
135   TÍTULO CORRENTE

FRANCO BERARDI

 
 

ASFIXIA 
 
CAPITALISMO FINANCEIRO  
E A INSURREIÇÃO DA LINGUAGEM

 

[2018] 
RESPIRAÇÃO – CAOS E POESIA 

capítulos 1 a 3 da  
Parte 1 – Inspiração

 1 Não consigo respirar 
 2 Voz som ruído 
 3 O caos e o barroco



137 

CAPÍTULO 1

NÃO CONSIGO RESPIRAR

Tenho asma, e talvez por isso um tipo de solidariedade as-
mática me afetou quando assisti ao vídeo do assassinato 
de Eric Garner. Garner foi morto em 17 de julho de 2014 na 
cidade de Nova York, em Staten Island, quando um policial 
lhe aplicou um mata-leão por cerca de quinze ou dezenove 
segundos enquanto o prendia. As palavras “Não consigo 
respirar” – que Garner arfou oito vezes, cada uma menos 
audível do que a anterior, antes de falecer – foram entoadas 
por milhares de manifestantes por todo o país nos meses 
que se seguiram.

De muitas formas diferentes, essas palavras expressam 
o sentimento geral de nossos tempos: a falta física e psico-
lógica de ar por toda parte, nas megacidades sufocadas pela 
poluição, nas condições sociais precárias da maioria dos tra-
balhadores explorados, na disseminação do medo da violên-
cia, da guerra e de agressões. Trump é o imperador perfeito 
para esse império barroco de vulgaridade escancarada, de 
hipocrisia glamorosa e de sofrimento calado generalizado.

A respiração é o mote que me auxiliará a discutir o caos 
contemporâneo e a procurar uma cova para o cadáver do ca-
pitalismo. Vou começar pela leitura de Friedrich Hölderlin.

Hölderlin pertence à tradição do romantismo germânico, 
mas seu percurso diverge do idealismo ao opor uma interro-
gação irônica sobre a existência a um estilo assertivo próprio 
ao racionalismo dialético hegeliano. Hegel escolheu a rota 
da intolerância, a intolerância moderna da História conce-
bida como a realização da Verdade.
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Hölderlin não era desses intolerantes, e não seguiu essa 
rota que levava à desilusão histórica. Em “Mnemósina”, ele 
escreve “Somos um índice, sem sentido / Nos falta a dor e 
por pouco / Não perdemos nossa linguagem em terras des-
conhecidas”.1

Hegel, colega de Hölderlin durante seus anos de facul-
dade em Tubingen, encontra a unidade do ser humano no 
conceito – e no “realizar-se” histórico do conceito. Hölderlin 
não cai no alçapão do Aufhebung.2 A fé do idealismo na reali-
zação histórica do Geist [espírito] não o convence. Seu ponto 
de partida para entender a realidade não é a Geschichte [his-
tória], mas o Begeisterung [entusiasmo]. Hölderlin intui que a 
textura íntima do ser é a respiração: o ritmo poético.

Pretendo enfatizar aqui o significado ontológico de “ritmo”: 
em sua essência, “ritmo” se refere não apenas às emissões 
vocais ou ao som dos objetos, mas também às vibrações do 
mundo. Essa, para mim, é a força desse conceito. O ritmo é a 
vibração mais interior do cosmos. E a poesia é uma tentativa 
de harmonização com essa vibração cósmica, com essa vibra-
ção temporal que chega e chega e chega.

A filosofia budista mística diferencia as palavras indianas 
shabda e mantra. Shabda se refere aos sons comuns da fala 
e é usada para denotar objetos e conceitos na troca normal 
de significados operacionais. Um mantra, por outro lado, é 
um som de fala que dispara a criação de imagens mentais 
e de significados sensíveis. Enquanto shabda atua no nível 
das cadeias operacionais da comunicação diária, funcional, 
mantra age sobre o ritmo do corpo e sobre sua relação com a 
semiosfera – que é a fonte do mundo humano. Ātman, nessa 
filosofia, é a respiração singularizada de cada organismo sen-

1 Friedrich Hölderlin, “Mnemosyne”, in Hymns and Fragments, trad. Ri-
chard Sieburth. Princeton: Princeton University Press, 1984, p. 117.
2 Sobre o conceito de Aufhebung ver nota 32, p. 128.
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sível e consciente; prana é a vibração cósmica que nós perce-
bemos como ritmo.

Em Observações sobre Antígona, Hölderlin opõe uma ló-
gica poética à lógica conceitual do idealismo que então 
emergia. Em oposição ao panlogismo de Hegel, Hölderlin 
defende uma espécie de panpoeticismo. Não devemos des-
cartar essa posição como uma bobagem romântica, já que há 
um núcleo filosófico profundo na sugestão de Hölderlin. Ele 
afirma que a poesia é o fluxo semiótico do qual emanam as 
formas perceptivas e narrativas que formam a esfera comum 
da experiência. A realidade, em outras palavras, é a esfera da 
interação e da comunicação humanas que emana da lingua-
gem e que é refinada pela poesia. A poesia constrói e instila 
os estratos da mitopoese: é a inspiração da imaginação social 
e do discurso político. Nas palavras de Hölderlin, o que fica 

“é o que os poetas fundam”.3 Respiração e semiose: esse é o 
par conceitual que quero levar em consideração para enten-
der um pouco do nosso caos contemporâneo.

