que dou um passo. Eu igual a medida do 
Mundo. Antes cidade-estado, hoje corpo-mundo. O mundo engloba o 
meu passo, globaliza o meu passo, recupera o meu passo, legitima o 
meu passo, torna-o mais um passo entre outros. O mundo faz o meu 
passo proliferar, as minhas pernas andam-se. Então, limito-me a ser 
o mínimo do ser: aliquid. 

Digo: eu repetirei sem escrúpulos. Digo: eu cultivarei figuras 
e cosmogonias para falar de todos os nossos papagaios ao espelho. E 
nem vou entrar na armadilha mais óbvia que se chama capitalismo 
cognitivo, identidade planetária, sociedade de consumo, sociedade 
de informação, e muitos outros brilhantes termos que tentam 
explicar os fenómenos apertando o lado de fora com a sua dimensão 
totalizante. Dar conta do mundo com palavras-mundo não chega. Eu 
quero celebrar, não explicar, vitimizar, descrever o presente. Entre 
muitas outras coisas que não sei, acredito que esta forma 
contemporânea de criar mundos xerocados pode ser uma forma de 
magia transformada em ciência, uma forma entre muitas outras, que 
eu e outros tantos podem servir-se para se fazerem passar por 
feiticeiros do pensamento. A magia é eu poder fazer literatura dos 
maiores desastres da humanidade. A magia é eu poder repetir como 
se adivinhasse o futuro. Não é uma foda irresistível? 

Pois bem. Queria apenas dizer, antes de entramos em 
capítulos mais longos e epidérmicos sobre os efeitos de superfície do 
corpo-mundo, que eu aprendi a dançar antes de pensar. Isto é uma 
referência a Beckett mas talvez não seja uma referência a Beckett 
porque eu nunca li Samuel Beckett a sério, apesar de ter talentos na 
área do rond de jambe e do grand jeté e saber soletrar PLANO DE 
CONSISTÊNCIA enquanto corro de um lado ao outro de uma sala 
redonda e sem arestas. Também queria dizer que, desde 1993, pelo 
que me lembro, aprendi a pensar e a dançar sobre os destroços de 
outras vozes, tendo como referência máxima a voz revolucionária e 
desconstrutiva de certos “mestres” dos anos 70. 

Em 1993, aconteceram coisas muito curiosas. Assim como 
as guerras mundiais e muitos outros eventos regionais que 
ganharam o cunho de mundial antes de ser hora de assumir que o 
mundo é apenas uma praça, 1993 foi o ano de ver que este nosso 
mundo é apenas uma praça. Para além do hipermercado, do 
aeroporto, do posto de gasolina, do estacionamento, ganhamos 
também a rede mundial, a transformação de todos os sinais 
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analógicos em sinal digital, ganhamos o sinal da multiplicação 
incessante, da estética viral e, ao multiplicar, ocupámos todos os 
limites e todos os foras, todos os espaços, todos os interstícios. 
1993 inaugura o rizoma multiplicador. Entrámos na subjetividade 
digital que, apesar de vir de “dedo” (digitum), tem muito pouco do 
meu dedo na história.  
 Gostaria portanto que lesse este texto como se fosse você que 
o tivesse escrito. 

XXX 
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INTRODUÇÃO 

 Nesta pesquisa tentaremos discutir a relação entre imitação e invenção na vida 

individual e a sua relação com uma possível sustentação social, económica, política e 

subjetiva do contemporâneo. Para isso, partiremos de textos originais do final do século XIX 

do sociólogo francês Gabriel Tarde e dos seus ecos contemporâneos em Maurizio Lazzarato, 

que encontraram na imitação e invenção ferramentas heurísticas para observar o campo social 

e subjetivo. 

 Hoje, imitações e invenções parecem partilhar lugares ou funções comuns ou mesmo 

trocar de lugar. Vidas misturam-se na imitação voraz de modelos, modas e modos de vida, ao 

mesmo tempo que se lançam em invenções ou usos inesperados desses modelos através das 

redes sociais, da experimentação de multi-pan-eco-sexualidades virais, da multiplicação dos 

consumos, de novas alianças biopolíticas, da reprodução artificial, da subversão dos géneros e 

dos tipos, do uso de todo o tipo de drogas do regime farmacopornográfico, etc. Nesse jogo de 

funções, imitação e invenção co-operam ao nível infinitesimal, elas podem ser percebidas 

como matéria vital de um movimento cada vez mais integrado do capitalismo e dos afetos, 

mas também operam paradoxais saltos quânticos na reconfiguração das forças, das máquinas, 

dos corpos e das identidades contemporâneas. Os lugares de ambas são de tal maneira 

indistintos que no consumo a capacidade de imitação pode funcionar paradoxalmente como 

uma mais-valia na construção de um valor diferencial dos indivíduos (por ex. conferindo 

áquele que imita a construção de um caráter, de originalidade ou de pertença a um 

determinado tipo), enquanto no campo da tecnologia a capacidade de invenção pode ser 

facilmente manipulada dentro um quadro de oportunidades já produzidas, não se 

diferenciando muito de uma imitação. 

 O nosso ponto de partida é este rumo cada vez mais indistinto destas duas forças e a 

sua relação com a estrutura das relações produtivas, mas também um interesse específico pelo 

que sustenta o crescimento viral da imitação, avidez (expressão usada por Tarde) que tende a 

expandir e a dilatar as imitações, hoje sobretudo com o recurso às redes sócio-técnicas que se 

fusionaram com os corpos contemporâneos. De uma maneira geral, a mais impressionante 
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manifestação deste fenómeno, é o uso do nome “viral” para a difusão em larguíssima escala 

de ideias, opiniões ou práticas sociais, muitas delas incentivadas por empresas como o 

Facebook que apelam a uma promoção viral de conteúdos dos perfis sociais em troca do 

pagamento de uma soma de dinheiro. Andando a passos ritmados com o capitalismo, esse 

movimento viral da imitação, parece também instaurar um devir-repetidor ilimitado que 

resiste à simplificação do capital e que progressivamente quebra o fundamento das 

identidades, do sujeito como centro do conhecimento e da sociedade, dos direitos autorais, e 

inclusivamente penetra o código genético único que cada ser possuía até há bem pouco tempo 

para lançar as individualidades num território esquizo, cuja cartografia ainda desconhecemos. 

Para tentar pensar mais sobre esse fenómeno, usaremos ao longo do texto a expressão 

papagaios ao espelho, expressão onde se ensaia um movimento duplo: o de retirar o 

privilégio atribuído longamente pela tradição ocidental à noção de invenção (colada com a 

noção de indivíduo e de sua indivisibilidade) e o de devolver à imitação a sua potência 

igualmente criadora onde se expressam, de forma voraz, as subjetividades contemporâneas. 

Os papagaios ao espelho do século XXI são estas identidades parceladas, fusionadas em 

redes sociais, misturadas em bancos de dados, dinamizadoras do estilo planetário do Gagnam 

style , identidades maquínicas. 1

 Para pensarmos um pouco mais sobre esse assunto, organizámos o nosso texto em 

algumas fases. No ponto 1 faremos um mergulho no pensamento de Gabriel Tarde, trazendo o 

olhar atual de Lazzarato sobre a sua obra que já por si encerra uma visão aberta e anímica da 

imitação e invenção como ferramentas de uma sociologia não antropomórfica. No ponto 2 

misturaremos Tarde com narrativas avulsas, passando pelo pensamento platónico e 

aristotélico sobre imitação, por Andy Warhol, Oswald de Andrade e mesmo um papagaio que 

aprendeu a falar depois de se ver num espelho. No ponto 3 discutiremos o filme Holy Motors 

de Léos Carax de 2012, onde imitação e invenção são apresentadas como injunções de uma 

vida contemporânea e é na variação veloz entre estas forças, que se testam os limites da vida 

desta personagem como ser individual. No ponto 4 aplicaremos as ferramentas tardianas ao 

contexto da internet, trazendo uma rede de episódios onde imitação e invenção se tornam 

forças indistintas e também expressão de uma aceleração que dissolve os sujeitos. Nos pontos 

5 e 7 pensaremos a partir de Grosse Fatigue de Camille Henrot e do projeto prático Museu 

 Single do músico sul-coreano Psy cujo videoclip tem mais de 2 biliões de visualizações no YouTube, record 1

mundial atingido em 2014.
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Encantador de Rita Natálio e Joana Levi de que modo essa aceleração forma um “outro” tipo 

de conhecimento e subjetividade a partir de uma relação mais paritária entre imitação e 

invenção. Nestes pontos iremos refletir mais particularmente sobre a relação colonial como 

uma relação de imitação. E no ponto 6, intermediário, procuraremos pensar os aspectos 

especificamente maquínicos da relação do devir-repetidor com as redes sócio-técnicas.  

 Por fim, antes de avançarmos pelo texto propriamente dito, gostaria de chamar a 

atenção para algumas questões metodológicas. Ao longo da escrita desta dissertação 

decidimos incluir textos escritos em modos diferentes: cartas ficcionais, poemas, notas e 

imagens invadem o nosso projeto, movimentam o sentido do texto. É importante ressaltar que 

não se trata de buscar um modo literário diferente de um modo académico, mas de retirar a 

fronteira entre modos e problematizar a produção de singularidade de uma vida individual. A 

apropriação, a repetição, a proliferação de vozes e visões, a criação de proximidades 

“anormais” com os autores que nos servem de base para diálogos teóricos, são ferramentas de 

trabalho práticas para o apuramento de uma voz própria, neste caso da minha voz como 

autora que põe em trânsito a sua singularidade dentro de uma dinâmica entre imitação, 

invenção e variação. Colocar a repetição ao espelho ou criar salas de espelhos para a imitação 

e a invenção (e aqui de novo os famosos papagaios ao espelho que dão nome a esta 

dissertação) tornou-se um caminho para podermos enxergar que forças estão envolvidas na 

produção do novo, um pequeno laboratório de subjetividade onde se experimenta a escrita. 

 Para isto, gostaria de praticar uma escrita que ondula e se espalha, sem 

necessariamente delinear um edifício teórico coeso. Será possível? Escavar ideias sem 

necessariamente buscar uma aparente unidade diagnóstica do contemporâneo, antes praticar 

uma atividade rotineira de cercar campos problemáticos com desenhos na areia. Ideias 

passam pelas bocas, atravessam os corpos. Ideias e corpos misturam-se, os corpos aguentam 

muito e podem mesmo misturar as variadas ordens e naturezas que a lógica separa. Nessas 

passagens, todas as unidades são membrana, nada guardam, apenas respiram e os indivíduos 

são apenas um instante suspenso de um imenso fluxo extra-individual. 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1. INVENÇÃO E IMITAÇÃO NA VIDA INDIVIDUAL  

Diálogos com Gabriel Tarde e Maurizio Lazzarato 

  

1.1) Imitação e invenção: forças sociais 

 Nos finais do século XIX , Gabriel Tarde criou uma imagem singular para a relação 2

que se estabelece entre uma imitação e uma invenção. Para Tarde, uma imitação seria como 

um rio e uma invenção como uma montanha . O caudal de um rio pode aumentar e fluir de 3

acordo com a força e a quantidade da imitação. O rio pode construir uma noção de 

continuidade entre dois ou mais fenómenos, é ele que materializa uma certa estabilidade ou 

segurança que nos permite aceder à realidade e re-conhecer o que nela é regular, é ele que nos 

oferece uma superfície para navegar sobre um plano conhecido – plano de reprodução, 

imitação, repetição. Já a invenção seria como uma montanha, acidente geográfico criado por 

uma iniciativa individual. Dentro de um caudal de imitações, a montanha seria uma variação 

inesperada, um comportamento impetuoso que saiu de uma lógica imitativa, uma ligeira e 

quase imperceptível esquiva que poderá ou não dar início a um novo rio. A montanha seria 

uma irrupção de desconhecido, uma variação imprevisível, indefinida e acidental – plano da 

diferença. 

 Nessa radiografia da paisagem, os rios de imitação (física e social) são intersectados 

por montanhas (as invenções) e não é possível determinar nem explicar porque uma epidemia 

de imitação se pode seguir a uma iniciativa individual, ou porque uma inundação de imitação 

pode ser interrompida por uma invenção. As relações entre ambos não são causais nem 

dialécticas, mas existem algumas regras de complementaridade que regulam esta relação.  

 Lois de l’imitation foi publicado em 1890. Ao longo deste texto, faremos citações do texto original em francês 2

(publicação digital em formato Kindle) e de uma tradução portuguesa de 1980. Essa tradução, embora contenha 
alguns erros, permite que em casos excepcionais, possamos citar o texto diretamente em português. 

 “Tout n’est socialement qu’inventions et imitations, et celles-ci sont des fleuves dont celles là sont les 3

montagnes.” / “Socialmente tudo são invenções e imitações e estas são os rios, enquanto as outras são as 
montanhas.”, tradução livre do francês, Gabriel Tarde, Lois de L’imitation, Paris: Ink Book édition, 2013, ISBN 
979-10-232-0452.0, posição 449.
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o rio  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~      repetição, imitação, propagação, crescimento. 

                              __ 

                            /      \ 

                         /           \ 

                       /               \  

a montanha  /                    \     diferença, invenção, inovação, variação 

 Nessa paisagem psicossocial, cada conceito isolado reclama sua autonomia, ao mesmo 

tempo que as palavras confraternizam num léxico comum. Imitação para Tarde aplica-se à 

repetição no mundo social, que tende para a propagação e o crescimento. Invenção aplica-se à 

diferença no mundo social, que pode provocar uma variação no real. No entanto, os elementos 

chave para pensar uma relação social, seriam a imitação e a invenção. Leis da imitação, 

escrito em 1890, propõe uma paisagem psicossocial feita da dinâmica de circulação entre 

imitação e invenção que abarca e unifica o real em torno de um processo comum, o que Tarde 

chama de processo de associação. Esse processo de associação é o modo de construção de 

qualquer sociedade e pode abarcar vários níveis e escalas da realidade. Cada indivíduo é 

apenas uma unidade social menor onde se manifesta também um processo de associação, e 

cada corpo de cada indivíduo é ainda associação menor de pequenos indivíduos. Nesse 

processo, imitações e invenções são ferramentas transversais e conectivas que ligam as 

diversas escalas: indivíduos sociais, células vivas ou átomos químicos. Cada um dos 

elementos (indivíduo, célula ou átomo) apenas podem ser entendidos como unidades a partir 

“da perspectiva de sua ciência particular”.   4

 Repetidamente, é comum nos textos deste sociólogo que exemplos do mundo social se 

misturem com exemplos do mundo físico. Para falar de invenção ou de imitação é preciso 

ficar atento ao comportamento repetitivo das ondas luminosas, aos percursos periódicos dos 

astros, aos modos como as formigas inventam os seus novos trajetos depois de ameaçadas por 

uma força exterior. Ou, no campo social, pesquisar a transmissão (entendida também como 

imitação) de línguas e modas, ou mesmo, para buscar exemplos mais contemporâneos do que 

 Gabriel Tarde, Monadologia e sociologia, organização e introdução de Eduardo Viana Vargas, São Paulo: 4

Cosac Naify, 2007, p. 57.
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os de Tarde, entender padrões da crise económica mundial, estudar variações na mobilidade 

urbana das grandes cidades, relacioná-los com a alternância de cores das roupas de Dilma 

Roussef, o número de posts publicados sobre Snowden, a lógica dos vídeos virais ou a 

ocorrência do tema “revolução tecnológica” em motores de busca. Tudo passa por um regime 

da circulação e ligação entre diferentes esferas do real, mais do que uma observação das 

capturas e das distinções entre cada lugar específico.  

 A procura de analogias reversas entre paisagem e comportamento humano, funda-se 

sobre um principio da invenção imitada (da montanha surge o rio) e este princípio regula as 

sociedades animadas e inanimadas, une humanos e não-humanos, de maneira que todos os 

mundos são regulados pelo mesmo princípio de imitação de invenções isoladas. Segundo o 

princípio da invenção imitada, a imitação para Gabriel Tarde é entendida como uma invenção 

que proliferou, um movimento que liga mundos sem fazê-los convergir, cooperação 

fotossintética em que forças contrárias não são necessariamente desclassificadoras umas das 

outras. É uma sociologia que opera de forma múltipla, desde o nível físico, onde se produz 

biodiversidade a partir da reprodução continuada das espécies ou, no nível social, onde se 

criam grupos diferenciados, se cultivam diversos estilos e modos de vida, línguas, credos e 

instituições a partir de origens comuns. No plano geral, nada distingue uma sociedade humana 

de uma sociedade de células, ou de uma sociedade de astros, pois “sociedades são como 

organismos; entretanto, não há mais organismos, ou se organismos ainda há, é porque eles são 

como os astros e os átomos: sociedades”.   5

 Assim, por imitação e invenção no campo social, Gabriel Tarde entende toda uma 

vasta relação de repetição e diferença universal, criando um campo de semelhanças entre 

todos os seres e todos os fenómenos e, ao mesmo tempo, o seu poder de variação e 

diferenciação infinita. A repetição garante a possibilidade de continuidade e um conhecimento 

sobre essa continuidade: conhecemos os seres por suas semelhanças, estudamos as suas 

relações de hereditariedade, percebemos um fenómeno pela repetição do seu fim na sua causa, 

imitamos comportamentos. A repetição assegura a reprodutibilidade, a conservação e a 

transmissão de conhecimento que, por sua vez, pode gerar na duração dos seres um progresso, 

aqui entendido como diferenciação e mudança. A repetição opera a semelhança. 

 Eduardo Viana Vargas, “Gabriel Tarde e a diferença infinitesimal” In: Gabriel Tarde, Monadologia e 5

sociologia, op.cit., p. 33. 
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Repetição, a série de ondas luminosas, elétricas, sonoras, a gravitação dos 
astros, o turbilhão interior das moléculas. Repetição, o turbilhão vital, a 
nutrição, a respiração, a circulação, todas as funções orgânicas, a começar 
pela geração que compreende todas as restantes. Repetição, a linguagem, a 
religião, o saber, a educação, o trabalho, todas as atividades sociais, numa só 
palavra imitação.  6

 Já a diferença é a inevitável dança que permite que as espécies se bifurquem em 

subespécies, ou que os indivíduos se busquem em seu caráter diferencial, ou que uma 

revolução de caráter excepcional ponha fim ao que se repete por tempo demais. A diferença 

opera a variação. 

 O que existe entre indivíduos e sociedades sociais ou físicas é um conjunto de relações 

entre várias partes e vários todos, um trânsito, um conjunto de fluxos, ou melhor, um processo 

mediado por repetição e diferenciação. Toda a unidade social em Tarde é composta, 

associação temporal de relações entre imitações e invenções que criam uma dinâmica entre 

harmonia e diferença, entre conservação e mudança. Todas as unidades são variáveis e 

falíveis, a sua conservação ou progresso estão nas mãos de uma rede extensa de relações onde 

a imitação e invenção são forças indissociáveis. “Mas isso supõe, em primeiro lugar, que toda 

a coisa é uma sociedade, que todo o fenómeno é um fato social”  em permanente associação e 7

re-associação de forças e onde “nem o homem nem a coisa têm o domínio da medida”.  Ou, 8

como colocaria Bruno Latour: 

(…) as sociedades humanas não são específicas no sentido em que elas 
seriam simbólicas ou feitas por indivíduos, ou devido à existência de macro 

 Tradução livre do francês: “Répétition, la série des ondes lumineuses, électriques, sonores, la gravitation des 6

astres, le tourbillonnement intérieur des molécules. Répétition, le tourbillon vital, la nutrition, la respiration, la 
circulation, toutes les fonctions organiques, à commencer par la génération qui les comprend toutes. Répétition, 
le langage, la religion, le savoir, l'éducation, le travail, toutes les activités sociales, en un seul mot l’imitation.” 
Gabriel Tarde, Psychologie Économique, 1902, versão digital, coleção “Les classiques des sciences sociales”, 
Disponível em: <http://classiques.uqac.ca/>, Consultado a 13 de Novembro de 2014, p. 15.

 Gabriel Tarde, Monadologia e sociologia, op.cit., p. 81.7

 Isabelle Stengers, A invenção das ciências modernas, Trad. Max Altman, São Paulo: Editora 34, 2002, p. 162.8

http://classiques.uqac.ca/
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organizações. Elas apenas aparentam ser específicas porque, em primeiro 
lugar, as vemos do interior (…).  9

1.2) Processo de subjetivação 

 Em 2002, mais de cem anos contados sobre a sociologia alargada de Gabriel Tarde, 

Mauricio Lazzarato dedica um livro inteiro à obra deste autor. Em Puissances de l’invention, 

Lazzarato escolhe uma passagem de Leis da Imitação e desenvolve-a como uma paisagem 

animada pela descoberta de leis sociais e psíquicas: 

(…) os homens (…) têm uma tendência natural para se copiar; e, sem ter 
necessidade de se deslocar no sentido da propagação dos seus exemplos, eles 
agem continuamente uns sobre os outros, através de distâncias indefinidas, 
como as moléculas de água do mar que, sem se deslocarem no sentido das 
suas ondas, as enviam para longe na sua frente.  10

 Onde Tarde usa a imagem da onda e do mar, Lazzarato subentende um processo de 

subjetivação contemporâneo. Assim, uma onda é um pedaço de vida individual, uma retenção 

que ganha seu próprio movimento e desenha o caráter temporário do movimento do mar, 

expandindo-o ou multiplicando a sua agitação, enquanto o mar é o meio sem o qual nenhuma 

onda pode ser efectuada (embora para manter o seu movimento, este necessite da circulação 

entre ondas). Cada onda individual participa de uma rede de cooperação, o mar, que é na 

verdade uma comunidade de propagação e variação que gera o movimento, através de uma 

 Tradução livre do inglês: “(…) human societies are not specific in the sense that they would be symbolic, or 9

made of individual, or due to the existence of a macro organizations. They seem specific to us for no other 
reasons that, first, we see them from the inside (…)” Bruno Latour, “Tarde or the end of the social” In: The 
Social in Question. New Bearings in History and the Social Sciences, Patrick Joyce (Ed.) London: Routledge, pp.
117-132.

 Tradução livre do francês: “(...) les hommes (...) ont un penchant naturel à se copier; et, sans avoir besoin de se 10

déplacer dans le sens de la propagation de leurs exemples, ils agissent continuellement les uns sur les autres, à 
des distances indéfinies, comme des molécules d’eau de la mer qui, sans se déplacer dans le sens de leurs 
vagues, les envoient for loin devant elles.” Gabriel Tarde, Lois de l’imitation, Paris: Ink Book édition, 2013, 
ISBN 979-10-232-0452.0, posição 1188.
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potência de repetição e de diferenciação (imitação e invenção). “A onda é o resultado da 

individualização dos movimentos do mar, espaço liso de cérebros associados.”   11

 Pensando a proposta de Tarde retrospectivamente, Lazzarato mostra-nos em 

Puissances de l’invention, como podemos entender mais facilmente a configuração reticular e 

dinâmica dos processos de subjetivação contemporâneos à luz das especulações de Tarde 

sobre a potência heurística  dos conceitos de diferença e repetição dentro das ciências 12

sociais, encontrando em Tarde a possibilidade de analisar os traços da sociedade capitalista 

atual através das potências da invenção que dão o título ao seu estudo. O mar (coletivo) 

descrito por Lazzarato a partir de Tarde, é meio de multiplicidade: plano onde se efetua a 

cooperação de ondas cerebrais individuais, cérebro social produtor de imitações/invenções, 

potência diferente do Um: multidão. “Multidão significa a pluralidade – literalmente: o ser-

muitos – como forma duradoura de existência social e política, contraposta à unidade coerciva 

do povo. Pois bem, a multidão consiste em uma rede de indivíduos: os muitos são numerosas 

singularidades” , como dirá Paolo Virno em pleno acordo com esta perspectiva. Na multidão, 13

a onda (indivíduo) é propulsora da agitação marítima, pura força propulsora que está sempre 

escapando ao escafandro das unidades. Esta dinâmica é anterior e posterior ao capitalismo e, 

por isso, Lazzarato lê Tarde à luz de uma cooperação intercerebral:  

Com Tarde, podemos ler o capitalismo à luz de uma cooperação intercerebral 
e contornar os obstáculos colocados em frente aos nossos olhos pelos 
conceitos de Capital, Trabalho e Estado, como tantas outras atualizações de 
Um. Tarde soube reconhecer aí a multiplicidade.  14

 Com a proposta de Lazzarato, a noção de plena sujeição dos indivíduos a um sistema 

todo-poderoso torna-se limitada pela própria limitação da figura do sujeito no mundo social e 

 Tradução livre do francês: “La vague est le résultat d’une individualisation des mouvements de la mer, espace 11

lisse de cerveaux associés.” Maurizio Lazzarato, Puissances de l’invention, Paris: Les empêcheurs de penser em 
rond, 2002, p. 28.

 Maurizio Lazzarato, Puissances de l’invention, op.cit. p. 7.12

 Paolo Virno, Gramática da Multidão — Para uma Análise das Formas de Vida Contemporâneas, São Paulo: 13

editora Anna Blume, 2013, p. 56.

 Tradução livre do francês: “Avec Tarde, nous pouvons lire le capitalisme á l’aune de la coopération 14

intercérebrale, et contourner les écueils mis en travers de notre regard par les concepts de Capital, Travail et 
d’État, comme autant d’actualisations de L’Un. Tarde a su y reconnaître la multiplicité.” Maurizio Lazzarato, 
Puissances de l’invention, op.cit., p. 29.
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por este pensamento sobre a multiplicidade. Como não podemos separar o ser da relação, para 

entender a vida individual na paisagem psicossocial e económica é preciso termos presentes 

ritmos e fluxos de relações, vibrações e dobras cujas atualizações nesta ou naquela forma 

reconhecível possuem um caráter sempre transitório, imprevisto, aberto à diferença ou a uma 

potência de diferenciação. Se para Tarde, tudo busca a diferença pela duração dentro de uma 

relação (“existir é diferir” ), para Lazzarato, esse é o único caminho possível para elaborar 15

um pensamento dentro de um sistema económico contemporâneo que investe justamente na 

captação e captura da capacidade de invenção e imitação das forças sociais e das suas redes de 

cooperação, desqualificando a potência destas forças que existe sempre antes e depois do 

poder que as captura. 

  

1.3) Uma questão de perspectiva 

 No campo social, de Tarde a Lazzarato, repetição e diferença traduzem-se em força-

imitação e força-invenção, disponíveis para as mais variadas ações de composição. A relação 

entre ambas as forças é lugar de construção social e ética e, através da composição diferencial 

das mesmas, Tarde fundamenta noções de invenção e imitação muito mais processuais e 

interligadas. Mas nesta composição, qual seria o limite entre invenção e imitação? Por 

exemplo, no caso de um indivíduo, podemos olhá-lo do ponto de vista do que ele carrega de 

diferente ou podemos vê-lo em continuidade com os seus semelhantes, como uma peça de um 

grupo maior, por exemplo o povo, a população americana, a multidão? A essa diferença de 

ponto de vista, corresponderiam perspectivas tão contrárias como a perspectiva liberalista 

(assente sobre a liberdade individual) e o socialismo (assente sobre o devir de uma nova 

comunidade). Na relação entre parte e todo, a vida individual contemporânea pode ser 

entendida como parte de uma totalidade maior que determina totalmente o processo de 

subjetivação (a imitação social é produzida verticalmente pelos poderes que capturam as 

identidades dentro de convenções). Ou, de outro lado, a vida individual pode ser observada 

como motor singular e imprevisível de desejo, imitações e inovações subtis que engendram o 

 Gabriel Tarde, Monadologia e sociologia, op.cit., p. 98.15
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social como rede de multiplicidade e impedem a criação de uma sociedade totalizante e 

totalitária. Ou ainda, podemos imaginar uma terceira via que contextualiza o indivíduo numa 

dinâmica entre ambas as forças: entre a potência de invenção e a captura pelos automatismos 

da imitação social.  

