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Nossa tarefa é a autodefesa do que 
está acerca face à desapropriação 
objetiva, consciente e repetida por 
parte do colono por meio de incursões 
armadas. E embora as apropriações 
violentas ocasionem essa autodefesa, 
é o recurso ao autocontrole perante 
a desapropriação (em outras palavras, 
recurso à política) que representa 
o perigo real. A política é o ataque 
continuado ao comum – ao 
antagonismo geral e gerativo 
– desde o interior do cercado.

Considere o Partido das Panteras 
Negras [PPN], primeiros teóricos 
da revolução do que está acerca, 
o antes e antes preto, o que está já 
e o que está próximo. Seu compromisso 
concomitante com a revolução e a 
autodefesa emergiu do reconhecimento 
de que a preservação da vida social 
preta se articula em e com a violência 
da inovação. Isso não é uma 
contradição se a coisa nova, sempre 
chamando a si própria, já vive ao redor 
e abaixo dos fortes, das bases de 
polícia, das rodovias patrulhadas e das 
torres prisionais. O PPN teorizou uma 
revolução sem política, o que quer dizer 
uma revolução sem sujeito ou princípio 
de decisão. Contra a lei porque estavam 
gerando lei, estavam praticando um 
planejamento contínuo para serem 
possuídos, otimista, incessante e 
irremediavelmente endividados, dados 

ao estudo inacabado, em contraponto a, 
e desde, o bem comum, a pobreza 
e a pretitude do que cerca.

A autodefesa da revolução é 
confrontada não apenas pelas 
brutalidades mas também pela falsa 
imagem de enclausuramento. 
A materialidade dura do irreal nos 
convence de que estamos cercadas, 
de que devemos tomar posse de nós 
mesmas, ajustar a nós mesmas, 
permanecer na emergência, numa 
posição permanente, colonizada, 
determinada, protegendo nada senão 
o direito ilusório àquilo que não temos – 
que o colono toma por e como o 
comum. Mas, no momento dos direitos, 
o comum já se foi junto ao movimento 
do e rumo ao comum que cerca os 
direitos e seu confinamento. 
O que sobra é a política, mas mesmo 
a política do comum, da resistência ao 
enclausuramento, pode apenas ser uma 
política dos fins, uma retidão almejada 
para o fim regulatório do comum. 
E mesmo quando as eleições que foram 
vencidas mostram ter sido, de fato, 
perdidas, e a bomba detona e/ou falha 
em detonar, o comum persevera como 
uma espécie de outro lugar, aqui, 
acerca, no chão, em torno de fatos 
alucinógenos. Enquanto isso, os 
soldados da política, ao reivindicar 
a defesa do que não está encerrado, 
delimitam o que não podem defender 
mas somente pôr em perigo.

O colono, tendo se estabelecido pela 
política, arma-se em nome da civilização 
enquanto a crítica inicia a autodefesa 
daquelas de nós que veem hostilidade 
na união civil entre enclausuramento e 
colonização. Dizemos – corretamente, 
se nossos olhos críticos estiverem 
suficientemente afiados – que é cruel 
e inconveniente ter um lugar ao sol 
em meio à suja debilidade desta 
atmosfera; aquela casa que o xerife 
estava construindo está no coração de 
uma zona de precipitação radioativa. 
E se a agudeza dos nossos olhos vai 
mais longe, nós rastreamos a polícia 
para então levá-la a juízo. Tendo olhado 
a política a fim de evitá-la, nos movemos 
perto umas das outras, assim podemos 
estar além de nós mesmas, porque 
gostamos da vida noturna que não é lá 
uma vida tão boa. A crítica nos dá a ver 
que a política é radioativa, mas a política 
é a radioatividade da crítica. Então 
importa saber por quanto tempo 
fazemos isso, por quanto tempo temos 
de ser expostas aos efeitos letais dessa 
energia antissocial. A crítica põe 
em perigo a socialidade que promete 
defender, não porque se volta para 
dentro e danifica a política, mas porque 
tende a voltar-se para a política e 
então para o fora, desde o forte rumo 
ao que está acerca – não fosse para a 
preservação, que se dá em celebração 
ao que nós defendemos, a força 
sociopoética que embrulhamos em 

torno de nós, uma vez que somos 
pobres. Derrubar nossa própria crítica, 
nossas próprias posições, nossos 
fortalecimentos, é autodefesa aliada 
a autopreservação. A derrubada vem 
em movimento, como um manto, 
a armadura de voo. Nós corremos 
buscando por uma arma e seguimos 
correndo à busca de largá-la. 
E podemos largá-la, porque embora 
armado, embora difícil, o inimigo que 
enfrentamos é também ilusório. 