Caos e ritmo são os fios condutores deste livro, que pe-
rambula às voltas pelo apocalipse de nossa época: na se-
gunda década do século xxi, a mentalidade geral e a cena 
social estão soterradas em meio a fluxos de infelicidade e de 
violência. Em sua poesia, Hölderlin antevê a chegada do caos 
da modernidade e o processo de rarefação do ar. Trata-se de 
um problema de mensuração, ele diz. Não existe uma me-
dida concreta, por isso nossa ideia de medida (o ritmo) não 
é mais do que uma projeção do ato de respirar: a poesia. É 
por essa razão que os seres humanos vivem de maneira poé-
tica, embora “mereçam” outra coisa. Hölderlin: “Mas poderá 
o homem, quando toda a sua vida está cheia de trabalhos, 
erguer o olhar e dizer: assim quero eu ser também? Sim. En-

3 Id., “Lembrança”, in Poemas, trad. José Paulo Paes. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 1991, p. 131.
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quanto a amabilidade pura habitar no seu coração não será 
uma atitude infeliz o homem medir-se pela divindade”.4

POESIA COMO EXCESSO

O que é a poesia? Por que os seres humanos lidam poetica-
mente com palavras, sons e signos visuais? Por que escapa-
mos do nível convencional de semiose? Por que afrouxamos 
a estrutura transacional já estabelecida entre os signos?

Hölderlin escreve: “Cheio de mérito, mas poeticamente, 
vive o homem sobre esta Terra”.5 O ato poético é aqui oposto 
ao “merecimento”, ou mérito, do ser humano. O que é o mé-
rito? Penso que seja a qualidade de mostrar seu próprio valor, 
de merecer elogios ou recompensas, a qualidade de saber 
medir a si mesmo com base nos valores (convencionados) 
dos indivíduos de dada cena social.

Em maior ou menor medida, seres socais têm méritos. Eles 
merecem reconhecimento se trocam palavras e ações com dig-
nidade e recebem o entendimento mútuo como uma espécie 
de pagamento moral, uma confirmação de seu lugar no teatro 
das transações sociais. Méritos e pagamentos morais e reco-
nhecimento são parte da esfera das convenções. Quando seres 
humanos trocam palavras na esfera social, eles presumem que 
suas palavras tenham sentidos estabelecidos e sejam capazes 
de produzir efeitos previsíveis. No entanto, também podemos 
proferir palavras que rompem a relação estabelecida entre sig-
nificante e significado e criam novas possibilidades de inter-
pretação, novos horizontes de sentido.

4 Id., “No ameno azul”, in Hinos tardios, trad. Maria Teresa Dias Fur-
tado. Lisboa: Assírio e Alvim, 2000, p. 209.
5 Id., ibid.
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Na última linha desse mesmo poema, Hölderlin escreve: 
“Haverá na Terra uma medida? Não, não há”.6 As medidas não 
são mais que uma convenção, um acordo intersubjetivo que é 
condição para o mérito (para o reconhecimento social). A poe-
sia é o excesso que ultrapassa o limite e se furta à medida. De 
fato, a ambiguidade das palavras poéticas pode ser definida 
como hiperinclusividade. Assim como o esquizo, o poeta não 
respeita os limites convencionados da relação entre significante 
e significado e desnuda a infinitude do processo de criação de 
sentido (significação). A precisão e a aceitação são as condições 
para o mérito e para a troca. O excesso é a condição para a re-
velação, para a emancipação quanto ao sentido estabelecido 
e para a indicação de um horizonte de significação ainda não 
visto: o horizonte do possível.

Aquilo a que nos acostumamos chamar de “mundo” é um 
efeito de um processo de organização semiótica de estofo 
pré-linguístico. A linguagem organiza o tempo, o espaço e 
a matéria de modo a permitir que eles se tornem apreensí-
veis pela consciência humana. Esse processo de emanação 
semiótica não revela um fato natural; antes, ele se desenrola 
como um novo embaralhar perpétuo de conteúdos materiais, 
um reenquadramento contínuo de nosso ambiente. A poe-
sia pode ser definida como o ato de fazer experiências com o 
mundo pelo embaralhamento dos padrões semióticos.

Mas será que pode haver uma definição de “poesia”? Me 
perdoem – a definição que acabei de dar é arbitrária e ilícita, 
porque não há resposta para a pergunta “O que é poesia?”. Não 
posso dizer o que a poesia “é”, porque na verdade a poesia “é” 
nada. Tudo o que eu posso tentar dizer é o que a poesia faz.