 São muitas as perspectivas pois, como lembra Tarde, “comparado ao órgão, o 

indivíduo é um desacordo, comparado à espécie ou à sociedade, é uma harmonia relativa”.  16

Através da composição relativa de força-imitação e força-invenção, precisamos compreender 

o indivíduo como uma unidade transitiva. Nem sempre o indivíduo é útil, nem sempre ele 

existe enquanto unidade singular, ou melhor, existe em tantos modos de expressão que não é 

possível recortar o seu ponto de vista específico, a não ser abraçando os múltiplos mal-

entendidos simétricos que se geram de unidade a unidade e atendendo as múltiplas escalas de 

relação social. 

 Há uma questão de perspectiva relativa ao limite entre invenção e imitação: qual seria 

a diferença real entre ambas? Devemos atribuir mais valor a uma ou outra? Como definir um 

indivíduo dentro do limite entre invenção e imitação, no que diz respeito à sua singularidade? 

Como pensar a rede de invenções e imitações em que ele está inserido, a nível subjetivo, 

estético, social, económico e político? O que seria invenção sem a dimensão da assinatura, 

sobretudo no campo da arte e do pensamento? 

 Para desenvolver esta reflexão, podemos imaginar vários exemplos onde estas 

questões se movimentam. Do ponto de vista histórico, por exemplo, podemos pensar a força 

de uma invenção ou de uma imitação a partir de uma relação retrospectiva com os 

acontecimentos. Seria sempre possível buscar os traços de uma invenção no seu passado, 

fazer uma arqueologia dos objetos e das práticas inventadas e como elas se ligam a sujeitos 

inventores, desde as alterações coletivas no uso de uma língua, à invenção de um novo objeto 

técnico. O fluxo de imitação é intersectado por invenções que o colapsam criando novos 

fluxos imitativos onde, pela confrontação de visões históricas, produzimos o valor de cada 

invenção. Só assim, podemos entender que, a partir do século XX, a vida individual se tenha 

convertido em objeto de especulação da produção capitalista onde noções de originalidade, 

biografia e raridade foram e são equacionadas como práticas políticas e económicas. Só assim 

 ibid., p. 131.16
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a imitação de uma obra de arte pode ter sido entendida em certos contextos como tradição e 

noutros como plágio. 

 Já do ponto de vista da escala, preto e branco podem ser separados como cores 

diferentes mas também podem ser vistos de perto como uma continuidade ínfima entre 

matizes, tanto nos estudos da cor como em estudos pós-coloniais. Os “reinos se confundem in 

minimis” , trata-se da descoberta do infinitesimal que Tarde explora dando seguimento ao 17

estudo das mónadas de Leibniz. Em outro exemplo mais contemporâneo, podemos pensar 

uma visão da informação extremamente diferenciada no mundo analógico que hoje dá lugar a 

um plano de informação muito mais contínua do ponto de vista digital (a fita-cassete do 

gravador de áudio ou a película da máquina de filmar que diferenciavam tipos de informação, 

dão hoje lugar a um plano único de informação digital). 

 Também do ponto de vista da percepção, imitação ou invenção podem ser relativizadas 

a partir das modificações das impressões no corpo de quem as contempla. Assim, as 

“primaveras árabes”, como chamamos aos focos de manifestação internacional no Médio 

Oriente, no Brasil ou na Turquia, podem ser vistos como meras construções sociais de 

semelhança ou um efeito de multiplicação mediática aplicado sobre os factos e não algo que 

existe nos factos. 

 Na variação da perspectiva uma questão política sobre o olhar se coloca de forma 

determinante, podendo dissolver os sectores anquilosados em que se valoram determinados 

gestos como inovadores ou papagueadores. Se tanto a história, como a percepção e a escala 

são movidas por uma polarização das perspectivas, através de uma avaliação mais fina das 

distâncias, temos a possibilidade de observar a vida como variação de repetição e diferença, 

imitação e invenção, mediada pelo infinito. Os centros de atenção movem-se e prescinde-se 

do dualismo, a variação limite de uma imitação é uma invenção e vice versa. Toda a repetição 

comporta um caráter diferencial e uma diferença comporta um potencial de repetição. 

Imitação e invenção são forças ilimitadas de associação mediadas por relações de variação 

que podem gerar oposição, adaptação, hibridação. Os pontos de vista multiplicam-se e 

possibilitam a emergência de uma discussão ética mais exigente e é com essa abertura do 

olhar que podemos prosseguir.  

 ibid., p. 75.17
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1.4) Crescimento ilimitado da imitação 

 Tarde defendeu como um dos princípios da sua sociologia, a relação de cooperação 

“cinética” entre força-imitação e força-invenção. Na sua visão, em primeiro lugar, a 

repetição/imitação prende-se com uma noção de crescimento e de avidez, ela procura sempre 

o seu limite. Sua ambição é o contágio, a epidemia, a difusão de invenções ou, em última 

instância, a vontade do pensamento único – a universalidade. 

 Nas palavras de Tarde, poderíamos sofrer, como sofrem os nossos corpos de vírus, de 

epidemias de penitência, de luxo, de jogo, de especulações da bolsa, de hegelianismo ou 

darwinismo pois “o que quer a coisa social, antes de mais, como a coisa vital, é propagar-

se”.  O que nos liga sempre é o contágio imitativo entre cérebros, o desvio de uma força 18

inventiva que é seguido por muitos e que liga a singularidade ao coletivo, a singularidade à 

generalidade e tudo isso é definição do próprio conceito de sociedade. Como movimento gera 

mais movimento e essa relação é sempre exponencial, trata-se de um processo cumulativo que 

liga a singularidade à generalidade, fundando noções compartilhadas de cultura, produção, 

estética, sensibilidade, educação, política, etc. É impossível reverter o movimento deste 

enlace, mesmo quando abalado por uma renovação política ou um decrescimento. Trata-se de 

um crescimento ilimitado da repetição, alerta Tarde, pois é a repetição que engendra o social e 

“sociedade não é senão imitatividade”.  19

 Em segundo lugar, a invenção/diferença produz uma relação de tensão: ela produz 

forças contrárias, ativa o debate, relativiza o crescimento dos rios de imitação, inventa novos 

fluxos, mas também pode produzir uma guerra de Contra-Imitação , pode agredir ou 20

diminuir a potência da imitação. Neste fogo cruzado, só a imitação tem regras, a invenção já 

parece pertencer ao campo pantanoso do arbitrário. Toda a invenção é uma resposta a um 

problema, mas uma invenção que não é imitada não existe socialmente, pois ela tem que ser 

objeto de atração e comunicação. Logo, ela precisa confrontar o plano do comum, opondo-se 

ou adaptando-se a ele, ela tem a função de re-definir o valor do comum.  

 ibid., p. 99.18

 Gabriel Tarde, As leis da Imitação, Porto: Rés-Chão, 1980, p. 95.19

 Terminologia de Gabriel Tarde em Leis da Imitação.20
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A diferença não aumenta, como nas teorias de divisão do trabalho, a 
diferença também não diminui, como em algumas teorias da massificação; a 
diferença deambula, como em algumas teorias da tradução. Diferença 
deambulatória, não estabilizável em jogos de identidade, a sociologia 
infinitesimal de Tarde está articulada sobre essa diferença “que não se opõe a 
nada, que não serve para nada, pois ela não é semelhante nem assimilável a 
nada, e que parece ser o fim final das coisas”(...)  21

 Através desta relação cinética – a da propagação da imitação e da tensão provocada 

pela invenção – a teoria tardiana torna-se “ontologicamente biopolítica” e a sua noção de bios 

inclui todos os virtuais, como Lazzarato chamou a atenção. Se existem, ao mesmo tempo, 

força ávida de repetição e capacidade ilimitada de criação de diferença, esse movimento tende 

a apagar as separações resultantes de codificações políticas anteriores por sua própria 

capacidade cinética (ex. a separação entre trabalho e lazer que durante tanto tempo operou na 

sociedade, hoje deixa de ser eficaz e operatória, obrigando a uma reconfiguração de todo o 

campo produtivo). A relação é de verdadeira interdependência e, nesse sentido, as ferramentas 

que Tarde cria para a sociologia tornam-se úteis para pensar mesmo um outro conceito de 

biopolítica, a partir da relação de coprodução e cooperação que se constitui entre imitação e 

invenção, para além do pensamento da captura macropolítica. 

A vida torna-se um terreno de lutas, não porque o poder faz dela o seu 
objeto, como acreditam Foucault e Agamben. Mas pelo contrário, porque o 
princípio de cooperação, de co-produção, que está no fundamento da vida 
biológica e da vida em geral, tende a alargar-se continuamente.  22

1.5) Globalização  

 Segundo Tarde, com o crescimento ávido da imitação inerente ao processo social, 

chegamos a uma questão importante que diz respeito ao risco da universalidade e da 

 De novo Eduardo Vargas comentando e citando a obra de Tarde, no prólogo “Gabriel Tarde e a diferença 21

infinitesimal”, In: Monadologia e sociologia, op.cit., p. 31.

 Tradução livre do francês: “La vie devient un enjeu des luttes, non parce ce que le pouvoir en fait son objet, 22

comme le croient aussi bien Foucault et Agamben. Mais bien au contraire, parce que le principe de coopération, 
de coproduction, qui est au fondement de la vie biologique et de la vie en géneral, tens à s’élargir 
continuellement.” Maurizio Lazzarato, Puissances de l’invention, op.cit., p. 359.
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uniformização causada por esta expansão ilimitada que poderia capturar ou estagnar a 

potência de invenção, isto é, o poder de diferenciar. Este é ponto principal que queríamos 

chegar, pois é como se a linguagem tardiana fosse visionária em relação ao fenómeno da 

globalização que massifica os comportamentos e nos obriga hoje a repensar toda a economia 

política. 

 No período em que o sociólogo escrevia este risco seria minimizado, na sua opinião, 

por leis de variação universal que apropriam a força ilimitada da imitação para a invenção de 

novos usos, assim como novas formas de organização social que desafiam as convenções ou 

repetições naturalizadas. Por exemplo, mesmo que, segundo Tarde, a diferença não sirva para 

nada, como referíamos anteriormente, certas invenções funcionam como armas de combate a 

repetições naturalizadas ou rupturas com repetições estabilizadas que servem o poder.  Trata-23

se, na verdade, de uma luta permanente que está na base da criação do valor ou, como dirá, 

Lazzarato: “A luta pela vida supõe a associação pela vida.”  24

 Ainda assim, poderíamos supor que esse perigo da uniformização se manifesta, e hoje 

de forma ainda mais radicalmente explícita, pela rede mundial de contágios de informação 

que é a internet. Isso, aliás, não é uma sensação de agora pois curiosamente, numa definição 

arcaica do que poderia ser o funcionamento da internet, Tarde já previa que o crescimento da 

imitação poderia instalar-se de forma tão acelerada na vida urbana que “a transmissão a todos 

os cérebros da cidade de uma ideia nova aparecida em qualquer lugar no de um deles estaria 

em todos instantaneamente.”  E em outro momento, o autor apresenta-nos também uma 25

definição rudimentar do que poderia ser o efeito de globalização:  

(...) é visível nas nossas sociedades europeias em que os progressos 
extraordinários das modas sob todas as formas (da moda aplicada às roupas, 

 Um exemplo citado pela dramaturgo português José Vieira Mendes num pequeno artigo sobre o encenador 23

alemão René Pollesch, diz respeito ao trabalho de uma encenadora alemã que apresenta uma versão de À Espera 
de Godot integralmente representada por atrizes mulheres. Pollesch comenta como a sua peça é um sucesso na 
Alemanha. No ano seguinte, a mesma encenadora decide introduzir uma segunda inovação: uma interpretação de 
uma peça de Shakespeare - Hamlet - também integralmente realizada por mulheres. Nos jornais, a crítica deste 
segundo trabalho manifesta decepção. A razão apresentada por seus detratores é que a autora repetiu-se, 
decepcionando um público de teatro experimental ansioso por novidades. No entanto, diz Pollesch, ninguém se 
lembrou de colocar em discussão o facto de que Shakespeare seja talvez o dramaturgo mais repetido da história e 
que a repetição desta autora alemã possa ser uma demonstração de combate à repetição estabilizada.

 Tradução livre do francês: “La lutte pour la vie suppose l’association pour la vie”. Maurizio Lazzarato, 24

Puissances de l’invention, op.cit., p. 328.

 Gabriel Tarde, As leis da Imitação, Porto: Rés-Chão, 1980, p. 95.25
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aos alimentos, às habitações, às necessidades, às ideias, às instituições, às 
artes) estão em vias de fazer da Europa a edição de um homem com tiragens 
de centenas de milhares de exemplares.   26

 Não se trata de uma previsão assustada ou temerosa do futuro, embora fosse uma 

tomada de consciência em relação a um problema específico (ecológico) dos limites para a 

expansão social da imitatividade. Afinal, Tarde escrevia nas vésperas de uma verdadeira 

revolução da aceleração da repetição. Nos finais do século XIX vivia-se uma uniformização 

das práticas produtivas (as denominadas Primeira e Segunda Revolução Industrial) que em 

breve seria atingida pela reprodutibilidade técnica da imagem que veio alterar profundamente 

o valor de culto, o estatuto de raridade, a criatividade e o valor do segredo. É como se Tarde 

antecipasse esse primeiro movimento de aceleração das trocas, do desenvolvimento 

desterritorializante do capitalismo e da inovação técnica deste período que conduziam à 

possibilidade de cada elemento da sociedade imitar muito mais fácil e rapidamente. Mas 

perante essa expansão ilimitada que uniformizava a repetição, a pergunta para Tarde parece 

sempre manter-se e nunca diminuir: “Se tudo vem da identidade e se tudo visa e dirige-se a 

ela, qual a origem desse rio de variedade que nos deslumbra?”  De facto, as previsões não 27

podiam ser pessimistas pois toda a identidade para Tarde visa a heterogeneidade. “A 

heterogeneidade, eis a pedra no caminho da utilidade, da finalidade, da harmonia! A 

finalidade jamais é obstáculo à heterogeneidade, pelo contrário. Mas chega um momento em 

que esta barra o caminho à harmonia da qual procede, como para dizer-lhe que ela completou 

a sua obra.”  28

 Hoje, aproximando-nos do vaticínio de Tarde sobre a repetição exponencial, vivemos 

numa estrutura de organização das trocas, da produção e da comunicação mundial que 

pretende abranger e regular o espaço terrestre de uma forma global. Podemos até supor que a 

dita avidez possa ter atingido o seu limite geográfico e temporal no “tempo real”, atingindo 

igualmente os limites físicos do corpo imerso em redes digitais de transporte e comunicação. 

No entanto, essa universalidade e uniformização repetitiva não deixam de ser constantemente 

permeadas por uma incessante aceleração da invenção e da produção de mudanças, e por 

ciclos cada vez mais rápidos de adaptabilidade a intermitentes mutações. Hoje, a 

 ibid., p. 36.26

 Gabriel Tarde, Monadologia e sociologia, op.cit., p. 105.27

 ibid, p. 152.28
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universalidade dos comportamentos sociais é um facto mas não pode ser confundida com a 

difusão de um pensamento único e monocentrado (ainda que corra esse risco), nem com uma 

ideologia violenta que cobre todo o espaço com os seus conceitos. Na verdade, esta 

“universalidade” onde se subentende uma globalização das modas, das práticas e das formas 

de vida, é muito mais caracterizada pela rápida substituição dos centros gravíticos de poder e 

saber, do que pela centralidade ou univocidade do movimento. Só de longe, sem 

distanciamento crítico podemos dizer que se trata de uma uniformização, pois existe uma 

produção tão acelerada de micro-diferenças que parecem confundir-se com uma enorme 

repetição. O grande perigo, na verdade, é “imaginar homogéneo tudo o que ignoramos”.  29

 De qualquer maneira, a globalização indica-nos também um desenvolvimento cada 

vez mais acentuado dos processos imitativos individuais que por sua vez, como Tarde chamou 

a atenção, prescindem de passar integralmente por todas as etapas de uma re-produção. 

Afinal, a diferença entre a repetição do mundo físico e a repetição humana é que esta última 

abrevia e acelera exponencialmente o processo, enquanto que os processos da natureza 

tendem a repetir a duração e o padrão da repetição. Assim, o processo de transformação 

tecnológica, por exemplo, é extremamente mais rápido do que a passagem dos répteis 

voadores para as penas de pássaros. A repetição de um processo artístico é muito mais célere 

que a reprodução de um ciclo vital, as etapas são atalhadas e não reproduzidas isocronamente. 

Se pensarmos que a relação entre os homens se dá como um processo artístico, em que a vida 

é objeto de experimentação estética, aplica-se que o processo dispensa a repetição de etapas, 

ele possui capacidade de “aceleração”. Isso, por um lado, dispensa-nos do “esforço” de 

participar de uma experiência completa e, por outro, indica uma capacidade de abstração e 

abertura muito maiores. 

 Que pensar então desta força-imitação massificada e expandida pelo globo? A nível 

individual, a imitação é promovida por atalhos (um pouco como os shortcuts de um teclado de 

computador), ela pode ser gerada e propagada à distância e não precisa de uma força 

totalizadora que comande o sentido da imitação, mas apenas que se criem os dispositivos 

propícios à circulação. Assim, por exemplo, podemos fazer circular as nossas opiniões na 

rede digital e, por vezes, no espaço de uma hora é possível mobilizar um número gigantesco 

de pessoas para defender uma causa política, desmascarar um política corrupta ou 

 ibid., p. 96.29
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simplesmente diminuir o valor de uma ideia que parecia estar estabelecida, sem que seja 

preciso compreender todo o processo que gerou essa informação até ao seu destino final. 

 Hoje, a circulação, ou tão só, a mobilidade de uma ideia, permite redimensionar o 

valor da imitação e da invenção no espaço de poucos minutos. Talvez por isso a questão da 

circulação – urbana, digital, geográfica – se tenha tornado absolutamente central e 

emblemática da ação biopolítica, tanto no sentido da estagnação do potencial de criação 

(uniformização e captura das identidades) como da sua apropriação (criação de diferença).  

 A circulação não é, no entanto, pensável sem o movimento de variação interna que 

abre, perverte, e amplia os usos da imitação e da invenção, ou que justamente dissolve uma 

falsa dialética entre ambos. Essa força-variação da invenção e da imitação em escalas 

infinitesimais fala-nos de uma relação que é mediada pelo infinito, onde justamente se podem 

gerar heterogeneidade ou múltiplas formas de adaptação por hibridação ou proliferação. É 

portanto o contrário da uniformização e a premissa fundamental que nos traz de volta a Tarde 

– “existir é diferir” – onde imitação e invenção são fluxos praticamente indistintos de um 

processo social em curso. Mas sendo assim, como pensar efetivamente estas noções de 

circulação e da variação na vida individual no contexto contemporâneo, na relação de si para 

si e de si para os outros? De que modo a expansão ilimitada da repetição pela globalização se 

manifesta nos indivíduos contemporâneos e como podem estes apropriar-se dela? 

 Lembremos que para Tarde a identidade, “é apenas um mínimo, e portanto uma 

espécie, e uma espécie infinitamente rara, de diferença, assim como o repouso é apenas um 

caso do movimento, e o círculo uma variedade singular da elipse”.  Se a identidade é um 30

mínimo e todos os participantes da sociedade (indivíduos, células, organismos) possuem um 

princípio coordenador que dispensa a força exterior como força providencial, eles estão 

sempre dentro da luta pela transformação e pela associação, isto é, a sua unidade apenas se 

atinge pela variação e pela mobilidade.  

 Seria preciso então habitar realmente uma teoria social em que o indivíduo não fosse 

uma unidade configuradora de mundo, mas sim um agente dentro de suas relações com as 

coisas, as máquinas, os poderes, as potências e os afetos. Uma sociedade onde a força-

variação pudesse ser o elo que experimenta os limites entre imitação e invenção, em que se 

varia, não para buscar uma identidade, ou pela paródia que se escapa ao fundamento pela 

 Gabriel Tarde, Monadologia e sociologia, op.cit., p. 28.30
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mise-en-âbime, mas onde a proliferação fica efetivamente à solta e sem referente, onde apenas 

podemos pensar a força-variação no domínio ético, uma força para “além do homem”. “A 

variação começa a se liberar e se identifica à criação” , numa sociedade pós-individual 31

entregue à variação existencial. 

 Este é um modo um pouco diferente de interpretar o pensamento de Tarde a Lazzarato, 

onde é a força-invenção que se torna o centro ou o primeiro objeto das ciências sociais, já que 

é ela que produz a diferença diferenciadora e processual. No entanto, as visões cruzam-se no 

ponto em que, quer para Lazzarato quer para Tarde, a força-invenção é infinitesimal, esta não 

precisa se apoiar sobre grandes factos históricos ou grandes rupturas, pois é uma força da 

criação singular. De facto, do ponto de vista estrito da invenção, ela não tem valor em si, mas 

ela é ferramenta e potência de criação de valor através da sua difusão e propagação em rede 

pela força-imitação. Uma invenção isolada, um projeto abortado pode sempre ser recuperado 

pela imitação e só nesse ato se cria de facto um valor sobre algo que antes não o possuía.  

 Assim, o que interessa no fundo são as passagens entre as forças (variação das forças) 

e nesse trânsito um último ponto deve ser considerado. Entre a invenção isolada e o seu 

caudal de imitação, ocorre um processo de contágio e de difusão em que a máxima atenção 

deve ser tomada, pois os valores a criar dependem justamente do uso dessas forças. A 

repetição, isto é, a imitação e reprodução de invenções poderá tanto gerar uma 

homogeneização (limitar o possível) como criar uma diferenciação (criar novos possíveis). 

Não basta fazer circular a força, é preciso que ela seja ativada nos corpos e nos afetos: 

(…) o processo de repetição-difusão sob a potência da imitação não é 
redutível a uma simples circulação. Ao repetir-se, uma invenção suscita usos 
(ativos ou passivos), ela torna possível outros agenciamentos (ativos ou 
passivos), ela abre o caminho para novas produções ou  novos consumos.  32

  

 Gilles Deleuze & Félix Guattari, Mil Platôs – Capitalismo e Esquizofrenia Vol.2, São Paulo: Editora 34, 1995, 31

p. 41.

 Tradução livre do francês: “(…) le processus de répétition-diffusion sous la puissance de l’imitation n’est pas 32

réductible à une simple circulation. En se répétant, une invention suscite des usages (actifs ou passifs), elle rend 
possibles d’autres agencements (actifs ou passifs), elle ouvre la voie à de nouvelles productions ou à de 
nouvelles consommations.” Maurizio Lazzarato, Puissances de l’invention, op.cit. p. 44. 
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 Ora, se a relação entre imitação e invenção está aberta a uma liberdade e diversidade 

subjetiva dos usos, de que modo podemos garantir que esse processo possa realmente ser 

efetuado no sentido de manter a potência de diferenciação? Dirigindo a pergunta a hoje: se 

uma ferramenta como a internet está aparentemente aberta a uma liberdade e diversidade do 

seu uso, de que modo o processo de subjetivação está sendo efetuado? Que economia 

subjetiva se cria com o aumento da circulação de imitações e invenções entre seus usuários? 

Como se produz a atualização das forças da rede nos corpos individuais? Que pensar destas 

“redes longas” de causalidades e circulação de informação como a internet na qual se 

misturam critérios de vida privada e vida pública, conhecimento e propriedade, indivíduos e 

coletivos, etc? Lembremos que no último volume das Cosmopolitiques, Isabelle Stengers 

comenta que a regra das “redes longas”, já definidas por Latour em Jamais fomos Modernos, 

é a mudança contínua de significação dentro da rede e a capacidade de se alongar, 

conectando-se com mais e mais elementos díspares. Pensemos então a vida individual 

contemporânea dentro dessas redes de significação longas, “ao mesmo tempo reais como a 

natureza, narradas como discurso, colectivas como a sociedade”.  33

 Bruno Latour, Jamais fomos modernos, São Paulo: Editora 34, edição brasileira, 1994, p. 12.33
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Eu sou eu 
Mil curtiram essa frase  

Eu sou mais eu 
Dez mil curtiram essa frase 

Eu sou eu ainda mais eu 
Cem mil curtiram 

Eu sou mais ainda sempre todo eu 
Um milhão e cem mil curtiram 

Dois milhões e duzentos mil curtiram 
Três biliões e trezentos mil curtiram 

Até que o eu deixou de fazer as contas e cedeu. 
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CARTAS 

Querido Gabriel Tarde, 

 Trago novidades excitantes do século XXI. A imitação viral, na 
camaradagem do contágio, chegou nova e velha se tornou. A imitação 
viral acendeu o fogo, cresceu e se dissipou, sem que ninguém exigisse 
a sua continuação ou lamentasse o sucedido. Vi com os meus próprios 
olhos a novidade da imitação viral ser atravessada por discussões 
sobre autoria, por máquinas de valor, pelo capital e pelos replicadores 
de pele. Vi também o fogo de ninguém multiplicar a imitação em 
milhões e ao mesmo tempo bafejá-la de sentimentos em rede e percebi 
o sentido frágil e fundamental de todo o ser singular dentro do 
movimento da multidão. 
 Com a imitação viral ficamos mais leves, sabias? Apesar de 
uma dimensão gigantesca, a nossa população mundial se movimenta 
de forma ágil por todo o globo. A nossa carga psíquica parece ter 
cedido a favor de uma certa leveza conceptual. Por exemplo, já 
ninguém barafusta a propósito de uma dualidade. E mesmo quando a 
dualidade se mantém, a sensação de leveza atinge-se pelo simples 
convívio intensivo com imagens, o que providencia uma placidez das 
superfícies. É fantástico. Eu mesmo cheguei a beber chá de uma bota 
para me lembrar que EU = EU, de tanto me identificar contigo e 
repetir o que parecia ser eu através da notícia da imitação viral. 
 Porém, ninguém sabe explicar exatamente como a imitação 
viral chegou. Entre os meus colegas, fala-se muito de novas 
tecnologias, de internet, de Google Glass, mas eu acho que isso se 
deve apenas ao facto da imitação viral se ter espalhado com o auxílio 
de botões cibernéticos. E é verdade que a imitação viral apareceu no 
Google, gritou por armas no Twitter, dois biliões de vezes ocupou o 
mundo e espalhou-se no cinzento das nossas cabeças com as suas 
pequenas excentricidades: horas a contar imagens iguais, horas 
analisando micro-diferenças entre as imagens, horas amando as 
imagens, horas fazendo puré viral. 
 Sei muito pouco sobre tecnologia mas o facto é que atingimos 
um conhecimento inédito sobre os processos de imitação e isso é uma 
grande novidade. Todos podem fazer imitações virais, o sistema 
convive bem com a produção e, aliás, chega a depender dela. A 
imitação foi copiada, replicada e apropriada, o seu genoma foi 
inteiramente descodificado e podemos mesmo dizer que se criou uma 
lei de movimento sem referente, a prova cabal de uma paralaxe: todos 
se mexem freneticamente e ao mesmo tempo sobre as consequências 
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da viralidade, o que cria a ilusão de estarmos a andar mais devagar do 
que realmente estamos. 
 Na verdade, tenho que te confessar, pouco importa o que é 
imitação viral, o que me interessa é que o ser particular murche, que 
se embebede numa invenção sem sujeito feita da overdose de 
simulacros. Ninguém aqui sabe dizer se o advento da imitação viral é 
verde, vermelha ou azul, se tem qualidades, se é potente, repelente, 
encantadora. Na verdade, não há muitos especialistas no assunto como 
no século XX ou como em F for Fake de Orson Welles em que se 
tentava distinguir uma imitação original de uma imitação sucedânea. E 
lembras-te daquele pedacinho d’A República? 