A devoção integral à crítica dessa ilusão 
nos faz iludidas. No truque da política, 
somos insuficientes, escassas, 
aguardando em bolsos de resistência, 
em escadas, becos, em vãos. A falsa 
imagem e sua crítica ameaçam o 
comum com democracia, que está 
sempre somente porvir, de modo 
que um dia, que está nunca somente 
porvir, nós seremos mais do que somos. 
Mas nós já somos. Nós já estamos aqui, 
movendo. Estamos por aí. Nós somos 
mais do que políticas, mais do que 
colonizadas, mais do que democráticas. 
Nós cercamos a falsa imagem da 
democracia a fim de desocupá-la. 
Toda vez que ela tenta nos encerrar 
numa decisão, nós estamos indecisas. 
Toda vez que ela tenta representar 
nossa vontade, nós estamos relutantes. 
Toda vez que ela tenta criar raízes, 
nós partimos (porque já estamos 
aqui, movendo). Nós pedimos e nós 

contamos e nós lançamos o feitiço sob 
o qual operamos, que nos sugere o que 
fazer e como devemos mover, aqui, 
onde dançamos a guerra da aposição. 
Nós estamos sob um transe do que nos 
cerca. Nós nos movemos através disso 
e isso se move conosco, para fora e 
além do assentamento, para fora e além 
do redesenvolvimento, lá onde cai a 
noite preta, onde detestamos estar sós, 
tendo de voltar ao confinamento para 
dormir até o amanhecer, beber até o 
amanhecer, planejar até o amanhecer, 
como o abraço do comum, justo dentro, 
e ao redor, e à beira.

Na clara luz crítica do dia, 
administradores da ilusão sussurram 
a nossa necessidade de instituições, 
e todas as instituições são políticas, 
e todas as políticas são corretivas, 
então parece que precisamos de 
instituições corretivas no comum, 
ocupando o comum para corrigir-nos. 
Mas não vamos ser corrigidas. Além 
disso, incorretas como somos não  
há nada errado conosco. Nós não 
queremos ser corretas e não seremos 
corrigidas. A política propõe fazer de 
nós pessoas melhores, mas já somos 
boas no débito mútuo que não pode 
jamais ser transformado em bem. 
Nós devemos umas às outras falsificar 
instituições, para fazer política 
incorretamente, para dar a mentira a 
nossa própria determinação. 

Nós devemos o indeterminado 
umas às outras. 
Nós devemos tudo umas às outras.

Uma abdicação da responsabilidade 
política? Tá bem. Tanto faz. Nós apenas 
estamos antipoliticamente românticas 
quanto à vida social que de fato existe. 
Não somos responsáveis pela política. 
Nós somos o antagonismo geral à 
política, espreitando de fora cada 
tentativa de politização, cada imposição 
de autogoverno, cada decisão soberana 
e sua miniatura degradada, cada estado 
emergente e lar doce lar. Nós somos 
disrupção e consentimento à ruptura. 
Preservamos o transtorno. Enviadas 
para concretizar pela abolição, para 
renovar pela desocupação, para abrir 
o enclausuramento cuja corruptividade 
incomensurável é inversamente 
proporcional à sua área efetiva, 
nós temos a política cercada. Não 
podemos representar a nós mesmas. 
Não podemos ser representadas.

POLÍTICA CERCADA¹
Fred Moten e Stefano Harney
Tradução: Jota Mombaça

Na clássica análise anti-imperial dos 
filmes de Hollywood feita por Michael 
Parenti, ele destaca o modo “invertido” 
como a “mídia inventora da verdade” 
retrata a ocupação colonial. Em filmes 
como Ao Rufar dos Tambores (1939) 
ou Shaka Zulu (1987), o colono é 
representado como se estivesse 
cercado por “nativos”, invertendo, 
segundo a visão de Parenti, o papel de 
agressor, de modo a criar a impressão 
de que colonialismo é autodefesa. 
De fato, agressão e autodefesa são 
invertidas nesses filmes, mas a imagem 
do forte cercado não é falsa. Em vez 
disso, a falsa imagem é o que emerge 
quando uma crítica da militarização da 
vida se funda sobre o esquecimento da 
vida que lhe cerca. O forte realmente 
estava cercado, sitiado pelo que ainda o 
cerca, o comum além e aquém – antes e 
antes – da clausura. O que está acerca 
antagoniza o acampamento militar em 
seu centro, ao mesmo tempo em que 
perturba aqueles fatos enterrados com 
algum planejamento clandestino.

1 Este texto é uma tradução pirata do segundo capítulo do livro The Undercommons: Fugitive Planning & 
Black Study, de Fred Moten e Stefano Harney, publicado em 2013 pelo selo Minor Composition (Nova York).
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Nossa tarefa é a autodefesa do que 
está acerca face à desapropriação 
objetiva, consciente e repetida por 
parte do colono por meio de incursões 
armadas. E embora as apropriações 
violentas ocasionem essa autodefesa, 
é o recurso ao autocontrole perante 
a desapropriação (em outras palavras, 
recurso à política) que representa 
o perigo real. A política é o ataque 
continuado ao comum – ao 
antagonismo geral e gerativo 
– desde o interior do cercado.