O ato de compor signos (visuais, linguísticos, musicais, e 
assim por diante) pode revelar um espaço de sentido que não 
preexiste na natureza e que não tem como fundamento uma 

6 Id., ibid., p. 211.
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convenção social. O ato poético é a emanação de um fluxo se-
miótico que inaugura no mundo tons não convencionais de 
sentido. O ato poético é ao mesmo tempo um excesso semió-
tico que nos sugere algo que está além do limite convencionado 
do sentido e uma revelação de uma esfera possível de uma ex-
periência ainda não experimentada (isto é, o experimentável). 
Ele atua no limite entre o consciente e o inconsciente, de modo 
a deslocar seus limites e a iluminar (ou distorcer) e ressignificar 
partes do horizonte do inconsciente – daquilo que Freud cha-
mou o “território estrangeiro interno”.

Dito isso, eu ainda não disse nada, ou quase nada, até agora. 
Disse bem pouco. Na verdade, a poesia é o ato de linguagem 
que não pode ser definido, já que “definir” quer dizer limitar, 
e a poesia é exatamente o excesso que vai além dos limites da 
linguagem – o que é o mesmo que dizer para além dos próprios 
limites do mundo. Só uma fenomenologia dos eventos poéticos 
pode nos fornecer um mapa das possibilidades poéticas.

“Haverá na Terra uma medida? Não, não há”, escreve Höl-
derlin. E continua: “É que os mundos do Criador jamais inibem 
o curso do trovão”.7 Vamos esquecer a medida, a capacidade 
técnica, a competência social e a proficiência funcional. Essas 
entidades mensuráveis invadiram o imaginário moderno e ace-
leraram o ritmo da infosfera até o ponto do colapso psíquico e 
do tecnofascismo de hoje. Tentemos pensar fora da esfera da 
mensurabilidade e da medida. Encontremos um meio de evo-
luir no ritmo do cosmos. Abandonemos este século de medidas, 
saiamos juntos para respirar.

Félix Guattari fala em “caosmose”: o processo de reequilibrar 
a osmose entre a mente e o caos.8 Hölderlin fala em poesia como 
vibração linguística, uma oscilação, uma busca de um ritmo afi-
nado à evolução que envolve ao mesmo tempo mente e mundo.

7 Id., ibid.
8 Cf. F. Guattari, Caosmose, op. cit.
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CAPÍTULO 2

VOZ SOM RUÍDO

CAOS E ESPASMO

O título do último livro de Félix Guattari é Caosmose. O con-
ceito de caosmose surgiu de seus trabalhos anteriores, em 
especial do conceito de “ritornelo” que ele e Deleuze desen-
volveram. O termo “caosmose” alude ao mandato do caos 
e à perspectiva de sua evolução osmótica de si mesmo. O 
trabalho de base da caosmose é a reciprocidade incessante 
entre a respiração cósmica e os ritornelos da singularidade.

O estabelecimento da ordem – social, política, econômica 
e sexual – tem como objetivo garantir uma concatenação que 
engesse e sufoque as oscilações vibracionais da singularidade. 
Esse sufocamento de corpos vibrantes resulta naquilo que 
Guattari chama “espasmos”.9 Guattari, que morreu poucos 
meses após a publicação de Caosmose, não teve tempo sufi-
ciente para elaborar seu conceito de espasmo caósmico – mas 
creio que essa noção seja crucial para que entendamos a subje-
tividade sob as condições atuais de aceleração infoneural.

O espasmo causa sofrimento e falta de ar no sistema ner-
voso e na consciência do organismo social. Mas o espasmo é 

“caósmico”, nas palavras de Guattari, à medida que convida 
o organismo a remodular suas vibrações e a criar, ex nihilo, 
uma ordem harmônica por meio da ressingularização. No es-
pasmo, o som desmorona em ruído, em um emaranhado de 

9 F. Guattari, L’Object écosophique. Disponível em: www.multitudes.net/ 
l-objet-ecosophique.
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vozes inaudíveis. E a música é a busca vibracional por uma 
conspiração possível que esteja além dos limites da ordem.

Ao pensarmos a partir da caosmose de Guattari, podemos 
reenquadrar os conceitos de história e de tempo histórico. 
Quando falamos em “história”, quando enxergamos eventos 
de uma perspectiva histórica, impomos certa modulação de 
nossa percepção e projeção do tempo. A percepção histórica 
é o efeito de uma organização mental do tempo no interior 
da moldura teleológica. A percepção histórica dá ao tempo 
a forma de uma dimensão que tudo engloba e que força in-
divíduos e grupos a compartilhar suas temporalidades de 
acordo com uma unidade padrão e com um enquadramento 
teleológico (ou econômico). As pessoas adentram o domínio 
histórico quando a música que chega ao ouvido de todos é 
mais ou menos a mesma. O tempo é capturado por certo 
ritornelo rítmico, então as pessoas marcham em sintonia. 
Essa sintonia de percepção, instantaneidade e projeção do 
tempo é chamada “história”. É graças à harmonização de 
temporalidades diferentes que a história pode enquadrar a 
miríade de eventos do tempo dentro de uma mesma estru-
tura narrativa.

TEMPO E ESPASMO

Para Henri Bergson, o tempo é definido do ponto de vista de 
nossa consciência da duração. O tempo é a objetivação do ato 
sensível e consciente de respirar realizado por um organismo 
biológico. A respiração individual é concatenada com as respi-
rações de outros, e é a essa correspiração que chamamos “so-
ciedade”. Sociedade é a dimensão em que durações individuais 
são rearranjadas em um intervalo de tempo compartilhado.

