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Rachar as imagens, contraefetuar o
acontecimento, conceituar a comunidade:
a experiência comunitária em registros
fotográficos de Maio de 68
Eduardo Yuji Yamamoto
“Maio de 68 foi a manifestação, a irrupção
de um devir em estado puro”
Gilles Deleuze

Cena 1 (França, 1968) – uma greve geral estoura nos arredores de Paris.
Rapidamente, um clima de revolução toma conta da cidade e se dissemina pelo
mundo todo inspirando manifestações contra os governos militares da Europa e
das Américas. O que parecia ser um simples protesto de estudantes e operários por
melhores condições de vida, extrapola os muros da universidade e da fábrica e, de
maneira oportuna, ganha outras colorações tornando-se uma grande insurgência
popular contra o conservadorismo em suas variadas vertentes: reivindicação pelas
liberdades civis democráticas, a igualdade entre homens e mulheres; brancos, negros e latinos; heterossexuais e homossexuais; os direitos das minorias em favor
das diferenças. De volta à França, da direita à esquerda; socialistas, anarquistas
ou surrealistas, todos querem tomar a palavra. Nas ruas, cartazes e muros estampam palavras de ordem: “Abaixo a sociedade espetacular mercantil”; “Revolução,
eu te amo”; “Sejam realistas, exijam o impossível!”; “Juventude Marxista Pessimista”... Os intelectuais da Internacional Situacionista gritam: “Queremos que as
ideias voltem a ser perigosas”. Tão rápido como emergiu e ressoou mundo afora,
a densa nuvem revolucionária agora se dissipa e a vida retorna a sua normalidade.
Cena 2 (Tunísia, 2010) – Mohamed Bouazizi, 26 anos, vende frutas e
legumes nas ruas de Sidi Bouzid quando autoridades, que há tempos cobravam
propina dos ambulantes, confiscam seu carrinho alegando ilegalidade neste tipo
de comércio. Após ser humilhado publicamente pelos fiscais, Bouazizi decide ir
até a sede do governo para recuperar seu carrinho e, assim, assegurar o seu sustento e a sobrevivência de sua família. Lá, novamente, sofre outra humilhação. Sem
poder se libertar desta condição degradante, Bouazizi decide atear fogo em seu
próprio corpo em frente ao prédio do governo. A imagem circula pelas redes sociais e causa indignação no mundo. O episódio, considerado por muitos como de-
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sencadeador daquilo que se denominou “a primavera árabe”, e que provocou uma
mudança radical nos governos da Tunísia, Egito e Líbia, depois de intensa guerra
civil, inspirou também manifestações por todo o Oriente Médio e parte da África
contra seus governos autoritários. A onda de protestos do mundo árabe atinge os
países europeus que passam a pressionar o governo contra a situação de precariedade social e econômica. No Chile, estudantes saem às ruas exigindo a não
precarização da educação nacional. Nas ruas de Wall Street, manifestantes pedem
a punição dos responsáveis pela crise dos subprimes, iniciada em 2008. Na rede,
intelectuais e militantes políticos sentenciam: “A crise é sistêmica e permanente”.
Nestas duas cenas, certamente, a reivindicação pela plenitude da vida,
compreendida não apenas em seu sentido biológico, faz-se comum: indivíduos
saem às ruas em protesto contra a soberania governamental; em confrontos com
a polícia, eles buscam transformações nos modos atuais de existência, formas
de desvencilhamento dos dispositivos de captura biopolítica. Todavia, se por um
lado sobram análises econômicas e sociológicas sobre tal “fato social”, por outro
lado, mostra-se a completa ausência de uma leitura imanente destes acontecimentos de que a indignação pessoal e a solidariedade para com as vítimas de injustiças
constituem seus efeitos, motor de todos estes enfrentamentos. Comumente, ligam
um estado de precariedade circunstancial a um chamado do fora, sem atentar-se
para o fato de que um vazio permanente habita no ser, um nada constituinte (como
diria Heidegger) e, no entanto, criador. Ou então, contentam-se em associar os
eventos sinteticamente, em encadeá-los um no outro e, segundo as leis da causalidade, extrair conclusões sem, contudo, se perguntar sobre as relações (sempre)
paradoxais, sobre o que se passa nas superfícies dos fatos ou mesmo sobre o que
dá aderência a eles. A análise destes dois eventos, em geral sob auspício de uma
tendência historicizadora das Ciências Sociais, obriga-nos a um percurso narrativo, cronológico, que, variando as condições históricas, faz-nos crer que se trata da
inevitável dinâmica do Capital, a fatalidade da sociedade capitalista, a efetuação
de um estado de coisas a partir de suas misturas, onde o sentido-acontecimento
(incorpóreo) lhe é negligenciado. Entretanto, mais do que um fato histórico ou
sociológico, é importante a avaliação destes eventos enquanto acontecimentos
(événements), sua importância acontecimental (evenemencial) mais do que histórica, social ou cultural.
Ambas as cenas remetem a acontecimentos, a uma experiência em particular, a experiência comunitária. Maio de 68 e as recentes manifestações e
protestos ao redor do mundo dão testemunhos não só da produção política do
comum entendida como luta contra a precarização de bens coletivos (materiais
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ou imateriais) ou a resistência contra um poder político repressor. É a vida, ela
mesma, maior bem a que o ser humano pode almejar, que está precarizada, inibida pelas condições restritivas a que lhe são impostas. A produção da vida, como
observou Giorgio Agamben (2005), não se define apenas como potentia activa,
dialeticamente controle ou resistência, luta materialista visando o ressarcimento
de bens expropriados; a vida é também potentia passiva: doação (munus), abertura, esvaziamento, impropriedade37. Nas linhas que se seguem trataremos desta
dimensão do comum pouco convencional, mas que guarda uma grande potência
transformativa: arrancamento de si pela força anônima da Comunidade, acontecimento operado pelo repúdio e pela revolta contra o intolerável (desprezo pela
vida), força de despersonalização produtora de uma experiência comunitária. É
somente a partir desta abertura que o indivíduo pode sair de sua solidão e responder ao chamado do fora: “eu me rebelo, logo, nós somos” dizia Albert Camus em
“L´Homme revolté”.
Abandonemos, provisoriamente, a segunda cena cuja extensão ainda não
podemos avaliar e instalemo-nos na primeira. A esta força anônima, impessoal,
neutra, que faz ressoar o repúdio e a indignação (a revolta coletiva), mas também
a solidariedade, denominamos, doravante, Comunidade.
Contraefetuar o acontecimento, conceituar a comunidade