Considere o Partido das Panteras 
Negras [PPN], primeiros teóricos 
da revolução do que está acerca, 
o antes e antes preto, o que está já 
e o que está próximo. Seu compromisso 
concomitante com a revolução e a 
autodefesa emergiu do reconhecimento 
de que a preservação da vida social 
preta se articula em e com a violência 
da inovação. Isso não é uma 
contradição se a coisa nova, sempre 
chamando a si própria, já vive ao redor 
e abaixo dos fortes, das bases de 
polícia, das rodovias patrulhadas e das 
torres prisionais. O PPN teorizou uma 
revolução sem política, o que quer dizer 
uma revolução sem sujeito ou princípio 
de decisão. Contra a lei porque estavam 
gerando lei, estavam praticando um 
planejamento contínuo para serem 
possuídos, otimista, incessante e 
irremediavelmente endividados, dados 

ao estudo inacabado, em contraponto a, 
e desde, o bem comum, a pobreza 
e a pretitude do que cerca.

A autodefesa da revolução é 
confrontada não apenas pelas 
brutalidades mas também pela falsa 
imagem de enclausuramento. 
A materialidade dura do irreal nos 
convence de que estamos cercadas, 
de que devemos tomar posse de nós 
mesmas, ajustar a nós mesmas, 
permanecer na emergência, numa 
posição permanente, colonizada, 
determinada, protegendo nada senão 
o direito ilusório àquilo que não temos – 
que o colono toma por e como o 
comum. Mas, no momento dos direitos, 
o comum já se foi junto ao movimento 
do e rumo ao comum que cerca os 
direitos e seu confinamento. 
O que sobra é a política, mas mesmo 
a política do comum, da resistência ao 
enclausuramento, pode apenas ser uma 
política dos fins, uma retidão almejada 
para o fim regulatório do comum. 
E mesmo quando as eleições que foram 
vencidas mostram ter sido, de fato, 
perdidas, e a bomba detona e/ou falha 
em detonar, o comum persevera como 
uma espécie de outro lugar, aqui, 
acerca, no chão, em torno de fatos 
alucinógenos. Enquanto isso, os 
soldados da política, ao reivindicar 
a defesa do que não está encerrado, 
delimitam o que não podem defender 
mas somente pôr em perigo.

O colono, tendo se estabelecido pela 
política, arma-se em nome da civilização 
enquanto a crítica inicia a autodefesa 
daquelas de nós que veem hostilidade 
na união civil entre enclausuramento e 
colonização. Dizemos – corretamente, 
se nossos olhos críticos estiverem 
suficientemente afiados – que é cruel 
e inconveniente ter um lugar ao sol 
em meio à suja debilidade desta 
atmosfera; aquela casa que o xerife 
estava construindo está no coração de 
uma zona de precipitação radioativa. 
E se a agudeza dos nossos olhos vai 
mais longe, nós rastreamos a polícia 
para então levá-la a juízo. Tendo olhado 
a política a fim de evitá-la, nos movemos 
perto umas das outras, assim podemos 
estar além de nós mesmas, porque 
gostamos da vida noturna que não é lá 
uma vida tão boa. A crítica nos dá a ver 
que a política é radioativa, mas a política 
é a radioatividade da crítica. Então 
importa saber por quanto tempo 
fazemos isso, por quanto tempo temos 
de ser expostas aos efeitos letais dessa 
energia antissocial. A crítica põe 
em perigo a socialidade que promete 
defender, não porque se volta para 
dentro e danifica a política, mas porque 
tende a voltar-se para a política e 
então para o fora, desde o forte rumo 
ao que está acerca – não fosse para a 
preservação, que se dá em celebração 
ao que nós defendemos, a força 
sociopoética que embrulhamos em 

torno de nós, uma vez que somos 
pobres. Derrubar nossa própria crítica, 
nossas próprias posições, nossos 
fortalecimentos, é autodefesa aliada 
a autopreservação. A derrubada vem 
em movimento, como um manto, 
a armadura de voo. Nós corremos 
buscando por uma arma e seguimos 
correndo à busca de largá-la. 
E podemos largá-la, porque embora 
armado, embora difícil, o inimigo que 
enfrentamos é também ilusório. 

A devoção integral à crítica dessa ilusão 
nos faz iludidas. No truque da política, 
somos insuficientes, escassas, 
aguardando em bolsos de resistência, 
em escadas, becos, em vãos. A falsa 
imagem e sua crítica ameaçam o 
comum com democracia, que está 
sempre somente porvir, de modo 
que um dia, que está nunca somente 
porvir, nós seremos mais do que somos. 
Mas nós já somos. Nós já estamos aqui, 
movendo. Estamos por aí. Nós somos 
mais do que políticas, mais do que 
colonizadas, mais do que democráticas. 
Nós cercamos a falsa imagem da 
democracia a fim de desocupá-la. 
Toda vez que ela tenta nos encerrar 
numa decisão, nós estamos indecisas. 
Toda vez que ela tenta representar 
nossa vontade, nós estamos relutantes. 
Toda vez que ela tenta criar raízes, 
nós partimos (porque já estamos 
aqui, movendo). Nós pedimos e nós 

contamos e nós lançamos o feitiço sob 
o qual operamos, que nos sugere o que 
fazer e como devemos mover, aqui, 
onde dançamos a guerra da aposição. 
Nós estamos sob um transe do que nos 
cerca. Nós nos movemos através disso 
e isso se move conosco, para fora e 
além do assentamento, para fora e além 
do redesenvolvimento, lá onde cai a 
noite preta, onde detestamos estar sós, 
tendo de voltar ao confinamento para 
dormir até o amanhecer, beber até o 
amanhecer, planejar até o amanhecer, 
como o abraço do comum, justo dentro, 
e ao redor, e à beira.