Se chegasse à nossa cidade um homem 
aparentemente capaz, devido à sua arte, de tomar 
as formas e imitar todas as coisas, ansioso por se 
exibir juntamente com os seus poemas, 
posternávamo-nos diante dele, como de um ser 
sagrado, maravilhoso, encantador, mas dir-lhe-
íamos que na nossa cidade não há homens dessa 
espécie, nem sequer é lícito que existam, e mandá-
lo-íamos embora para outra cidade, depois de lhe 
termos derramado mirra sobre a cabeça e de o 
termos coroado de grinaldas.  34

 Não é assustador?! Eu sempre achei maquiavélica essa 
exigência platónica de um compromisso com a verdade, amando a 
imitação e desqualificando o não-ser da imitação. Não concordas? 
Não teria sido melhor para todos deixar o raio do homem entrar na 
cidade? Felizmente, hoje, com a imitação viral não temos esse 
problema. Para uns musa, para outros apenas videolink, a imitação 
viral deixou o pedestal e vive num acesa festa estética da produção de 
si. 

  

Abraços, 
Maurizio Lazzarato 

 Platão, A República. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. 7. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian,1993. p. 34

125.
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2. PAPAGAIOS AO ESPELHO 

Algumas histórias cruzadas 

2.1) A história do papagaio African Grey e a tradição grega 

 Chamámos esta pesquisa de Papagaios ao espelho antes de saber que Alex, um dos 

papagaios mais inteligentes do mundo, teve um encontro determinante com um espelho. Alex, 

um papagaio African Grey, foi treinado em laboratório nos Estados Unidos para aprender a 

diferenciar cores e formas a partir da repetição de perguntas em troca de pequenas 

recompensas. O seu desenvolvimento foi considerado excepcional por comparação a outros 

membros da sua espécie. Depois de vários anos sendo treinado para “aprender a falar”, um dia 

olhou-se ao espelho e ele próprio formulou uma pergunta à treinadora: “What colour?”. 

Perante a pergunta, a treinadora respondeu que ele era cinzento, isto é, “grey”. “A grey 

parrot”, ela disse, e, perante a resposta da treinadora, Alex repetiu “grey parrot” olhando-se 

longamente no espelho como Narciso na superfície das águas.  

 Naquele dia, a prova de que este African Grey era mais do que um imitador de sons 

tornou-se evidente e a sua faculdade de imitar aproximou-se de um ato de aprendizagem, um 

ato de diferenciação . “Se a força renuncia momentaneamente à sua expansão conquistadora, 35

se ela parece sacrificar a sua dinâmica repetitiva e multiplicadora, é apenas para melhor 

relançar a sua estratégia de apropriação do mundo” , diz Lazzarato. Por uma razão 36

inexplicável, Alex aprendeu(-se a si mesmo), tornando implícito que uma parte da repetição 

serve à propagação do mesmo e outra à criação de um turbilhão interno de diferença: 

produção de uma subjetividade. A capacidade de aprendizagem aliada à capacidade de 

invenção, capacita o sujeito a apropriar-se dos seus gestos pela apropriação de si mesmo.  

 Esta narrativa foi extraída de forma livre de Culture of the copy, Striking Likenesses, Unreasonable Facsimiles 35

de Hillel Schwartz, Zone Books, 1996.

 Tradução livre do francês: “Si la force renonce momentanément à son expansion conquérante, si elle semble 36

sacrifier sa dynamique répétitive et multiplicatrice, c’est donc seulement pour mieux relancer sa stratégie 
d’appropriation de monde.” Maurizio Lazzarato, Puissances de l’invention, Paris: Les empêcheurs de penser en 
rond, 2002, p. 140.
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 Mas sendo um caso excepcional, o papagaio Alex distancia-se muito da imagem 

tradicional do papagaio no imaginário ocidental, onde este é normalmente equiparado a um 

ventríloquo, mero reprodutor sem propriedade sobre os seus gestos. Enquanto ave sem 

inteligência, o papagaio comum habita o imaginário colonial e os territórios geográficos onde 

foi visto pela primeira vez na América e em África. Por associação, o papagaio é reprodutor e 

sujeito colonial, a sua faculdade de falar é desqualificada por se tratar de mera “imitação”. Por 

outro lado, simbolicamente, ele é também associado ao tempo em que os animais falavam, 

como de certo modo sugere Macunaíma, quando no final da narrativa o herói conta a um 

“louro” todas as suas aventuras e este, por sua vez, distribui a sua história pelo mundo. O 

papagaio aqui é o médium entre o mundo dos animais e o mundo dos humanos e também um 

difusor de imitações, segundo a linguagem tardiana. Como lembra Sérgio Buarque de 

Hollanda: “Conservando por especial graça divina essa faculdade (a de falar), que o irmana 

aos homens, o papagaio parece assim guardar algum vestígio daqueles ditosos tempos e, ao 

mesmo por esta virtude, se outras não lhe faltassem, poderia verdadeiramente presumir-se 

uma ave paradisíaca.”  37

 Talvez a faculdade excepcional do papagaio seja justamente a de imitar um humano 

falar e não a de falar como um humano. No entanto, no pensamento ocidental majoritário, o 

papagaio enquanto alegoria da imitação estaria mais próximo de um animal que simboliza a 

desqualificação da imitação, uma ave que deseja ser humana mas não poderá jamais ser 

humana, pois é apenas mimetizadora de algo que não lhe pertence.  

 Trouxemos o exemplo de Alex African Grey porque, ao contrário do que propõe a 

sociologia de Gabriel Tarde, a desqualificação da imitação está muito presente no pensamento 

ocidental desde Platão, mostrando-nos uma visão contrária à visão positivada de Tarde. Na 

visão clássica da imitação impede-se uma análise aberta desta capacidade como força 

propulsora da invenção (portanto, de uma diferenciação) e associa-se mais frequentemente o 

imitador ao papagaio ou ao autômato.  

 De facto, Platão entendeu muito bem o princípio ávido de toda a imitação, mas para 

ele esta avidez é vista como algo negativo e o perigo da imitação se torna o perigo de tudo 

imitar indiscriminadamente, mesmo os vícios e os defeitos. A imitação para Platão estaria 

comprometida moralmente com uma Essência, o que a impediria de proliferar. Nos seus 

 Sérgio Buarque de Hollanda, Visão do Paraíso: os motivos edênicos do descobrimento e colonização do 37

Brasil, São Paulo: Brasiliense, Publifolha, 2000, p. 259.
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textos, as imagens manifestam uma autonomia para com a verdade, o que incorre no risco da 

proliferação e do excesso. Assim, a filosofia platónica propõe uma dicotomia entre cópia e 

simulacro que bloqueia esse risco de proliferação da imitação ao distinguir qual a boa 

imitação (cópia) e qual a má imitação (simulacro). Como o simulacro é acusado de quebrar a 

relação entre modelo e cópia trata-se, como lembra Deleuze, “de assegurar o triunfo das 

cópias sobre os simulacros, de recalcar os simulacros, de mantê-los encadeados no fundo, de 

impedi-los de subir à superfície e se ‘insinuar’ por toda parte”.  Talvez por isso, o alvo da 38

condenação platónica tenha sido sobretudo a pintura, a poesia e o teatro, artes do simulacro. 

Era preciso conter o “rio das imitações”, para usar uma expressão tardiana. 

 Já Aristóteles, tradutor rebelde desta tradição que condena a imitação, toma uma 

posição diferente de Platão, adoptando o princípio da mimesis como base da sua Poética e 

reconhecendo a imitação como força natural do humano, isto é, como princípio de uma certa 

mobilidade do real. Diz Aristóteles: “O imitar é congénito no homem (e nisso difere dos 

outros viventes, pois, de todos, é ele o mais imitador e, por imitação, apreende as primeiras 

noções), e os homens se comprazem no imitado.”  Na sua defesa da imitação, esta é uma 39

ferramenta que ganha um princípio educativo ou formador e na Poética os atores das 

tragédias são incitados a imitar os sentimentos da realidade de modo a que os espectadores 

possam purgar suas paixões. Nesse processo, subsiste portanto um princípio de obediência a 

um referencial: a associação da faculdade de imitar à noção de educação. 

 Na Europa medieval e renascentista, a perspectiva aristotélica da mimesis foi 

incorporada de forma quase definitiva e tornou-se uma referência maior do século XV ao 

XVII tanto no teatro como na pintura através de uma relação direta com o realismo que irá 

fundar toda a tradição de arte figurativa. No período Renascentista, o entendimento de 

Aristóteles funda uma visão da imitação totalmente voltada para a imitação da natureza, não 

como um ato de reprodução ou de servidão, mas uma porta de acesso à criação divina, 

homenagem a deus e ao seu poder de criar a beleza. Com essa porta de acesso, cria-se uma 

base teórica para assimilar a ideia de imitação à ideia de génio pois gradualmente o ponto de 

vista do pintor, aquele que é “capaz” de imitar a natureza, substitui o ponto de vista do criador 

divino, verdadeiro e único produtor de invenções. O papel do imitador passa a coincidir com o 

 Gilles Deleuze, Lógica do sentido, São Paulo: Perspectiva, 2009, p. 262.38

 Aristóteles, Póetica, Edição Imprensa Casa Nacional da Moeda, 2010, pp. 106 e 107. 39
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papel do inventor, engendrando uma espécie de proto-subjetividade dentro da prática da arte 

mimética. “Os pintores estão na dependência da natureza: ela serve-lhes constantemente de 

modelo; eles tiram partido dos seus melhores e mais belos elementos para a copiarem ou 

imitarem.”  Este papel é no entanto restrito a um sistema referencial de valores e modelos 40

que pré-determinam a arte de imitar. 

 O mais interessante é que, de certo modo, a ambivalência do valor atribuído à imitação 

entre Platão e Aristóteles manifesta um problema antigo sobre o que significa ao certo imitar: 

fazer exatamente o mesmo ou transfigurar, imitar como um gesto de reprodução ou de 

diferenciação que poderia engendrar o gesto inventivo. Como a imitação é condicionada pela 

sua relação com a noção de original e referencial, apesar dela assegurar a ordem da 

representação, ela também tem o poder de ameaçar essa ordem e resvalar para um outro 

campo – o da invenção – o que é por vezes considerado nocivo (um simulacro, por ex.) e por 

vezes considerado um ato de genialidade (um ato de criação). Talvez por isso a aspiração 

renascentista seja caricata mas ao mesmo tempo explícita quando realça o seu poder da 

imitação: “O único meio de nos tornarmos grandes e, se possível, inimitáveis, é imitando os 

Antigos.”   41

 Se é preciso imitar para tornar-se inimitável (leia-se original) o mais curioso é que o 

pensamento moderno ocidental se tenha fundado sobre uma distinção rígida entre o 

verdadeiro e o falso, o original e a cópia, imitação e invenção, quando promove ao mesmo 

tempo uma absoluta mistura entre os campos antagónicos. Como anuncia Latour, o 

pensamento moderno comporta a ambivalência do seu movimento de purificação crítica, 

movimento que esconde o trabalho simultâneo da mediação entre mundos opostos e da 

criação de híbridos com elementos desses mundos. Nesse mundo partido em dois, nem todos 

são autorizados a reinventar-se da mesma forma, nem as suas imitações são avaliadas segundo 

os mesmos critérios. Aliás, como lembra Viveiros de Castro, não é suposto que comparemos a 

invenção do Ocidente Moderno a partir da imitação dos gregos com a reinvenção do índio a 

partir das práticas dos brancos.  

 Tradução livre do francês: “Les peintres sont dans la dépendance de la nature: elle leur sert constamment de 40

modèle; ils tirent parti de ses éléments les meilleurs et le plus beaux pour s’ingénier à la copier ou à l’imiter.” 
Giorgio Vasari, Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, Arles: “Thesaurus” Actes Sud, 2005, 
tome I, Livre II, p. 102.

 Winckelmann citado em Philipe Lecoue-Labarthe, A imitação dos modernos, São Paulo: Editora Paz e Terra, 41

2000, p. 211.
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Os europeus – mistura étnica confusa de germânicos e celtas, de itálicos e 
eslavos, que falam línguas híbridas, muitas vezes pouco mais que um latim 
mal falado (….) crivado de barbarismos, praticando uma religião semita 
filtrada por um equipamento conceitual tardogrego, e assim por diante – 
descobrem a literatura e a filosofia gregas via os árabes. Refiguram o mundo 
grego, que não era o mundo grego (ou greco-romano) histórico, mas uma 
“Antiguidade clássica” feita – como sempre – de fantasias e projeções do 
presente. Erguem templos, casas, palácios imitativos, escrevem uma 
literatura que se refere privilegiadamente a esse mundo, uma poesia imitando 
a poesia grega, esculturas que imitam as esculturas gregas. Lêem Platão de 
modos inauditos, pouquíssimo gregos, imagina-se. Enfim: inventam, e assim 
se inventam.  42

 No caso do Ocidente Moderno, o critério é platónico: trata-se de uma cópia fiel e 

rigorosa de um modelo cultural que urge por ser continuado. A originalidade da imitação 

consubstancia-se na imitação específica de um modelo. No caso do índio, o critério é o do 

papagaio colonial ou o do macaquinho de imitação: o repetidor perverte o modelo ou fica 

muito aquém dele. A originalidade da imitação não se atinge porque a imitação é “dispersa” e 

sem objetivo. 

 Então, quando o papagaio Alex se olha ao espelho e consegue mostrar que algo se 

passou nesse encontro com a sua imagem de repetidor, ele quebra esta tradição dicotómica e 

abraça a lógica da avidez tardiana permitindo a proliferação. Com ele, qualquer papagaio é 

autorizado à imitação sem finalidade, superfície e máscara ganham estatuto ontológico, 

contrariando a linhagem platónica que situa a imitação em relação a uma identidade e a um 

fundamento. O papagaio da nossa história é repetidor e o papagaio ao espelho é Narciso. 

“Onde Narciso olha é o presente. Do mais distante futuro, as coisas, ainda virtuais, vão de 

encontro ao ser; Narciso as vê, depois elas passam; escoam no passado. Narciso logo descobre 

que são sempre as mesmas. Ele interroga; depois medita. Sempre as mesmas formas passam; 

só o impulso das ondas as diferencia.”  Um Narciso repetidor, sem atribuir privilégio a 43

nenhuma das forças (imitação e invenção), atinge a sua mais que justa mistura e reativa com 

ela o pensamento tardiano. 

 Eduardo Viveiros de Castro — Encontros, apresentação de Renato Sztutman, Rio de Janeiro: Beco do 42

Azougue, 2009, p. 159.

 André Gide, “O tratado do narciso (teoria do símbolo)”, Trad. André Vallias, 2013, Disponível em: 43

<http://www.culturaebarbarie.org/sopro/arquivo/gide.html#.VKraWcbayOM> Consultado a 13 de Novembro de 
2013.

http://www.culturaebarbarie.org/sopro/arquivo/gide.html#.VKraWcbayOM
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2.2) Papagaios ao espelho do contemporâneo 

Se pegarmos num limão e perguntarmos aos presentes se sabem que coisa é 
aquela, todos dirão que é um limão e ficarão com isso cientes de que sabem 
o que é “ser um limão”. Façamos em seguida o seguinte trabalho: espetemos 
quatro palitos curtos num dos lados do limão, de forma que o limão possa 
apoiar-se neles como um animal se apoia na quatro patas; na parte que ficou 
voltada para cima, dum dos lados, enfiemos duas amêndoas peladas, como 
duas orelhas espetadas; mais abaixo, no sítio que seria o focinho (pois a 
coisa está a ganhar uma certa forma), apliquemos uma moeda pequena, de 
cobre. Na ponta oposta espetemos um arminho recurvo e perguntemos então 
aos presentes se sabem que coisa é aquela. Se o trabalho for feito com arte, 
os presentes dirão em uníssono: é um porco, ou um porquinho conforme a 
sensibilidade linguística de cada um (…). Diz-se que aqui é um “porco”, 
embora se saiba que o não é, porque por outro lado se sabe, graças à forma 
dada ao limão, que a intenção é imitar, sugerir, recordar a forma de um 
porco. Forma por forma, sem qualquer espécie de essência, e eis-nos 
chegado ao ponto fundamental.  44

 Comecei a chamar de papagaios ao espelho ao modo como a vida individual 

contemporânea se mistura atualmente numa rede de viralidade processual e coletiva em que 

milhões de cérebros participam e podem ser afetados por uma mesma ideia ou imagem, 

promover sua distribuição e compartilhamento, assim como organizar um movimento de 

opinião ou de reflexão, sem por isso precisarem encontrar-se fisicamente ou separar a sua 

ideia individual de outra ideia individual. Gabriel Tarde ficaria talvez surpreendido com a 

extrema adequação das suas teorias sobre a propagação exponencial da imitação e sobre a 

avidez, olhando a replicação da população mundial, a proliferação de combinações genéticas 

para novos organismos geneticamente modificados, as mobilizações sociais mundiais 

convocadas de forma quase instantânea pelas redes, o hacking, a biopirataria, a propagação 

viral da informação entre cérebros conectados por redes sociais através de smartphones, 

notebooks, ipads e todo o género de apps, o movimento queer e transgênero, a inseminação 

artificial, a reinvenção hormonal de si, etc.  

 Mais do que uma reinvenção não-sobrenatural de uma espécie de telepatia, a imitação 

“viral” por via de redes sócio-técnicas extensas é hoje a efetivação de um modo de 

comunicação planetário que de certa maneira altera a base do pensamento tardiano, ainda 

marcados por uma certa raridade nos processos. Na possibilidade de estarmos conectados 

 Alberto Pimenta, A magia que tira os pecados do mundo, Lisboa: Edições Cotovia, 1995, pp.101 e 102.44
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diariamente a outros cérebros, as nossas vidas individuais podem retro-alimentar-se da 

propagação viral (e vital) de imagens e signos. Ninguém sabe ao certo o que podem estas 

novas redes intersubjetivas e como elas se diferenciam das redes sociais mais antigas 

praticadas pela circulação geográfica de objetos, mercadorias, etnias e narrativas. A conexão 

aberta entre os cérebros e a sua possibilidade de cooperação precisa ser considerada em 

termos de potencial e não pode ser desligada do sistema capitalista em que está inserida, pois 

o capitalismo faz coincidir máquinas sociais e técnicas, onde a sua “axiomática nunca é por si 

mesma uma simples máquina técnica, ainda que automática ou cibernética”.  45

 Imaginemos então os indivíduos contemporâneos das sociedades pós-industriais como 

papagaios ao espelho e em rede. Quando o espelho e o papagaio se misturam, a invenção e 

imitação se comprazem em suas tendências mistas. No espelho não existe um único reflexo, 

como se encantaria o gosto tradicional, mas um jogo de espelhos, proliferação dos simulacros 

como temia Platão. E no papagaio, existe mais do que o mero mimetizador do tempo colonial 

mas lei global do antropófago. Pela repetição, imitação e redistribuição de imagens, signos e 

códigos, estes papagaios ao espelho pretendem instigar seus territórios existenciais, mesmo 

que de forma temporária. Pela imitação e pelo contágio delimitam as suas redes de afetos. 

Assim vistas, a repetição e a imitação são ferramentas de sobrevivência da rede, o Eu-

papagaio replica para poder atingir como na linguagem de Simondon uma meta-estabilidade, 

ver-se ao espelho e encontrar no espelho uma definição ou um amor irreversível como 

Narciso e a partir daí reinventar-se. Em frente ao espelho, de um ciberespelho, o papagaio 

encontra a mise-en-abîme, um sem fundo inesgotável, onde o crescimento das suas repetições 

se desdobra num caos de reflexos e possíveis. A pergunta retorna: mas o que é afinal um 

indivíduo? Um papagaio em rede, uma composição diferencial de imitações, tendências de 

mercado, herança cultural, apropriação de imagens ou conteúdos das redes, roubo, plágio, 

seguidismo, estatísticas do Facebook, estatísticas de eleições, profissão, género, hormónios, 

paracetamol, títulos bancários, dildos, masturbação, e tudo aqui que ele não é, não foi, poderia 

ser, será. A questão é portanto tardiana embora ultrapasse o seu âmbito histórico. 

 Em Return of the real, Hal Foster introduz de certo modo este problema da expansão 

da imitação através do exemplo da produção em série de Andy Warhol e da sua compulsão à 

repetição. Ainda que o sentido da repetição nas obras seriais da pop art seja extraído em 

 Gilles Deleuze & Félix Guattari, O Anti Édipo – Capitalismo e esquizofrenia , Lisboa: Assírio & Alvim, 1966, 45

p. 262.
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termos psicanalíticos e que por isso a repetição esteja diretamente associada à repetição de um 

trauma, o que nos interessa neste exemplo é que Andy Warhol seja de certo modo considerado 

um papagaio ao espelho dentro da máquina de repetição capitalista, onde os elementos são 

continuamente integrados dentro da subjetividade de forma repetida e serial. Diz Andy: “Sou 

também um máquina, faço (ou consumo) imagens-produto em série também, dou tão bem (ou 

tão mal) quanto recebo.”  Para ele, a repetição de elementos da sociedade de produção e 46

consumo e o uso de elementos seriais dessa produção na pop art acompanham o próprio 

movimento maquinal do capitalismo e da produção, não só de forma a expô-lo como a 

pervertê-lo, o que leva Foster a questionar-se se existe de facto algo que se possa chamar de 

sujeito em Warhol. A pergunta “existe alguém em casa dentro do autômato?”  é a pergunta 47

que Foster nos deixa, o que nos lembra a sociologia tardiana: que uma repetição/imitação 

necessita em última instância de buscar o seu movimento de diferenciação, sob pena de causar 

anestesia e estagnação do movimento pela uniformização. 

 O antídoto para esta estagnação estaria talvez no que Benedito Nunes escreveu a 

propósito da obra de Oswald de Andrade num pequeno ensaio com o nome de Oswald canibal 

em 1979 e em que Nunes tenta entender porque o movimento antropófago reivindicado por 

Oswald foi recebido pela crítica brasileira (particularmente por Heitor Martins) como mera 

continuação de um movimento artístico já existente na Europa, sendo até certo ponto 

considerando um movimento pouco original por essas razões, um movimento artístico 

papagueador. Para Nunes, mesmo que a interferência real das correntes artísticas europeias 

nas reflexões e propostas de Oswald de Andrade tenha sido bastante notória e essa seja uma 

característica do modernismo brasileiro, este facto não retira a singularidade do movimento 

antropófago brasileiro, nem pode anular o seu poder subversivo de imitação e apropriação. A 

imitação ativa de Oswald é justamente a sua capacidade de apropriação: 

Não nos admiremos pois, que Oswald tenha pescado nas águas não-
territoriais do mare nostrum da época. Nossa discordância com Heitor 
Martins começa justamente quando o ensaísta de Canibais Europeus e 
Antropófagos Brasileiros transforma essa pescaria num pecado, e diminui, 
em razão dela, até à total liquidação de sua originalidade, o conteúdo 
específico das formulações antropofagísticas de Oswald de Andrade. 
Aceitamos os fatos principais do roteiro intelectual oswaldiano e 

 Hal foster, Return of the real, In: Revista Concinnitas, Ano 6, vol 1,nº8, Julho 2005, p. 165.46

 ibid. ,p.165.47
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discordamos da interpretação segundo a qual a antropofagia de 1928 se 
reduz às matrizes do canibalismo europeu (...), e que, portanto, Oswald de 
Andrade se afirmaria apenas como divulgador de “certos experimentalismos 
europeus”, quanto à função de sua obra no processo do movimento 
modernista.  48

 Nunes reconhece que, de facto, “a imagem do canibal estava no ar” nos movimentos 

artísticos europeus mas que se quiséssemos fazer uma arqueologia da imagem do canibal,  

“quem se aventura a estabelecer os antecedentes literários privilegiados que ela teve, será 

obrigado a recuar de autor a autor, indefinidamente. Esta imagem, que a nenhum autor 

pertenceu fez parte de um repertório comum a todos, e a todos serviu”.  Trata-se portanto 49

mais uma vez de uma questão ética: porquê atribuir ao movimento brasileiro um caráter 

secundário, quando existe um fundo comum de imagens e símbolos que europeus e brasileiros 

partilham por sua história colonial? 

 Segundo Antonio Candido, a antropofagia oswaldiana recebe a influência europeia 

para “mergulhar no detalhe brasileiro”. O detalhe de ser “um povo latino, de origem cultural 

europeia, mas eticamente mestiço, situado no trópico, influenciado por culturas primitivas, 

ameríndias e africanas” , permite-lhe entrar no processo de imitação-invenção (isto é, de 50

variação) de elementos de influência europeia e pré-cabralina, criando uma base dupla da arte 

brasileira sobre o conhecimento da escola (influência europeia) e da floresta (influência 

ameríndia). 