“Evenemencializar” a história ao invés de historicizar o acontecimento,
liberar da história suas possibilidades inéditas, “desconstruir” (como diria simplesmente Jacques Derrida), deixar falar a trans-história ou a supra-história, tornar visível as forças que entram em relação num campo de imanência, cartografar
(e não historicizar) a multiplicidade: tal é a tarefa da filosofia (noologia) para
Gilles Deleuze.
De fato, em Deleuze, a filosofia assume uma missão muito mais digna do
que meramente contemplar, refletir ou comunicar – estas, segundo ele, constituem
atividades improdutivas, já que retornam sempre ao Mesmo (as essências e seus
acidentes; a verdade, as representações e seu reconhecimento), repetição mecânica do Mesmo, das ocorrências que apenas produzem verificações, não inovações
ou mudanças. Para Deleuze, a filosofia deve criar conceitos (mundos possíveis),
lição tomada do empirismo para quem filosofar, mais do que submeter o pensa37 Sobre isso ver Agamben (2005, p. 93): “Nós estamos habituados a pensar o termo potência
sobretudo no sentido de força, de poder. Mas a potência é antes de tudo potentia passiva, no
sentido etimológico de padecimento, passividade, e só num segundo momento potentia activa
e força”.
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mento à prova da experiência, tem como meta a busca por respostas ou “soluções”
práticas, sem qualquer apego aos fundamentos.
A repetição reivindicada por Deleuze é diferencial. Trata-se de um retorno àquilo que ele julga ser o ponto inicial do pensamento, ou seja, ao campo pré-cogitativo (pré-filosófico), ao plano imanente captado em sua virtualidade; lugar
mental onde cada filósofo talha suas “imagens de pensamento”, seus conceitos e
personagens conceituais; onde o cérebro enfrenta o caos assegurando nele uma
“consistência” por um corte conceitual38.
O retorno ao campo pré-cogitativo constitui uma espécie de ruptura do
ontológico, uma fissura que abre os modelos e esquemas mentais a que estamos
habituados e nos faz voltar às forças iniciais do caos (as velocidades infinitas, as
intensidades, as afetações). Tal é o acontecimento. “Contraefetuar”39 um acontecimento significa dar nova forma (conceito) a estas forças que não param de entrar
em relação e que insistem (subsistem) nas coisas e proposições.
Antes de prosseguirmos faz-se necessária uma pausa: o que é “acontecimento”? Segundo Deleuze, acontecimento não é qualquer fato social ou evento veiculado pela mídia como corriqueiramente fazemos uso desta palavra (uma
notícia, uma propaganda etc.) Não é, portanto, a prática de uma cultura, nem o
lançamento de um produto novo no mercado. Não é sequer a infinidade de vozes
(ou verdades) excluídas da história oficial que, a certa altura, são achados acidentalmente em arquivos perdidos no tempo. O acontecimento possui natureza virtual (em oposição ao “atual”40 – evento ou a coisa já efetuada) e se constitui como
38 Lembremos que, para Deleuze, caos define-se muito mais pelas velocidades e intensidades
das forças em relação do que pela sua organização. Na arte, uma “consistência” é alcançada
quando, num “plano de composição”, estas relações convergem para “agregados sensíveis”. Na
ciência, esta “consistência” é alcançada num “plano de coordenadas”, a partir de relações que
convergem para “funções”. Finalmente, na filosofia, alcança-se uma “consistência” num “plano
de imanência”, quando tais relações convergem para “conceitos”.
39 Efetuar e Contraefetuar constituem duas atividades opostas, porém necessárias e complementares para a prática filosófica: produzir conceitos. Efetuar significa conceituar, delimitar a
potência semântica das coisas, aprisionar (totalizar ou saturar semanticamente) o Ser. Contraefetuar, ao contrário, significa liberar o Ser desta prisão ontológica (des-ontologizar), criar linhas
de fuga (um sentido) para o devir. A contraefetuação, neste caso, libera o Ser para as forças em
si, sem mediação das formas (como o fazem as filosofias abstratas e transcendentes). Conceituar,
neste caso, constitui uma atividade incessante de aprisionamento e libertação do sentido.
40 A relação entre o atual e o virtual em Deleuze (cujas raízes remontam a Henri Bergson) pode
ser observada também em Foucault que distingue o “atual” do “inatual” (a parte do presente
que escapa às atualizações). É como se existissem dois presentes simultâneos, inversamente
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um conjunto de “singularidades”41. Distinguimos aqui duas entidades filosóficas:
“o Acontecimento” e “os acontecimentos”, ambas ideais, porém não abstratas. Os
acontecimentos se comunicam com o Acontecimento, mas não de maneira recognitiva: não se trata de reconhecer manifestações do sensível ou acidentes a partir
de uma essência ou estrutura anteriormente definida e determinante, mas, como
dissemos, de conhecer (perceber) ocorrências singulares que ressoam ao longo
de uma série infinita e se comunicam com o Acontecimento. O Ser aqui é Devir.
Se as manifestações sensíveis remontam à reiteração da Ideia, as singularidades dizem respeito à produção de ocorrências (emergência de coisas) a
partir de relações de força, velocidade, intensidade e poder de afetação sempre
diferentes, pois estão em variação contínua. O conceito, para Deleuze, constitui
um agregado inteligível e nômade que deve acompanhar o movimento incessante
das singularidades ao longo da série.
Além disso, sendo os acontecimentos virtuais, eles “subsistem” ou “insistem” nas coisas e nas proposições; não existem fora de suas efetuações, mas
não se confundem com elas; em outras palavras: sendo “insistentes” não esgotam
sua virtualidade em cada atualização, em cada criação conceitual, pois mantém
uma espécie de “reserva energética” (potência) para novas efetuações (expressões,
atualizações). Movimento infinito, verbo no infinitivo, sempre pronto a esquivar-se do presente: é o tempo Aion dos estóicos. “Real sem ser atual, ideal sem ser
abstrato” e a-histórico sem ser eterno. (DELEUZE; GUATTARI, 2009, p. 202).
Quando nos voltamos para a história, diz Deleuze, não buscamos neste
gesto o fato originário, consensual, a partir do qual tudo o que se segue é desdobramento (repetitivo) dele, mas a diferença (em geral conflitiva), as relações
sempre desiguais de forças, os intervalos que precedem ou sucedem uma forma
específica, por exemplo, em “As palavras e as coisas”, de Michel Foucault, o intervalo entre a “forma-Deus” e a “forma-Homem”. O interesse, portanto, se volta
aos acontecimentos que nos joga às forças iniciais, ao conjunto energético que