Na clara luz crítica do dia, 
administradores da ilusão sussurram 
a nossa necessidade de instituições, 
e todas as instituições são políticas, 
e todas as políticas são corretivas, 
então parece que precisamos de 
instituições corretivas no comum, 
ocupando o comum para corrigir-nos. 
Mas não vamos ser corrigidas. Além 
disso, incorretas como somos não  
há nada errado conosco. Nós não 
queremos ser corretas e não seremos 
corrigidas. A política propõe fazer de 
nós pessoas melhores, mas já somos 
boas no débito mútuo que não pode 
jamais ser transformado em bem. 
Nós devemos umas às outras falsificar 
instituições, para fazer política 
incorretamente, para dar a mentira a 
nossa própria determinação. 

Nós devemos o indeterminado 
umas às outras. 
Nós devemos tudo umas às outras.

Uma abdicação da responsabilidade 
política? Tá bem. Tanto faz. Nós apenas 
estamos antipoliticamente românticas 
quanto à vida social que de fato existe. 
Não somos responsáveis pela política. 
Nós somos o antagonismo geral à 
política, espreitando de fora cada 
tentativa de politização, cada imposição 
de autogoverno, cada decisão soberana 
e sua miniatura degradada, cada estado 
emergente e lar doce lar. Nós somos 
disrupção e consentimento à ruptura. 
Preservamos o transtorno. Enviadas 
para concretizar pela abolição, para 
renovar pela desocupação, para abrir 
o enclausuramento cuja corruptividade 
incomensurável é inversamente 
proporcional à sua área efetiva, 
nós temos a política cercada. Não 
podemos representar a nós mesmas. 
Não podemos ser representadas.
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Na clássica análise anti-imperial dos 
filmes de Hollywood feita por Michael 
Parenti, ele destaca o modo “invertido” 
como a “mídia inventora da verdade” 
retrata a ocupação colonial. Em filmes 
como Ao Rufar dos Tambores (1939) 
ou Shaka Zulu (1987), o colono é 
representado como se estivesse 
cercado por “nativos”, invertendo, 
segundo a visão de Parenti, o papel de 
agressor, de modo a criar a impressão 
de que colonialismo é autodefesa. 
De fato, agressão e autodefesa são 
invertidas nesses filmes, mas a imagem 
do forte cercado não é falsa. Em vez 
disso, a falsa imagem é o que emerge 
quando uma crítica da militarização da 
vida se funda sobre o esquecimento da 
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perturba aqueles fatos enterrados com 
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Nossa tarefa é a autodefesa do que 
está acerca face à desapropriação 
objetiva, consciente e repetida por 
parte do colono por meio de incursões 
armadas. E embora as apropriações 
violentas ocasionem essa autodefesa, 
é o recurso ao autocontrole perante 
a desapropriação (em outras palavras, 
recurso à política) que representa 
o perigo real. A política é o ataque 
continuado ao comum – ao 
antagonismo geral e gerativo 
– desde o interior do cercado.

Considere o Partido das Panteras 
Negras [PPN], primeiros teóricos 
da revolução do que está acerca, 
o antes e antes preto, o que está já 
e o que está próximo. Seu compromisso 
concomitante com a revolução e a 
autodefesa emergiu do reconhecimento 
de que a preservação da vida social 
preta se articula em e com a violência 
da inovação. Isso não é uma 
contradição se a coisa nova, sempre 
chamando a si própria, já vive ao redor 
e abaixo dos fortes, das bases de 
polícia, das rodovias patrulhadas e das 
torres prisionais. O PPN teorizou uma 
revolução sem política, o que quer dizer 
uma revolução sem sujeito ou princípio 
de decisão. Contra a lei porque estavam 
gerando lei, estavam praticando um 
planejamento contínuo para serem 
possuídos, otimista, incessante e 
irremediavelmente endividados, dados 

ao estudo inacabado, em contraponto a, 
e desde, o bem comum, a pobreza 
e a pretitude do que cerca.

A autodefesa da revolução é 
confrontada não apenas pelas 
brutalidades mas também pela falsa 
imagem de enclausuramento. 
A materialidade dura do irreal nos 
convence de que estamos cercadas, 
de que devemos tomar posse de nós 
mesmas, ajustar a nós mesmas, 
permanecer na emergência, numa 
posição permanente, colonizada, 
determinada, protegendo nada senão 
o direito ilusório àquilo que não temos – 
que o colono toma por e como o 
comum. Mas, no momento dos direitos, 
o comum já se foi junto ao movimento 
do e rumo ao comum que cerca os 
direitos e seu confinamento. 
O que sobra é a política, mas mesmo 
a política do comum, da resistência ao 
enclausuramento, pode apenas ser uma 
política dos fins, uma retidão almejada 
para o fim regulatório do comum. 
E mesmo quando as eleições que foram 
vencidas mostram ter sido, de fato, 
perdidas, e a bomba detona e/ou falha 
em detonar, o comum persevera como 
uma espécie de outro lugar, aqui, 
acerca, no chão, em torno de fatos 
alucinógenos. Enquanto isso, os 
soldados da política, ao reivindicar 
a defesa do que não está encerrado, 
delimitam o que não podem defender 
mas somente pôr em perigo.