 Tanto para Nunes como para nós, a antropofagia seria a verdadeira lei da imitação. Lei 

dos papagaios ao espelho e em rede, lei que consome o outro por vias multi-direcionais, que 

imita para poder diferenciar, máquina de descentralização e desterritorialização dos poderes 

que cresce ilimitadamente para além do “eu”, lei do acaso e da fome onde “a indefinição do 

lugar de produção corresponde à indeterminação da forma das subjetividades produzidas”.  51

Ainda assim, surgem, como já mencionámos no capítulo anterior, perguntas relativas à forma 

como a expansão da força-imitação se exprime socialmente e como ela pode aumentar ou 

bloquear o poder de criação e de diferenciação, o que se poderia colocar na terminologia de 

 Benedito Nunes, Oswald Canibal, São Paulo: Editora Perspectiva, 1979, p. 13.48

 ibid., p. 15.49

 ibid., pp. 32 e 33.50

 Michael Hardt & Antonio Negri, Império, Trad. Berilo Vergas, 4ª edição, Rio de Janeiro: Record, 2002, p. 217.51
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Tarde como o limite entre o autômato e o gênio. Gostaríamos de trazer estas perguntas para 

um exemplo concreto no próximo capítulo. 
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não é “viral”… é só vento abrindo caminhos 
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CARTAS 

Querido Papagaio Alex, 

Aqui em São Paulo, bem no olho do furacão dos povos misturando o 
mundo, olho para um caixote de lixo e começo por imaginar um corpo 
costurado ao meu. Logo imito esse corpo velho, com cheiro de vinho 
velho, cigarro velho, um pouco de merda e restos de arroz com feijão 
velho. Numa mão, um saco de plástico repleto de latas de refrigerante 
para equilibrar o lado esquerdo. Noutra mão, um pedaço de uma 
cadeira de plástico apanhada no lixo para avançar como bengala. O 
bengalado sou eu. Infelizmente, a experiência da imitação no seu todo 
não dura mais do que cinco minutos. Cambaleio pelas ruas. Todo eu-
ele sou uma longa curva para a esquerda, para a direita, e para a frente, 
uma mergulhada curva em direção ao chão. Durante segundos, sento-
me, fico entre a boca do metro e a porta da papelaria Kalunga a pedir 
trocados enquanto os pés descalços viram pretos. Depois, não 
conseguindo lidar com a profundidade, largo o mendigo numa sarjeta 
e decido avançar rapidamente: República, Largo do Arouche, 
Jaguaribe. Mais à frente, já perto do Largo de Santa Cecília, vejo 
passar a criança do Nietzsche e simplesmente dou-lhe um pontapé no 
queixo. Apesar do experimentalismo ter inicialmente sugerido que o 
meu corpo se abrisse como o da criança, prefiro a busca entaramelada 
de peles diversas, procuro-me na mudança de corpo. Encontro 
imediatamente uma rua onde tudo flui: primeiro imito uma empregada 
obesa da Kalunga, depois um cobrador de ónibus na pausa do almoço, 
depois uma dançarina que faz performance política na rua com 
perucas de cabelo verdadeiro de índia, depois um índio num buraco a 
fumar crack, depois um colecionador de ideias orgânicas que planta 
feijão mulato com algodão na janela por cima do buraco. Entre 
compor com a miséria do velho e a afirmação de potência da criança, 
escolho a apropriação de imagens pela esquiva e pela velocidade. 
Movimento-me muito para que o movimento aceda a mais movimento 
e a mais movimento e a mais movimento. E quanto mais movimento 
atinjo, mais me sinto capturada, mais corro. Imito, imito imito. 
Recomeço numa ponta de desconhecido, degluto todas as peles até ao 
conhecido tutano. Viro budista, recomeço o mundo. Imito. Aproximo-
me da causa dos bichos, do corpo virar bicho e mudo-me para a 
floresta amazónica. Infelizmente, também passo muitas horas no 
computador pesquisando a palavra “cínico” e de manhã só consigo 
estudar Platão e ler sobre simulacros. Em dias assim, sinto que a 
mudança de pele nos mostra a escassez do eu. Sinto-me doente, como 
se o Eu tivesse desertado e precisasse de confirmar que isso é terrível. 
Vou ao médico e digo-lhe: Doutor, hoje abri os olhos e percebi que 
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estava noutro corpo. E o médico olha para mim com alguma 
preocupação, manda-me fazer análises, mede o meu sangue, fotografa 
o meu osso, mapeia tecidos, pede averiguações genéticas e logo 
descobre que o meu nível de virtual é alto mas que os exames indicam 
uma pessoa com fraca possibilidade de auto-poiesis. 

beijo, 
X 
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3. FORÇA VARIAÇÃO E TRABALHO IMATERIAL 

O humano que varia em Holy Motors de Léos Carax  

3.1) Força-variação  

 Em Holy Motors, o último filme de Léos Carax de 2012, Monsieur Oscar é uma 

personagem que tem o poder de se multiplicar em vidas de outras pessoas sem por isso 

encontrar um novo homem ou projetar uma unidade possível desses fragmentos de pessoas. 

Neste filme, Oscar tem um trabalho peculiar cuja atividade principal é mudar de identidade e 

de aspecto, repetindo e interpretando vidas de outros, previamente estabelecidas e preparadas 

para ele poder intersectá-las. A personagem central é acompanhada de um luxo de variações 

de si mesma, seu trabalho é ser uma máquina de imitar outros, sem por isso deixar de ser ela 

própria ou construir uma nova figura cumulativa. Oscar é apenas o ator que transita entre 

vidas, anda pela cidade de Paris transitando subjetivamente. Em Holy Motors, a força-

variação entre imitação e invenção alimenta os “motores sagrados” da existência numa 

relação de sentido com um plano mais universal. Assim, no final do dia, quando Oscar 

termina a sua jornada de trabalho, vemos como muitos outros homens e mulheres performam 

o mesmo tipo de trabalho durante as suas jornadas pela cidade como Sísifos agrilhoados à 

eterna simulação e variação subjetiva. 

 Trata-se de um filme muito interessante para a nossa pesquisa porque ele conecta a 

capacidade contemporânea de composição de força-imitação e força-invenção com a 

execução de um trabalho muito específico que está entre a vida e a representação da vida. 

Oscar é um corpo que varia entre diferentes figuras reconhecidas por nós espectadores como 

diferentes personagens e traz essas vidas à sua vida, reproduzindo-as como semelhantes à sua, 

isto é, como propriedade sua. No final, pouco sabemos sobre a sua vida particular, mas somos 

testemunhas desse corpo que varia no seu aspecto, no seu tom de voz, na cor de cabelos, nas 

suas roupas, na sua corcunda, manifestando outras possibilidades de ser. Conhecemos Oscar 

através do seu trânsito entre outros. 
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 Não sabemos bem a partir de onde, para onde ou porque varia Oscar, pois ele parece 

ter perdido uma referência para o movimento, isto é, o seu “invariante” a partir de onde o 

movimento vital aconteceria. A vida de Oscar funciona como um laboratório subjetivo, onde 

o ser-ator Oscar sobrepõe-se ao ser-humano Oscar, onde uma experimentação é 

simultaneamente imitação e invenção de si, sem limite do espaço de representação.  

 Oscar é uma figura que não se detém em nenhum lugar, mas também não busca 

nenhum lugar. Não existem câmera, palcos, testemunhas e não podemos dizer que Oscar 

representa exatamente as vidas de outros ou que é representado por elas, pois este homem 

apenas pode ser olhado a partir da sua mudança, isto é, ele constantemente amplia o 

horizonte móvel onde se faz e desfaz com os outros. Por outras palavras, ele é na medida em 

que pode mudar, ele é pura força variação. E o que resta? Talvez o que Deleuze aponta em 

Imagem-Tempo, “forças, nada mais senão forças. Mas a força já não se refere a um centro, 

nem defronta um meio ou obstáculos. Só defronta outras forças, refere-se a outras forças que 

afecta ou que a afectam”.  52

 Ao longo do filme, Oscar será diferentes Oscars: um banqueiro que imaginamos 

inicialmente como o “verdadeiro” Oscar; uma mulher pedinte; uma figura saída de jogos 

virtuais que vive uma sequência de aventura; uma figura monstruosa que come flores e 

cabelos, um pai que leva a sua filha adolescente a uma festa; um acordeonista; um assassino a 

soldo que aparenta ter saído de um videogame antigo; um assassino de alguém igual a si 

mesmo; um velho no seu leito de morte; um pai de família cuja família são chimpanzés, etc. 

 Ao longo de todo o filme, ele muda de vida, imitando estas vidas que estão já a 

decorrer antes dele chegar a elas e que também podem seguir o seu curso normal depois que 

ele as abandona. No fim do dia, o filme não termina com o seu regresso a casa pois, apesar de 

conservar o seu nome durante todo a narrativa, ele não possui casa própria, nem mesmo uma 

vida que seja só sua e por isso não regressa à sua vida depois de mais um dia de trabalho, ele 

continua a variar de Oscar 1 a Oscar 2, de Oscar 2 a Oscar 3 e daí em diante. Como diria 

Deleuze: “Não há ‘potência do falso’ (...) A potência enquanto potência não existe senão na 

forma de uma série de potências: a1, a2, a3 (...), a potencialização não existe senão na forma 

 Gilles Deleuze, Imagem-Tempo - Cinema 2, Lisboa: Assírio e Alvim, 2006, p. 181.52
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de uma série de potências (...). A noção de potência é inseparável das diferenças de 

potências.”  53

 Em Holy Motors, toca-se uma certa fugacidade da vida contemporânea mediada pela 

lei do movimento. Uma “existência genérica” em que nada mais existe do que a possibilidade 

de captar e capitalizar a potência de variação entre um e muitos e a potência de diferenciação 

entre as diferentes variações – identidade zapping. Trata-se de um quase-anonimato: o nome 

deste homem apenas serve para traçar o percurso de um corpo mas separa-se de outras 

camadas que o nome tradicionalmente carrega: assinatura, identidade narrativa, memória, 

linearidade, unidade. Trata-se de uma volatilidade que é quase um lugar comum: o conteúdo 

da vida deste homem não é uma psicologia, nem um conjunto de valores, nem um plano de 

vida, nem um traço emocional específico, mas sim um roteiro de uma miríade de vidas e de 

experiências possíveis. 

 Temos a sensação que nada parece colar ou aderir ao corpo, que nada se guarda 

efetivamente e que tudo apenas passa. Por isso, não é sensato tentar sintetizar a vida de Oscar 

através de um conceito ou mesmo da coleção de pessoas que Oscar apresenta porque se trata 

de uma vida que se entrega à variação e nessa variação há uma contínua ressignificação do 

valor que a sua vida individual representa, assim como do valor da própria imitação e 

invenção. Por outras palavras, há uma variação de valores existenciais heterogéneos e, ao 

mesmo tempo, uma certa dissipação da unidade psicológica, uma abdicação da unidade, uma 

dissolução e um cansaço. 

3.2) Força-variação no campo produtivo  

 Para ir um pouco mais longe em Holy Motors, torna-se fundamental ver esta 

personagem e esta narrativa cinematográfica dentro de um contexto mais amplo do campo do 

trabalho e da produção contemporânea. No filme, sabemos que Oscar muda de vida porque 

 Tradução livre do francês:  “Il n’y a pas ‘la puissance du faux’ (…) La puissance en tant que puissance n’existe 53

que sous la forme d’une série de puissances: a1, a2, a3 (…) , la potentialisation n’existe que sous la forme d’une 
série de puissances (...) La notion de puissance est inséparable des différences de puissances.” Gilles Deleuze, 
Cinéma, cours 45, 08/11/83, Disponível em: <http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=261> 
Consultado a 15 de março de 2013.

http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=261
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esse é o seu trabalho. Só dentro do campo do trabalho e da produção podemos ver Oscar ao 

serviço da variação, não existe qualquer fora-de-cena nem qualquer fora-do-trabalho, nem 

qualquer vida que se possa enxergar fora da missão que lhe é passada por um patrão. Parece 

existir uma coincidência total entre trabalho e vida e, nessa coincidência, Oscar é uma bolsa 

de livre criação de valor, o seu trabalho é produzir continuamente o valor do seu trabalho. 

 Nessa relação com a produção, podemos pensar Oscar como motor da sua reinvenção 

ou, pelo contrário, como uma força inteiramente capturada por um sistema que o reinventa à 

força, ou seja, um autômato telecomandado por forças externas, como o capitalismo 

selvagem, a tecnologia ou o próprio cinema. Se eventualmente podemos pensar que Oscar 

busca atingir uma certa satisfação emocional através do uso de estilos de vida variados e 

contrastantes, também podemos ver o cansaço com que passa de um encontro a outro, pois 

cada vez que volta à sua limousine (que é também o camarim onde prepara novas 

personagens) parece sempre mais cansado, sem vontade de comer ou de falar. Nessa 

perspectiva e para usar uma expressão puramente económica, o corpo deste homem-variação 

não possui padrão-sujeito, ele é fonte livre de criação de valor subjetivo. No mundo de Holy 

Motors, a função-sujeito parece reduzida ao mínimo, enquanto o corpo é intermediário e 

acesso a bases de dados de subjetividade prontas a consumir e produzir, ele é plataforma de 

visibilidade de todos os processos e por isso é ele quem se torna realmente cativo desta 

especulação sobre a força processual e virtual de Oscar. 

Afinal, o que nos é vendido o tempo todo, senão isto: maneiras de ver e de 
sentir, de pensar e de perceber, de morar e de vestir? O fato é que 
consumimos, mais do que bens, formas de vida — e mesmo quando nos 
referimos apenas aos estratos mais carentes da população, ainda assim essa 
tendência é crescente. Através dos fluxos de imagem, de informação, de 
conhecimento e de serviços que acessamos constantemente, absorvemos 
maneiras de viver, sentidos de vida, consumimos toneladas de 
subjetividade.  54

 Neste sistema de especulação, uma identidade estável, linear, orientada em fases 

previsíveis, revela-se obsoleta. Ela serve no máximo para trocar, é uma reserva, um pouco 

 Peter Pal Pélbart, “Poder sobre a vida, potência da vida”, Revista Lugar Comum nº17, Rio de Janeiro: E-54

papers, 2002, p. 34.



!53

como hoje guardamos um cordão de ouro em casa na esperança de um milagre. É possível 

admitir, portanto, que todo o processo de subjetivação de Oscar é “a” moeda de todas as 

trocas e que não existindo objetivo a atingir, é a sua capacidade de movimento (de variação) 

entre imitação e invenção que está sendo produzida e consumida e não necessariamente os 

seus sub-produtos, isto é, as identidades que Oscar representa, as ações que ele realiza, etc. As 

vidas individuais não valem por si, nenhuma vida é mais singular do que outra, nem mesmo a 

vida do ator dentro da limousine-camarim. Nada disso interessa. Nenhuma vida individual 

interessa comparada ao acesso à miríade de possíveis outras vidas. Talvez por isso, cada vez 

que Oscar muda de pele, estas experiências são muito curtas e operacionais, pois não é 

relevante o que se passa em cada vida. Na melhor das hipóteses, estas vidas sem valor próprio 

apenas continuam a desenrolar-se em off, como um mundo de virtuais, ou uma espécie de 

reserva de ser, a que Oscar poderá um dia eventualmente voltar. Nas palavras do realizador de 

Holy Motors, “o filme seria então uma espécie de ficção científica, onde homens, bichos e 

máquinas se encontrariam em vias de extinção – ‘motores sagrados’ solidários, ligados por 

um fundo comum, escravos de um mundo cada vez mais virtual, um mundo de onde 

desapareceriam pouco a pouco as máquinas visíveis, as experiências vividas, a ação”.  55

 O filme de Carax faz-nos pensar sobre um movimento próprio das identidades zapping 

e ainda assim parece que não atinge o mais fundo da questão: a noção de humano. Existiria 

com afeito alguma variação do humano em Holy Motors? Se pensarmos do ponto de vista do 

seu desejo, podemos perceber o ser individual de Oscar como vítima de uma captura 

maquínica (autómato), ou como motor de potência de criação de si (génio). Por um lado, 

quando a personagem deste filme escolhe algo, parecemos ver o seu cansaço em performar a 

variação de um sistema que já escolheu por ele uma certa gama de escolhas. Por outro lado, 

temos a sensação de que ele está comprometido com uma necessidade vital de fuga e de 

reinvenção de si mesmo, ao mesmo tempo que parece buscar sua própria dissolução (e 

dessubjetivação) na variação. Neste segundo caso, vendo o caso mais de perto, tocamos um 

certo pensamento benjaminiano sobre a técnica aplicado à subjetividade, a ideia de que seria 

possível atingir uma reprodutibilidade quase total das variações infinitas da subjetividade, o 

que retiraria eficazmente a carga aurática do “ser humano raro”. Oscar libertar-se-ia pela 

variação, do peso de ser um “ser especial”, modulando sua existência a partir de outras 

 Tradução livre do Dossier de Imprensa de Holy Motors: <http://www.festival-cannes.fr/assets/Image/Direct/55

046190.pdf> Consultado a 22 de Janeiro de 2013. 

http://www.festival-cannes.fr/assets/Image/Direct/046190.pdf
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premissas. “A singularidade liberta-se assim do falso dilema que obriga o conhecimento a 

escolher entre o carácter inefável do indivíduo e a inteligibilidade do universal.” , dirá 56

Giorgio Agamben. 

 Nesse sentido, em Holy Motors, a noção de autômato capturado por um sistema não é 

necessariamente equivalente à prática da imitação, nem a criação é equivalente à prática da 

invenção. Pelo contrário, os sistemas de valores atribuídos à capacidade de invenção e 

imitação dependem e variam com a capacidade de variacão deste personagem entre ambas as 

forças. Trata-se de uma exigência de variação constante que, pouco a pouco, parece dispensar 

um centro invariante a partir do qual o seu movimento procede, imitação e invenção 

misturam-se. Se pouco mais podemos avançar sobre o que é esta vida, é precisamente porque 

o tempo é “potência do falso” ou “força falsificante” como diria Deleuze, buscando uma 

multiplicidade irredutível e desprezando o fundamento do seu movimento . Esvaziado de 57

finalidade e de fundamento, Oscar mostra-se numa relação estreita com o simulacro que deixa 

de rivalizar com o modelo (de uma identidade fundadora e verdadeira) e se lança num “devir-

louco, um devir ilimitado (...) um devir subversivo das profundidades, hábil a esquivar o 

igual, o limite, o Mesmo mas nunca igual”.  Trata-se de uma força-variação que escapa para 58

fora de si, que procura liberar-se do “ser profundo” a partir do qual tudo varia e se lança no 

sentido de um pluralismo existencial sem precedentes, isto é, de uma proliferação. Aqui, a 

relação com a imitação e invenção é portanto muito mais tardiana ou lazzaratiana do que 

platónica ou aristotélica. 

 Giorgio Agamben, A comunidade que vem, Lisboa: Editorial Presença, 1993, p. 11.56

 Em Imagem Tempo - Cinema 2, Deleuze dedica um capítulo à separação entre um regime orgânico e de um 57

regime cristalino da verdade em cinema. O regime da verdade orgânica possui continuidade, linearidade, 
relações espácio-temporais localizáveis, conexões causais e lógicas e relação entre o real, o imaginário e a 
metamorfose é funcional. Já o regime cristalino torna indiscerníveis o real e o imaginário e cria todo o tipo de 
movimentos anormais ou falsos do tempo, trazendo ao tempo a sua potência de falso e ao falso a sua potência 
artística e criadora.

 Gilles Deleuze, Lógica do sentido. 5ªedição, São Paulo: Perspectiva, 2009, p. 264.58
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3.3) Trabalho 

 O exemplo de Holy Motors aponta para um principio de subjetivação atual onde a 

capacidade de variação torna-se uma questão de sobrevivência e uma questão de produção. 

Nesta economia subjetiva, para poder ser “alguém” é preciso ser outro e para poder ser outro é 

preciso por momentos ser “ninguém”, esvaziar-se de si e conectar-se a outros. Aí coincide o 

trabalho enquanto produção da variação do valor subjetivo, simultaneamente autónomo da 

macro-perspectiva das relações de poder e hegemónico na pré-configuração de uma dinâmica 

precisa entre imitação e invenção que visa o crescimento ilimitado da variação. 

 O significado do trabalho neste filme é a ressignificação permanente do afeto: colocar 

o corpo a produzir situações emocionais e com elas produzir desdobramentos e 

redobramentos psicológicos. Trata-se de produzir e o afeto é o lugar da verdadeira produção.  59

O trabalho aqui visa produzir a forma de vida, fazê-la atravessar diversas formalizações, 

estender o “si próprio” até outras vidas e nesse movimento vertiginoso produzir a 

possibilidade de outra vida, os possíveis de outras vidas, mesmo dentro de possibilidades já 

discriminadas. Não se trata de um mundo ambivalente, como poderíamos pensar, mas de um 

mundo extremamente exigente. A exigência deste mundo é tamanha que neste trabalho de 

aplicar a capacidade de produzir e modular formas de vida, o sujeito é ao mesmo tempo 

vítima (da especulação existencial, da produção e consumo de subjetividade) e um motor 

sagrado (da criação da possibilidade de outra vida). Enquanto indivíduo, trata-se de uma vida 

investida na totalidade do ciclo de produção, reprodução e consumo de subjetividade até que a 

!  É óbvio que a coincidência entre afeto e produção não começa em Holy Motors e muito menos neste século. Já 59
em 1970, Pierre Klossowski escrevia La Monnaie vivante, livro preferido de Foucault, onde nos mostrava que a 
presunção de divisão entre afetos e objetos fabricados não impedia que estes se misturassem muito mais do que 
poderíamos supor. E por isso o indivíduo como moeda vida torna-se a figura principal nesta obra, revelando a 
aliança entre a capacidade de produzir e sua capacidade de afeto. Em Do Sentir, uma obra mais afastada da 
crítica política escrita em 1993, Mário Perniola também tocará a relação entre sentir e produzir através da noção 
de já sentido e de sensologia, conceitos que segundo ele acompanham a contemporaneidade, constituindo um 
repertório de emoções e sentimentos pré-determinados que dispensam o sujeito do esforço de sentir. O já sentido 
seria um repertório exaustivo de sensações e de afetos que apenas se podem reproduzir, repetir, um repertório 
constituído a partir da afirmação planetária de sistemas capitalistas e do uso da emoção como lugar de controlo. 
Diz o autor que “hoje já nada escapa ao sentir (...) O sentir adquiriu uma dimensão anónima, impessoal, 
socializada que exige ser recalcada (...) Após os anos 60 tornou-se mais difícil do que nunca por todos aqueles 
que não compreenderam que o já sentido ocupou progressiva e inexoravelmente o lugar do sentir” (in Mario 
Perniola, Do Sentir, Edições 70, Lisboa, 1993). Perniola fará da sua obra, uma história da distribuição do lugar 
das emoções e do sentir nas sociedades ocidentais e mostra-nos como só a partir do século XX se unem 
definitivamente o controlo ideológico e burocrático ao controlo sensológico dos indivíduos, tocando pontos 
decisivos para entendermos a substituição da sociedade disciplinar do séculos. XVIII e XIX pelo modelo da 
sociedade de controlo do século XX.
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individualidade se torne praticamente irreconhecível, diluída na generalidade de todas as 

vidas. 

 Nas suas aulas publicadas em Gramática da Multidão, Paolo Virno deixará claro que a 

força de trabalho contemporânea é hoje mais do que nunca uma força genérica, uma potência 

transformada em mercadoria que hoje se realizou em sua plenitude e constitui uma força ou 

capacidade geral sem domínio técnico específico (ele refere-se entre outras coisas ao 

crescimento da prestação de serviços e ao crescimento das empresas Tech). Esse uso lato do 

corpo como força de trabalho genérica, é para Virno a verdadeira concretização da noção de 

biopoder pensada por Foucault. Se a força de trabalho é genérica e constitui toda a vida e sua 

potência (seus virtuais) e pode incluir capacidades genéricas como falar e pensar, produz-se 

uma divisão do trabalho aleatória, um jogo aleatório de hierarquias, indiferenciação entre os 

nomes e as competências, que assujeitam o corpo e o sujeito na totalidade da sua vida. Torna-

se difícil discernir o verdadeiro alcance desta visão do trabalho pois ela parece estar ancorada 

sobre um movimento aberto de equivalência: a capacidade de produzir se torna equivalente à 

capacidade de consumir, a capacidade de consumir se torna equivalente à capacidade de 

sentir, a capacidade de sentir se torna equivalente à capacidade de produzir e assim 

sucessivamente. A capacidade de produzir é, na verdade, a capacidade de produzir o valor do 

trabalho e da produção. Por outras palavras: 

O capital explora progressivamente toda a gama de nossas capacidades 
produtivas, nossos corpos e nossas mentes, nossas capacidades de 
comunicação, nossa inteligência e criatividade, nossas relação afetivas 
mútuas, etc. A própria vida foi atrelada ao trabalho.  60

 Esta abertura (ou esvaziamento, depende do ponto de vista!) do conceito de trabalho 

toca a noção de trabalho imaterial elaborada por autores como Lazzarato e Negri em diálogo 

com o desenvolvimento de redes de comunicação globais e de trabalho intelectualizado que 

toma cada vez mais expressão logo a partir dos anos 70/80. Essas transformações permitem 

transformar e ligar o conceito de trabalho a “uma atividade abstrata ligada às subjetividades”  61

 Michael Hardt & Antonio Negri, Declaração - Isto não é um manifesto, São Paulo: Edições N-1, 2014, p. 24.60

 Antonio Negri, “Trabalho imaterial e subjetividade”, In: Maurizio Lazzarato e Antonio Negri, Trabalho 61

Imaterial - formas de vida e produção de subjetividade, Rio de Janeiro: DP&A, 200l, p. 21.
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e como colocou Michael Hardt em conjunto com Negri: “O mundo é trabalho. Quando Marx 

designou o trabalho como substância da história humana (…) ele não errou por ir longe 

demais, mas por não ir suficientemente longe.”   62

 Ainda que a noção de trabalho imaterial não dê conta de todas as modalidades do 

trabalho contemporâneo, ela também não pretende resumir a maquinaria sócio-económica ao 

trabalho intelectual nem tão pouco reduzi-la a uma forma unívoca de assujeitamento. Essa 

noção de trabalho imaterial expandido deve ser entendida, na visão destes autores, tanto do 

ponto de vista das formas de assujeitamento como da criação de subjetividades alternativas e 

de redes de cooperação social. Trata-se no fundo de uma mudança do centro gravítico em 

torno do qual orbita a noção de produtividade: 

O trabalho é ao mesmo tempo sujeição e subjetivação, “o trabalho de si 
sobre si” – de tal maneira que todas as noções seja o livre arbítrio ou o 
determinismo do sujeito devem ser descartadas. A subjetividade é definida 
simultaneamente e igualmente pela sua produtividade e sua produtibilidade, 
a sua aptidão para produzir e ser produzida.  63

 Se o trabalho pode então ser visto como um processo de criação de valor, de um 

trabalho sobre si, essa valorização é transversal à produção de subjetividade que anima os 

processos produtivos, onde “o trabalho não deve simplesmente ser definido como atividade, 

qualquer tipo de atividade, mas especificamente como atividade que é socialmente 

reconhecida como produtora de valor”.  64

 Não se pode portanto separar a produção de subjetividade de Holy Motors do trabalho, 

pois trata-se de uma relação de produção de valor em dois sentidos: a criação de um campo 

laboral específico e a criação de um campo subjetivo específico interligados pela centralidade 

da força-variação. Por outras palavras, a produção do valor do trabalho e a produção de valor 

subjetivo coincidem com uma variação acelerada do valor da imitação e da invenção inerente 

 Tradução livre do inglês “The world is labor. When Marx posed labor as the substance of human history (…) 62

he erred perhaps not by going too far, but rather by not going far enough.” Michael Hardt & Antonio Negri, 
Labor of Dionysus - A Critique of the State-Form, University of Minnesota: Theory Out of Bonds, 1994, p. 10.1.

 Tradução livre do inglês: “Labor is both subjection and subjectivation ‘le travail de soi sur soi’ – in such a way 63

that all notions of either the free will or the determinism of the subject must be discarded. Subjectivity is defined 
simultaneously and equally by its productivity and its producibility, its aptitudes to produce and to be produced.” 
ibid., p. 8.9.

 Tradução livre do inglês: “labor should not simply be defined as activity, any activity, but specifically activity 64

that is socially recognized as productive of value.”, ibid., p. 89.
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à teoria tardiana. Variar entre ser alguém, ser muitos e ser ninguém advém de uma força-

variação onde se cruzam linhas de automatismo ou de liberação de capacidades genéricas 

como falar, ouvir ou andar ou, para usar uma terminologia mais deuleuzo-guattariana, ativam-

se linhas de subjetivação ou de dessubjetivação sobre essas capacidades que produzem em 

permanência a economia subjetiva. 

