
o homem naquilo que ele deve ser. A partir 

dai, Arendt quer louvar a vita activa. Tambem 

aquela solidao da vida contemplativa nao se 

coaduna, sem mais, com o "poder do homem 

ativo': conjurado sempre de novo por Arendt. 

Por volta do final de seu tratado Vita activa, 

sem querer, Arendt acaba falando a linguagem 

da vida contemplativa. Ela nao consegue ver 

que precisamente a perda da capacidade con -

templativa, que nao por ultimo depende da 

absolutiza'rao da vita activa, e corresponsavel 

pela histeria e nervosismo da sociedade ativa 

moderna. 
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5 

Pedagogia dover 

A vita contemplativa pressup6e uma peda

gogia especifica dover. No Crepusculo dos ido

los, Nietzsche formula tres tarefas, em vista <las 

quais a gente precisa de educadores. Devemos 

aprender a ler, devemos aprender a pensar, 

devemos aprender a falar e a escrever. A meta 

desse aprendizado seria, segundo Nietzsche, 

a "cultura distinta': Aprender a ver significa 

"habituar o olho ao descanso, a paciencia, ao 

deixar-aproximar-se-de-si': isto e, capacitar o 

olho a uma atern;:ao profunda e contemplativa, 

a um olhar demorado e lento. Esse aprender

-a-ver seria a "primeira pre-escolariza'rao para 

o carater do espirito" ( Geistigkeit). Temos de 

aprender a "niio reagir imediatamente a um 



estimulo, mas tomar o controle dos instintos 

inibit6rios, limitativos". A falta de espirito, fal

ta de cultura repousaria na «incapacidade de 

oferecer resistencia a um estimulo: Reagir de 

imediato e seguir a todo e qualquer impulso ja 

seria uma doern;:a, uma decadencia, um sinto

ma de esgotamento. Aqui, Nietzsche nada mais 

prop6e que a revitalizac;:ao da vita contemplati

va. Essa vida nao e um abrir-se passivo que diz 

sim a tudo que advem e acontece. Ao contrario, 

ela oferece resistencia aos estimulos opressivos, 

intrusivos. Em vez de expor o olhar aos impul

sos exteriores, ela os dirige soberanamente. En

quanto um fazer soberano, que sabe dizer nao, 

e mais ativa que qualquer hiperatividade, que 

e precisamente um sintoma de esgotamento 

espiritual. A dialetica do ser-ativo que escapa 

a Arendt consiste no fato de que a agudizac;:ao 

hiperativa da atividade faz com que essa se 

converta numa hiperpassividade, na qual se da 

anuencia irresistivelmente a todo e qualquer 

impulso e estimulo. Em vez de liberdade, ela 

acaba gerando novas coerc;:6es. E uma ilusao 

acreditar que quanto mais ativos nos tornamos 

tanto mais livres seriamos. 
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Sem aqueles "instintos limitativos': o agir 

se deteriora numa reac;:ao e ab-reac;:ao inquieta 

e hiperativa. A atividade pura nada mais faz 

do que prolongar o que ja existe. Uma virada 

real para o outro pressup6e a negatividade da 

interrupc;:ao. S6 por meio da negatividade do 

parar interiormente, o sujeito de ac;:ao pode 

dimensionar todo o espac;:o da contingencia 

que escapa a uma mera atividade. E bem ver

dade que o hesitar nao representa uma ac;:ao 

positiva, mas e indispensavel para que a ac;:ao 

nao decaia para o nivel do trabalho. Hoje, 

vivemos num mundo muito pobre de inter

rupc;:6es, pobre de entremeios e tempos in:. 

termedios. No aforismo "A principal carencia 

do homem ativo': escreve Nietzsche: '~os ativos 

falta usualmente a atividade superior [ ... ] e nes

se sentido eles sao preguic;:osos. [ ... ] Os ativos 

rolam como rola a pedra, segundo a estupidez 

da mecanica"25
• Ha diversos tipos de atividade. 

A atividade que segue a estupidez da mecanica 

e pobre em interrupc;:6es. A maquina nao pode 

25 NIETZSCHE, F. Menschliches, Allzumenschliches I. Op. 

cit., p. 235s. 
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fazer pausas. Apesar de todo o seu desempenho 

computacional, o computador e burro, na me

dida em que lhe falta a capacidade para hesitar. 

No empuxo da acelera\'.ao geral e da hipe

ratividade desaprendemos tambem a ira. A ira 

tern uma temporalidade hem espedfica, que 

nao se coaduna com a acelera\'.ao geral e com a 

hiperatividade. Essa nao admite nenhuma folga 

temporal. 0 futuro se encurta numa atualida

de prolongada. Falta-lhe qualquer negativida

de, que permitiria olhar para o outro. A ira, ao 

contrario, coloca definitivamente em questao o 

presente. Ela pressup6e uma pausa interruptora 

no presente. E nisso que ela se distingue da irri

ta\'.ao. A dispersao geral que marca a sociedade 

de hoje nao permite que surja a enfase ea ener

gia da ira. A ira e uma capacidade que esta em 

condi\'.6es de interromper um estado, e fazer 

com que se inicie um novo estado. Hoje, cada vez 

mais ela cede lugar a irrita\'.ao ou ao enervar-se, 

que nao podem produzir nenhuma mudan\'.a 

decisiva. Assim, irritamo-nos tambem por cau

sa do inevitavel. A irrita\'.ao esta para a ira como 

o medo esta para a angustia. Contrariamente ao 
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medo que se refere a um objeto determinado, a 

angustia esta referida ao ser como tal. Ela atin

ge e abala toda a existencia. Tambem a ira nao 

se refere a um unico estado de coisas. Ela nega 

o todo. Nissa consiste sua energia da negativi

dade. Ela representa um estado de exce\ao. A 

crescente positiva\'.ao do mundo torna-o pobre 

em estados de exce1rao. Agamben passa ao largo 

dessa positividade crescente. Contra seu diag

n6stico de que o estado de exce\'.ao se estende 

para um estado de normalidade, a positiva1rao 

geral da sociedade hoje absorve todo e qual

quer estado de exce\ao. Assim o estado de nor

malidade torna-se totalitario. Justo a crescente 

positiva\'.ao do mundo desperta muita aten1rao 

para conceitos como "estado de exce1rao'' ou 

('imunidade': Porem, essa aten\'.ao nao e prova 

de sua atualidade, mas de seu desaparecimento. 