A consciência está localizada no tempo, mas o tempo está 
localizado na consciência, já que é só através dela que ele pode 
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ser percebido e projetado. “Tempo” significa a duração do 
fluxo de consciência, a projeção da dimensão em que a cons-
ciência navega. O fluxo de consciência, no entanto, não é ho-
mogêneo: pelo contrário, ele é percebido e projetado de acordo 
com ritmos diferentes e ritornelos individuais, e às vezes é co-
dificado e arranjado em uma repetição rítmica, regular.

Na era industrial, quando o ritmo dominante era imposto 
sobre os ritmos espontâneos dos sujeitos sociais, o poder 
podia ser descrito como um código que alinhava tempora-
lidades diferentes, um ritmo dominante que enquadrava e 
embaraçava a singularidade dos ritornelos individuais. A so-
berania política era o som que a lei fazia ao silenciar o ruído 
do ambiente social. Em nossa sociedade conectiva pós-indus-
trial de hoje, o oposto é verdadeiro: o poder não é mais cons-
truído pelo emudecimento da multidão (como, por exemplo, 
pelo uso da censura, da grande mídia ou da solenidade do 
discurso político), mas tem como base a intensificação de-
senfreada do barulho. A significação social já não é mais um 
sistema de trocas e de decodificação de significantes, e sim a 
saturação de mentes que ouvem – um hiperestímulo neural. 
Enquanto o poder político de ontem costumava ser concreti-
zado por uma voz que proclamava a lei em meio ao silêncio 
da multidão, o poder pós-político contemporâneo é a função 
estatística que emerge do ruído da multidão.

Ao se referir ao comportamento de enxame da cultura de 
rede, Byung-Chul Han sintetiza a transformação que acon-
teceu na relação entre poder e informação: “O Shitstorm tem 
causas múltiplas. Ele é possível em uma cultura de falta de 
respeito e de indiscrição. Ele é, antes de tudo, um genuíno 
fenômeno da comunicação digital. […] É soberano quem dis-
põe do Shitstorm da rede”.10 Esse é um bom jeito de explicar 

10 Byung-Chul Han, No enxame: perspectivas do digital [2013], trad. Lucas 
Machado. Petrópolis: Vozes, 2018, pp. 15–20.



146 REsPiRAçãO – CAOs E POEsiA

a ascensão do Imperador do Caos ao gabinete político mais 
importante do mundo, a Presidência dos Estados Unidos da 
América. O poder moderno tinha como fundamento a capaci-
dade de impor sua própria voz à força sobre as vozes dos ou-
tros: “Sem o alto-falante, nunca teríamos conquistado a Ale-
manha”, escreveu Hitler em 1938 no Manual do rádio alemão.11 
Hoje, o poder surge de uma tempestade de vozes inaudíveis. 
Já não se manifesta em grampos telefônicos nem em censu-
ras. Pelo contrário, ele estimula a expressão e traça regras de 
controle a partir da elaboração estatística de dados extraídos 
do barulho da multidão. O som social foi transformado em 
ruído branco, e o ruído branco se tornou a ordem social.

No linguajar de Deleuze e Guattari, o “ritornelo” é uma 
concatenação de signos, sons e vibrações fonéticos; o ritor-
nelo é uma concatenação semiótica (agencément sémiotique) 
que permite ao organismo introduzir seu cosmos singular 
em uma concatenação mais ampla. O tempo é a projeção de 
uma singularidade (durée, em Bergson) e é ao mesmo tempo 
o enquadramento da conjunção interindividual, o bastidor 
em que inúmeros ritornelos se entrelaçam.

A música é um modo peculiar de caosmose: o processo 
osmótico de transformação do caos em harmonia. O pro-
cesso de significação da música tem como base a manipu-
lação direta do corpo-mente do ouvinte: a música é psicodé-
lica (o que significa, etimologicamente, que é reveladora da 
mente). A música se desenrola no tempo, mas o contrário 
também é verdade: fazer música é o ato de projetar o tempo, 
de bordar percepções no tempo. O ritmo é a elaboração men-
tal do tempo, o código comum que vincula a percepção do 
tempo e sua projeção. E a emanação do som é parte da cria-
ção geral do cosmos social: Steve Goodman fala de “guerra 

11 Conforme Jacques Atalli, Noise: The Political Economy of Music [1977], 
trad. Brian Massumi. Manchester: Manchester University, 1985, p. 87.
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sônica” para descrever a invasão da esfera acústica pelas 
hipermáquinas sônicas que sitiam a atenção acústica e im-
põem um ritmo no qual a singularidade é anulada.12

CÓDIGO, DÍVIDA E FUTURO

Os códigos “falam” conosco. Códigos são ferramentas para 
submeter o futuro à linguagem, o que foi possibilitado pela 
inscrição de algoritmos no fluxo dessa mesma linguagem. 
Hoje, o futuro é escrito pela cadeia algorítmica inscrita nos 
automatismos tecnolinguísticos.