proporcionais: quando um começa a ser (atual), o outro começa a não-ser (inatual), pois as
“energias” que seriam consumidas na perspectivação são inteiramente consumidas na atualização ou efetuação da coisa.
41 Singularidades não são pessoais ou individuais como sugerem as noções de alma ou persona (filosofia do Mesmo). Singularidades são picos de tensão, pontos de conexão produzidos a
partir de relações de intensidade, movimento, poder de afetação do plano imanente. Um conjunto de singularidades forma um acontecimento (uma série ideal); um conjunto de acontecimentos (séries heterogêneas) se comunica com o Acontecimento (DELEUZE, 2006).
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precede cada individuação42. Daí a expressão deleuziana: “pegar as coisas pelo
meio” e não em sua “origem”.
Em cada instante de nossas vidas não fazemos nada senão atravessar
picos de singularidades: caminhamos de uma situação de menor diferenciação
para uma situação de maior diferenciação; nossas vivências e experiências valem
como modos de nos individuar, nos singularizar, e o fazemos sempre coletivamente (em comunidade). Mas também encaramos o devir, só que, quase sempre,
o negamos: apegamo-nos a modelos certos que facilitam ou dão previsibilidade
e segurança aos efeitos, tal como os métodos científicos tradicionais; seguimos o
bom senso e reproduzimos o senso comum. Por isso os acontecimentos são raros.
Pouquíssimos ao longo de uma vida. Para a história estes são momentos prenhes
de beatitude e significância. São, entretanto, incapturáveis por ela que só consegue sua efetuação em estados de coisas: “O acontecimento em seu devir escapa
à história”, diz Deleuze (1992, p. 210). “A história não é a experimentação, ela é
apenas as condições quase negativas que possibilitam a experimentação de algo
que escapa à história”.
Nietzsche referiu-se a estes momentos a partir do surgimento de uma
“densa nuvem não histórica”. Nada se cria sem esta nuvem.
Num grande livro de filosofia, Clio, Péguy explicava que há duas maneiras de
considerar o acontecimento, uma consiste em passar ao longo do acontecimento, recolher dele sua efetuação na história, o condicionamento e o apodrecimento na história, mas outra consiste em remontar o acontecimento, em instalar-se
nele como num devir, em nele rejuvenescer e envelhecer a um só tempo, em passar por todos os seus componentes ou singularidades. O devir não é história; a
história designa somente o conjunto das condições, por mais recentes que sejam,
das quais desvia-se a fim de “devir”, isto é, para criar algo novo. É exatamente
o que Nietzsche chama de o Intempestivo (DELEUZE, 1992, p. 211).