O colono, tendo se estabelecido pela 
política, arma-se em nome da civilização 
enquanto a crítica inicia a autodefesa 
daquelas de nós que veem hostilidade 
na união civil entre enclausuramento e 
colonização. Dizemos – corretamente, 
se nossos olhos críticos estiverem 
suficientemente afiados – que é cruel 
e inconveniente ter um lugar ao sol 
em meio à suja debilidade desta 
atmosfera; aquela casa que o xerife 
estava construindo está no coração de 
uma zona de precipitação radioativa. 
E se a agudeza dos nossos olhos vai 
mais longe, nós rastreamos a polícia 
para então levá-la a juízo. Tendo olhado 
a política a fim de evitá-la, nos movemos 
perto umas das outras, assim podemos 
estar além de nós mesmas, porque 
gostamos da vida noturna que não é lá 
uma vida tão boa. A crítica nos dá a ver 
que a política é radioativa, mas a política 
é a radioatividade da crítica. Então 
importa saber por quanto tempo 
fazemos isso, por quanto tempo temos 
de ser expostas aos efeitos letais dessa 
energia antissocial. A crítica põe 
em perigo a socialidade que promete 
defender, não porque se volta para 
dentro e danifica a política, mas porque 
tende a voltar-se para a política e 
então para o fora, desde o forte rumo 
ao que está acerca – não fosse para a 
preservação, que se dá em celebração 
ao que nós defendemos, a força 
sociopoética que embrulhamos em 

torno de nós, uma vez que somos 
pobres. Derrubar nossa própria crítica, 
nossas próprias posições, nossos 
fortalecimentos, é autodefesa aliada 
a autopreservação. A derrubada vem 
em movimento, como um manto, 
a armadura de voo. Nós corremos 
buscando por uma arma e seguimos 
correndo à busca de largá-la. 
E podemos largá-la, porque embora 
armado, embora difícil, o inimigo que 
enfrentamos é também ilusório. 

A devoção integral à crítica dessa ilusão 
nos faz iludidas. No truque da política, 
somos insuficientes, escassas, 
aguardando em bolsos de resistência, 
em escadas, becos, em vãos. A falsa 
imagem e sua crítica ameaçam o 
comum com democracia, que está 
sempre somente porvir, de modo 
que um dia, que está nunca somente 
porvir, nós seremos mais do que somos. 
Mas nós já somos. Nós já estamos aqui, 
movendo. Estamos por aí. Nós somos 
mais do que políticas, mais do que 
colonizadas, mais do que democráticas. 
Nós cercamos a falsa imagem da 
democracia a fim de desocupá-la. 
Toda vez que ela tenta nos encerrar 
numa decisão, nós estamos indecisas. 
Toda vez que ela tenta representar 
nossa vontade, nós estamos relutantes. 
Toda vez que ela tenta criar raízes, 
nós partimos (porque já estamos 
aqui, movendo). Nós pedimos e nós 

contamos e nós lançamos o feitiço sob 
o qual operamos, que nos sugere o que 
fazer e como devemos mover, aqui, 
onde dançamos a guerra da aposição. 
Nós estamos sob um transe do que nos 
cerca. Nós nos movemos através disso 
e isso se move conosco, para fora e 
além do assentamento, para fora e além 
do redesenvolvimento, lá onde cai a 
noite preta, onde detestamos estar sós, 
tendo de voltar ao confinamento para 
dormir até o amanhecer, beber até o 
amanhecer, planejar até o amanhecer, 
como o abraço do comum, justo dentro, 
e ao redor, e à beira.

Na clara luz crítica do dia, 
administradores da ilusão sussurram 
a nossa necessidade de instituições, 
e todas as instituições são políticas, 
e todas as políticas são corretivas, 
então parece que precisamos de 
instituições corretivas no comum, 
ocupando o comum para corrigir-nos. 
Mas não vamos ser corrigidas. Além 
disso, incorretas como somos não  
há nada errado conosco. Nós não 
queremos ser corretas e não seremos 
corrigidas. A política propõe fazer de 
nós pessoas melhores, mas já somos 
boas no débito mútuo que não pode 
jamais ser transformado em bem. 
Nós devemos umas às outras falsificar 
instituições, para fazer política 
incorretamente, para dar a mentira a 
nossa própria determinação. 

Nós devemos o indeterminado 
umas às outras. 
Nós devemos tudo umas às outras.

