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1o: Dissolução do exército, prisão e concentração de todos os oficiais em serviço ativo, a partir de e 
incluindo a patente de major, nos acampamentos e presídios que serão determinados. 

2o: Dissolução da marinha e envio imediato de unidades de guerra aos presídios da Ilha dos Esta-
dos e da Terra do Fogo, para conduzir todos os condenados e funcionários a Buenos Aires. 

3o: Dissolução da polícia e formação de uma guarda vermelha voluntária. 

4o: Constituição imediata dos bombeiros em sociedade civil sem armas. 

***

5o: Instituição imediata de jurados populares para a revisão imediata de “coisas julgadas”, para 
cujo efeito todos os atuais empregados da administração judicial lhes servirão de auxiliares téc-
nicos, com a exceção dos tribunais pluri-pessoais, que ficarão dissolvidos, sendo presos os seus 
membros. Os jurados revisores se constituirão com dois terços de mulheres, sempre que se trate da 
causa de uma mulher ou de um menor de quinze anos. 

6o: Liberdade imediata de todo réu que tenha cumprido dois terços da pena, devendo-se computar-
-lhes cada dia de prisão por um de presídio ou penitenciária, segundo o caso. 

7o: Supressão legal da pena de morte. Transformação da penalidade em reclusão ou colônia agrí-
cola hospitalar. 

***

8o: Destituição e prisão dos membros do Poder Executivo e do Congresso, e processo imediato dos 
primeiros pelos júris populares. 

9o: Responsabilidade pecuniária pessoal dos governantes, ex-governantes e seus herdeiros por 
toda dívida que haja sido contraída em nome do país sem autorização pública do Congresso e por 
todo déficit de orçamento anual que tenha exigido contrair dívidas públicas. 
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10o: Supressão do governo unipessoal e administração do país, enquanto se reúne a convenção 
nacional que os comitês populares designarão, por sete comissários do povo para: 1o: Trabalho. 2o: 
Justiça. 3o: Instrução pública. 4o: Agricultura e obras públicas. 5o: Indústria e comércio. 6o: Fazenda. 
7o: Relações exteriores. 

***

11o: Dissolução das municipalidades e substituição das prefeituras e câmaras de vereadores por 
comissões de trabalhadores. 

12o: Municipalização imediata de todos os serviços públicos e administração técnica dos mesmos, 
por comissões que serão eleitas pelos seus próprios trabalhadores e empregados, com exceção 
dos chefes. Estes ficarão destituídos de imediato, mas poderão ser eleitos para formar parte da-
quelas comissões. 

13o: Municipalização e expropriação sem indenizações dos mercados, fábricas e comércios de to-
dos os artigos de primeira necessidade para alimentação, vestuário, aquecimento e medicamentos. 

14o: Expropriação das municipalidades, sem indenização alguma, de todos os inquilinatos, quar-
teis, conventos, templos e clubes sociais que não sejam de utilidade pública. 

***

15o: Reconhecimento do direito de qualquer funcionário assalariado de apoderar-se da fábrica, 
armazém, fazenda ou exploração qualquer na qual trabalhe, com o fim de continuar explorando-os. 

16o: Reconhecimento do direito dos donos e patrões expropriados de participar na nova exploração 
comunista daquelas que eram suas propriedades, a menos que a maioria de cada uma delas não 
resolva o contrário. Neste caso, eles terão direito de participar em uma das instituições municipali-
zadas ou comunizadas pelo Estado. 

17o: Moratória de alugueis por três anos nas cidades. 

Fonte da tradução: Dogma de obediencia. Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 2010, pp. 359-365, em que o texto é acompanhado da seguinte nota: “Este plano foi escrito em 
1919 e, segundo Arturo Capdevilla (Lugones, 1973), constitui a quinta parte de O dogma da obediência. Enrique Barros o publicou em La vanguardia (21 de julho de 1931)”.
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18o: Desalojamento imediato das moradias insalubres e aproveitamento dos quarteis, conventos, 
clubes e mansões dos ricos para instalar os desalojados daquelas moradias. 

***

19o: Gratuidade absoluta da instrução pública em todos os seus níveis. 

20o: Supressão de todo trabalho para menores de 14 anos que não seja o de instruir-se, e forneci-
mento imediato dos meios para fazê-lo, a todos eles. 

21o: Entrega do governo da instrução pública aos respectivos professores nos níveis primário, 
secundário, normal e especial, e a comissões mistas de alunos e professores no nível universitário. 

***

22o: Comunização de toda a terra pública e de toda propriedade rural que não esteja sendo direta-
mente explorada por seu dono e não exceda duzentos ou quinhentos hectares, segundo os casos 
determinados pelos respectivos comitês populares. 