Recomendações, profecias e injunções são modos de ins-
crever o futuro na linguagem e, mais claramente, de produzi-

-lo de fato por meio dela. Assim como recomendações, profe-
cias e injunções, os códigos têm o poder de receitar o futuro 
por meio da formatação das relações linguísticas e do de-
senvolvimento pragmático de signos algorítmicos. Códigos 
financeiros, por exemplo, disparam uma série de automatis-
mos linguísticos que efetivam atividades sociais, padrões de 
consumo e estilos de vida.

“O dinheiro faz as coisas acontecerem. É o que motiva a 
ação no mundo, e talvez seja o único poder no qual investi-
mos”, escreve Robert J. Sardello em Money and the Soul of the 
World [Dinheiro e a alma do mundo].13 Dinheiro e linguagem 
têm algo em comum: não são nada, mas, ainda assim, põem 
tudo em movimento. Não são nada mais que símbolos, con-
venções, flatus vocis [emissão de voz], e entretanto têm o poder 
de persuadir seres humanos a agir, a trabalhar e a transformar 

12 Cf. Steve Goodman, Sonic Warfare: Sound, Affect, and the Ecology of 
Fear. Cambridge: mit, 2010.
13 Robert J. Sardello e Randolph Severson, Money and the Soul of the 
World. Dallas: Pegasus, 1983, pp. 1–2.
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coisas concretas. E, como o dinheiro, a linguagem pode fazer 
qualquer coisa. Linguagem e dinheiro moldam nosso mundo 
de muitos modos diferentes. Eles são proféticos.

A profecia é uma forma de previsão que age sobre o desen-
volvimento do futuro pela persuasão e a emoção. Graças aos 
efeitos sociais das reações psicológicas à linguagem, profecias 
podem ser autorrealizadoras. A economia financeirizada, por 
exemplo, é marcada por “profecias autorrealizadoras”. Quando 
agências de risco rebaixam as notas de uma empresa ou da 
economia de um país, estão prevendo o desempenho futuro 
dessa empresa ou dessa economia. Mas essa previsão influen-
cia os agentes do jogo econômico de tal maneira que o rebai-
xamento leva a uma perda concreta de credibilidade e a uma 
perda efetiva de valor econômico – e, assim, realiza-se a pro-
fecia. Como escapar dos efeitos das profecias? Como escapar 
dos efeitos dos códigos? Esses, é claro, são dois problemas dis-
tintos, mas que têm algo em comum.

POESIA E CALOTE SEMIÓTICO

No prefácio a seu Tractatus logico-philosophicus, Wittgenstein 
escreve: “A fim de traçar um limite para o pensar, deveríamos 
poder pensar os dois lados desse limite (deveríamos, por-
tanto, poder pensar o que não pode ser pensado)”.14 Mais 
adiante, ele postula:

Os limites da minha linguagem significam os limites do meu 
mundo. A lógica preenche o mundo; os limites do mundo são 
também seus limites. Na lógica, portanto, não podemos dizer: 
há no mundo isso e isso, aquilo não. […] O que não podemos 

14 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus [1921], trad. Luiz 
Henrique Lopes dos Santos. São Paulo: Edusp, 2001, p. 131.
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pensar, não podemos pensar; portanto, tampouco podemos 
dizer o que não podemos pensar.15

A potência e a extensão da linguagem dependem da consis-
tência do objeto: de sua visão, de sua situação. E a extensão 
do meu mundo depende da potência da minha linguagem. 
O processo de superação dos limites do mundo é o que Guat-
tari chama de “caosmose”. Ele fala de caosmose como o ato 
de “relançar processos de semiotização”,16 ou seja, de rede-
finir o suporte semiótico. O bastidor semiótico é um emara-
nhado que limita as possibilidades da experiência e que, ao 
fazê-lo, reduz o próprio mundo experimentável.

“Caosmose” significa respirar no caos – “osmose” traz im-
plícita a ideia de respirar em conjunto –, mas dessa osmose 
com o caos emergem uma nova harmonia, uma nova simpa-
tia, uma nova sintonia. Essa “emergência” é o efeito de uma 
morfogênese autopoiética: uma nova forma emerge e ganha 
corpo quando as condições lógico-linguísticas permitem 
vê-la e nomeá-la. Apenas um ato de linguagem que escape 
aos automatismos técnicos do capitalismo financeirizado 
permitirá a emergência de uma nova forma de vida. Apenas 
a reativação do corpo do intelecto geral – a finitude orgânica, 
existencial e histórica que nutre a potência do intelecto geral – 
permitirá a imaginação de novas infinitudes.

Os códigos implicam a exatidão dos signos linguísticos: co-
nexão. Compatibilidade, consistência e exatidão sintática são 
as condições da funcionalidade operacional dos códigos. Os 
códigos são linguagem endividada. A linguagem só consegue 
cumprir seu propósito conectivo se puder especificar a consis-
tência sintática. As sobras são a remise en question [questiona-
mento] da infinidade da linguagem, o desarranjo da consis-

15 Id., ibid., p. 245.
16 F. Guattari, Caosmose, op. cit., p. 107.
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tência, a reapresentação do horizonte da possibilidade. É esse 
excesso que toma parte no jogo da conjunção (o jogo de corpos 
em busca da construção de sentido a partir de qualquer tipo de 
sintaxe), e não do jogo pré-formatado da conexão.