 O mais interessante é que já na Psychologie Économique de Gabriel Tarde dos finais 

do século XIX, o trabalho é uma figura conceptual que exprime a relação entre imitação e 

invenção pois ele é percebido como uma atividade intermediária entre a rotina do autômato e 

a inovação do génio, o trabalho coloca-se entre uma finalidade exterior à atividade laboral e 

os meios internos para a obtenção dessa finalidade, podendo essa relação entre finalidade e 

meios ser diferenciadora-inventiva ou repetitiva-uniformizadora. A partir da imitação e da 

invenção, Tarde já reconhece de certa maneira um certo princípio de subjetivação e 

dessubjetivação inerente à atividade produtiva: quando o trabalho se aproxima do trabalho do 

autômato ele causa uma perda de contorno subjetivo do trabalhador (o trabalhador torna-se 

apenas uma peça de uma engrenagem produtiva, dessubjetivando-se) e quando o trabalho 

implica uma capacidade inventiva, ele providencia um processo de subjetivação do 

trabalhador: “O trabalho é assim uma forma de atividade intermediária entre a rotina do 

autômato e a inovação do gênio.”  65

 Na verdade, para Tarde, mais do que diferenciar a imitação da invenção, é a própria 

atividade repetitiva que deve ser separada em dois campos: um campo da imitação 

condicionada e automatizada e um campo da imitação livre e original, sujeito a uma 

problematização. Nesse sentido, é justamente a capacidade de problematizar dentro da 

imitação que, para Tarde, mantém o trabalho vitalmente possível e diferenciador, dinâmica em 

que hoje está implicada a vida de Oscar e a sua força-variação. 

 Tradução livre do francês: “Le travail est donc une forme d'activité intermédiaire entre la routine de l'automate 65

et l'innovation du génie.”, Gabriel Tarde, Psychologie Économique, 1902, version numérique, collection “Les 
classiques des sciences sociales”, Disponível em: <http://classiques.uqac.ca/>, p. 158.

http://classiques.uqac.ca/
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3.4) Para onde vai o humano que varia? 

 Em Holy Motors o trabalho estendeu-se a todos os campos da vida e Oscar é uma 

figura de cinema num fundo de vida que é o contemporâneo. Trata-se de uma figura num 

fundo e fluxo biopolítico, onde trabalho, vida, imaginação, cinema se misturam 

ininterruptamente até que a figura Oscar deixe de ser notada e se possa diluir nos seus fluxos 

relacionais. Oscar é uma figura do mundo das passagens, produção de uma subjetividade em 

rede, vida precária, construída sobre a ruína de sujeitos densos e psicologizados do século 

XX, presa por fios de vida a múltiplas redes de cooperação, simulacros globais, máquinas de 

totalização do tempo e do espaço como a internet. Aqui, a expansão da imitação, como 

preconizada por Gabriel Tarde, se torna veículo de uma possível expressão singular por 

intermédio da força-variação. Mas relembremos um dos perigos levantados pelo excessivo 

gosto pela forma da figura do falsário pensada em Deleuze: “O que se pode criticar aos 

falsários (...) é o gosto exagerado da forma: eles não têm o sentido nem da potência das 

metamorfoses, testemunham um depauperamento do impulso vital, uma vida já esgotada.”   66

 Na verdade, é difícil saber o que realmente pode esta singular configuração de 

subjetividade em Oscar, nem onde ela pode se fortalecer pela capacidade extensiva e dilatada 

do uso de si através da imitação acelerada e da variação em rede. Mas temos a impressão de 

que novas formas de vida se estão formando, desprendidas de referências, de centros de 

gravidade, de invariantes e mesmo quando sofrendo de dispersão, esgotamento ou nostalgia, 

estão já dentro de uma nova produção de si mesmas. Repetimos a ideia com que abrimos este 

capítulo: Oscar é um indivíduo que varia mas não se sabe bem a partir de onde, para onde ou 

porque varia, apenas que ele varia. Um homem cuja vida, sua finalidade e origem, é a 

multiplicação de formalizações de si. Aliás, cada um (Oscar) é já uma miríade, uma multidão, 

um mundo de agentes, de mon(a)des  como dirá Eric Alliez a propósito de Gabriel Tarde. 67

  Há uma cena marcante no filme em que Oscar é visitado rapidamente por um estranho 

(hipoteticamente seu patrão) que comenta o seu aspecto cansado e lhe pergunta diretamente o 

 Gilles Deleuze, Imagem Tempo - Cinema 2, op.cit., p. 190.66

 Éric Alliez, “Présentation, Tarde et le problème de la constituition”, In: Gabriel Tarde, Monadologie et 67

sociologie, Paris: Les empêcheurs de penser en rond, 1999.
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que o leva a continuar a fazer o que faz, que razões o movem a continuar. A resposta de Oscar 

é irreversível e o comentário do seu interlocutor inequívoco  

OSCAR – Eu continuo como comecei, pela beleza do gesto  
ESTRANHO – A beleza, diz-se que está no olho, no olho de quem olha.  68

 No olho de quem a olha, a mutação subjetiva de Oscar passa a ter por fim ser assistida 

em direto por nós, pela via do écran do filme. Oscar mostra-se a viver dentro de um acervo 

comum de traços individuais e géneros cinematográficos reconhecíveis e nós mostramo-nos a 

ver, ao entender todo o seu percurso como artifício. Nessa relação, Oscar faz-se homem-

espelho onde nós-espectadores-espelho nos manifestamos. Sua existência estética é um 

espelho lançado contra um espelho, uma superfície extensiva e deslizante onde Oscar varia-

em-rede com os lugares comuns dos espectadores, criando pequenas infiltrações, pequenas 

variações nos lugares comuns de vidas genéricas, abstratas formalizações impessoais de vida:  

No mesmo movimento, parece também ter-se quebrado o espelho do outro. 
Restam talvez tão-somente superfícies deslizantes, sem alma – termo 
tornado tão obsoleto quanto obscuro –, em que nos refletimos não mais 
como seres em conflito consigo e com o teatro do mundo (…). Trata-se, 
portanto, de um interior de outra ordem, percebido e vivido como paisagem, 
como superfície de inscrição imagética.  69

 Não existe conflito mas sim compartilhamento pois Oscar papagueia sua mobilidade 

passeando por clichês de outras vidas, de “nossas” vidas, fusionando-se numa paisagem 

psicossocial de nós-ele pontilhada de variações, de traços subjetivos, de lugares comuns, de 

comum. Talvez o que chame mais a atenção é que nestas superfícies deslizantes ninguém, 

nem Oscar nem mesmo nós, tenhamos que construir algo ou elaborar algum retrato do nosso 

encontro. O seu e nosso objetivo é simplesmente atravessar essas diferentes representações, 

ligados por fios de vida a lugares comuns.  

 Transcrição e tradução livre do filme Holy Motors de Léos Carax.68

 Maria Cristina Franco Ferraz, “Do espelho machadiano ao ciberespelho: interioridade na atual cultura 69

somática”, Revista FAMECOS, Porto Alegre, nº 39, agosto de 2009, quadrimestral.
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 Assim, mesmo que possamos entender a sua variação como uma desumanização, 

talvez o que esteja em causa seja uma proliferação do valor do humano, compartilhado, 

extenso e dilatado. No filme, o trabalho de Oscar não tem algo específico a atingir, não lhe é 

pedido que desempenhe uma ação especifica ou performe bem seu papel, como seria de 

esperar se estivéssemos ainda dentro dos parâmetros de uma sociedade disciplinar. Ao 

contrário, os motores sagrados desta vida contemporânea pedem a Oscar para ele apenas ser – 

ser todas essas personagens individualmente e, ao mesmo tempo, alternar o modo de ser isto 

é, passar por todas estas vidas, combiná-las sem problemas, sem por isso precisar deixar de 

ser Oscar. Em suma, vive-se um modo particular de dessacralização da função-sujeito: 

alimenta-se a formalização da alteridade, o compartilhamento de modos possíveis de vida e, 

aí, revela-se um outro tipo de humano como formalização ou modalização em rede. 

A forma é trânsito do ser, superação permanente da sua própria finitude, e 
não simples virtualidade abstrata para uma descida do Ideal, sob cujo 
impulso ela só teria de ‘movimentar’ os dispositivos estabelecidos. Já não 
pode haver justamente, dispositivo estabelecido. Existe somente a 
multiplicação de formalizações.  70

 A vida individual deixa de ser acometida pela expetativa de uma consistência 

individual e se lança na modalização em rede. 

3.5) Para acabar de vez com a dialética entre imitação e invenção 

 Por fim, antes de avançarmos, gostaria apenas voltar um pouco atrás, à relação entre 

Tarde e Lazzarato, e frisar um aspecto que me parece relevante. Quando Lazzarato decide 

reencontrar o trabalho de Tarde em Puissances de l’invention, ele busca traçar uma genealogia 

de uma filosofia da diferença e, nessa busca, re-fazer visões durante demasiado tempo 

constrangidas pela lógica da contradição dialética, nomeadamente na lógica marxista da 

dialética entre Capital e Trabalho. Aspirando a uma relação direta da sociologia de Tarde com 

 Alain Badiou, O século, São Paulo: Editora Ideias &Letras, 2005, p. 234.70
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a obra de Deleuze & Guattari, Lazzarato descreve o sistema capitalista como um sistema 

imanente, feito da diferenciação e composição de fluxos onde a força-imitação e a força-

invenção tardianas estão compreendidas:  

Na teoria tardiana, os fluxos económicos pressupõem fluxos de uma outra 
natureza de qual derivam. Esses fluxos são correntes de desejos e crenças, e 
o corpo sem orgãos é o cérebro coletivo, do qual o dinheiro é apenas a sua 
expressão em linguagem económica.  71

 Partindo de uma já clara oposição de Tarde à dialética hegeliana, a importância de 

Puissances de l’invention está em apresentar uma importante crítica ao marxismo e uma 

tentativa de redefinição do pensamento económico atual, fora da contradição entre capital e 

trabalho e de uma expressão parcial das relações através destas duas forças. Afinal, para 

Lazzarato, sempre que a literatura marxista circula dentro da relação estrita entre capital e 

trabalho, está no fundo ainda colaborando com um sistema que totaliza o capital como fonte 

de todo o movimento. Nessa acepção, o marxismo torna-se um “parente estético” do sistema 

que pretende visar. 

 Propondo abrir a contradição a uma forma mais flexível de oposição, a marca da 

sociologia alargada tardiana fica no gesto de abolir o valor negativo da contradição entre 

capital e trabalho e também entre imitação e invenção, o que Lazzarato marca como ato de 

“despolarização da dialética” . Despolarizar a contradição dialética é um passo para a 72

polarização (ou repolarização) de uma multiplicidade de índole extra-económica, e também 

chave para a análise de formas de vida contemporâneas, como tentámos descrever em Holy 

Motors, sobretudo na dimensão da vida individual, espalhada e espelhada em experiências 

virtuais, avatares sociais, redes de contágio, plágios, resistências, práticas virais em rede. Só 

assim podemos entender melhor as correntes de imitações e invenções dos papagaios ao 

espelho de hoje fora de uma relação de contradição entre verdadeiro e falso, verdadeiro e 

simulacro, profundo e supérfluo, biológico e digital, etc. Liberar estas vidas de uma avaliação 

 Tradução livre do francês: “Dans la théorie tardienne, les flux économiques présupposent des flux d’une autre 71

nature dont ils dérivent. Ces flux sont des courants de désirs et de croyances, et le corps sans organes est le 
cerveau collectif, l’argent n’étant que son expression dans le langage économique.” Maurizio Lazzarato, 
Puissances de L’invention, Paris: Les empêcheurs de penser en rond, 2002, p. 52.

 ibid., p. 15.72
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moral sobre o autêntico e o inautêntico (discussão que atravessa a produção artística, a 

identidade de nações inteiras e a vida de cada um nós) é permitir(mo-nos) entrar numa 

existência estética em que não é possível conceber qualquer unidade sem seu dinamismo entre 

repetição e diferença, entre imitação e invenção. Um indivíduo é sempre mais e menos do que 

imita e inventa, tornando-se independente de uma rivalidade entre modelo e simulacro e 

participante de uma rede de cooperação que reverte o platonismo  em potência ilimitada de 73

criação de valor. Todas as unidades – identidade, unidade cerebral, indivíduo, sociedade – são 

simultâneas a uma multiplicidade dos fluxos e das forças. O impessoal é simultâneo ao 

pessoal, o indivíduo e a sociedade resultam desse encontro de forças e fluxos (relações), da 

sua bifurcação (invenção) e da sua difusão (imitação). 

 Ao contrário do marxismo, em que o acento é colocado na valorização do capital, a 

linha tardiana-lazzaratiana que pretendemos resgatar para a análise de exemplos 

contemporâneos, parte da subjetividade como centro de atividade e da forma como ela 

“valora”, isto é, como ela produz ou reproduz um determinado valor (o que Tarde chama de 

força psicológica). As forças ativas (produção) ou passivas (reprodução) não estão ligadas à 

uma relação estritamente material, pelo contrário, elas estão alicerçadas em valores subjetivos 

e singularidades e ao aumento do seu “diferenciador”. Trata-se assim de manter uma potência 

de diferenciação, o que pode ser entendido como caracterização de uma certa linha vitalista, 

em que tanto Lazzarato como Tarde se inscrevem, sem esquecer Deleuze. 

 Desse ponto de vista, com a análise dos papagaios ao espelho e da força-variação, 

desenvolvemos um conhecimento centrado na potência anterior ao pensamento sobre a 

captura (biopolítica, capitalista, classista, etc). A ideia de cooperação e potência de criação 

coletiva e individual são colocadas como forças anteriores à sua valorização económica e 

política, e o desejo de associação constitui-se de forma imanente como uma cooperação entre 

cérebros, cérebros individuais que constroem um cérebro coletivo. Partir dessa potência de 

onde se engendram as estruturas, significa não alinhar com um pensamento teórico que faça 

apenas uma arqueologia dos efeitos da socialização capitalista. Toda a repetição, antes mesmo 

 É Deleuze que introduz a ideia de reversão do platonismo através do simulacro no capítulo “Simulacro” de 73

Lógica do Sentido, op.cit.. Para Deleuze, a relação platónica entre verdade e simulacro é uma relação de 
rivalidade que pressupõe uma vitória da verdade sobre o simulacro ou uma desqualificação do simulacro 
enquanto imitação falsa que se desliga do referente. Essa relação tem por objetivo “recalcar os simulacros, de 
mantê-los encadeados no fundo, de impedi-los de subir à superfície e de se ‘insinuar’ por toda parte” (p. 262). A 
reversão do platonismo permitiria uma proliferação do simulacro e a entrada numa existência estética, em vez de 
uma existência moral baseada na contradição e na rivalidade.
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de poder ser pensada como convenção ou dominação é antecipada e ultrapassada pela 

circulação da capacidade de inventar, inovar, desviar, isto é, por uma diferenciação.  

 À dupla levantada por Tarde (desejo e crença) como fonte de toda associação, 

Lazzarato soma um terceiro elemento – o afeto. Assim, se cria um triângulo de desejo 

(vontade), crença (conhecimento) e afeto (sentir). A soma do afeto parece querer introduzir 

uma dimensão mais clara da imanência do processo social. Lazzarato mostra como Tarde abre 

uma possibilidade de entender a constituição de Valor como relação diferencial das “forças 

afetivas” e a sua constituição na repetição. Toda a economia é então traçada a partir da relação 

entre a capacidade de inovar e a capacidade de imitar que engloba todas a “forças do fora, 

virtuais, não humanas” . Abre-se uma dimensão da virtualidade e inclui-se um “fora da 74

sociedade”, pois a capacidade de invenção tardiana inclui não só as relações dadas mas todas 

as relações virtuais com modos de existência e de pensamento por vir que escapam à 

identidade e à representação. 

 Portanto, e para concluir, o que está em causa na força-variação de Holy Motors 

prende-se com uma perspectiva que des-decide entre chamar a personagem de autômato ou de 

gênio. A diferença produzida por esta perspectiva é gigantesca pois ao propor uma produção 

de conhecimento e de subjetividade que é constante, paralela à produção material, feita da 

composição diferencial de imitação e invenção, colocam-se os indivíduos muito para além das 

prisões dicotómicas e das formas unívocas de assujeitamento. Toda a despesa improdutiva, 

todo o falhanço, todos os acidentes, todas as invenções descontinuadas, todos os modos de 

vida fugazes, passageiros, temporários, fundamentam a própria atividade produtiva e é esta 

dimensão extra-social que define o social, mundo de virtualidade infinita. Afinal, como 

ressalta Tarde no seu texto Os possíveis de 1910: “É por uma série de abortos que o tipo dos 

vertebrados, tão admirável em sua essência pura, tornou-se mamífero, homem, europeu, 

francês, eu.”  Abre-se, com uma certo arejamento do pensamento, uma possibilidade de 75

configurar de outro modo as resistências e de incluir o não-realizado, o impermanente e o 

improdutivo como parte de uma mesma constelação do fazer. Não fazer e não agir, ou mesmo 

 Maurizio Lazzarato, Puissances de l’invention, op.cit., p. 17.74

 Gabriel Tarde, “Os Possíveis”, In: Monadologia e sociologia, São Paulo: Cosac Naify, 2007, p. 220.75
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falhar, podem fazer parte da cadeia produtiva e reprodutiva do “cérebro coletivo” social. “É a 

dinâmica das forças que explica as leis da economia e não o inverso.”  76

 Tradução livre do francês: “C’est la dynamique des forces qui explique les lois de l’économie et non 76

l’inverse.” Maurizio Lazzarato, Puissances de L’invention, op.cit., p. 56.
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CARTAS 

     Querido computador: 

Todo o meu corpo emana dispersão. Perturba-me a viagem e a 
velocidade, os cabelos na cara das pessoas, os produtos com mais do 
que uma função, a proliferação de pastas de dentes, as ligações entre o 
meu número de emails, o meu nome próprio, o meu vizinho, a 
primavera árabe, os OGM’s e a comida que vou encontrar amanhã no 
supermercado. Aflige-me saber que a minha dispersão física pode ser 
explicada com recurso a arquivos de dados numéricos altamente 
complexos armazenados por servidores americanos, vazamentos de 
dados orquestrados por Anonymous e Wiki Leaks, provas da 
circulação viral de capital financeiro da minha casa até ao Dubai, 
passando pela morte de Aaron Swartz. Pergunto-me se estou a perder 
a capacidade de conter a complexidade dos meus processos de 
individuação, e esteja a queixar-me do que pode ser afinal “A Grande 
Virada Noética” deste tempo. Dói-me a cabeça, os meus olhos mudam 
aleatoriamente de foco, tenho dificuldade em escrever à mão e não 
aguento estar numa sala sem o meu gmail chat aberto. Tenho dúvidas 
se o meu corpo sente na carne o que escrevo ou se me descrevo 
abstratamente por palavras conhecidas apenas para tentar ter acesso a 
algum “dentro de mim”. Sinto uma dependência crónica do meu 
exterior. Tenho a sensação que as opiniões mudam frequentemente na 
minha fala, tomo ritalina, passo a noite a escrever. Os afetos são tão 
dispersos que chego a ter medo de me dissolver num puro devir sem 
fim nem substância ética. Escrevi ontem neste mesmo teclado em que 
te escrevo agora, uma mensagem às máquinas sagradas do 
contemporâneo que começava assim: O rizoma do capital influi na 
vida para desaprender a dizer “eu”. Hoje eu escrevo com o nome de 
todos, na vertigem de um contemporâneo também chamado de 
“passagem eterna”. Na esperança que este tempo me abra um avesso 
das maquinarias do Moderno, deixo-me delirar sobre o século XXI 
como um purgatório. Entremos nesse purgatório juntos. Não sei se 
estou a desaparecer, mas não consigo parar de escrever. 

um  abraço cósmico,  
**** 
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Há muita pressão para que os indivíduos reimaginem e reconfigurem-
se a si mesmos, identificando-se com as uniformidades e valores das 
mercadorias, bem como dos vínculos sociais desmaterializados nos 
quais estão tão profundamente imersos. A reificação chegou ao ponto 
do indivíduo precisar inventar uma concepção de si que otimiza ou 
viabiliza a sua participação em ambientes e velocidades digitais. 
Paradoxalmente isso significa assumir um papel inerte e inanimado.  77

 Jonathan Crary, 24/7 Capitalismo tardio e os fins do sono, Trad. Joaquim Toledo Jr., São Paulo: Cosac Naify, 77

2014.
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De tanto tentar chegar ao profundo, atingimos a superfície. Chegados 
à superfície, entendemos que o profundo não existe. Trabalho do sem-
fundo. 
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4. PAPAGAIOS AO ESPELHO EM REDE 

Alguns exemplos retirados da internet 

  

 Cecilia Giménez, espanhola de oitenta anos, tentou restaurar uma pintura do século 

XIX com a imagem de Jesus Cristo na parede de uma igreja de Borja. O resultado inesperado 

dessa iniciativa espontânea foi uma imagem de Cristo com aparência simiesca que acabou por 

ser viralmente compartilhada na internet e, com a distribuição massiva da imagem subvertida, 

Cecília reatualizou a obra original nos confins do simulacro da gozação. Em 2011, Beyoncé 

imitou trechos inteiros da coreografia Rosas danst Rosas (1983) and Achterland (1990) da 

coréografa belga Anne Teresa de Keersmaeker no seu clip Countdown . Em resposta, 78

Keersmaeker escreveu uma carta pública onde defendeu que a imitação de Beyoncé, embora 

tivesse consequências legais devido ao abuso de direitos autorais, promovia uma curiosa 

reciclagem do obra junto de um público de música pop . Segundo ela, mais do que um 79

problema de plágio, a imitação seria uma ferramenta de difusão em massa de uma obra de 

caráter experimental ao mesmo tempo que transformaria o seu sentido: a coreografia 

feminista edgy dos anos 80 diluir-se-ia numa dança mainstream do século XXI, divertida mas 

sem grande contorno reflexivo. Já Lady Gaga, ao contrário de Beyoncé que acabou por ser 

legalmente advertida pela companhia Rosas por se recusar a reconhecer a sua imitação/plágio, 

assumiu várias vezes publicamente os seus rip-offs e a inspiração em obras de Marina 

Abramovic e Andy Warhol. Para ela, esses rip-offs não anulam a originalidade do seu trabalho 

e talvez por isso mesmo, Lady Gaga seja considerada por alguns um contemporâneo 

Frankenstein que costura no corpo e na sua vida tele-mediada, inúmeras referências de arte 

contemporânea, cortando pela raiz o cordão umbilical da criação artística autoral. 

 Em 2010, uma adolescente britânica foi presa por namorar com uma rapariga da sua 

idade disfarçada de rapaz. Gemma Baker, considerada uma himposter, imitava perfis de 

 A semelhança pode ser vista aqui: <https://www.youtube.com/watch?v=PDT0m514TMw> Consulado a 5 de 78

Dezembro de 2014. Este vídeo foi postado no YouTube já depois de aberta a discussão entre Beyoncé e Anne 
Therese Keersmaeker. Perante a acusação de plágio por parte de Keersmaeker e da campanhia Rosas, Beyoncé 
respondeu à acusação dizendo que apenas se tinha “inspirado” dos trabalhos da coreógrafa belga. 

 <http://theperformanceclub.org/2011/10/anne-teresa-de-keersmaeker-responds-to-beyonce-video/> 79

Consultado a 15 de Novembro de 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=PDT0m514TMw
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rapazes na internet e apresentara-se à sua amiga Jessica por três vezes com diferentes nomes 

de rapazes . Com apenas 15 anos, Jessica chegou a namorar um rapaz chamado “Luke” e um 80

outro chamado “Connor” por alguns meses, sem saber que eles eram na verdade a sua amiga 

Gemma imitando na perfeição diferentes perfis masculinos. Já no Japão, Komodoroid e 

Otanaroid são dois robôs idênticos a corpos humanos (um imitando uma criança e o outro um 

adulto) que foram introduzidos no Museu Nacional de Ciências e Tecnologia de Tóquio como 

parte de um programa que investiga, segundo seu inventor Hiroshi Ishigura, a “questão 

fundamental do humano”, procurando suavizar um medo antigo em relação a máquinas com 

aparência humana . 81

 Lembremos também que entre 1996 e 2009 em Nova York, o casal norteamericano de 

músicos Genesis P. Orridge e Lady Haye (Psychic TV) realizou sucessivas cirurgias plásticas 

para que os seus corpos e rostos se tornassem idênticos, num ato de amor mais do que 

simbiótico, usando o pronome WE para se identificarem no seu mimetismo extremo. O 

Projeto Pandrógino, como foi baptizado pelos músicos, implicava uma imitação engajada ao 

ponto da perda da individualidade e da invenção de um novo tipo de subjetividade (gender 

bender e identity bender em simultâneo). 

 Entretanto, hoje, por todos os lugares do mundos, proliferam nos rios da imitação os 

denominados selfies (auto-retratos tirados com celulares e outros tipos de máquinas 

fotográficas) e os denominados memes (ações que são copiadas em larga escala como 

turbilhões de imitação que viralmente e vitalmente inundam as redes sociais). De uma ponta à 

outra do globo, navegam Gangnam styles, todo o tipo de fenómenos de 1001 versões (ver a 

propagação via YouTube de vídeos de danças africanas do ghetto ou do Bonde das Maravilhas 

e do Twerk compostos de específicas movimentações de rabos que despertam grupos da 

periferia a colocar na internet novas coreografias, onde se celebra a excitação e a multidão 

queer ). E talvez o mais interessante é que não podemos distinguir essas correntes de 82

imitação massivas de um outro fluxo global e viral de pessoas e ideias como o movimento 

Occupy, as acampadas, ou as primaveras árabes que com as suas súbitas tomadas de 

 <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2111535/Gemma-Barker-Jessica-Sayers-duped-dating-2-boys-80

realising-SAME-GIRL.html#ixzz2xRcopMjz> Consultado a 15 de Março de 2013.

 <https://www.youtube.com/watch?v=Wyl72Re5110> Consultado a 20 de Novembro de 2014.81

 Beatriz Preciado.82

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2111535/Gemma-Barker-Jessica-Sayers-duped-dating-2-boys-realising-SAME-GIRL.html#ixzz2xRcopMjz
https://www.youtube.com/watch?v=Wyl72Re5110
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consciência política, económica e climática, lutam por inventar uma alternativa ao fim do 

mundo tal como o conhecemos, contraindo imitação e invenção no centro da sua ação 

multitudinária. 