O Acontecimento devém. E devém a partir do sentido que irrompe o
campo semântico, que desloca seu limite para comportar o algo novo (que vem),
que apaga a linha contínua do horizonte e o desnivela. Quando isso ocorre, quando nos instalamos na cena e a experienciamos, a fissura se torna evidente e irremediável.

42 Estamos, portanto, no campo das singularidades impessoais e pré-individuais (Gilbert Simondon); naquilo que Jean-Paul Sartre denominou campo transcendental “‘impessoal ou pré-pessoal’, produtor do Eu assim como do Ego” (DELEUZE, 2006, p. 101).
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Descobrimento de um limite que ganha sentido. Eis o que, para Deleuze, foi Maio de 68. Daí um Acontecimento pode ser extraído, ou seja, podemos
contraefetuá-lo em um conceito: Maio de 68, como um devir em estado puro, permite-nos observar, dentre suas várias experiências possíveis, aquilo que há alguns
anos temos chamado “experiência comunitária”, experiência esta que, tal como os
acontecimentos em sentido deleuziano (um “componente ou singularidade”), se
comunica com o que conceituamos Comunidade (multiplicidade ou conjunto de
singularidades que desafia o indivíduo e as comunidades autocentradas)43.
Em textos anteriores (YAMAMOTO, 2010, 2011), reivindicamos para o
recente cenário tecno-comunicacional um conceito alternativo ao já clássico conceito de comunidade (de origem sociológica e de “forma” novecentista). Um dos
principais motivos desta reivindicação era não só sua defasagem conceitual (sua
ênfase territorial, posto abaixo principalmente pelas novas tecnologias de informação e comunicação)44, mas seu caráter identitário, delimitador de substâncias
(a cultura, a cidadania, a subjetividade etc.), a partir de onde incide o biopoder
(FOUCAULT, 2008). Não cabe aqui o detalhamento desta crítica (analítica) do
poder que, no Brasil (especialmente sob pretextos salvacionistas de favelas e de
culturas ditas populares), na ação de sujeitos sociais bem intencionados, faz da
comunidade um poderoso dispositivo biopolítico, expropriador das multiplicidades. Por ora, basta-nos acentuar uma dimensão pouco explorada do comum e que
subjaz nosso projeto crítico de uma conceituação alternativa de comunidade: o
comum compreendido não como propriedade ou substância comum compartilhada (que nos é próprio), mas o seu oposto, aquilo que nos é impróprio.
O comum é a negação do próprio, diz Roberto Espósito (2003). Para que
algo seja comum em qualquer corpo coletivo (para se fazer comunidade) é necessário que seus membros neguem uma parte de si, senão completamente45. Vem de
43 Comunidade, escrito em caixa alta, remete ao Acontecimento (“acontecimento puro”). A
ação de conceituar “a Comunidade” e não as “experiências de comunidade” ou “experiências
comunitárias” decorre do fato de que estas constituem acontecimentos, séries de singularidades
que se comunicam com o Acontecimento. Assim, tais experiências, em seu conjunto e variação,
nos lança às forças iniciais do caos que nos obriga a conceituar. (E assim procederemos, como
veremos a seguir, atentos às suas propriedades caosmóticas).
44 Cabe lembrar que o significado territorial, embora defasado (como observamos), ainda persiste em muitos setores do conhecimento onde a sociologia materialista-histórica fincou fortes
raízes: comunicação comunitária, psicologia comunitária, educação comunitária etc.
45 No caso do “ente” individual, é a ação de “ser cuidado pelo mundo”, o impróprio do ente
(Heidegger). No caso do “ente” coletivo: a família, communitas communitatum de Hegel (grupos concêntricos sob domínio do Estado).
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Espósito uma definição pouco convencional, não obstante muito sofisticada, de
comunidade, extraída da etimologia latina da palavra: communitas (com + munus). “Com” é o traço que atravessa o indivíduo e o impele à relação. “Munus”
expressa o dever, a dívida, a obrigatoriedade de um dom, de uma dádiva. Comunidade ou “communitas é o conjunto de pessoas que une não uma ‘propriedade’,
mas justamente um dever e uma dívida” (ESPÓSITO, 2003, p. 29).
Espósito radicaliza ainda mais o conceito, desvinculando-o de qualquer
coisa material ou substancial. Na communitas, se existe qualquer menção à territorialidade esta se assemelha mais a um campo de batalha contra a Ontologia, um