A crescente positiva1rao da sociedade en -

fraquece tambem sentimentos como angustia 

e luto, que radicam numa negatividade, ou 

seja, sao sentimentos negativos26
• Se o pensa-

26 Tanto a "angustia" de Heidegger quanto a "nausea" de 

Sartre sao rea~oes tipicamente imunol6gicas. 0 existen-
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mento mesmo fosse uma "rede de anticorpos e 

de prote<;:ao imunol6gica natural"27
, a ausencia 

da negatividade transformaria o pensamen

to num calculo. Possivelmente o computador 

conte de maneira mais rapida que o cerebro 

humano, e sem repulsa acolhe uma imensidao 

de dados, porque esta livre de toda e qualquer 

alteridade. E uma maquina positiva. Justo por 

causa de sua autorrela<;:ao autista, por causa da 

falta de natividade, o idiot savant gera aque

les desempenhos que s6 seria capaz de reali

zar uma maquina computacional. No empuxo 

daquela positiva<;:ao geral do mundo, tanto o 

homem quanta a sociedade se transformam 

numa maquina de desempenho autista. Po

deriamos tambem dizer que precisamente o 

esfor<;:o exagerado por maximizar o desempe

nho afasta a negatividade, porque essa atrasa 

o processo de acelera<;:ao. Se o homem fosse 

cialismo e o discurso filos6fico de cunho fortemente imu

nol6gico. A enfase da filosofia da existencia na liberdade 

deve sua for~a a alteridade ou estranheza. Justo essas duas 

obras principais do seculo XX indicam que este foi um se

culo imunol6gico. 

27 BAUDRILLARD. Transparenz des Bosen. Op. cit., p. 71. 
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um ser da negatividade, a total positiva<;:ao do 

mundo teria um efeito que seria nocivo. Se

gundo Hegel, e precisamente a negatividade 

que mantem viva a existencia. 

Ha duas formas de potencia. A potencia 

positiva e a potencia de fazer alguma coisa. A 

potencia negativa, ao contrario, e a potencia de 

nao fazer, para falar com Nietzsche; para dizer 

nao. Mas a potencia negativa distingue-se 

da mera impotencia, a incapacidade de fazer 

alguma coisa. A impotencia e simplesmente o 

contrario da potencia positiva. Ela e, ela pr6-

pria, positiva na medida em que esta ligada 

com algo. Ela nao e capaz de alguma coisa. A 

potencia negativa supera a positividade, que 

esta presa em alguma coisa. E uma potencia de 

nao fazer. Se, desprovidos da potencia negati

va de nao perceber, possuissemos apenas a po

tencia positiva de perceber algo, a percep<;:ao 

estaria irremediavelmente exposta a todos os 

estimulos e impulsos insistentes e intrusivos. 

Entao nao seria possivel haver qualquer «a<;:ao 

do espirito',. Se possuissemos apenas a poten

cia de fazer algo e nao tivessemos a potencia 
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de nao fazer, incorreriamos numa hiperati

vidade fatal. Se tivessemos apenas a potencia 

de pensar algo, o pensamento estaria disper

so numa quantidade infinita de objetos. Seria 

impossivel haver reflexao (Nachdenken), pois 

a potencia positiva, o excesso de positividade, 

so admite o continuar pensando (Fortdenken). 

A negatividade do nao-para e tambem 

um trac;:o essencial da contemplac;:ao. Na me

ditac;:ao zen, por exemplo, tenta-se alcanc;:ar a 

negatividade pura do nao-para, isto e, o vazio, 

libertando-se de tudo que aflui e se imp6e. As

sim e um processo extremamente ativo, e algo 

bem distinto que passividade. E um exerdcio 

para alcanc;:ar em si um ponto de soberania, de 

ser centro. Se possuissemos apenas a poten -

cia positiva, estariamos, ao contrario, expos

tos de forma totalmente passiva ao objeto. A 

hiperatividade e paradoxalmente uma forma 

extremamente passiva de fazer, que nao admi

te mais nenhuma ac;:ao livre. Radica-se numa 

absolutizac;:ao unilateral da potencia positiva. 
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6 

0 Caso Bartleby 

0 relato de Melvilles "Bartleby", que foi 

objeto de diversas interpretac;:6es metafisicas 

ou teol6gicas28
, admite tambem uma leitura 

patologica. Essa "hist6ria provinda da Wall 

Street" descreve um universo de trabalho 

desumano, cujos habitantes, todos eles, sao 

degradados a animal laborans. Apresenta-se 

detalhadamente a atmosfera sombria, hostil 

do escrit6rio espessamente rodeado de ar

ranha-ceus. A menos de tres metros ergue-se 

"alto o muro de tijolos, que se tornou preto 

por causa da idade e por es tar sempre a som -

28 Assim escreve Deleuze: "Mesmo enquanto catat6nico e 

anorexico, Bartleby nao e o doente, mas o medico da America 

enferma, o homem da medicina, o novo Cristo ou irmao de 

todos n6s" (Bartleby oder die Formel. Berlim, 1994, p. 60). 