 Em todos estes casos, pela velocidade ou pelo hibridismo, a relação entre imitação e 

invenção parece de algum modo comprometer noções antigas de identidade, de verdade, de 

origem, de assinatura ou de autenticidade, colocando questões às divisas que anteriormente 

nos pareciam um pouco mais seguras: a separação entre um indivíduo e outro indivíduo, a 

separação entre uma ideia e outra ideia, a separação entre um ser e uma máquina, a separação 

entre gêneros, a separação entre nações, a separação entre autores, a separação entre indivíduo 

e rede, etc. Que pensar de Aaron Swartz, o médium informático de 20 e poucos anos que fez 

download de milhões de arquivos do MIT para uso público, quebrando a barreira da 

ignorância entre a invenção (o direito de propriedade intelectual sobre artigos científicos) e a 

imitação (a difusão desse conhecimento por redes de cooperação intercerebral)? Com Swartz, 

quebram-se separações e com elas todos os direitos de propriedade sobre essas separações, 

aqueles “bem-sucedidos dispositivos de subjetivação individualizantes” onde, como bem 

lembra Lazzarato, se divide “o agenciamento entre sujeitos e objetos, para que os últimos 

(natureza, animal, máquinas, objetos, signos, etc)” sejam “esvaziados de toda criatividade, da 

capacidade de agir e de produzir, que é atribuída apenas aos sujeitos individuais cuja principal 

característica é ser um ‘proprietário’ (ou um não-proprietário)”.  83

 Se até agora nos socorremos da teoria tardiana, foi porque encontrámos no seu 

interesse pelas formas de circulação de imitações e invenções o grande desafio teórico a que 

se entregam o voo soberano da ética e da capacidade de valorar que estruturam o processo 

social, movimento anterior e posterior à maquinação do capital e que, inevitavelmente, 

também depende do uso destas forças. Usámos estes exemplos junto com os de papagaio Alex 

e do filme Holy Motors para pensar essas formas de circulação hoje tendo em conta alguns 

pontos fundamentais, como a possibilidade da circulação da força-imitação e força-invenção 

ser cada vez mais veloz, a possibilidade de aprender com os híbridos que se criam entre essas 

forças, a possibilidade de enxergar os fenómenos virais das redes sociais como manifestações 

bestiais de força-imitação e a possibilidade de pensar os indivíduos de uma forma muito mais 

 Maurizio Lazzarato, Signos, máquinas, subjetividades, São Paulo: Edições N-1, 2014, p. 36.83
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porosa às penetrações dessas redes, quer por imitação e contágio, quer pela reinvenção dos 

códigos que definem as suas identidades e os limites dessas identidades. 

 Até agora, imaginámos uma vida individual entregue à variação em rede das suas 

imitações e invenções (em redes físicas, sociais ou cibernéticas) e na qual, ao mesmo tempo, 

se espelha a organização contemporânea das forças produtivas, movida por um certo 

funcionamento do trabalho imaterial e pelo investimento específico de capital nessa variação. 

Vimos como podemos julgar esta produção de subjetividade a partir da captura capitalista (da 

captura de redes de inteligência coletiva, por exemplo) ou da invenção de novas potências e 

resistências, mas talvez isso seja o menos importante, já que um julgamento não implicado 

deslizaria para uma avaliação moral, em vez de liberá-lo para um exercício implicado de 

ética. A noção de singularidade que tacteámos até aqui, não é nem totalmente livre nem 

totalmente condicionada, e soma-se que ela precisa de se colocar em risco para poder 

autoinventar-se, o que equivale a dizer que uma certa experiência de dissolução do que é ser-

se um sujeito – pelo menos na sua definição moderna enquanto centro gravítico da ação – se 

põe em marcha, como no caso de Holy Motors. 

 Falámos de um crescimento ávido da imitação e de uma vida hiper-veloz segundo as 

regras tardianas. Os papagaios ao espelho que procurámos descrever até aqui precisam 

exprimir-se por velozes micro-invenções e micro-imitações, vampirizam vozes, ideias e 

produtos à imagem da grande máquina capitalista que retroalimentam, vivem imersos dentro 

de extensas redes de afetos e de informação das quais quase não se separam, como um grande 

sono fusional. Mas dentro dessas redes, fabricam por vezes modos de vida singulares, alguns 

paradoxais, alguns pujantes, outros frágeis e temporários, e com todos estes fragmentos 

produzem reorganizações de pessoas e de informações, seletivas coleções de amigos, de 

fotografias, de textos, arquivos onde se misturam obras de arte, filmes e fotografias de 

diferentes tempos históricos e geografias, novas modalidades de produção artística, novas 

experiências de família, de relações amorosas, de encontros, etc. Estas vidas, na verdade, não 

são apenas pujantes em força-variação, elas compõem e propõem modos menos 

individualizados de agir e de pensar, elas integram as suas imitações e invenções numa 

estratégia mais distributiva do poder e da responsabilidade, elas aguentam conviver com 

informações e experiências díspares, elas produzem o seu próprio trabalho, as suas próprias 
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comunidades de contágio que podem fazer (ou não) da sua experiência singular a criação de 

uma resistência a um poder instituído. 

 É por isso que por todo o lado encontramos matéria para falar de imitação ávida, mas 

em lado nenhum podemos avaliá-la certeiramente. Os pontos de referência parecem ausentes 

e a velocidade com que surgem opiniões, coletivos e modos de vida é extraordinária, pode 

mesmo anular a importância desta dissertação ao mesmo tempo em que ela é produzida. Os 

nossos papagaios ao espelho podem ao mesmo tempo colecionar perucas africanas, 

comunicar com bolivianos sobre a nova constituição da Pacha Mama, adorar David Bowie e 

Jesus Cristo, imitar e juntar pedaços de filmes da Nouvelle Vague que se tornam virais no 

YouTube, assinar petições contra o estupro de mulheres na Índia, reciclar o seu próprio lixo, 

dormir de dia e viver de noite, copiar homens, mulheres e outros sexos, visitar Dominatrix, 

reuniões do MST ou bancos de esperma e ainda escrever sobre Gabriel Tarde e aparar as 

barbas do Marx, sem medo da incoerência das correntes de imitação que seguem ou das 

invenções que muitas vezes, involuntariamente, produzem. Um dia, dão por si, e criaram o 

Google ou um novo tipo de sexualidade, ou tornaram-se internet stars. Um dia, são 

atravessados por ligeiras diferenças no seu olhar ou inventam alguma ferramenta decisiva 

para agir sobre um determinado problema político, o que não teria sido possível sem uma 

profusa combinação das suas imitações virais. Da mesma maneira que estas vidas podem estar 

fusionadas em redes sociais como o Facebook ou o LinkedIn (“o mediatizado é uma 

subjetividade que, paradoxalmente, não é nem ativa nem passiva, mas constantemente 

absorvida em atenção” ), o ponto de referência para a sua variação está de facto ausente 84

(como em Holy Motors) e por isso resta-lhes enfrentar eventuais saltos quânticos que possam 

ser produzidos na sua subjetividade. Um dia, quem sabe, atingem o limite da sua velocidade 

ou da velocidade das redes neurais de informação de que participam. 

 Como já vimos, neste processo, dificilmente podemos explicar como as imitações se 

tornam invenções, ou como se inventam novos modos de luta ou novas formas de 

sociabilidade. São corpos atravessados a todo o momento por linhas de força opostas no 

sentido do automatismo ou da liberação. O processo de individuação é microscópico, invisível 

à lente da causalidade e da finalidade e nenhuma das forças (imitação ou invenção) possui 

exatamente um privilégio. Mas é preciso também contar com o facto, de que as 

 Michael Hardt & Antonio Negri, Declaração — Isto não é um manifesto, São Paulo: N-1 Edições, 2014, p. 29.84



!74

experimentações de cada indivíduo ou coletivo são oferecidas por um mercado de 

experiências pré-formatado e só dentro desse mercado, essas vidas podem colocar-se em risco 

e ir além do virtuosismo das combinações que esse mesmo mercado proporciona, para que 

algo se invente de facto. Assim sendo, ao invés de nos entregarmos a uma avaliação é preciso 

entendermos que hoje nos encontramos “diante de uma nova situação: as individualidades e as 

coletividades não são mais o ponto de partida, mas o ponto de chegada de um processo aberto, 

imprevisível, arriscado, que deve ao mesmo tempo criar e inventar essas mesmas 

individualidades e coletividades”.  É claro, podemos encontrar em cada um dos casos que 85

citámos no começo do texto, problemas teóricos menores ou excentricidades de uma 

sociedade hiperconectada e hiperindustrial onde na verdade se escondem “autômatos obesos, 

mediaticamente teleguiados, psicofarmacologicamente estabilizados, dependentes de um 

consumo (de um desperdício) monumental de energia”.  Ainda assim, tentemos fazer um 86

esforço para pensar além do julgamento da estrutura das relações produtivas onde se formam 

estas subjetividades, mesmo que esta estrutura seja em grande parte responsável por conduzir 

o mundo a um limite dos seus recursos e das suas relações.   87

 Trata-se, no sentido que Pierre Lévy colocou para a cibercultura, de um movimento de 

“virtualização” das identidades: a existência coloca-se num campo problemático potencial e 

permite a sua “elevação à potência” num campo mais alargado de tendências e forças. No 

sentido da oposição filosófica entre atual e virtual, a virtualização para Lévy no campo 

técnico é o movimento inverso da atualização que disponibiliza soluções particulares para um 

determinado problema, mobilizando o centro de “gravidade ontológica” dos seres e abrindo-

os para uma alteridade.  E pela lente específica da teoria tardiana, a ligação dos papagaios ao 88

 Maurizio Lazzarato, As revoluções do capitalismo, Trad. Leonora Corsini, Rio de Janeiro: Civilização 85

Brasileira, 2006, p. 28.

 Deborah Danowsky e Eduardo Viveiros de Castro, Há mundo por vir? —Ensaio sobre os medos e os fins, 86

Desterro: Florianópolis, Cultura e Barbárie, Instituto Socioambiental, 2014, p. 127.

 Sobre esse assunto dos limites ver também o novo livro de  Deborah Danowsky e Eduardo Viveiros de Castro, 87

Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins, op.cit.

 “A virtualização do corpo não é portanto uma desencarnação mas uma reinvenção, uma reencarnação, uma 88

multiplicação, uma vetorização, uma heterogênese do humano. Contudo o limite jamais está traçado entre 
heterogênese e a alienação, a atualização e a retificação mercantil, a virtualização e a amputação. Esse limite 
indeciso deve ser constantemente considerado, avaliado com esforço renovado, tanto pelas pessoas no que diz 
respeito a sua vida pessoal, quanto pelas sociedades no âmbito das leis”. Pierre Lévy, O que é o virtual?, Trad. 
Paulo Neves, São Paulo: Editora 34, 1996, p. 33.
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espelho com o campo espectral e rizomático da rede cibernética descrita por Lévy, leva a que 

as individualidades se exprimam nesse campo da virtualização por intermédio de 

indeterminadas imitações e invenções que expandem os seus corpos mediados. Nesse campo, 

todo o tipo de torções do real poderão surgir com a replicação e o feedback de mensagens 

dentro das redes, torções essas que na maioria das vezes coincidem com a mudança contínua 

incitada por um capitalismo também ele tecnológico e cognitivo. Nessas torções, os 

indivíduos tendem a impulsionar as suas vidas e os seus papéis no mundo virtual das redes 

muitas vezes em detrimento do seu corpo físico onde “o ‘acesso’ aparentemente ilimitado a 

fontes de dados, implica um ‘enredamento’ mental e emocional, que esconde a real 

imobilidade corpórea”.  Ou seja, o corpo físico pode atingir o seu limite dentro de um corpo 89

social cibernético sem limites (corpo-mundo). 

 Nesse enredamento vemos como é difícil separar o tema desta dissertação de uma 

reflexão intrínseca sobre cibercultura e tecnologia, embora tenhamos tentado seguir até aqui 

um caminho autônomo desta temática. Sendo assim, perguntamo-nos: o que significa ao certo 

colocar-se em risco para permitir algum tipo de invenção? Não temos respostas certeiras mas 

talvez a ideia de correr riscos possa significar um mergulho neste paroxismo entre os limites 

reais do corpo físico e a ausência de limites do corpo social das redes, e também permitir que 

a força-imitação (de cada indivíduo, comunidade, organização) se torne contagiosa, 

desmantelando a falsa dicotomia entre o autômato e o gênio, entre a força individual e a força 

coletiva, permitindo a emergência da multidão. Trata-se sobretudo de quebrar o feitiço que 

distribuiu, por tanto tempo, privilégios despóticos à força-invenção que garante a integridade 

das unidades sociais – indivíduo, autor, criador, líder, etc – que marcam e acentuam o tempo 

histórico com a sua originalidade e audácia. É preciso assumir que talvez a subjetividade já 

esteja em risco quando se instaura efetivamente um devir-repetidor, um humano que varia 

louco e sem finalidade, que ultrapassa os limites do corpo físico. Risco de auto-destruição 

como lembra Bifo:  

O ciberespaço sobrecarrega o cibertempo, porque o ciberespaço é uma esfera 
ilimitada cuja velocidade pode acelerar sem limites, enquanto o cibertempo 

 Muniz Sodré, Antropológica do espelho: uma teoria da comunicação linear e em rede, Petrópolis: Vozes, 89

2002, p. 162.
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(o tempo orgânico da atenção, a memória, a imaginação) só pode ser 
configurado até um determinando ponto sob pena de rebentar.   90

 Mas também o risco de produzir algo novo: superação das forças que constrangem os 

indivíduos, configuração de uma sociedade pós-individual. Chegados a este ponto, 

gostaríamos de refletir no próximo ponto sobre o enredamento das forças de imitação e de 

invenção na criação de uma subjetividade que dificilmente poderá ser entendida com as 

ferramentas de unidade, autenticidade e originalidade, sem no entanto perder a sua capacidade 

de criar.  

 Tradução livre do inglês: “Cyberspace overloads cybertime, because cyberspace is an unbounded sphere 90

whose speed can accelerate without limits, while cybertime (the organic time of attention, memory, imagination), 
cannot be set up to a certain point - or it cracks.” Franco Berardi Bifo “Cognitarian Subjetivation”, e-flux journal 
#20, Novembro de 2010.
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Por azar, uma vez projetei na História um Grande Ditador. Preguei por 
séculos que parasse de existir, mas o seu ser subdividiu-se em 
milhares de partículas, sem dentes nem cabelo nem o mínimo de 
vermelho nas pregas da virilha, e as suas partículas dividiram-se em 
milhares de conexões, sem dentes nem cabelo nem o mínimo de 
vermelho nas pregas da virilha. Foi a mudança do mundo mais subtil 
que alguma vez pude experimentar. Foi o dia em que o mundo passou 
do Grande Ditador ao Grande Dilatador. 
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Sou uma máquina Xerox, sou um disco externo onde se acumulam 
dados, muitos dados, dados temporários, repetidos, dados perdidos, 
esquecidos, depois as máquinas vão desaparecendo e ficam os chips e 
eu sou o chip, um pip, um bip, um bit, cad aver cada vez menor menor 
menor, toda a matéria se dividindo, e até que um dia, no final de um 
dia qualquer, eu vou para casa e durmo no infinito virtual da matéria. 
Sei que um dia morreremos antes que nos aumentem, então resta-nos 
diminuir. 
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5. EXPERIMENTOS 

A máquina de imitar global de Grosse Fatigue de Camille Henrot 

No filme Grosse Fatigue de Camille Henrot, apresentado na Bienal de Veneza em 

2013, apresenta-se uma coleção de fragmentos de mitos de criação do mundo, misturando 

narrativas orais (Dogon, Inuit, Navajo), narrativas religiosas (Católicas, Hindus, Islâmicas, 

Judaicas) e narrativas científicas (física quântica, química) que narram em voz off uma 

sequência de imagens/vídeos que, por sua vez, também misturam níveis muito diferentes de 

conhecimento: filmagens de coleções botânicas e ornitológicas, livros de antropologia, planos 

filmados em casa e em frente de lojas, corpos nus, animais dissecados, animais embalsados, 

detalhes de esponjas perdendo água, paletas de cores, bolas de gude chocando entre si, etc. A 

narrativa oral apresentada numa estrutura musical spoken work altamente rítmica, acompanha 

a edição profusa de imagens que são apresentadas em diversas janelas de vídeo dentro de um 

écran de computador (janelas dentro de janelas, janelas ao lado e em cima de janelas), 

fazendo-nos viajar num desktop de estradas de informação paralelas e interconexas. 

 Firma-se uma aliança: a abstração da origem do mundo contada através da imitação e 

do sincretismo de diferentes literaturas orais e escritas do mundo acompanha a abstração 

contada por uma coleção de imagens de diferentes contextos históricos e geográficos, usando 

a simultaneidade das janelas de vídeo que abrem e passam pelo nossos olhos, como um 

desdobramento intuitivo do conhecimento (segundo as palavras da autora), sem 

hierarquização entre tipos de conhecimento, nem tentativa de fechar a narrativa ou realmente 

explicar o mundo. Por mais ou menos que se saiba sobre cada narrativa ou imagem isolada, é 

na operação de display dessas várias informações em simultâneo, na criação de ritmos 

hipnóticos de substituição e sobreposição de imagens e palavras que tocamos algum sentido 

desse esboço de narrativa primordial. Como um banho de imersão composto pelo movimento 

veloz de assemblage, colagem, comparação, composição de várias fontes de imagem e som, 

ativa-se algo familiarmente “universal” e no entanto não totalizável, indeterminado, 

imprevisível. Voltando mais uma vez a Lévy, o universal da realidade virtual não é 
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conseguido pela totalização do sentido mas pela “interação geral” de contextos hipertextuais 

inter-penetráveis. 

 Neste filme, a força-invenção que move este tipo de conhecimento é precedida pela 

força-imitação quase compulsória de fragmentos de várias culturas, sem seguir um ponto de 

vista privilegiado ou um fundamento para a organização das imagens, mas tão só um certo 

nomadismo reticular das mensagens e dos afetos. Na verdade, é quase como se o filme 

simulasse um percurso da atenção numa viagem por uma rede super extensa de narrativas e 

contextos. No percurso hipnótico dentro da rede, a atenção move-se, muda de foco, coloca 

imagens lado a lado, mistura, sampla o conhecimento, deriva, divide a atenção e aproxima-se 

de um enciclopedismo rítmico. A distração é o movimento pelo qual os cérebros são redes 

abertas de informação circulante, e a deriva estabelece o pulso da atenção. Aqui, voltamos à 

cooperação intercerebral de Lazzarato e de Tarde, mas como instauração da própria cultura e 

não apenas como cooperação de forças sociais. Talvez fosse isso que Kenneth Goldsmith, 

poeta e fundador da Ubuweb, tivesse em mente quando publicou no New Yorker um artigo 

intitulado Why I Am Teaching a Course Called ‘Wasting Time on the Internet’ , onde 91

descrevia a importância dos seus alunos se perderem na internet e na bruma digital, 

defendendo o mergulho na aceleração e a atualização da noção de deriva de Guy Debord. Para 

ele, a deriva e a dispersão poderiam criar uma cultura navegante, deambulatória, sem esteios, 

ou avançando sobre esteios de fumaça. 

Imagem 1. Still de vídeo de Grosse Fatigue 

 Kenneth Goldsmith, “Why I Am Teaching a Course Called ‘Wasting Time on the Internet’”, New Yorker, 13 91

de Novembro de 2014, Disponível em: <http://www.newyorker.com/books/page-turner/wasting-time-on-the-
internet> Consultado a 13 de Novembro de 2014.

http://www.newyorker.com/books/page-turner/wasting-time-on-the-internet
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Imagens 2 e 3. Still de vídeo de Grosse Fatigue 

In the beginning there was no earth, no water – nothing. There was a single 
hill called Nunne Chaha. In the beginning everything was dead. In the 
beginning there was nothing; nothing at all. No light, no life, no movement 
no breath. In the beginning there was an immense unit of energy. In the 
beginning there was nothing but shadow and only darkness and water and 
the great god Bumba. In the beginning there were quantum fluctuations . 92

 

 Transcrição da voz off de Grosse fatigue.92
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 O mais interessante da edição e seleção de Camille Henrot é que o cosmos descrito por 

Grosse Fatigue aponta para um certo desconhecido onde entram múltiplos mundos possíveis, 

mundos por vezes tão diversos como divergentes, o que parece tocar uma aparente desordem 

epistemológica. É como se Henrot se colocasse a favor da manutenção de um desconhecido, 

bombeando força-imitação para dentro da sua recolha de imagens, para se esquivar de uma 

realidade total, fechada e concordante. Como na teoria cosmopolítica de Isabelle Stengers 

onde se procura pensar uma alternativa que não busque sua própria conclusão, que não busque 

alternativas definitivas, mas antes uma “ecologia das práticas” onde os lugares de cada coisa 

são relativos. 

 Para além disso, Camille Henrot mistura propositadamente o tempo circular das 

cosmogonias indígenas (um tempo onde se privilegia a imitação como ferramenta de 

construção do mundo pela tradição) com o tempo linear das cosmogonias científicas (onde se 

privilegia a invenção como ferramenta do progresso e marca da genialidade). Nesse 

cozinhado de tempos e perspectivas, a autora usa-se de uma perspectiva animista no sentido 

que Isabelle Stengers pensa o animismo, como mistura onde se recupera ou “cura” o 

pensamento de separações tomadas como vitalícias pelo ocidente.  Assim, recuperar e imitar 93

um pensamento Inuit, não tem por objetivo tentar ressuscitar este pensamento como autêntico 

ou verdadeiro, mas sim tentar reactivar esse pensamento como camada de experiência do que 

Nós (esse “nós” neutral e central do ocidente) não somos. Pela mistura entre mundos, 

diminui-se o peso das narrativas auto-centradas do ocidente, ao mesmo tempo que se 

aproxima a ciência ocidental de um processo de desconstrução antropológica nunca antes 

vivido – jogo de pesos e ressonâncias ontológicas. 

 No entanto, trata-se também, como diz o título do filme, de um extremo cansaço 

(Grosse Fatigue). Em primeiro lugar, porque o vídeo começa com a tela padrão de 

inicialização de um computador da Apple e sabemos desde o início que a origem do mundo 

será narrada a partir dessa tela cansativa do globalismo técnico corporativo, onde diferentes 

janelas nos conectam a tudo (ao possível de reproduzir e imitar todas as imagens e todas as 

histórias) sem no entanto nos darem uma chave de relação com essa conexão previamente 

dada e inquestionável (veja a origem mundo através da Apple!, parece dizer-nos o écran). Em 

segundo lugar, a fadiga de tentar explicar o mundo e a sua origem, de tentar atribuir um 

 Isabelle Stengers, “Reclaiming Animism”, Revista e-flux #36, Julho de 2012.93
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sentido e uma cosmogonia ao pesado globo que Atlas carrega nas contas, de tentar dar conta 

de um “tudo” que apenas pode ser tocado por fragmentos. E por fim, o cansaço da velocidade 

e do próprio devir-repetidor instalado como maquinismo: um projeto cosmogónico 

contemporâneo que se define pela sua avidez de imitar e de replicar mundos, mesmo os mais 

radicalmente separados (as narrativas vivas da mitologia Bakula e os mortos vivos da história 

natural do Smithsonian Institute de Washington), sem nos dar a possibilidade de prever um 

resultado desse encontro. Assistimos Grosse Fatigue entregues ao absurdo e ao encantamento 

de uma maquinação quase involuntária, ainda que com a certeza de estarmos dentro de uma 

voragem de imitação necessária, onde se inventa um tipo de conhecimento menos apegado às 

forças individuais e mais entregue ao sabor da composição e dos agenciamentos de forças 

heterogéneas, onde se produz um desapego e uma distância.  
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Tudo o que entra no meu corpo entra com a lassidão do desejo. Tudo 
que entra em mim é tesão, é entrada, é penetração de informação. 
Nenhum computador, sozinho, tem esse radar sexual. 
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6. ENTRE A SERVIDÃO MAQUÍNICA E A SUJEIÇÃO SOCIAL  

De volta a Lazzarato com Deleuze & Guattari 

 A partir de um desapego individualista e de uma modalização impessoal da 

subjetividade auxiliada por redes de imitação e invenção extensas em Holy Motors ou Grosse 

Fatigue, seria possível sugerir e imaginar uma outra forma de pensar e estar juntos, talvez 

uma forma mais “coral” de estar onde “a comunicação e a expressão de singularidades em 

redes não são individuais, mas corais, sendo sempre operativas, vinculadas a uma ação, 

fazendo a nós mesmos e, ao mesmo tempo, estando juntos”.  Ainda assim, conquistar este 94

estar juntos que configura potencialmente outros afetos e sociabilidades não nos dispensa de 

um problema que vimos apontando desde o começo e que ainda estamos longe de resolver: 

que o aumento dos fluxos de imitação viral (papagaios ao espelho) e a instauração da força-

variação, nos colocam frente a frente com o risco de uma uniformização planetária já 

preconizada por Tarde, onde se produz uma estagnação da potência. Na estagnação global, a 

imitação é reconduzida em círculos ou navegações sem horizonte, ela não produz diferença, 

como vemos nos efeitos miméticos de que sofremos quando nos vemos reféns das mesmas 

condutas sociais (Facebook), dos mesmas roupas (H&M), das mesmas músicas (Spotify), das 

mesmas urban trends, dos mesmos pânicos securitários, das mesmas aplicações financeiras, 

etc. Como pode enfim esta reflexão sobre imitação e invenção auxiliar-nos para pensar a 

produção de subjetividade contemporânea e os seus limites entre a uniformização e a 

reinvenção de si? Como acolher a força-imitação e a força-invenção como potências 

criadoras comuns, extra-individuais e multitudinares? Como fazer da viralidade imitativa uma 

força? 

 Em Signos, máquinas, subjetividades, uma das mais recentes produções de Maurizio 

Lazzarato, este afirmava que “com a desterritorialização neoliberal, não surgiu nenhuma nova 

produção de subjetividade”.  Com efeito, o autor reconhece que a realização do projeto 95

neoliberal leva às ultimas consequências a sua paradoxal e acelerada natureza de 

 Michael Hardt & Antonio Negri, Declaração - Isto não é um manifesto, São Paulo: N-1 edições, 2014, p. 57.94

 Maurizio Lazzarato, Signos, máquinas, subjetividades, São Paulo: N-1 edições, 2014, p. 14.95
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uniformização e heterogeneização dos comportamentos humanos, o que soterra a 

possibilidade de produzir uma subjetividade de acordo com a produção hiper-veloz de fluxos 

de desterritorialização e reterritorialização, nomeadamente pelo recurso às novas modalidades 

de trabalho imaterial. 

 Signos, máquinas, subjetividades foi publicado em 2010 e embora esteja já distante de 

Puissances de l’invention onde Gabriel Tarde era o foco, está mais atento e consciente dos 

efeitos da hiper-conectividade que se expressam de forma constante e enraizada desde os anos 

90 e de como esta hiper-conectividade incorpora o projeto tentacular neoliberal. A sua análise 

da estrutura capitalista contemporânea enlaçada em sprints de inovação tecnológica e na 

aceleração das relações entre humanos, e entre humanos e não-humanos, andam lado a lado 

com a nossa análise da expansão global da força-imitação e da força-invenção como centros 

de ação biopolítica transversais aos vários níveis sociais (micropolitico e macropolítico, molar 

e molecular, etc). 