lugar onde a vida é puro jogo de forças (desterritorialização-reterritorialização),
efemeridade e êxtase. Comunidade é “uma cadeia de alteridade que não se fixa
nunca numa nova identidade” (ESPÓSITO apud PAIVA, 2007, p. 18). Tão logo
põe em crise as totalizações, sejam elas individuais (personalização) ou coletivas
(regimes totalitários), se dissipa como um nevoeiro na primeira aurora do dia.
Isso quer dizer simplesmente que ela [a comunidade] não é um ente. Nem um
sujeito coletivo, nem mesmo um conjunto de sujeitos. Mas é a relação que não
a faz mais ser isso – sujeitos individuais – porque interrompe a sua identidade
com uma barra que a atravessa, alterando-a: o “com”, o “entre”, o limiar sobre os quais eles se encontram, em um contato que a relaciona com os outros,
na medida em que os separa de si mesma. (ESPÓSITO In. PAIVA, 2007, p. 19).

Tal definição faz convergir não só nosso interesse em dar visibilidade à
experiência humana dissociativa (dimensão abjurada do fenômeno comunitário),
como observar sua potência passiva, criacionista, destruidora do Mesmo (subjetivação) e de um Eu cada vez mais absoluto, confiante e cheio de si. É também
um conceito que se esquiva das essências, da condição identitária, já que produz
experiências de assujeitamentos46, indo em direção a um devir-comunidade.
Lança-se, portanto, à ideia de comum enquanto tecido dissenssual (Rancière), irreconciliável do ponto de vista democrático47, retomando a discussão fi46 A ideia de “assujeitamento” é utilizada aqui para designar algo como um processo de despersonalização a partir de uma força do impessoal. Significa um retorno ao pré-individual,
atingir um tal grau de indeterminação do Eu.
47 Sobre isso ver Hannah Arendt (2011, p. 283): “[...] o espírito da revolução contém dois elementos que nos parecem irreconciliáveis, senão contraditórios. O ato de fundar um corpo político, de conceber a nova forma de governo, supõe uma série de preocupação com a estabilidade
e a durabilidade da nova estrutura; por outro lado, a experiência vivida pelos homens empenhados neste grave assunto é a percepção revigorante de que os seres humanos tem a capacidade de
iniciar alguma coisa, o entusiasmo que sempre acompanha o nascimento de algo novo na terra.”
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losófica iniciada nos anos de 1980 sobre o comum, da vida em comum, onde se
exorcizava o fantasma do comunismo (e de outras experiências políticas aterradoras oriundas do povo, e ainda bem vivas na memória coletiva do século XX) na
mesma medida em que tentava frear o individualismo neoliberal que surgia com
força naquele momento. Georges Bataille, Jean-Luc Nancy, Maurice Blanchot e
Giorgio Agamben foram autores exemplares na reivindicação de uma comunidade (ou uma vida em comum) fundada já em seu próprio fracasso, na sua não-realização, uma comunidade efêmera ou então acéfala (Bataille) regida pelo amor
e prestes a morrer – tal é o preço a ser pago pelas terríveis experiências políticas
fundadas numa essência comum (identidade, cultura, território).
Não incorrer mais neste erro da comunidade, concordam de maneira unânime estes autores. Em sua obra “comunidade inoperante”, Jean-Luc Nancy insiste que não se pode mais “fazer obra da comunidade”, posto que, levada a efeito,
implicaria o extermínio do Outro, da alteridade. Então, se não cabe mais a comunidade da ação (potentia activa), paradigma de uma Era que, parafraseando Primo
Levi (Apud DELEUZE, 1992, p. 212-213), nos legou os campos de concentração
e a “vergonha de ser um homem”, o que nos resta? Resta-nos a experimentação,
o efêmero e superficial, o êxtase do inclinar-se para fora de si (abertura, doação),
experiências que atravessam a vida (corporal, orgânica) dando a ela um novo sentido, poderosa “vida inorgânica” da criação.
Rachar as imagens
Tais experiências são para nós acontecimentos. Contraefetuaremos-os
aqui a partir de um conjunto de 17 fotografias que os flagram e que são necessários para a composição deleuziana do conceito (Comunidade). Como particularidade, estas fotografias apresentam não só o componente informativo, próprio do
gênero fotojornalístico, mas também vestígios estéticos que, agregados de maneira sensível no “texto”, joga-nos às forças associativas e dissociativas do mundo48.