Uma abdicação da responsabilidade 
política? Tá bem. Tanto faz. Nós apenas 
estamos antipoliticamente românticas 
quanto à vida social que de fato existe. 
Não somos responsáveis pela política. 
Nós somos o antagonismo geral à 
política, espreitando de fora cada 
tentativa de politização, cada imposição 
de autogoverno, cada decisão soberana 
e sua miniatura degradada, cada estado 
emergente e lar doce lar. Nós somos 
disrupção e consentimento à ruptura. 
Preservamos o transtorno. Enviadas 
para concretizar pela abolição, para 
renovar pela desocupação, para abrir 
o enclausuramento cuja corruptividade 
incomensurável é inversamente 
proporcional à sua área efetiva, 
nós temos a política cercada. Não 
podemos representar a nós mesmas. 
Não podemos ser representadas.
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Na clássica análise anti-imperial dos 
filmes de Hollywood feita por Michael 
Parenti, ele destaca o modo “invertido” 
como a “mídia inventora da verdade” 
retrata a ocupação colonial. Em filmes 
como Ao Rufar dos Tambores (1939) 
ou Shaka Zulu (1987), o colono é 
representado como se estivesse 
cercado por “nativos”, invertendo, 
segundo a visão de Parenti, o papel de 
agressor, de modo a criar a impressão 
de que colonialismo é autodefesa. 
De fato, agressão e autodefesa são 
invertidas nesses filmes, mas a imagem 
do forte cercado não é falsa. Em vez 
disso, a falsa imagem é o que emerge 
quando uma crítica da militarização da 
vida se funda sobre o esquecimento da 
vida que lhe cerca. O forte realmente 
estava cercado, sitiado pelo que ainda o 
cerca, o comum além e aquém – antes e 
antes – da clausura. O que está acerca 
antagoniza o acampamento militar em 
seu centro, ao mesmo tempo em que 
perturba aqueles fatos enterrados com 
algum planejamento clandestino.



Nossa tarefa é a autodefesa do que 
está acerca face à desapropriação 
objetiva, consciente e repetida por 
parte do colono por meio de incursões 
armadas. E embora as apropriações 
violentas ocasionem essa autodefesa, 
é o recurso ao autocontrole perante 
a desapropriação (em outras palavras, 
recurso à política) que representa 
o perigo real. A política é o ataque 
continuado ao comum – ao 
antagonismo geral e gerativo 
– desde o interior do cercado.

Considere o Partido das Panteras 
Negras [PPN], primeiros teóricos 
da revolução do que está acerca, 
o antes e antes preto, o que está já 
e o que está próximo. Seu compromisso 
concomitante com a revolução e a 
autodefesa emergiu do reconhecimento 
de que a preservação da vida social 
preta se articula em e com a violência 
da inovação. Isso não é uma 
contradição se a coisa nova, sempre 
chamando a si própria, já vive ao redor 
e abaixo dos fortes, das bases de 
polícia, das rodovias patrulhadas e das 
torres prisionais. O PPN teorizou uma 
revolução sem política, o que quer dizer 
uma revolução sem sujeito ou princípio 
de decisão. Contra a lei porque estavam 
gerando lei, estavam praticando um 
planejamento contínuo para serem 
possuídos, otimista, incessante e 
irremediavelmente endividados, dados 

ao estudo inacabado, em contraponto a, 
e desde, o bem comum, a pobreza 
e a pretitude do que cerca.

A autodefesa da revolução é 
confrontada não apenas pelas 
brutalidades mas também pela falsa 
imagem de enclausuramento. 
A materialidade dura do irreal nos 
convence de que estamos cercadas, 
de que devemos tomar posse de nós 
mesmas, ajustar a nós mesmas, 
permanecer na emergência, numa 
posição permanente, colonizada, 
determinada, protegendo nada senão 
o direito ilusório àquilo que não temos – 
que o colono toma por e como o 
comum. Mas, no momento dos direitos, 
o comum já se foi junto ao movimento 
do e rumo ao comum que cerca os 
direitos e seu confinamento. 
O que sobra é a política, mas mesmo 
a política do comum, da resistência ao 
enclausuramento, pode apenas ser uma 
política dos fins, uma retidão almejada 
para o fim regulatório do comum. 
E mesmo quando as eleições que foram 
vencidas mostram ter sido, de fato, 
perdidas, e a bomba detona e/ou falha 
em detonar, o comum persevera como 
uma espécie de outro lugar, aqui, 
acerca, no chão, em torno de fatos 
alucinógenos. Enquanto isso, os 
soldados da política, ao reivindicar 
a defesa do que não está encerrado, 
delimitam o que não podem defender 
mas somente pôr em perigo.

O colono, tendo se estabelecido pela 
política, arma-se em nome da civilização 
enquanto a crítica inicia a autodefesa 
daquelas de nós que veem hostilidade 
na união civil entre enclausuramento e 
colonização. Dizemos – corretamente, 
se nossos olhos críticos estiverem 
suficientemente afiados – que é cruel 
e inconveniente ter um lugar ao sol 
em meio à suja debilidade desta 
atmosfera; aquela casa que o xerife 
estava construindo está no coração de 
uma zona de precipitação radioativa. 
E se a agudeza dos nossos olhos vai 
mais longe, nós rastreamos a polícia 
para então levá-la a juízo. Tendo olhado 
a política a fim de evitá-la, nos movemos 
perto umas das outras, assim podemos 
estar além de nós mesmas, porque 
gostamos da vida noturna que não é lá 
uma vida tão boa. A crítica nos dá a ver 
que a política é radioativa, mas a política 
é a radioatividade da crítica. Então 
importa saber por quanto tempo 
fazemos isso, por quanto tempo temos 
de ser expostas aos efeitos letais dessa 
energia antissocial. A crítica põe 
em perigo a socialidade que promete 
defender, não porque se volta para 
dentro e danifica a política, mas porque 
tende a voltar-se para a política e 
então para o fora, desde o forte rumo 
ao que está acerca – não fosse para a 
preservação, que se dá em celebração 
ao que nós defendemos, a força 
sociopoética que embrulhamos em 