 Para dar conta desse problema da ausência da produção de uma subjetividade de 

acordo com a realidade capitalista, Lazzarato recorre à terminologia de Deleuze & Guattari e 

particularmente à distinção estabelecida em Mil Platôs entre sujeição social (assujetissement 

social) e servidão maquínica (asservissement maquinique), em que a primeira corresponderia 

a um tipo de assujeitamento dos indivíduos a partir de funções ou papéis sociais dentro de 

convenções ou clichês de funcionamento, e a segunda a um tipo de servidão funcional dos 

indivíduos no interior da maquinaria social (não-verbal e não-humana) em que “os próprios 

homens são peças constituintes de uma máquina, que eles compõem entre si e com outras 

coisas (animais, ferramentas), sob o controle e a direção de uma unidade superior”.  96

 De uma maneira geral, a sujeição social atribui papéis sociais aos sujeitos e 

transforma-os em unidades conscientes que permitem fazer funcionar as máquinas: mulher, 

lésbica, desempregada, mãe, etc. Já a servidão maquínica dilui os indivíduos no interior das 

máquinas, mistura humanos e máquinas, humanos e não-humanos. Essa distinção torna-se 

fundamental pela visão do sujeito que ela promove, estabelecendo uma diferença crucial entre 

um tipo de sujeição social através de componentes psicológicas e psíquicas internas através 

das quais os indivíduos são inteiramente constituídos (fluxos de subjetivação) e um tipo de 

 Gilles Deleuze & Félix Guattari, Mil platôs - capitalismo e esquizofrenia, vol.5, São Paulo: Editora 34, 1997, 96

p. 127.
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servidão não individual mas dividual  dos seres por meio de maquinismos que fazem parte 97

das vidas e dos seus equipamentos expressivos, como uma espécie de capital social 

constante  que atomiza e desmantela a função-sujeito (fluxos de dessubjetivação). 98

 Para Lazzarato, as teorias críticas contemporâneas, de Rancière a Badiou, e sobretudo 

as teorias do capitalismo cognitivo, não levam em conta esta distinção e sobretudo a 

operacionalidade da servidão maquínica como descrita por Deleuze & Guattari, o que impede 

uma visão mais ampla sobre os modos especificamente maquínicos do capitalismo, isto é, 

sobre o seu viés de construção de máquinas abstratas desterritorializadas (como o dinheiro) 

que são independentes dos mecanismos de sujeição social e conseguem mesmo criar um novo 

tipo de animismo, onde natureza e cultura, sujeitos e objetos são ligados por continuidades 

anómalas. Isto leva a uma situação paradoxal em que, segundo Lazzarato, 

O capitalismo produz convulsões, impulsos indiscriminados e concomitantes 
para um mundo pós-humano, e recuos espetaculares em direção ao homem. 
Ele avança para um “além do homem” e é obrigado a se reterritorializar 
naquilo que é mais mesquinho, mais vulgar, mais covardemente 
“humano” (racismo, machismo, exploração, guerra).  99

 É como se o capitalismo demonstrasse na sua velocidade maquínica e amoral uma 

potência pós-humana que, pela falta de projeto e de uma produção de subjetividade à altura, é 

tolhida por um poder “demasiado humano” de sujeição social, por um aprisionamento a 

papéis determinados onde se fixam e rigidificam os sujeitos, atrelando-os a um plano 

macropolítico superior e a uma psicologia rudimentar composta de eus, sujeitos, pessoas, etc. 

O capitalismo funciona assim como uma máquina encantadora onde se realiza uma captura 

mágica : natureza e cultura, sujeito e máquina, são ligados por uma continuidade anímica 100

(servidão maquínica) e, paradoxalmente, o capitalismo é também a força que destrói as 

crenças e as estruturas populares da crença, as cosmogonias, promovendo visões objetivas do 

 Termo usado por Deleuze em “Post-scriptum Sobre as Sociedades de Controle” In: L ́ Autre Journal, nº1, Maio 97

de 1990.

 Maurizio Lazzarato, Signos, máquinas, subjetividades, op.cit., p. 17.98

 ibid., p. 109.99

 Terminologia de Mil Platôs.100
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mundo e substituindo um leque de figuras subjetivas de dominação por outras (do operário ao 

mediatizado, do pai de família ao securitizado), de modo a sustentar o seu governo de 

desigualdades. Essa relação não é apenas uma relação anímica, mas explicita o que Deleuze & 

Guattari buscaram analisar quando descreveram o capitalismo como um campo de imanência 

que continuamente abre os seus limites externos (desterritorialização) ao mesmo tempo que 

precisa absorver ou preencher-se rapidamente com axiomáticas de reterritorialização, 

processo voraz onde se ligam todas as máquinas – económica, social e não humana. Aí, o 

capitalismo torna-se, como afirma Stengers, agente de feitiçaria, e na feitiçaria operam as 

mãos duplas. 

 Trazemos  esta discussão para o campo específico que procuramos descrever da 

relação entre imitação e invenção, pois estes diferentes níveis de relação com o 

assujeitamento que escapam à linguagem e podem mesmo operar por dessubjetivação, 

precisam ser tidos em conta quando falamos de propagação de força-imitação ao nível 

planetário e rizomático. Precisamos considerar que ao re-distribuir os valores atribuídos à 

imitação e à invenção e ao analisar a globalização cultural como progressão numérica e 

extensiva da força-imitação, encontramos uma tendência clara para o desaparecimento de 

uma individualidade específica, normalizada por padrões sociais e psicológicos, mesmo 

quando esses padrões são o pretexto para despertar um movimento viral de imitação. Por 

outras palavras, a capacidade de sujeição social a papéis rígidos e específicos torna-se menos 

evidente perante a força de desterritorialização da força-variação, ainda que não desapareçam 

os constrangimentos para a normalização e padronização subjetivas que reterritorializam as 

identidades. Tanto assim é que nos exemplos de Holy Motors ou Grosse Fatigue, o centro 

anímico da força-variação parece estar nesse olhar compartilhado entre quem é objeto da 

força-variação e quem testemunha essa variação (ciber-espelho), seja essa testemunha um 

espectador ou uma rede de ressonâncias onde as variações se mobilizam e contextualizam. 

Mesmo que em ambos os exemplos se fale de um certo cansaço é a função-sujeito que parece 

exausta: Oscar em Holy Motors parece cansado por ser pressionado a manter o seu nome 

apesar de todo o excesso de variações, e em Camille Henrot há um sujeito invisível que se 

mostra saturado por continuar a ter que responder às mesmas questões normativas do sujeito 

cêntrico: de onde vem o (meu) mundo, para onde vai o (meu) mundo, etc. 
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 Para além disso, como vimos, a força-imitação viral parece ser inseparável de redes 

cibernéticas que proporcionam a comunicação à distância e um engajamento fusional dos 

indivíduos nessas redes, o que tem como consequência desmantelar a força constituinte e 

indivisível dos sujeitos para misturá-los nas redes. É como se já não fosse possível dizer até 

que ponto a força-imitação é originada na rede ou nos usuários que animam essas redes e, 

nessa impossibilidade, a noção de servidão maquínica torna-se útil para dar conta desse 

movimento apresentando-nos “um mundo maquinocêntrico no qual se fala, se comunica e se 

age ‘assistido’ por todos os tipos de máquinas mecânicas, termodinâmicas, cibernéticas e de 

computação”.   101

 Essa mão dupla permite-nos entender melhor a criação de viralidades imitativas dentro 

deste mergulho profundo dos corpos nas redes cibernéticas, mergulho que nos últimos 30 anos 

permite a circulação em tempo real de sinais, mensagens onde se encontram codificadas as 

identidades, os desejos, os afetos, a fala, os sentidos, os sentimentos, etc. A servidão 

maquínica opera por desterritorialização e dessubjetivação, ela retira a carga excessiva dos 

indivíduos, joga seus dados e signos numa vida anímica de homens-máquinas, flexibilixa os 

padrões de sujeição social em troca da modulação de informação, ao mesmo tempo que pode 

atrelar a vida a comandos simplistas onde se reconduzem as identidades a papéis ainda mais 

fixos, de novo por via da sujeição social. 

 Sendo um processo maquínico e um dispositivo de servidão, ele pode no entanto ser a 

alavanca para uma ação revolucionária sem precedentes, onde não há mais lugar para o 

sujeito, mas uma “oportunidade para produzir algo diferente do individualismo paranóico, 

produtivista e consumista” , uma alavanca para escapar das figuras subjetivas de sujeição 102

que o capitalismo tende a engendrar para garantir longa vida no seu reinado. A pergunta então 

repete-se: como produzir uma nova subjetividade dentro deste contexto da imitação viral e 

força-variação, onde se corre um verdadeiro risco de uniformização planetária? As respostas 

não são obvias mas elas surgem primeiro como respostas processuais.

Em primeiro lugar, precisamos operar uma mudança de percepção. Entender a 

possibilidade de formar um vetor de subjetivação novo no caso, entre imitação e 

singularidade, que nada tem a ver com criar uma nova forma de representação. Perceber a 

 Maurizio Lazzarato, Signos, máquinas, subjetividades, op.cit., p. 31.101

 ibid. p. 37.102
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imitação como ato de criação ou possível liberação de forças previamente castradoras, pode 

operar como um fundamento existencial que está para além da linguagem e da significação e 

que nos permite entender os fenómenos de extensão viral por imitação a partir de novas 

perspectivas. Como lembra Lazzarato: 

No capitalismo, processos de subjetivação política devem ingressar e se 
libertar dos fluxos econômico, social e político. Essas duas operações são 
indispensáveis: começam pela influência que as servidões maquínicas e 
sujeições sociais mantêm sobre a subjetividade e produzem uma ruptura, que 
é sempre invenção e constituição de si ao mesmo tempo.  103

 Em segundo lugar, na busca de uma certa relativização das forças individuais. A força-

imitação planetária torna-se constituinte de um comum que liga as vidas e que nos devolve 

um esclarecimento sobre a produção de subjetividade atual, nomeadamente a respeito da 

configuração de novas lutas e resistências políticas. Para isso, basta pensarmos nas 

manifestações que se têm espalhado da Turquia a Wall Street, do Brasil a Espanha e da 

constituição da “multidão” como imagem da força política contemporânea, força comum das 

singularidades em rede. O comum, ou o “tornar comum” é verdadeiramente uma figura da 

força-imitação expandida, da constituição e do reconhecimento de um comum planetário, 

pelo qual se pode planear e gerir o acesso e a fruição de bens comuns como água, inteligência, 

afeto, comunicação, etc. 

 Em terceiro lugar, na diminuição da perspectiva antropológica e humanista do mundo, 

de modo a que os dispositivos de servidão maquínica que desterritorializam o sujeito possam 

ser “liberados” para novos processos de subjetivação (e não para um diagnóstico de destruição 

ou falha de um processo). Os humanos, fusionados com as suas redes de não-humanos, 

imitam em série, sem olhar ao seu contorno individual, e podem enfim propagar sua 

vitalidade. 

 Voltemos então ao problema que Lazzarato levantava sobre a ausência de uma 

produção de subjetividade ligada ao projeto neoliberal. O capitalismo neoliberal toma de 

assalto as capacidades genéricas do humano, particularmente na forma como elas são 

descodificadas e alargadas em redes cibernéticas, e faz delas a essência subjetiva da riqueza 

 ibid., p. 22.103
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abstrata , riqueza que precisa ser produzida sem fim para o desenvolvimento da 104

produtividade. Porém, como vimos, as redes de viralidade em que se conectam os cérebros 

por fluxos imitativos, estão muito além da mera produção de mais valia ou de uma 

uniformização, para além de escaparem à linguagem por via de sua natureza essencialmente 

maquínica. Tanto assim é que no caso de um qualquer episódio viral (como a difusão massiva 

de uma mensagem sobre um ataque terrorista por via de redes sociais, por exemplo), temos a 

sensação que se gera um certo descontrolo (informacional), onde todos e ninguém são 

responsáveis e onde se está além da mera farsa coletiva produzida mediaticamente por 

instâncias superiores de sujeição social. 

Professor: Ah! Você está querendo me dizer (novamente) que é deus e que 
pretende escapar da prisão do mundo? 

Menino: Não. eu estou querendo te dizer que eu sou ninguém e que, talvez, o 
ninguém seja o homem.  105

 Assim, o problema não reside tanto em não haver produção de subjetividade ou numa 

crise contemporânea de produção de subjetividade, como avançava Lazzarato, mas sim em 

encontrar brechas por onde se possa liberar esse “imponderável” da economia subjetiva 

contemporânea que está contido nos dispositivos de servidão maquínica. Por um lado, 

reconhecer que se vive hoje uma profunda desterritorialização e esmaecimento do sujeito e 

que o problema surge quando essa desterritorialização é rapidamente cativada para rápidas 

reterritorializações pelo incentivo a identidades rudimentares ou pelo abuso de competências 

humanas genéricas, como o resgate da capacidade de escrita ou fala para rápidas aplicações de 

força-imitação automatizada, o hiper-individualismo ou a defesa de códigos morais e 

territoriais arcaicos. Por outro lado, é preciso admitir que essa desterritorialização tem 

igualmente a capacidade de liberar as forças individuais para uma ação impessoal, trans-

territorial e viral, e nesse ponto talvez nunca tenhamos vivido essa possibilidade tão clara e 

 Gilles Deleuze & Félix Guattari, Anti Édipo - Capitalismo e esquizofrenia, Lisboa: Assírio e Alvim, 1966, p. 104

270.

 Juliano Garcia Pessanha, Instabilidade Perpétua, dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica, PUC-SP, 105

2009, pág.89.
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real de potencialização da dessubjetivação no campo político, social e cibernético. Como 

diziam Deleuze & Guattari já em Anti-Édipo, “oscila-se entre as sobrecargas paranóicas 

reacionárias e as cargas subterrâneas, esquizofrénicas e revolucionárias”.  Assim, é nossa 106

tarefa fazer do enfraquecimento da função-sujeito e da fortalecimento da imitação viral 

planetária, uma liberação das forças do imponderável.  

 Gilles Deleuze & Félix Guattari, Anti Édipo - Capitalismo e esquizofrenia, op-cit., p.272.106
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Quando você se tornar uma singularidade, jamais será um eu integral. 
As singularidades são definidos por meio de um ser múltiplo 
internamente e de um descobrir a si mesmo externamente apenas em 
relação aos outros.107

 Michael Hardt & Antonio Negri, Declaração - Isto não é um manifesto, op. cit., p.57.107
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7 de janeiro de 2014: 

Ataque terrorista à sede do jornal francês Charlie Hebdo, doze pessoas 
foram mortas. Desço o feed de notícias do Facebook, interminável rio 
de imagens, JE SUIS CHARLIE, navego, ASSASSINOS, mergulho, 
AFINAL NAO SOMOS CHARLIE, desvio, NO BRASIL NINGUÉM 
PODERIA SER CHARLIE, compartilho, MICHEL HOUELLEBECQ 
FOGE PARA O CAMPO, compartilho, SARAH PALIN CONFUNDE 
CHARLIE COM CHARLIE BROWN, comento. Impossível 
determinar como se formam as correntezas, arrastões de opinião que 
se dividem entre o extremo barbarismo do ataque e o racismo das 
publicações do jornal. A comoção é planetária, isto é, ocidental, isto é, 
metade local, metade global, glocal, ou talvez apenas meta-mundial. 
As evidências de que somos um polvo gigante parecem comprometer 
concordâncias gramaticais. Eu somos muitos. Ninguém é tudo. Nós 
sei nada.  
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7. MAIS EXPERIMENTOS 

 A mímica colonial  em Museu Encantador de Rita Natálio e Joana Levi 108

7.1) Autoria em rede 

 Por fim, gostaria de fechar este texto com um último exemplo. No Museu Encantador, 

pesquisa que Rita Natálio deu início em 2012 quando iniciou a pesquisa para Papagaios ao 

espelho, Portugal e Brasil são colocados frente a frente como papagaios ao espelho. Museu 

Encantador propõe um processo artístico em torno da relação histórica entre Portugal e Brasil 

enquanto relação de imitação cultural, afim de pensar a questão colonial e pós-colonial dentro 

desse entorno e de trazer essa relação para o presente, tendo em conta que a globalização 

cultural tende a acelerar a imitação e a dissolver as unidades, logo também os particularismos 

culturais. A pesquisa teórica sobre imitação e redes tornou-se aqui uma prática artística para 

experimentar e pensar o pós-colonialismo 

 O Museu Encantador foi essencialmente uma prática artística coletiva e um evento 

entre duas culturas, uma prática de modelizar a memória e um evento para performar e 

compartilhar essa memória. No processo de criação, partiu-se de uma noção deliberadamente 

vaga de encantamento (entre as culturas de ambos os países), abrindo a pesquisa a um fora-

de-campo do museu que pudesse ser permeável a acidentes, derivas, práticas surrealistas, 

afetos, intuições, etc. Proporcionar uma esquiva à dimensão projetual da arte e permitir a 

intrusão de elementos que desmanchassem a integridade autoral e a integridade conceptual do 

“projeto”, foi um dos pontos importantes da pesquisa.  

 Para isto, ao longo de vários meses, o processo de construção envolveu formar uma 

rede de troca de ideias e de objetos entre vários artistas portugueses e brasileiros através da 

internet, tendo como fim criar uma coleção de arte e pensamento sobre a relação pós-colonial 

entre Portugal e Brasil que pudesse posteriormente ser visitada fisicamente numa exposição e 

performance final que foi apresentada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Ao todo, 

 O termo mímica colonial foi apropriado a Homi Bhabha, “Of mimicry and man: The ambivalence of colonial 108

discourse” in The Location of culture, 1994.
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cerca de vinte artistas e pesquisadores  foram convidados a fazer uma doação para esta 109

coleção em qualquer formato ou suporte, tornando essa rede de relações entre pessoas num 

espaço de reflexão sobre os significados contemporâneos de fazer um museu. A pergunta que 

lhes era dirigida era a seguinte: o que doariam a um museu do encantamento cultural entre 

Portugal e Brasil? Aos poucos, as respostas chegaram sob a forma de vídeos, cartas, emails, 

fotografias, posters, ensaios, entrevistas, etc, e a tarefa de todos tornou-se pensar uma rede de 

contágio de ideias, artistas e obras, suspender a necessidade de atribuir uma autoria a cada 

elemento e deixar que cada fragmento entrasse em composição com os seus fragmentos 

vizinhos, abdicando da unidade autoral conferida à obra. A doação tornou-se uma palavra-

chave para a comunicação e na prática dessa comunicação cada ação, pessoa ou objeto passou 

a integrar a rede-museu, verdadeira rede de cooperação intercerebral. 

 Para além das doações, outros colaboradores espontâneos fizeram parte da pesquisa, 

através de correspondências, trocas informais e recolhas de imagens e entrevistas no Pará, 

Recife e Natal. Nesses lugares, Rita Natálio e Joana Levi que organizavam a pesquisa, 

recolheram objetos luso-brasileiros associados aos clichês de ambas as culturas, trazendo para 

dentro da coleção elementos ligados à relação dos estereótipos entre colono e índio, assim 

como material de souvenirs e de turismo: roupas de explorador colonial dos anos 50, galos de 

Barcelos, cocares de índio, camisetas da Amazónia, lenços minhotos usados tradicionalmente 

pelas fadistas portuguesas, busto de Salazar, bandeiras nacionais, cravos alusivos à Revolução 

de 25 de Abril de 1974, etc. Estes elementos, que compunham a coleção junto com as doações 

dos convidados, atuavam como figuras de imitação, lugares comuns, clichês de cultura, 

papagaios de cultura, de modo a que a força-invenção deste projeto fosse gerada pela relação 

em rede entre artistas através de correntes de imitação, isto é, por uma experimentação de um 

devir-repetidor que se propunha imitar ou continuar algo já feito.  

 BRASIL André Lepecki - Pesquisador em estudos de performance e curador, Bruno Rezende & Claudinho 109

Dias — Músicos, Júlia de Carvalho Hansen - Poeta, Gustavo Ciríaco - Artista contextual e performer, Fábio 
Zuker - Pesquisador, Ícaro Ferraz Vidal Junior - Pesquisador, Helena Katz- Pesquisadora e crítica de dança, 
professora da PUC-SP, João Penoni -Artista visual, Laura Erber - Artista visual e escritora, professora da 
UNIRIO, Letícia Novaes - Cantora e compositora, Marcela Levi - Coreógrafa e performer, Paulo Bruscky - 
Artista visual, Peter Pál Pelbart - Filósofo e professor da PUC-SP, Suely Rolnik - Psicanalista e professora da 
PUC-SP.  
PORTUGAL André Teodósio - Encenador, dramaturgo e ator, Ana Gandum - Fotógrafa, Ana Borralho & João 
Galante - Artistas na área da performance e instalação, Gonçalo Tocha - Realizador de cinema, Miguel Pereira - 
Coreógrafo e performer, Rita Brás - Realizadora de cinema.
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 No final do trabalho, depois de 8 meses de pesquisa, criámos um site 

(www.museuencantador.com), assim como uma exposição e uma performance onde se 

misturavam os universos de ambos os países, com dezenas de vídeos, souvenirs, adereços, 

imagens, etc. 

7.2) Papagaios ao espelho do colonialismo 

 Um dos pontos mais importantes do Museu Encantador é a relação de analogia entre 

papagaio e espelho do ponto de vista colonial: o papagaio convencionado como bicho 

imitador da colónia que repete sem saber o que repete (o imitador colonizado aqui 

representado pelo Brasil) e o espelho como superfície da metafísica ocidental onde se 

estrutura toda a relação de desqualificação do simulacro, pela importância atribuída à 

identidade e ao fundamento da representação (o colono que precisa ser espelho de um Outro, 

o colono aqui representado por Portugal). Entre o papagaio e o espelho, um processo 

(civilizatório) de mímica colonial, assistido pelo “desejo de um Outro reformado, 

reconhecível, como sujeito de uma diferença que é quase a mesma, mas não exatamente” e 

que, para ser eficaz, implica uma imitação onde se produz “continuamente seu deslizamento, 

seu excesso, sua diferença”.  110

 A relação entre papagaio e espelho permite pensar o estatuto da imitação dentro do 

contexto colonial. Tradicionalmente, as relações de imitação entre metrópole e colónia 

estabelecem uma relação cultural composta de uma ínfima série de repetições (na arquitetura, 

na música, na língua, na alimentação, nos costumes) que aprisionam o imitador (colónia) ao 

seu lugar de autômato (experiência do colonizado). O autômato colonial deve apenas imitar a 

partir da referência restrita da metrópole. Deste modo, a relação colonial estabelece uma 

relação platónica com a imitação. A relação é platónica no sentido em que emite um 

certificado de origem para o povo colonizado mediante a relação de imitação que estabelece 

com a metrópole, tornando o imitador um anexo do original. 

 Homi K. Bhabha, O local da cultura, tradução de Myriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima Reis, Gláucia 110

Renate Gonçalves, 2ª edição, Belo Horizonte: Editora UFMJ, 2013, p. 131.

http://www.museuencantador.com
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 Porém, o imitador jamais deve se tornar de facto uma cópia perfeita do colono 

“civilizado”, já que ser capaz de uma imitação perfeita revela uma ameaça à hierarquia 

instituída na relação, acabando com a separação entre cópia e modelo. Tanto no caso platónico 

como no caso colonial, existe uma relação de autoridade e como em todos os casos de 

autoridade se coloca uma questão de ameaça à ordem instituída.  

 Deste modo, a imitação colonial é formadora e ameaçadora ao mesmo tempo, pois é 

instrumento de autonomia e pode também quebrar a soberania. Espera-se portanto que o 

imitador colonial não seja exatamente igual ao modelo, pois teme-se que a colónia se torne o 

simulacro da metrópole e quebre a relação de autoridade entre cópia e modelo. Claramente, 

essa relação de autoridade dificilmente pode ser obedecida, já que se trata de uma relação 

paradoxal onde a mão que procura segurar a rédea da imitação impede que esta imitação seja 

demasiado próxima do modelo, ao mesmo tempo que o próprio processo mímico é 

incontrolável e desconexo do desejo dos habitantes do território colonizado implicado em 

outras produções de imitações e invenções. A relação de imitação precisa assim ser vigiada e 

controlada pelo modelo. 

 Essa relação entre papagaio e espelho, autoritária e inevitavelmente falha, habita os 

materiais da performance e da exposição final do Museu Encantador. Numa tentativa de 

desmanchar esta relação de autoridade platónica da imitação, muitos dos vídeos da exposição 

torcem o sentido desta autoridade, misturando os elementos luso-brasileiros até sua 

indistinção, ou propagando o sentido das imitações até outras esferas, misturando níveis de 

realidades classicamente separados.  

 Por exemplo, no vídeo Ritual de Casamento projetado no espaço da exposição, de 

Joana Levi e Rita Natálio, apresentam-se duas mulheres sem roupas que reavivam uma 

espécie de história da colonização em quadros, contada através de uma sucessão de encontros 

onde se trocam, negociam, usurpam ou misturam os poucos objetos que têm disponíveis entre 

cocar de índio, chapéu de colonizador, ananás, vinho, flecha, etc. Numa simulação dos 

primeiros encontros entre colonizador e índio, em que a relação de troca e imitação era 

intrínseca ao encontro, neste vídeo os objetos transitam de corpo a corpo e, ao invés de 

construírem padrões fixos (do colonizador e do colonizado), prolifera a mistura, uma força-

variação. Não por acaso, são duas mulheres e estão nuas, o chapéu de colonizador passa de 

uma cabeça a outra, troca-se cocar por vinho ou vinho por flecha, tocam-se os seios ou o sexo 
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em troca de algo, e aos poucos se constroem figuras misturadas numa erótica colonial em fuga 

dos clichês da própria memória cultural . 111

Imagem 4 e 5, Stills de vídeo, Ritual de Casamento de Joana Levi e Rita Natálio. 

 Excertos de Ritual de Casamento podem ser vistos em <https://vimeo.com/98768230> (password: 111

museuencantador).

https://vimeo.com/98768230
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Imagens 6 e 7, Stills de vídeo, Ritual de Casamento de Joana Levi e Rita Natálio. 
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 Também na performance que foi apresentada no interior do espaço expositivo no 

MAM-RJ, o mesmo tipo de processo ocorria. Vagueando no espaço expositivo, três mulheres 

vestidas segundo o clichê do explorador colonial dos anos 50 (clichê que ainda por cima não 

corresponde necessariamente ao colono que chegou ao Brasil nos séculos XV e XVI mas sim 

a um imaginário genérico da colonização), vão acoplando nos seus corpos objetos luso-

brasileiros recolhidos na pesquisa. São mulheres que se apropriam de um lugar 

tradicionalmente ocupado por homens onde se segue a máxima de Oswald de Andrade (“só 

me interessa o que não é meu” ) ao mesmo tempo que se reafirma o valor da imitação dos 112

clichês até encontrar uma relação outra com a memória, desfeita dos dualismos. Repetir os 

clichês aqui, liberá-los das suas referências, funciona como estratégia de liberação de outros 

sentidos para a memória colonial. 

Imagem 8. Registro da performance Museu 
Encantador ©Eduardo Verderame.  
 
As três exploradoras, também chamadas de 
“Descolonizadoras”, deambulam pelo espaço 
expositivo, estranhando os objetos da exposição e 
os seus próprios corpos. 

 

 
 

Imagem 9. Registro da performance Museu Encantador ©Eduardo 
Verderame.  
 
A exploradora amamenta um busto do ditador português António de 
Oliveira Salazar. 

 

 Oswald de Andrade, Manifesto Antropófago, Disponível em <http://www.tanto.com.br/112

manifestoantropofago.htm>, Consultado em 15 de Novembro de 2013.



!102

 

 
 
Imagem 10. Registro da performance Museu Encantador 
©Eduardo Verderame 

Exploradora tira as roupas e experimenta a nudez do índio. 