48 As fotografias que compõe este corpus foram extraídas do site da empresa francesa Magnun, famosa no mundo por suas coberturas fotojornalísticas de guerras e por agregar fotógrafos consagrados como Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour, George Rodgers,
entre outros. Além de Cartier-Bresson, participaram da cobertura de Maio de 68 os fotógrafos
Bruno Barbey, Guy Le Querrec e Martine Franck. Disponível em http://www.magnumphotos.
com/. Acesso em 15 jan. 2012.
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Foto 1 – Bruno Barbey

Foto 2 – Bruno Barbey

Foto 3 – Bruno Barbey

Foto 4 – Guy Le Querrec

Da fábrica e da universidade (fotos 1 e 2) para as ruas de Paris (fotos 3 e
4) e, daí, para o mundo afora... Nesta primeira sequência de imagens assinalamos o
contágio rápido do acontecimento: começando de maneira inesperada, tão logo se
replica, indefinidamente, estendendo-se para um imenso “campo de batalha”. Esta,
aliás, era a imagem preferida de Deleuze para designar não só o lugar do acontecimento, mas ele próprio. O vemos representado figurativamente na sequência, a
partir da neblina que paira sobre o Arco do Triunfo (foto 3) cobrindo também as
ruas do centro de Paris (foto 4). A multidão respira uma atmosfera viral.
Se a batalha não é um exemplo de acontecimento entre outros, mas o Acontecimento em sua essência, é sem dúvida porque ela se efetua de muitas maneiras ao
mesmo tempo e que cada participante pode captá-la em um nível de efetuação
diferente no seu presente variável. (DELEUZE, 2006, p. 101).
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Estamos na “densa nuvem não histórica” nietzscheana, prestes a contraefetuar o acontecimento em seu devir (portanto, à beira da individuação); estamos
onde Deleuze acredita concentrar as condições “ideais” para contraefetuação, ou
seja, a extração do acontecimento puro.
A batalha sobrevoa o seu próprio campo, neutra com relação a todas as suas efetuações temporais, neutra e impassível com relação aos vencedores e vencidos,
com relação aos covardes e aos bravos, e por isso tanto mais terrível , nunca
presente, sempre ainda por vir e já passada, não podendo então ser captada
senão pela vontade que ela inspira ao anônimo. (DELEUZE, 2006, p. 101).

No campo de batalha (fotos 3 e 4), ouve-se o imperativo da Comunidade: associar para imediatamente dissociar. É a convocação da Comunidade para
a experiência do comum enquanto abertura e incidência do impessoal, anônimo
ou neutro, de onde provém toda produção de singularidades. “É um pouco como
nas batalhas de Lewis Carroll”, diz Deleuze (2006, p. 104), “em que um grande
ruído, uma imensa nuvem negra, um corvo barulhento, sobrevoa os combatentes
e não os separa ou não os dispersa a não ser para torná-los ainda mais indistintos”.
Essa indistinção de que fala Deleuze (foto 4) é observada metaforicamente na sequência abaixo (fotos 5, 6, 7, 8, 9 e 10), nas figuras paradoxais de indivíduos sem rosto (siluetas), no apagamento de traços que remetam à identidade
ou estabilidade. É o neutro, o impessoal, posto em ação; “o qualquer” enquanto
potência pura de realização (potentia passiva), como definiu Agamben em sua
“comunidade que vem”.