23o: Reconhecimento de todo grupo social maior de trezentas pessoas adultas de ambos os sexos 
para constituir-se em comitê popular e governar-se como julgue conveniente. A administração ime-
diata da terra comunizada pertencerá a estes grupos. 

24o: Nacionalização das ferrovias, marinha mercante, frotas, bondes, telégrafos e telefones, que 
serão colocados nas condições de administração técnica mencionadas no artigo 12. 

25o: Início imediato de negociações para suprimir a dívida pública externa. 

26o: Destino exclusivo do ouro acumulado no Banco Central e de todo título público comerciável 
para as negociações com os acionistas estrangeiros das indústrias mencionadas no artigo 24. 

27o: Intervenção em todos os bancos estrangeiros, ferrovias, sociedades hipotecárias e compa-
nhias de seguros. Liquidação imediata do Banco Hipotecário Nacional. 

28o: Declaração de que todo o papel moeda e metálico será exclusivamente fiduciário até que se 
determine seu valor representativo em relação ao trabalho humano. 

***

29o: Separação absoluta da igreja. Dissolução e expulsão de todas as comunidades religiosas, 
salvo para aqueles de seus membros que contraiam matrimônio. 

30o: Supressão das alfândegas. 

31o: Ambos os sexos têm direitos iguais. 

32o: Liberdade do amor com inscrição facultativa das uniões no registro civil. Igualdade de direitos 
dos filhos, qualquer que seja a sua origem. 

33o: O estado de maternidade dá direito ao salário mínimo e à isenção da conscrição do trabalho, 
de três meses antes do parto até o fim da educação dos filhos, que se estabelece nos 14 anos de 
idade. 

34o: Direito à vida, representado pelo salário mínimo em caso de desemprego, o salário máximo 
em relação ao produto da indústria explorada, a pensão aos anciãos e às mães viúvas e a adoção 
dos órfãos pelo Estado. 

35o: Conscrição nacional do trabalho, sobre a base de que todo adulto em estado de trabalhar deve 
à coletividade um “cuantum” semanal de seu tempo excedente, que consiste em duas horas diárias 
da semana de seis dias. 

36o: Jornada máxima de seis horas diárias e seis dias semanais para todos os trabalhadores. 

37o: Aumento imediato e proporcional de todos os salários de menos de trezentos pesos e redução 
em iguais condições de todos os que excedam esse montante, fixando-se o máximo de todo salário 
do Estado em pesos mil m/n. 

38o: Adoção da arbitragem sem restrições. 

39o: Naturalização automática de todo estrangeiro com mais de dois anos de residência contínua. 

40o: Abolição da diplomacia secreta e publicidade total de todos os documentos reservados que 
a constituem. 

41o: Pedido de remoção de todos os ministros estrangeiros. Supressão de todas as legações, com 
exceção de uma na Europa e duas na América, que serão transferidas aonde e quando seja mister 
e cujas sedes serão determinadas oportunamente. Supressão de todos os consulados gerais. 

42o: Convocatória de um congresso internacional de trabalhadores dos países limítrofes para su-
primir o capitalismo e o militarismo. 

Tradução de Idelber Avelar
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VERBETE
COMO

“O quase (...) é um modo ontológico sui generis”
(Eduardo Viveiros de Castro)

“A metáfora é para o autêntico poeta não uma figura de retórica, porém uma 
imagem substitutiva, que paira à sua frente em lugar realmente de um concei-
to” (Nietzsche) 

Premissa: Carl Schmitt dizia que “Todos os conceitos decisivos da teoria do Estado moderna são 
conceitos teológicos secularizados”. Talvez se possa também afirmar o inverso, a saber, que todos 
os conceitos ontológicos são conceitos políticos metafisicizados. 

Na filosofia de Plotino, hoion – palavra grega para “quase”, “como”, “por assim dizer” – possui um 
valor central, adquirindo o estatuto de um termo técnico: “devemos ser indulgentes com a nossa 
linguagem: ao falar de Deus (das categorias supremas), é preciso, para se fazer compreender, fazer 
uso de palavras que uma rigorosa exatidão não permitiria utilizar. Por isso, quando falamos delas, 
deve-se sempre subentender: hoion [quase, como, por assim dizer]”. Giorgio Agamben, em um livro 
recente, argumentou que o uso técnico do termo serviria, entre outros, para fixá-lo como “operador 
(...) [da] indeterminação” entre potência e ato, indeterminação que faria ruir a ontologia clássica, 
dando lugar à ontologia cristã da efetualidade, em que a vontade adquire um papel central. Todavia, 
se o quase, por um lado, marca uma aproximação, algo como um contato, por outro, ele indica uma 
distância, um afastamento. Poderíamos dizer que é devido a tal separação que hoion possui tama-
nha importância para Plotino: como a matéria sensível é “como que a expulsa [ekripheisa, lançado 
para fora] do ser, a totalmente exilada [choristheisa]”, sendo pura potência indeterminada, suas 
atualizações não passam de “imagens” e “mentiras”: daí que a linguagem, a fala, a escrita, enquanto 
partes do mundo sensível, são incapazes de exprimir com exatidão a matéria inteligível, o ser, Deus. 
A matéria é a exilada política do Ser, o quase não-ser, mas que sempre está e está sempre como 
outra coisa que si mesma. O banimento da matéria da esfera do ser é o equivalente ontológico do 
banimento platônico dos poetas d’A república. 