 

 
Imagem 11. Registro da performance Museu Encantador 
©Eduardo Verderame 

Exploradora e índio misturam-se até à indistinção. 

 

Imagem 12. Registro da performance Museu 
Encantador ©Eduardo Verderame.  
Misturadas, as figuras pós-coloniais beijam-se. 
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7.3) Museu e encantamento 

 Para além da relação entre papagaio e espelho, o Museu Encantador traz ao centro da 

sua pesquisa a relação entre museu e encantamento, afim de desenlaçar a produção de 

conhecimento de suas separações codificadas (entre natureza e cultura, entre colónia e 

metrópole, entre imitação e invenção), um pouco como vimos em Grosse Fatigue. Abrigar no 

mesmo projeto o “mundo científico” do museu e o “mundo mágico” do encantamento, trata 

de abrigar na mesma casa a mão que limpa e a mão que suja, purgar a heterogeneidade de 

seu élan dialéctico. Assim, museu e encantamento misturam-se como papagaios e espelhos.  

 De um lado, o universo museológico e científico, onde o museu ocupa o lugar de 

fixação da cultura ocidental, onde o tempo é fixado como critério de referência para o 

movimento histórico. Portanto, o museu como espelho cultural de uma determinada época que 

fixa na retina da história as relações e as formas privilegiadas, podendo em casos extremos 

ossificar a cultura, como já aconteceu com alguns museus clássicos da etnografia europeia. 

De outro lado, o universo mágico do encantamento, inspirado das lendas indígenas brasileiras, 

onde se busca reconectar diferentes níveis de realidade animal, vegetal e espiritual alargando 

o espectro do humano. Na exploração da mistura e na subversão das separações, “encantar-se” 

seria sinónimo de um processo pelo qual os seres ficam cativos de uma relação, suspensos 

sobre um “feitiço” (por exemplo, na tradição indígena um homem pode virar boto e a mulher 

fica cativa de uma relação erótica com esse ser errante metade-peixe, metade-homem). Um 

processo imitativo e anímico, onde a separação entre sujeito e objeto perde a sua relevância.  

 Um dos artistas doadores do projeto – Icaro Ferraz Vidal Júnior – respondia assim 

num ensaio escrito para o Museu Encantador: 

Estar encantado é um processo que se dá quando/onde, entre um gesto e/ou 
uma materialidade reconhecíveis e capturáveis pela linguagem e suas 
ressonâncias, algo se passa, excedendo nossa capacidade de compreensão e 
inscrevendo em nossos corpos um regime dinâmico de afetos, marcado por 
um maravilhamento indizível e transformador. São terrenos propícios ao 
encantamento, as experiências místicas, estéticas e eróticas, regimes que 
colidem em um conjunto de objetos e práticas (tecnologias?) que 
despretensiosamente descrevemos como encantados. Crucial para que este 
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“algo se passe” é a manutenção de brechas através das quais o acaso 
irrompa.  113

 Outra das convidadas – Suely Rolnik – exprimia assim a diferença entre museu e 

encantamento no vídeo Tesouro Escondido que se apresentava no espaço da exposição, junto 

com outras doações: 

A minha ideia para este museu não é que ele seja um depósito de objetos ou 
de monumentos de época, nem mesmo na arte ou na suposta história da arte. 
Porque o que importa é que tipo de forças ou de pulsação eram portadores 
esses objetos quando foram criados. Que tipo de experiência coletiva nos 
corpos daquilo que estava se passando e que abria no momento outras 
maneiras de ver e de sentir que tentavam se fazer presentes através desses 
objetos (…). Então isso que a gente pode pensar para um museu etnográfico, 
por exemplo, não basta catalogar os objetos porque o que importa é que tipo 
de experiência coletiva se mantinha pulsando presente ali e que por sua vez 
teria poderes encantadores no sentido de manter ativa essa experiência 
coletiva.  114

 Na tentativa de construir um esqueleto da relação entre Portugal e Brasil com estes 

dois universos (o universo científico do museu e o universo mágico do encantamento), a 

instalação do Museu Encantador era composta de rascunhos de esculturas e de uma trama de 

canos de esgoto, onde se penduravam e escondiam dezenas de pequenos objetos em gesso da 

cultura popular portuguesa e brasileira (Virgem Maria, São Jorge, Oxum, busto de Salazar, 

galo de Barcelos, etc), souvenirs e artesanatos (papagaios pintados à mão, lenços minhotos, 

flechas indígenas, etc) e ainda as doações dos artistas convidados que referimos inicialmente. 

Esta rede de tubos plásticos, material pobre e fabricado em série, funcionava como uma 

cenografia de osso, orquestrando restos mortais das relações culturais sem hierarquia entre os 

vários elementos. Esses tubos de esgoto faziam também pensar numa enorme ligação tubular 

de esgotos entre Portugal e Brasil feita pelo fundo do mar. Nesse espaço instalativo, 

deambulavam os clichês do colonialismo, a imitação do clichê era replicada até à produção de 

fantasmas, que invadiam o contexto “sério” da exposição de arte contemporânea com os seus 

papagaios antropófagos, desobedientes e independentes dos modelos culturais em que foram 

originados. 

 Icaro Ferraz Vidal Junior, “O que é encantamento?”, ensaio doado à pesquisa e publicado em <http://113

museuencantador.com/doadores/icaro-ferraz-vidal-junio/>

 O tesouro escondido: com Suely Rolnik, Paulo Bruscky e Peter Pal Pélbart, vídeo, realização de Joana Levi e 114

Rita Natálio, <http://vimeo.com/111901456> (password: museuencantador).

http://vimeo.com/111901456
http://museuencantador.com/doadores/icaro-ferraz-vidal-junio/
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Imagens 13 e 14. Registro da instalação 
Museu Encantador ©Eduardo Verderame.  
O s o b j e t o s e r a m a o m e s m o t e m p o 
apresentados e escondidos dentro de canos de 
esgoto. 

 

Imagem 15. Registro da instalação Museu Encantador 
©Eduardo Verderame.  
 
Relação do visitante com a instalação.  
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Imagens 16, 17 e 18. Registro da instalação Museu Encantador, espaço exterior ©Eduardo Verderame.  
Objetos mínimos contavam a história da colonização por fragmentos. 
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Imagem 19. Registro da instalação Museu Encantador, espaço interior ©Eduardo Verderame. 

Imagem 20. Registro da performance Museu Encantador ©Ana Gandum.  
Fantasmas deambulavam com os objetos populares portugueses, fazendo striptease. 
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Imagem 21. Registro da performance ©Eduardo Verderame.  
A determinado momento iniciava-se uma dança de terreiro.

 

Imagem 22. Registro da performance. ©Eduardo Verderame. 
Fantasmas

 

 
Imagem 23. Registro da performance. ©Ana Gandum. 
Fantasmas
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7.4) Pluralismo ontológico 

 Ao propor pensar o Museu Encantador como uma rede a partir da noção de 

encantamento e da relação entre imitação e invenção (papagaios e espelhos), voltamos uma 

vez mais a Gabriel Tarde e à sua teoria de união de mundos. Tarde reclamou uma posição 

monista mireítista onde existe um princípio de semelhança entre todas as coisas e ao mesmo 

tempo uma miríade de perspectivas, através das leis de imitação e invenção. Tal como na obra 

tardiana, também as ferramentas conceptuais de Museu Encantador buscam ser 

“pluriversais”: a separação entre natureza e sociedade não opera verdadeiramente na 

exposição nem a separação entre sujeito e objeto. Existem relações de homologia e analogia 

entre sujeitos e objetos (artistas = obras, performers = exposição, Brasil = Portugal) que torna 

todos os cérebros e todas as coisas “atores em rede” , ligados por associação, cooperação ou 115

ainda por um modo de rede. Existem relações de analogia entre humanos e coisas, coisas e 

factos, que fazem de todo o “projeto” uma cooperação de forças (força-invenção e força 

imitação), “um princípio constitutivo imanente que define um processo indeterminado, aberto 

à virtualidade e à multiplicidade das formações de valores”.  116

 Gabriel Tarde aprofundou a imitação/repetição e invenção/diferença como um 

processo ou uma dinâmica de circulação que pode trazer os processos de sociabilidade de 

volta aos processos da natureza, o que hoje não é possível equacionar hoje sem ter presente 

esta noção de rede (de artistas, de conceitos, de práticas). Mas este gesto de trazer de volta o 

social ao natural nada tem a ver com um fundamento do natural no social ou do social no 

natural. Aqui, “natural” ou “social” são como ondas circulando, propagando-se ou variando 

dentro de um mar de produção de diferenças e repetições, são modos de pensamento em rede 

que se constituem culturalmente, processo de subjetivação que une plantas, pedras, ciências, 

 Bruno Latour.115

 Tradução livre do francês: “... un principe constitutif immanent qui définit un processus indéterminé, ouvert à 116

la virtualité et à la multiplicité des formations de valeurs…”, Maurizio Lazzarato, Puissances de l’invention, 
Paris: Les empêcheurs de penser en rond, 2002, p. 32.
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factos, conceitos, obras de arte, práticas. A rede opera como modo de existência onde se ligam 

elementos heterogéneos sem os obrigar a convergir ontologicamente . 117

 Nesse “pluriverso pleno de mundos” conecta-se uma segunda característica que 

poderíamos entender como a “costela antropofágica” de Tarde. Escreve o sociólogo, 

(...) quando dois volumes de gás se combinam graças à passagem de uma 
centelha eléctrica, que outra coisa é senão a conquista mútua, a mútua 
assimilação, de cada um pelo outro, a troca e o entrelaçamento das suas 
vibrações íntimas que se servem umas às outras como desbloqueadoras? 
Talvez, seguramente, eu me exprima mal, mas em todo o caso, o que me 
parece claro é que toda a combinação química atesta, por sua parte, esse  
voto de propagação de si, de expansão radiante, que está no fundo de todo o 
ser.  118

Voracidade de assimilação, a imitação torna-se com Tarde a própria arma-de-comer 

que une o mundo e o obriga à diferir. Não estranhemos pois que nesta pesquisa prática se 

vistam também as peles mais conhecidas para tocar nos assuntos mais difíceis. Em Museu 

Encantador, veste-se e imita-se a pele do colonizador, anima-se um falso ritual sobre o seu 

corpo nu. O colonizador é então polinizado por um devir-repetidor, come da banana de 

Macunaíma, repete imagens indígenas ou posa para os espectadores de cocar e camiseta 

comercial da Amazónia para que os volumes (de gás) dos mundos heterogéneos com que se 

relaciona (índio, colonizado) colidam na mútua assimilação, para que as suas vibrações 

íntimas sirvam como desbloqueadoras. Tal como em Minha vizinha, um dos vídeos doados à 

exposição final pela realizadora portuguesa Rita Brás, onde Guaraçui, indígena trazida para a 

cidade por Juscelino Kubitschek com 9 anos de idade, nos conta a primeira vez que comeu 

carne humana, sentada no seu apartamento da Avenida Rio Branco em pleno centro da cidade 

do Rio de Janeiro. 

 A este respeito, ver o desenvolvimento do projeto Ênquete sur les modes d’existence, iniciado em 2012 por 117

Bruno Latour onde o autor se propõe discutir a existência de diferentes ontologias ou modos de existência, entre 
eles, o modo REDE.

 Tradução livre do francês: “(...) lorsque deux volumes de gaz se combinent grâce au passage d'une étincelle 118

électrique, qu'est-ce autre chose que la mutuelle conquête, la mutuelle assimilation, de chacun d'eux par l'autre, 
l'échange et l'entrelacement de leurs vibrations intimes qui se servent les uns aux autres de débouchés? Peut-être, 
assurément même, je m'exprime mal ; mais, en tout cas, ce qui me parait clair, c'est que toute combinaison 
chimique rend témoignage, elle aussi, pour sa part, à ce voeu de ce qui me parait clair, c'est que toute 
combinaison chimique rend témoignage, elle aussi, pour sa part, à ce voeu de propagation de soi, d'expansion 
rayonnante, qui est au fond de tout être.”, Gabriel Tarde, Psychologie Économique, op.cit., p. 15.
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CONCLUSÃO 

 Se o mundo fosse densamente povoado por uma globalização burra e sem 

exterioridade, por indivíduos obesos mas sem massa, papagaios e macaquinhos de imitação de 

um sistema já esgotado, seria preciso mesmo assim inventar uma imagem que pudesse 

escapar ao nosso próprio julgamento, apenas para continuar a pensar. Se dentro do buraco 

nem sempre se acha a exterioridade (e vice versa), então é preciso inventar pretextos ou 

manobras de diversão na tentativa de traçar uma cartografia, tocar um lugar onde dentro e fora 

se enformam, um ponto onde se possam efetuar reversões no pensamento. Foi assim que 

procedemos com papagaio Alex, Oscar, Camille Henrot, Museu Encantador e todos os 

companheiros de diálogos teóricos.  

 Ao longo deste texto, tentámos seguir inquietações a partir de derivas, deslocar-nos em 

eixos voluntariamente lassos onde o pensamento se pudesse ativar a partir de ignições menos 

óbvias, como essa de imaginar uma máquina de imitação em rede que atravessa exemplos, 

que não define nenhum conteúdo preciso para a ação humana, nem uma secreta contradição 

em relação à invenção ou a outro tipo de mundo, nem uma crítica subliminar à globalização 

cultural e às redes sociais. A máquina de imitar em rede é fruto da nossa maquinação 

imaginária, de uma torção da perspectiva que opera no interior das possibilidades que a 

tecnologia de facto nos oferece. A sua finalidade é interna ao fazer, faz-se presente através de 

exemplos de mundo da arte ou da vida social e com ela tentámos acompanhar os corpos de 

hoje tomados pelo frenesim de imitações planetárias, cérebros ávidos plugados em redes de 

propagação de opiniões e de compartilhamento de signos, multidões descobrindo o comum 

através da sua avidez conectiva que, por vezes, quando menos se espera, invertem o sentido 

da divisão e da desigualdade. Tratou-se portanto de observar práticas através de uma outra 

janela, de um ponto de vista outro: 

Aceitar a oportunidade e a relevância desta tarefa de “pensar 
outramente” (autrement, Foucault) sobre o pensamento é comprometer-se 
com o projeto de elaboração de uma teoria antropológica da imaginação, 
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sensível à criatividade e reflexividade inerentes à vida coletiva dos povos 
(humanos e não-humanos).  119

  

 O pensamento que praticámos com este projeto, foi o de tentar ativar uma força 

imitadora sem referência central que permitiria despertar e inventar outras modalidades do 

pensamento. Porém, esse sentido da imitação não cabe numa ferramenta de bolso que levamos 

para todos os lugares para replicar o Mesmo, para copiar, para propagar o automatismo e a 

uniformização, nem pode confundir-se com uma longa discussão sobre mimesis e imitatio 

onde enfrentaríamos outro tipo de discussões. A imitação que procurámos descrever neste 

trabalho, anima processos maquínicos onde humanos e não humanos se misturam, é 

justamente uma ferramenta para além da linguagem, e atua na pré-posição das relações no 

sentido em que ela é o próprio modo de rede do pensamento. Tivemos por isso que nos 

socorrer de outras fontes e de outras possibilidade de diálogo e para isso procurámos unir a 

pesquisa teórica a uma pesquisa prática, partindo das bases teóricas que Gabriel Tarde nos 

oferece. 

 Éric Alliez definiu como “tardomania” o movimento de recuperação teórica da obra de 

Gabriel Tarde que se espalhou particularmente pela França depois de 1999. Autores como 

Lazzarato, Latour e Alliez, entre outros, acolheram a sociologia tardiana como ferramenta de 

contra-poder, trazendo alguns dos seus conceitos para a análise de formas de vida 

contemporâneas em articulação com os conceitos de comum, comunidade, redes, cooperação, 

trabalho imaterial, formas de vida, modos de existência, virtual, etc.  Mais do que fazer um 120

trabalho em torno de Gabriel Tarde, procurámos entender esse movimento e recapturar a sua 

voz do século XIX por meio do que ela própria investiga, isto é, pelo estudo da fronteira ténue 

entre imitação e invenção que aplicada ao contexto atual demole o gesto autoral e narcísico, e 

conforta-conforma-comporta-transporta as individualidades em redes de subjetivação e 

dessubjetivação. 

 Eduardo Viveiros de Castro, “Xamanismo transversal: Lévi-Strauss e a cosmopolítica amazônica” In: 119

QUEIROZ, R. de C.; NOBRE, R. F. (Org.). Lévi-Strauss: leituras brasileiras. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
2008.

 Uma decisiva porta de entrada para esta revisão histórica, foi a referência à obra tardiana em Milles Plateux 120

(Deleuze & Guattari) e Différence et répétition (Deleuze). Recebido como “proto-deleuziano”, Tarde é associado 
hoje por Lazzarato, à genealogia de uma filosofia da diferença e do acontecimento, vislumbrando novas 
perspectivas sobre os dualismos clássicos (natureza/cultura, indivíduo/coletivo, capital/trabalho) através de um 
campo de multiplicidade, que se expressa sob a forma do “virtual” ou das “virtualidades”.



!113

 O trabalho de Gabriel Tarde sobre imitação e invenção e o resgate do seu pensamento 

por autores como Lazzarato, indica-nos um caminho para um modo de produzir teoria que se 

afasta de paradigmas modernos e pós-modernos. De certo modo, ele pode mesmo participar 

de um movimento maior de “virada ontológica” onde vários destes autores que analisaram a 

sua obra se poderiam incluir, entre outros. De Bruno Latour a Viveiros de Castro, de Beatriz 

Preciado a Isabelle Stengers, tem-se construído progressivamente uma fala teórica que avança 

a possibilidade de imaginar uma antropologia do ocidente, tocando precisamente o ponto de 

reversão do pensamento de que falávamos acima. Inventa-se uma antropologia onde não há  

lugar para o indivíduo como centro configurador de mundo, onde é preciso pensar uma outra 

forma de propagação da ação e das relações, e uma outra forma de entender o poder e a 

sujeição. Este movimento teórico, continua o projeto da virada linguística e anti-estruturalista 

dos anos 60 e 70 que visava diretamente o logocentrismo, com a diferença que agora se trata 

de reconciliar e misturar o pensamento ocidental com saberes e mundos desqualificados e 

considerados extrínsecos ao projeto ocidental. Do neo-animismo ao animalismo, do 

tecnoxamanismo à cosmopolítica, dos ecosocialismos à antropologia simétrica, estas novas 

teorias reconciliam-se com a feitiçaria e a pornografia, o xamanismo e a psicanálise e são, por 

um lado, tentativas de descolonização do pensamento  e por outro lado, dispositivos de luto 121

perante um mundo ocidental branco e humanista que parece estar em ruína. É Preciado que o 

diz num texto publicado no Libération: 

 
Visto que toda a modernidade humanista não soube senão fazer proliferar as 
suas tecnologias de morte, o animalismo deverá convidar-nos a uma nova 
maneira de viver com os mortos. Viver com o planeta como cadáver e como 
fantasma. Transformar a necropolítica em necroestética. O animalimo torna-
se enfim uma festa fúnebre. Uma celebração de luto. O animalismo é uma 
rito funerário, nascimento. Uma assembleia solene de plantas e de flores em 
torno das vítimas da história do humanismo.  122

 Viveiros de Castro.121

 Tradução livre do francês: “Puisque la modernité humaniste tout entière n’a su que faire proliférer des 122

technologies de la mort, l’animalisme devra inviter à une nouvelle manière de vivre avec les morts. Avec la 
planète comme cadavre et comme fantôme. Transformer la nécropolitique en nécroesthétique. L’animalisme 
devient alors une fête funèbre. Une célébration du deuil. L’animalisme est rite funéraire, naissance. Une 
assemblée solennelle des plantes et des fleurs autour des victimes de l’histoire de l’humanisme.” Beatriz 
Preciado. “Le feminisme n’est pas un humanisme”, Libération, 26 de Setembro de 2012, Disponível em: <http://
www.liberation.fr/chroniques/2014/09/26/le-feminisme-n-est-pas-un-humanisme_1109309>, Consultado a 17 de 
Outubro de 2014.

http://www.liberation.fr/chroniques/2014/09/26/le-feminisme-n-est-pas-un-humanisme_1109309
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 Lembremos que no século XIX Tarde foi sistematicamente criticado por seus 

contemporâneos (sobretudo por Durkheim), quer por sua transdiciplinaridade, quer por uma 

abordagem psíquica ou psicomórfica da sociologia que colocava sob ataque o aparelho 

científico novecentista, ancorado em ideias firmes de verdade e na divisão estrita de saberes. 

Já hoje, no panorama de uma possível virada ontológica e cosmopolítica, a corrente de 

imitação teórica tardomaníaca, faz da propagação ou revaloração da obra de Tarde uma 

tentativa de “invenção” (ou de reinvenção) do pensamento, onde progressivamente outras 

configurações de pesquisa e de lutas sociais se tornam possíveis, mesmo que ao nível 

infinitesimal, através da sua revisão.  

 Mas o que se passou então do século XIX até hoje? Quando adentramos no universo 

de Lazzarato e de seu Puissances de l’invention vemos como a relação entre imitação e 

invenção se soltou de uma nuvem de significados vagos e pré-formatados e se abriu ao 

hibridismo. Observamos que tanto a sociologia como a economia política se desvincularam 

das forças inanimadas e absolutas que governavam o social em Durkheim. Com Lazzarato e 

Deleuze, imitar aproximou-se ao infinito de uma forma particular de invenção, e inventar de 

uma forma particular de imitação e, com esse trabalho microscópico das forças, podemos 

repensar a economia política, considerando que “o projeto central da política do capitalismo 

consiste na articulação de fluxos econômicos, tecnológicos e sociais com a produção de 

subjetividade de tal maneira que a economia política se mostre idêntica à economia 

subjetiva”.  123

 Abraça-se assim o trânsito entre perspectivas e a multiplicidade, e através da plena 

união de mundos, Gabriel Tarde toca uma espécie de “panhumanidade” onde tudo está 

contido e à qual podemos ligar algumas destas novas teorias do século XXI. Embora longe 

destas discussões em termos históricos, Tarde aproxima-se delas em certos aspectos por sua 

pré-modernidade, ou até por sua não-modernidade no sentido em que Latour o colocou em 

Jamais fomos modernos. A sua pré-modernidade ou não-modernidade estão na capacidade de 

misturar realidades naturalmente opostas no mundo moderno (natureza e cultura, indivíduo e 

sociedade, mundo dos factos científicos e mundo social) através de ferramentas conectivas 

como a imitação e a invenção que devolvem aos seres a sua labilidade enquanto “trocadores e 

 Maurizio Lazzarato, Signos, máquinas, subjetividades, São Paulo: N-1 edições, 2014, p. 14.123



!115

misturadores de tempos” . Segundo um princípio da invenção imitada que estabelece que 124

toda a invenção procede de contágio imitativo, a imitação para Gabriel Tarde é entendida 

como um movimento que liga mundos sem fazê-los convergir, cooperação fotossintética em 

que forças contrárias não são necessariamente desclassificadoras umas das outras, e que por 

isso têm a capacidade de dissolver progressivamente os centros agonísticos do mundo 

moderno: o classismo, o racismo, o humanismo, o materialismo. 

 Para além disso, no movimento de re-atualização histórica da obra de Tarde podemos 

tocar mais certeiramente o que Tarde procurava demonstrar em relação ao relativismo de toda 

a invenção. Na sua acepção, toda a invenção é primeiro uma re-invenção que re-interpreta as 

condicionantes de determinados contextos e permite rupturas-contorsões-desvios-abluções das 

formas convencionadas do real. Assim, talvez a imitação da obra de Tarde por intérpretes 

contemporâneos seja um exemplo vivo da sua noção de invenção. Fora do jugo da sociologia 

durkheimiana e à imagem da história a contra-pêlo que Benjamin reivindicava, abre-se com a 

tardomania contemporânea uma luta pela abertura dos possíveis, pelos restos deixados por um 

edifício (teórico) em escombros ou esquecido, um resto de onde pode enfim surgir uma porta 

imprevista, um desvio. A tardomania é como Tarde-aplicado-a-Tarde, não uma tautologia mas 

uma  mise-en-abîme, lei do papagaio ao espelho. 

 E agora, enfim, como terminar? Ao longo deste trabalho, interessou-me pensar sobre o 

lugar do meu ou do próprio no tempo das redes, esse “eu” que se busca na melhoria infinita 

das suas conexões digitais, na virtuosa e consciente imitação viral e que vive mise-en-âbime 

teatrais no mínimo curiosas ao nível da sua performatividade, territórios extremamente 

difíceis de cercar, nomear ou descrever. Procurei entender de que modo esse “eu” acompanha 

e sustenta o modelo económico, social e político através da imitação e da invenção em rede, e 

tentei pensar a aliança entre uma certa concepção de tempo e uma certa concepção de 

subjetividade. Para a escrita, não me serviu descrever o contemporâneo afastando-me do 

mundo como um cientista moderno, falando de crise, falta, fim, desencantamento, decadência, 

impotência, ou contrapor este esgotamento do real às forças inesgotáveis da vida. De facto, 

essas fronteiras estiveram sempre ausentes, os debates pós-modernos são-nos hoje valiosos 

para outros voos. Também não procurei resultados, mas tão só de expectativa de mundos, 

manter o fluxo, na esperança de cruzar os contra-fluxos e os refluxos. Assim, o mais 

 Michel Serres.124
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importante foi talvez entrar na análise rítmica dos fluxos, escrever. Ou, como diria Simondon 

partir de conceitos que não são nem a priori nem a posteriori, mas a praesenti, pois um 

conceito “é uma comunicação informativa entre o que é maior do que um indivíduo e o que é 

menor que ele”.  Com Simondon, tocamos em questões de comensurabilidade ou de como 125

cercar algo. Conter, cercar, analisar, implica necessariamente saber transbordar e transitar 

entre mais e menos que um, o que o autor chamará de transdução, modo de proceder da 

invenção que permite a “descoberta de dimensões segundo as quais uma problemática pode se 

definir” . Não era Bergson que nos dizia o tempo ou é invenção ou não é nada? Juntando os 126

dois, poderíamos entender como a “invenção” do nosso tempo presente é então descoberta de 

dimensões, em vez de cerco explicativo. 

 Gilbert Simondon, “A individuação à luz das noções de forma e de informação: Introdução”, Trad. Pedro P. 125

Ferreira e Francisco A. Caminati, 2005. Disponível em: <https://cteme.files.wordpress.com/2011/05/
simondon_1958_intro-lindividuation.pdf>

 ibid., p. 9.126
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 he is black but also white, real but also synthetic, rich but also  
bankrupt, gay but also straight, male yet also female, using a mask 
but also showing his real self, walking but also sliding, guilty but 
also innocent, american but also global, sexy but also sexless. 
Angelina Jolie but also Andy Warhol. crazy but also sane, human 
but also robot, from the present but also form the future, he is what 
all humans will become .  127

 Voz off do documentário-ensaio Mocracy - Neverland in me de Christian Von Borries, Alemanha, 2012.127
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Caro leitor, não se arrependa por ter escrito este texto.
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https://www.youtube.com/watch?v=PDT0m514TMw
http://www.festival-cannes.fr/assets/Image/Direct/046190.pdf
http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=262
http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=261
http://www.modesofexistence.org
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