Foto 5 – Bruno Barbey

Foto 6 – Henri Cartier-Bresson
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Foto 7 – Bruno Barbey

Tal indistinção guarda em si a energia virtual, portanto, aquilo que de
mais poderoso há no “ser que vem”. Para ela convergem as linhas de fuga revolucionária que põem em risco toda a política, haja vista a imprevisibilidade que
daí decorre.
As fotos 8, 9 e 10 continuam nesta linha “estético-política” de Maio de 68
(de indistinção, de imprevisibilidade), mas trazem como peculiaridade aquilo que
Deleuze chamou de “vida inorgânica”, uma segunda vida (incorpóreo) que anima
(dá sentido a) a primeira vida, orgânica, o plano dos corpos.

Foto 8 – Guy Le Querrec

Foto 9– Guy Le Querrec
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Foto10 – Guy Le Querrec

O gatilho da revolta, diz Deleuze, não é as palavras de ordem, nem o
conteúdo do discurso ali proferido (como se, de uma hora para outra, se tomasse
consciência da condição proletária por efeito semântico-ideológico), mas o sentido em si, em irrupção, a “comunicação explosiva” que os atravessa e os faz
explodirem, como bem viu Blanchot (1983, p. 52).

Foto 11 – Henri Cartier-Bresson

Foto 12 – Bruno Barbey
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Para Blanchot (1983, p. 52-53), Maio de 68 foi uma “festa” em que todos
tinham algo a dizer ou por dizer; onde “o dizer prevaleceu sobre o dito”, verbo
no infinitivo à procura de conjugação. Inútil buscar neste acontecimento qualquer
sentido (foto 11), pois ali o sentido é o próprio acontecimento (foto 12).
Mais tarde, Blanchot encontraria na “palavra infinita” a expressão para
indicar o projeto político de Maio de 68. Na época, entendeu-se como alienante a recusa
em tomar o poder, no que se fazia crer na dispersão dos movimentos, na expressão
débil dos participantes, numa multidão passiva que só observava (foto 13); “presença ausente” recusando-se a aparecer (foto 14). Mas “tomar a palavra” significava, para Blanchot, diminuir a potência do acontecimento, efetuação (portanto,
perda e liberação) do sentido. Daí a passividade (potentia passiva) amplamente
comemorada de Maio de 68.

Foto 13 – Bruno Barbey

Foto 14 – Guy Le Querrec

A recusa em tomar a palavra e aceitar viver o acontecimento nos conduz a uma outra política, diferente daquela consagrada desde a modernidade, da
primazia do cogito e da subjetivação (do cuidado de si), portanto, do fechamento
individual – política esta, vale dizer, que confia ao Mercado e ao Direito o ônus
da sociabilidade, do acesso ao Outro. Diagnósticos preocupantes não faltam para
designar as relações humanas advindas desta política em nossa era tecnológica, a
exemplo daquele apresentado por Sodré (2002): indivíduos isolados, mas tecnicamente conectados por laços jurídicos e econômicos.
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Foto 15 – Henri Cartier-Bresson

Foto 17 – Bruno Barbey

Foto 16 – Bruno Barbey

A sugestão de uma outra política, como aquela verificada em Maio de
68, tem características comunitárias (de abertura); é uma proposta atemporal de
conjugação do verbo “com-munizar”, deixar-se contaminar, respirar o acontecimento. Diferentemente do que se verifica na foto 14 – indivíduos in-munizados,
incapazes (tais como os historiadores) de conjugar aquele verbo – é a experiência
observada nesta última sequência fotográfica (15, 16 e 17). A ação política que se
efetua nesta sequência limita-se a tão-só desorganizar, desestabilizar, desacomodar. Não é pouco quando se constata que o maior desafio político da atualidade é
a desabilitação dos dispositivos de controle da multiplicidade (biopolítica), centrados nos mecanismos de subjetivação (produção de identidades e sujeitos) que
impedem a abertura, logo, a vida em comum (o viver juntos com o diferente).
Pretendemos que as experiências comunitárias ou experiências de comunidade trazidas por estas fotografias correspondessem à experiência de um
acontecimento que, conforme Deleuze, nos devolvendo a este lugar comum de
onde provém a multiplicidade (nossa vida comum e singular), fazendo apelo ao
devir (comunidade que vem), se comunicando com o que redescrevemos como
“Comunidade”.
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Foi esta experiência, aliás, que singularizou Maio de 68, descrita por
Blanchot como a revelação de “uma comunidade” marcada muito mais pela sua
efemeridade, sua breve duração, do que por qualquer conteúdo político comum,
qualquer substância duradoura.
Creio que se deu então uma forma de comunidade, diferente daquela cujo caráter temos definido, um desses momentos em que comunismo e comunidade se
encontram e aceitam ignorar que se realizam perdendo-se imediatamente. Não
tem que durar, não deve tomar parte em nenhum tipo de duração (BLANCHOT,
1983, p. 56).