A poesia reintroduz o indefinido por meio do ato irônico 
de exceder o sentido estabelecido das palavras. A gramática 
estabelece marcos que definem um espaço de comunicação 
em todas as esferas de ação humana. Na era do capitalismo, 
a economia tomou o lugar da gramática universal que per-
passa os diferentes níveis de atividade humana: a própria 
linguagem é definida e delimitada por sua liquidez econô-
mica. Mesmo que a comunicação social seja um processo 
limitado, a linguagem não conhece restrições: sua potência 
não é restringida pelos limites do significado. A poesia é o 
excesso da linguagem, o significante libertado dos limites 
do significado. A ironia, forma ética do poder excessivo da 
linguagem, é o jogo infinito de que as palavras participam 
para criar, para ignorar e para embaralhar o sentido. Poesia 
e ironia são ferramentas para o calote semiótico, para a liber-
tação da linguagem dos limites do endividamento simbólico.
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CAPÍTULO 3 

O CAOS E O BARROCO

A modernidade floresceu com uma expansão da esfera de ex-
periências de tirar o fôlego: a descoberta de um novo mundo 
e a difusão de textos impressos inauguraram rotas para a 
expansão da experiência e para o enriquecimento da imagi-
nação. Isso, por sua vez, levou a uma desconcertante fantas-
magoria chamada “barroco”. A Renascença humanista dos 
séculos xiv e xv foi fundada na centralidade da perspectiva 
humana sobre a visão oferecida pelo horizonte, sobre a pro-
jeção do espaço e sobre a construção do mundo. A explosiva 
Era das Grandes Navegações que se seguiu multiplicou os 
pontos de vista possíveis.

No século xvi, a cultura espanhola foi palco de uma espé-
cie de proliferação vertiginosa de pontos de vista a que José 
Antonio Maravall chamou “cosmovisão barroca”.17 Multidões 
vindas do campo se apoderaram dos espaços urbanos, e o 
redemoinho de experiências urbanas que se seguiu provo-
cou uma inflação de sentido e uma espécie de explosão de 
identidade. No mesmo ano em que Colombo desembarcava 
em solo americano, governantes espanhóis condenavam in-
fiéis ao ostracismo. O país acabava de sair de três séculos de 
guerra religiosa: identidade religiosa, identidade étnica e 
identidade social mergulhavam então no turbilhão da mo-
dernidade. A pergunta principal tinha a ver com fé religiosa e 
pertencimento étnico: em poucas palavras, com a identidade, 

17 José Antonio Maravall, Cultura do barroco: análise de uma estrutura 
histórica [1986], trad. Silvana Garcia. São Paulo: Edusp, 1997.



152 REsPiRAçãO – CAOs E POEsiA

um conceito sem sentido e uma armadilha psicológica. Na si-
tuação em que a Espanha se encontrava no final do século xv, 

“Quem é você?” era uma pergunta que se desdobrava em duas. 
Significava “Qual é a sua origem? você é um cristão puro? 
ou será que seus ancestrais se misturaram a infiéis?” e, ao 
mesmo tempo, “Qual é o seu lugar na sociedade?”.

Os conflitos e as aventuras da novela picaresca (esse gê-
nero literário que surgiu das condições urbanas e dos con-
flitos entre burguesia e proletariado urbano) têm aqui sua 
base de sustentação. Um pícaro é alguém desprovido de 
tudo: sem propriedade, sem trabalho, ele não tem certeza 
nem mesmo de suas origens. É alguém que está sempre à 
procura. O pícaro, na verdade, é um buscón, um buscador. O 
que o pícaro procura? Procura por tudo e, mais importante, 
procura a si mesmo – suas origens, sua identidade. O des-
concerto a que Góngora chama “loucura” (locura) e que Que-
vedo percebe como desilusão (desengaño) era o efeito dessa 
desterritorialização de pontos de vista e da proliferação de 
estímulos. O barroco é uma transição, de acordo com De-
leuze. Uma transição de quê e para o quê? Uma oscilação 
gigante atingiu a semiosfera europeia quando, graças à tec-
nologia da imprensa, textos escritos se espalharam entre 
vastas populações urbanas, enquanto explorações geográfi-
cas expandiram enormemente os limites do mundo conhe-
cido. Essa oscilação levou a consciência coletiva a espreitar 
para além dos muros da ordem antropocêntrica afirmada 
pela cultura renascentista. E perturbar essa ordem teve 
como causa um distúrbio criado pelo homem, a moder-
nidade barroca: o artifício substituiu a natureza, a locura 
tomou o lugar da razão e a aparência se sobrepôs ao ser. Per-
dida no labirinto das cidades, na batalha incessante pela so-
brevivência e pela acumulação, a razão se transformou em 
astúcia, e a medida foi substituída pela força. O buscón se 
tornou o símbolo dessa nova condição.
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A dobra, o fractal: eis a representação do imaginário barroco. 
O barroco se originou da fractalização vertiginosa da organiza-
ção humana. Pela primeira vez, a inflação aparecia como um fe-
nômeno econômico e semiótico. Catapultada a uma dimensão 
planetária, a economia espanhola foi abalada pela inquietação 
social e pela inflação, enquanto a psicosfera espanhola estava 
em frenesi diante da proliferação de signos: inflação de sentido, 
locura. A inflação econômica acontece quando cada vez mais 
dinheiro é necessário para comprar cada vez menos bens, e a 
inflação semiótica acontece quando mais e mais signos com-
pram cada vez menos sentido. Durante a era de ouro espanhola, 
o caos assomou na aceleração frenética da infosfera, e é nessa 
conjuntura que a imaginação barroca criou raízes.