O que importa destacar, para além de Plotino, é o estatuto paradoxal do como (quo modo), 
do quase (quam si): uma proximidade tão intensa que chega às raias da indiscernibilidade, e, ao 
mesmo tempo, uma distância intransponível, ainda que infinitesimal; se essa distância é superada, 
o quase se dissipa, e o como se torna igualdade. Quase e como indicam, desse modo, algo que 
está ao modo de outro, à moda de outro. Ou seja, se apresentam como figuras relacionais por ex-
celência, cuja existência (ou subsistência) e compreensão só são possíveis por meio da alteridade: 
é preciso sempre haver mais de um – e é preciso que haja um espaço entre os termos. Como e 
quase operam, assim, não como modalizadores ontológicos, mas como marcadores de interstícios 
ontológicos, ou como marcadores ontológicos do modo (do e no) outro – em suma, como marcado-
res ontológicos da existência de mundos.

Talvez o estatuto do como seja mais compreensível na ficção, a morada do quase-ser. O cha-
mado pacto ficcional consiste em tomar a “mentira” como se fosse “verdade” (não importa em 
que nível e ainda sabendo que não seja), criando uma relação mais complexa entre ambas, como 
argumentou Saer: fazendo do “entrecruzamento crítico entre verdade e falsidade” sua matéria. 
Nesse sentido, talvez o pacto ficcional seja o arquétipo da constituição política, se acreditarmos 
como Wilde que a mentira é fundadora das relações sociais. Também por isso, se o Terror político 
se caracteriza por destruir “as nuanças que constituem essa espécie de líquido intersticial” das 
sociedades humanas, espaço intermédio responsável pela “circulação vital” (o Terror é justamente 
a binarização total da sociedade, a conversão do terceiro, do indiferente, em suspeito, em inimigo, 
anulando todo espaço entre) pode-se dizer que há uma espécie de terror ontológico quando as 
relações, correlações e correspondências são negadas em nome de uma verdade que está lá 
fora, de um “reino subterrâneo” descrito por Quentin Meillassoux como um inferno, mas não o 
inferno que conhecemos, habitado por criaturas, sombras e espectros, mas o reino da pura morte, 
da ausência de vida e subjetividade, habitado só por conjuntos e mais conjuntos de números – de 
fato, um verdadeiro inferno. O problema não está apenas em que esta verdade e este fora sejam 
tão pouco exteriores, mas principalmente em que, para chegar lá, para que esta filosofia do acesso 
total funcionasse e colonizasse o reino dos mortos por meio do contabilidade, teria que passar pelo 
guardião da porta do Fora, a figura liminar entre a vida e a morte: o vírus – quase vida e quase morte 
(tanto Odradek quanto o guarda que está diante da lei).

O que chamamos de mundo ou de política necessita, desse modo, de um inter-esse, de um 
entre-ser: de um espaço para que possa haver a diferença e, consequentemente, a aproximação. 
Dito de outro modo: para que haja mundo, é preciso que haja metáforas e não conceitos. A metáfora 
é a figura ficcional do pensamento, e tem sua enunciação mais sintética por meio do “como”: a face 
é como uma rosa. Ortega y Gasset, em seu livro sobre o teatro (que ele considera a “metáfora visí-
vel”, a “metáfora universal corporificada”), retoma uma observação de Max Müller a respeito dos Ve-
das:  neles, a metáfora não aparece na forma do como, mas “precisamente por meio da negação”: 
“fortis non leo, é forte, mas não é um leão”. O conceito mobiliza a predicação, a identidade ou seu 
oposto, enquanto a metáfora cria zonas de quase indiscernibilidade, operando por uma paradoxal 
aproximação-afastamento.