torno de nós, uma vez que somos 
pobres. Derrubar nossa própria crítica, 
nossas próprias posições, nossos 
fortalecimentos, é autodefesa aliada 
a autopreservação. A derrubada vem 
em movimento, como um manto, 
a armadura de voo. Nós corremos 
buscando por uma arma e seguimos 
correndo à busca de largá-la. 
E podemos largá-la, porque embora 
armado, embora difícil, o inimigo que 
enfrentamos é também ilusório. 

A devoção integral à crítica dessa ilusão 
nos faz iludidas. No truque da política, 
somos insuficientes, escassas, 
aguardando em bolsos de resistência, 
em escadas, becos, em vãos. A falsa 
imagem e sua crítica ameaçam o 
comum com democracia, que está 
sempre somente porvir, de modo 
que um dia, que está nunca somente 
porvir, nós seremos mais do que somos. 
Mas nós já somos. Nós já estamos aqui, 
movendo. Estamos por aí. Nós somos 
mais do que políticas, mais do que 
colonizadas, mais do que democráticas. 
Nós cercamos a falsa imagem da 
democracia a fim de desocupá-la. 
Toda vez que ela tenta nos encerrar 
numa decisão, nós estamos indecisas. 
Toda vez que ela tenta representar 
nossa vontade, nós estamos relutantes. 
Toda vez que ela tenta criar raízes, 
nós partimos (porque já estamos 
aqui, movendo). Nós pedimos e nós 

contamos e nós lançamos o feitiço sob 
o qual operamos, que nos sugere o que 
fazer e como devemos mover, aqui, 
onde dançamos a guerra da aposição. 
Nós estamos sob um transe do que nos 
cerca. Nós nos movemos através disso 
e isso se move conosco, para fora e 
além do assentamento, para fora e além 
do redesenvolvimento, lá onde cai a 
noite preta, onde detestamos estar sós, 
tendo de voltar ao confinamento para 
dormir até o amanhecer, beber até o 
amanhecer, planejar até o amanhecer, 
como o abraço do comum, justo dentro, 
e ao redor, e à beira.

Na clara luz crítica do dia, 
administradores da ilusão sussurram 
a nossa necessidade de instituições, 
e todas as instituições são políticas, 
e todas as políticas são corretivas, 
então parece que precisamos de 
instituições corretivas no comum, 
ocupando o comum para corrigir-nos. 
Mas não vamos ser corrigidas. Além 
disso, incorretas como somos não  
há nada errado conosco. Nós não 
queremos ser corretas e não seremos 
corrigidas. A política propõe fazer de 
nós pessoas melhores, mas já somos 
boas no débito mútuo que não pode 
jamais ser transformado em bem. 
Nós devemos umas às outras falsificar 
instituições, para fazer política 
incorretamente, para dar a mentira a 
nossa própria determinação. 

Nós devemos o indeterminado 
umas às outras. 
Nós devemos tudo umas às outras.

Uma abdicação da responsabilidade 
política? Tá bem. Tanto faz. Nós apenas 
estamos antipoliticamente românticas 
quanto à vida social que de fato existe. 
Não somos responsáveis pela política. 
Nós somos o antagonismo geral à 
política, espreitando de fora cada 
tentativa de politização, cada imposição 
de autogoverno, cada decisão soberana 
e sua miniatura degradada, cada estado 
emergente e lar doce lar. Nós somos 
disrupção e consentimento à ruptura. 
Preservamos o transtorno. Enviadas 
para concretizar pela abolição, para 
renovar pela desocupação, para abrir 
o enclausuramento cuja corruptividade 
incomensurável é inversamente 
proporcional à sua área efetiva, 
nós temos a política cercada. Não 
podemos representar a nós mesmas. 
Não podemos ser representadas.
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Na clássica análise anti-imperial dos 
filmes de Hollywood feita por Michael 
Parenti, ele destaca o modo “invertido” 
como a “mídia inventora da verdade” 
retrata a ocupação colonial. Em filmes 
como Ao Rufar dos Tambores (1939) 
ou Shaka Zulu (1987), o colono é 
representado como se estivesse 
cercado por “nativos”, invertendo, 
segundo a visão de Parenti, o papel de 
agressor, de modo a criar a impressão 
de que colonialismo é autodefesa. 
De fato, agressão e autodefesa são 
invertidas nesses filmes, mas a imagem 
do forte cercado não é falsa. Em vez 
disso, a falsa imagem é o que emerge 
quando uma crítica da militarização da 
vida se funda sobre o esquecimento da 
vida que lhe cerca. O forte realmente 
estava cercado, sitiado pelo que ainda o 
cerca, o comum além e aquém – antes e 
antes – da clausura. O que está acerca 
antagoniza o acampamento militar em 
seu centro, ao mesmo tempo em que 
perturba aqueles fatos enterrados com 
algum planejamento clandestino.
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autodefesa emergiu do 
reconhecimento de que a preservação 
da vida social preta se articula em e 
com a violência da inovação. Isso não é 
uma contradição se a coisa nova, 
sempre chamando a si própria, já vive 
ao redor e abaixo dos fortes, das bases 
de polícia, das rodovias patrulhadas e 
das torres prisionais. O PPN teorizou 
uma revolução sem política, o que quer 
dizer uma revolução sem sujeito ou 
princípio de decisão. Contra a lei 
porque estavam gerando lei, estavam 
praticando um planejamento contínuo 
para serem possuídos, otimista, 
incessante e irremediavelmente 
endividados, dados ao estudo 
inacabado, em contraponto a, e desde, 
o bem comum, a pobreza e a pretitude 
do que cerca.