E então, na era da revolução científica, da industrializa-
ção e dos Estados-nação, o racionalismo burguês prevaleceu, 
e a sensibilidade barroca se recolheu e se pôs a vagar pelas 
margens da arte e da filosofia modernas. Mas, no final da 
modernidade, o racionalismo desapareceu, e é no crepúsculo 
do humanismo que hoje sobrevivemos, no qual uma nova 
e gigante oscilação pode ser percebida. A razão foi suplan-
tada pelo domínio financeiro de tal modo que a cultura do 
pertencimento substituiu a razão universal, e que o ressen-
timento identitário tomou o lugar da solidariedade social. O 
legado do humanismo e do Iluminismo são anulados com 
o legado do socialismo. O socialismo, no entanto, voltou na 
forma de nacional-socialismo: no discurso e na agenda polí-
tica de Trump, de Putin, de Salvini, de Erdogan e de Modi. A 
promessa de recuperação da segurança econômica que foi 
destruída pelo globalismo neoliberal está ligada à promessa 
de empoderamento da nação (em especial a identitária) con-
tra todos os que não pertencem a ela.

Nas dobras da sensibilidade contratual, fruto do reinado 
digital da abstração e do retorno agressivo à identidade, nós 
nos lançamos em uma busca barroca por um novo ritmo.
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INDETERMINAÇÃO E CAOS

Na trilha de Galileu e de Newton, a física mecanicista moderna 
se baseava na ideia de uma linguagem unificante – a lingua-
gem matemática – capaz de semiotizar a totalidade da criação. 
Mais tarde, o desenvolvimento da biologia e da biogenética 
prosperou graças à suposição de um código determinístico 
que regia o desenvolvimento dos organismos. Nos anos 1950, 
a fusão da física e da biologia levou à descoberta do dna. O 
corpo passou a ser visto como uma aplicação e uma atualiza-
ção de códigos, uma ordem implícita responsável pelos desdo-
bramentos da vida. Essa visão mecânica da natureza coincidiu 
com uma prática econômica fundada na mensurabilidade de 
todas as coisas: o tempo de trabalho como origem do valor 
econômico, e o valor medido como um produto da jornada de 
trabalho. Na sociedade industrial, a determinação do valor eco-
nômico se baseava no fato de que o tempo de trabalho podia 
ser definido a patir de uma média. Era possível determinar o 
valor econômico de um objeto pelo cálculo de quanto tempo 
era socialmente necessário para produzi-lo.

Mas, no final da industrialização moderna, o determi-
nismo entre trabalho, tempo e valor se dissolveu na dimen-
são caótica do semiocapitalismo. Quando a mensurabili-
dade do valor se dissolve, quando o tempo se torna aleatório 
e individual, a própria ideia de determinação começa a desa-
parecer. Esse processo também afeta o domínio das ciências 
naturais, no qual o discurso do determinismo é abandonado 
e substituído pelo princípio da indeterminação.

No século xix, Pierre-Simon de Laplace vislumbrou uma 
inteligência universal que poderia conhecer todos os estados 
e todas as evoluções possíveis dos seres:

Uma inteligência que, em um dado instante, poderia com-
preender todas as forças que animam a natureza e a respec-
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tiva situação dos seres que a constituem, se além disso fosse 
vasta o suficiente para submeter esses dados à análise, englo-
baria na mesma fórmula os movimentos dos grandes corpos 
celestes e aqueles do mais leve dos átomos. Para uma tal inte-
ligência, nada seria incerto, e o futuro, assim como o passado, 
estaria exposto a seus olhos. A mente humana guarda, na per-
feição alcançada na astronomia, uma pálida semelhança com 
essa inteligência.18

A inteligência universal, com sua única fórmula, poderia al-
cançar os movimentos dos grandes corpos celestes e os mo-
vimentos dos menores átomos, e, assim, com o banimento 
da incerteza, seria capaz de prever o futuro. Essa inteligência 
seria determinística em duplo sentido: ela seria a causa da 
determinação mais íntima e, ao mesmo tempo, a consciên-
cia que presidiria qualquer relação determinística que acon-
tecesse na natureza.