Segundo Ortega y Gasset, “o ser como” da metáfora “não é o ser real, senão um como-ser, 
um quase-ser: é a irrealidade como tal”. Esse paradoxo, “a realização da irrealidade” que constitui 
a farsa, seria produzido pela metáfora (pelo teatro, pela arte, pelo pensamento, etc.) por meio da 
negação recíproca e incessante das duas realidades aproximadas pelo como (a face e a rosa), 
criando “uma realidade ambivalente que consiste em duas realidades” – ambivalência que aparece 
ainda em outro grau, pois a irrealidade como tal é, ao mesmo tempo, “realidade e irrealidade”. 
Ortega nota que essa situação, a situação do como ser, é sempre instável, inconsistente, ou seja, 
nunca se torna estável, um status, um estado: nessa negação recíproca que é a afirmação da am-
bivalência, sempre se corre o risco de ficar com apenas um dos pólos, a rosa ou a flor. A metáfora 
é uma situação relacional, o marcador da iminência da transformação, da passagem, do acidente: 
temporalmente é o “pré-instante” de que fala Clarice Lispector, aquilo que está “atrás do pensamen-
to”. Aqui é importante assinalar que o como ser não se constitui pela “negação ontológica do (outro) 
ser”, para usar a definição schmittiana de inimigo, nem pela formação de uma síntese entre os dois 



pólos negados, nem tampouco pela simples anulação recíproca (a negação ontológica dos dois), a 
violência que propiciaria a creatio ex nihilo. A metáfora indica o espaço do inter-esse, do entre-ser, 
em que as duas realidades, que se negam enquanto realidades, produzem um hiato intersticial de 
passagem e transição, de indiscernibilidade e metamorfose, mas não de comunhão: “Não é possível 
determinar”, diz Michel Leiris, “qual é designado pela palavra que lhe é própria e não é metáfora da 
outra, e vice-versa. O homem é uma árvore móvel, tanto quanto a árvore é um homem enraizado”. 

A irrealidade como tal do como ser “não existe em nenhum mundo”, habita “o outro mundo, o 
verdadeiramente outro”, o “Ultramundo”, o extra-mundo, o mundo do fora ou o fora do mundo – a 
metáfora é meta-fora, transporte ao fora, e “Essa volta ou versão de nosso ser para o (...) irreal é a 
diversão”. Mas talvez esse mundo virtual seja o único mundo possível, o único mundo em que há 
possibilidade, em que há diferença, acidente e transformação. Nesse sentido, a afirmação de um 
integrante do partido pirata alemão de que a internet é “o lugar onde vivemos”, de que “A web é o 
nosso campo de existência”, adquire uma profundidade inesperada: o virtual enquanto lugar onde 
a existência é possível no duplo sentido – de que só naquele campo pode se dar a existência, e de 
que nele a existência se dá no modo da possibilidade. O virtual, o possível, só se dá com a diferen-
ça, com o outro, no inter-esse, no hiato, na iminência. A própria matéria é pura virtualidade: ou seja, 
sempre estivemos, ou melhor, sempre estamos na internet.

Além de indicar um hiato, um espaço de interesse, de comparar afastando e afastar pela com-
parção, a palavra “como” designa o ato de comer na primeira pessoa do singular do presente do 
indicativo: eu como. Se isto é apenas uma feliz coincidência lingüística, a relação entre comer e 
metaforizar não é casual, como demonstra filosofia de Nietzsche, pensador da metáfora e da devo-
ração, da metáfora da devoração. O ato de comer é sempre um ato de transformação, ambivalente 
e indecidível: por um lado, incorporação do outro no mesmo; por outro, metamorfose do próprio no 
outro: “você é o que você come”. Por isso, dizer “eu como” é também afirmar que o eu que come 
é um como-Eu (dos dois sentidos), um ser liminar (e irreal) que está na situação da “quasidade” 
(Viveiros de Castro), que está na iminência da transformação. Comer envolve sempre (colocar os) 
modos à mesa.  

Na Mensagem ao antropófago desconhecido, Oswald de Andrade afirma que “O ser é a De-
voração pura e eterna. Nada existe fora da devoração”. Em toda a sua obra, Oswald sublinha que 
não há propriamente o ser, que o “ser como tal” não existe, sendo apenas uma coordenada do 
pensamento. Mas aqui não se trata apenas disso: Oswald não afirma que “o ser é devoração”, mas 
que “o ser é a Devoração”, que o ser é a própria relação de devoração. O ser, a “estabilidade”, é a 
relação. O ser é o como, o entre-ser, o quase-ser, o personagem da geodicéia ou da cosmodicéia, 
o que permite que possamos falar em mundo(s). Mas isto quer dizer que é preciso ter sempre mais 
de um para haver o como: o comedor e a comida – e que é preciso sempre ter menos de um: pois 
é preciso ter a distância, o inter-esse, é preciso negar o Um, que é subtraído da equação, seja como 
resultado, seja como termo. Nada existe fora da devoração, porque o fora é justamente o hiato e 
a iminência que a devoração implica e pressupõe. Não só a verdade está lá fora, como não pode 
haver (só) Um. Se Rimbaud afirmou a alteridade ética radical ao enunciar que o Eu é um outro, a 
metafísica da devoração postula a metamorfose ontológica radical ao formular que Eu como um 
outro...

Alexandre Nodari