A autodefesa da revolução é 
confrontada não apenas pelas 
brutalidades mas também pela falsa 
imagem de enclausuramento. A 
materialidade dura do irreal nos 
convence de que estamos cercadas, de 
que devemos tomar posse de nós 
mesmas, ajustar a nós mesmas, 
permanecer na emergência, numa 
posição permanente, colonizada, 
determinada, protegendo nada senão o 
direito ilusório àquilo que não temos – 

que o colono toma por e como o 
comum. Mas, no momento dos direitos, 
o comum já se foi junto ao movimento 
do e rumo ao comum que cerca os 
direitos e seu confinamento. O que 
sobra é a política, mas mesmo a 
política do comum, da resistência ao 
enclausuramento, pode apenas ser 
uma política dos fins, uma retidão 
almejada para o fim regulatório do 
comum. E mesmo quando as eleições 
que foram vencidas mostram ter sido, 
de fato, perdidas, e a bomba detona 
e/ou falha em detonar, o comum 
persevera como uma espécie de outro 
lugar, aqui, acerca, no chão, em torno 
de fatos alucinógenos. Enquanto isso, 
os soldados da política, ao reivindicar a 
defesa do que não está encerrado, 
delimitam o que não podem defender 
mas somente pôr em perigo.

O colono, tendo se estabelecido pela 
política, arma-se em nome da 
civilização enquanto a crítica inicia a 
autodefesa daquelas de nós que veem 
hostilidade na união civil entre 
enclausuramento e colonização. 
Dizemos – corretamente, se nossos 
olhos críticos estiverem 
suficientemente afiados – que é cruel e 
inconveniente ter um lugar ao sol em 
meio à suja debilidade desta atmosfera; 





aquela casa que o xerife estava 
construindo está no coração de uma 
zona de precipitação radioativa. E se a 
agudeza dos nossos olhos vai mais 
longe, nós rastreamos a polícia para 
então levá-la a juízo. Tendo olhado a 
política a fim de evitá-la, nos movemos 
perto umas das outras, assim podemos 
estar além de nós mesmas, porque 
gostamos da vida noturna que não é lá 
uma vida tão boa. A crítica nos dá a ver 
que a política é radioativa, mas a 
política é a radioatividade da crítica. 
Então importa saber por quanto tempo 
fazemos isso, por quanto tempo temos 
de ser expostas aos efeitos letais dessa 
energia antissocial. A crítica põe em 
perigo a socialidade que promete 
defender, não porque se volta para 
dentro e danifica a política, mas porque 
tende a voltar-se para a política e então 
para o fora, desde o forte rumo ao que 
está acerca – não fosse para a 
preservação, que se dá em celebração 
ao que nós defendemos, a força 
sociopoética que embrulhamos em 
torno de nós, uma vez que somos 
pobres. Derrubar nossa própria crítica, 
nossas próprias posições, nossos 
fortalecimentos, é autodefesa aliada a 
autopreservação. A derrubada vem em 
movimento, como um manto, a 
armadura de voo. Nós corremos 

buscando por uma arma e seguimos 
correndo à busca de largá-la. E 
podemos largá-la, porque embora 
armado, embora difícil, o inimigo que 
enfrentamos é também ilusório. 

A devoção integral à crítica dessa 
ilusão nos faz iludidas. No truque da 
política, somos insuficientes, escassas, 
aguardando em bolsos de resistência, 
em escadas, becos, em vãos. A falsa 
imagem e sua crítica ameaçam o 
comum com democracia, que está 
sempre somente porvir, de modo que 
um dia, que está nunca somente porvir, 
nós seremos mais do que somos. Mas 
nós já somos. Nós já estamos aqui, 
movendo. Estamos por aí. Nós somos 
mais do que políticas, mais do que 
colonizadas, mais do que 
democráticas. Nós cercamos a falsa 
imagem da democracia a fim de 
desocupá-la. Toda vez que ela tenta 
nos encerrar numa decisão, nós 
estamos indecisas. Toda vez que ela 
tenta representar nossa vontade, nós 
estamos relutantes. Toda vez que ela 
tenta criar raízes, nós partimos (porque 
já estamos aqui, movendo). Nós 
pedimos e nós contamos e nós 
lançamos o feitiço sob o qual 
operamos, que nos sugere o que fazer 
e como devemos mover, aqui, onde 