Mas o racionalismo determinístico de Laplace não sobre-
viveu ao desenrolar de uma nova epistemologia: o conceito 
de “caos” adentrou o domínio científico quando a ordem 
progressista da modernidade começou a ruir e quando a 
força desestabilizadora do mercado financeiro passou a 
ameaçar o arranjo econômico do industrialismo. O conceito 
de “indeterminação” nos forçou a repensar a relação entre 
a mente e o mundo em termos de indecidibilidade, e nessa 
altura o caos entrou no páreo.

Na ciência, assim como na vida, às vezes uma sequência 
de eventos pode alcançar um nível de complexidade tal que 
a menor das perturbações poderia causar efeitos gigantescos 
e imprevisíveis. Falamos de “caos” quando essa indetermi-

18 Apud Chunglin Kwa, Styles of Knowing: A New History of Science from 
Ancient Times to the Present [2005], trad. David McKay. Pittsburgh: Univer-
sity of Pittsburgh, 2011, p. 205.
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nação se dissemina. “Caos” é um ambiente complexo de-
mais para ser decodificado por nossos modelos explicativos 
disponíveis, um ambiente em que fluxos circulam rápido 
demais para que nossas mentes sejam capazes de elaborá-
-los. A noção de caos tem hoje um lugar especial na esfera 
das ciências sociais, já que a organização da civilização mo-
derna está desmoronando.

A civilização moderna pode ser descrita como um pro-
cesso de colonização da realidade pelas forças da lei em 
dois sentidos. A lei científica queria reduzir os devires da 
matéria física à repetição de um modelo; a lei política era 
um ato linguístico que reforçava uma norma convencio-
nada e a partir daí pretendia forçar a atividade social a se 
moldar a ela. A submissão do caos natural à ordem hu-
manística de mensurabilidade (lembremos que ratio, em 
latim, significa “medida”) foi o atributo básico da coloni-
zação cultural do mundo pelos europeus. A civilização era 

– ou melhor, foi concebida como – a transformação do Caos 
em Ordem. Essa transformação implicava um ato de mate-
matização do mundo que permitia a comensurabilização 
(uma proporção e uma submissão com relação a uma me-
dida). O conhecimento científico implica delimitar o es-
paço relevante, e extirpar o irrelevante. Do mesmo modo, 
o pensamento político não pode decidir sem delimitar o 
espaço daquilo que é relevante para a sociedade. Apenas 
o que é relevante do ponto de vista do conhecimento e do 
governo é efetivamente elaborado pelo pensamento mo-
derno. Esqueçamos o irracional, esqueçamos a mitologia, 
esqueçamos a loucura e o delírio. Essas facetas múltiplas 
serão segregadas nos hospícios que a psiquiatria está cons-
truindo para proteger o Iluminismo da escuridão.

Maquiavel distinguiu a esfera da Fortuna da esfera da 
virtù, que é a força que empodera a Vontade: o Príncipe é a 
pessoa (um homem) que submete a Fortuna (o destino, que 
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é expressão do feminino) à vontade masculina – à medida, à 
ordem e à previsibilidade. A Fortuna é o caos que está sem-
pre se escondendo nas dobras do pensamento humano, e, 
se o Príncipe quiser governar, terá que moldar de maneira 
deliberada uma cadeia estreita de eventos a partir do territó-
rio infinito da Fortuna. A infinidade invisível do caos irredu-
tível está nas fronteiras da ordem estabelecida. O ritmo é a 
chave que permite a sincronização entre Fortuna e Vontade, 
entre realidade e razão. Mas apenas uma pequena parte da 
esfera da realidade pode ser sincronizada com a razão, e 
apenas uma pequena parte da esfera da Fortuna pode ser 
sincronizada com a vontade política. Essas pequenas partes 
são o que o intelecto da Ordem classifica como “relevante”. 
O governo é sempre uma ilusão, já que a consciência polí-
tica molda uma pequena corrente de eventos sociais rele-
vantes e tenta proteger esse espaço – o espaço da civilização 

– do oceano de matéria ingovernável que o cerca.
A intensificação digital do fluxo semiótico quebrou o 

ritmo que havíamos herdado da Idade Moderna. Quando o 
ritornelo do racionalismo e da discussão política deixa de 
ser capaz de processar e de governar os fluxos de informa-
ção que proliferam na infosfera da rede, os muros de con-
tenção da relevância caem por terra, e já não podemos dis-
tinguir o que é relevante e o que não é. Se o ciberespaço 
é a intersecção virtual de estímulos mentais infinitos, e o 
cibertempo é o ritmo mental de processamento desses estí-
mulos, então como poderemos fazer um upgrade no ciber-
tempo para que ele seja capaz de processar o ciberespaço 
digital de hoje? Até onde eu sei, não podemos acelerar nos-
sos ritmos mentais para além de certos limites físicos, emo-
cionais e culturais.

Quando a aceleração do ciberespaço quebra o ritmo do 
tempo mental e nós já não sabemos mais o que é relevante e 
o que é irrelevante no ambiente que nos rodeia, é isto a que 
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chamamos “caos”: a incapacidade de atribuir sentido ao fluxo, 
o colapso de nossas estruturas de relevância. Uma vibração 
especial da alma se dissemina nesse momento – aquilo a que 
chamamos “pânico”: a inscrição subjetiva do caos.
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