Comunidade, nestes termos, constitui este lugar plural singular comum,
produtor e condição de toda singularidade plural, evocado pelo ponto de tensão
que explode os indivíduos e as comunidades autocentradas arrastando-os (ou o
fazendo-os retornar) para uma vida impessoal (campo das singularidades pré-individuais ou de um transcendentalismo ainda sem consciência); uma vida “entrelaçada” em seus limites ou extremidades (braços, pernas, mãos), independentemente das condições da pessoa ou das circunstâncias pessoais de cada um.
Conclusão
O objetivo deste texto foi dar à comunidade uma outra “imagem de pensamento”, imagem esta comprometida com o destronamento da ontologia como
fundamento para a reflexão comunitária. Ao invés de perguntar “o que é?” (como
até hoje se fez), propomos as questões: “o que foi?”, “o que se passou?”, um convite à absoluta imanência da comunidade.
Tal desinteresse pelo Ser decorre de uma suspeita cada vez mais crescente sobre sua inviabilidade no trato de questões voltadas para as mudanças no
mundo concreto, o acolhimento do Outro (diferente) e a responsabilidade para
com a cadeia geracional. Daí nossa aposta no “ser-com” (mitsein), entidade filosófica reivindicada por Emmanuel Lèvinas para a promoção da ética como base ou
“filosofia primeira” da comunidade, que implica aceitar, de antemão, a alteridade
como irredutível na constituição de um Eu, abrindo-se a Outrem, insondável e
misteriosa.
Acreditamos que esta base ética (deleuziana) seja fundamental não só
para toda e qualquer ontologia, mas para a política futura, para nossa existência
enquanto vida a ser vivida em sua plenitude, potência e dignidade. A cada nova insurgência popular, fica evidente a inutilidade ontológica: estamos no mundo com
os Outros antes mesmos de sermos qualquer coisa, de decidirmos qualquer coisa.
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De fato, se há algo que pode nos fazer sentir e produzir mudanças, este
algo é a Comunidade, compreendida, entretanto, enquanto multiplicidade, “vida
imanente”, que produz singularidades e, portanto, nos faz comuns na diferença.
Nela rejuvenescemos e morremos (enquanto sujeito ou “cogito”). Não há substância ou qualquer chance de subjetivação, tão-só desapropriação e assujeitamento.
Em “Imanência, uma vida”, Deleuze cita um personagem do romance
de Dickens, o canalha Riderhood, odiado por todos, mas que, estando prestes a
morrer, libera uma centelha de vida a que todos compadecem. Neste momento (e
retornamos também à cena 2 descrita no início deste texto, a de Bouazizi sendo
incendiado) o acontecimento puro se desprende – está acima de nós e além de
qualquer caracterização de bem ou mal. Com Riderhood (e Bouazizi), todos à
volta fazem uma experiência comunitária, são convocados para este lugar dilacerante, impessoal e neutro. Consternação, êxtase. É um instante de beleza, mas
também de comunhão (dessubjetiva) diante de um intolerável, a violência contra
uma vida, que se faz comum naqueles que aceitam a sua irredutibilidade.
A vida do indivíduo deu lugar a uma vida impessoal, portanto singular, que resgata um acontecimento puro, liberto dos acidentes da vida interior e exterior, ou
seja, da subjetividade e da objetividade do que acontece. Homo tantum, do qual
todos se compadecem, que atinge uma espécie de beatitude. (DELEUZE, 1995
Apud AGAMBEN In ALLIEZ, 2000, p. 180).

Foi desta “essência singular da vida”, que pelas experiências comunitárias sempre retornamos, que pretendemos dar visibilidade neste texto. Na Comunidade, a vida de um tal indivíduo se “apaga” em favor da vida singular imanente,
e um homem, que já não tem mais um nome, não se confunde, entretanto, com
nenhum outro.
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