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RESUMO 

 

 

Discute-se no presente trabalho o pensamento político do filósofo francês 

Gilles Deleuze (1925 – 1995), a partir dos conceitos de menor/maior, pois, através 

deles, a filosofia de Deleuze produz problemáticas pertinentes para pensar a política 

e suas formas. Não só os conceitos de maior/menor, mas o conceito de devir, no 

modo de devir-menor marca a proposição do que poderíamos chamar de uma 

proposta propriamente deleuziana para a política. Sendo assim, o objetivo do 

presente trabalho é expor a maneira de uma possível política do devir, e de uma 

ética da luta a ela associada. Estudar o pensamento político de Deleuze hoje é não 

abdicar de um pensamento político que reconhece as singularidades e abraça a luta 

política não como revolução totalizante, mas como resistência. A análise dos 

conceitos de maior/menor, e do devir na forma de devir-menor mostra-se como 

proposição política necessária no contexto atual. 

 

Palavras-chave: Gilles Deleuze – filosofia política – maior/menor – devir-menor – 

rostidade. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

This work is on the political thought of the French philosopher Gilles Deleuze 

(1925 – 1995) taking the concepts of major/minor as starting point, since by them 

the deleuzian philosophy produces significant approaches to think politics and its 

forms. Not only the concepts of major/minor, but also the concept of becoming, in 

the mode of becoming-minor, marks the proposition, as we could tell, a properly 

deleuzian political philosophy. Thus, this work attempts to expose the possible form 

of this politics and of a fight ethic associated to it. To study the Deleuze political 

thought today is not to abdicate of a political thought that recognizes the singularities 

and embraces the political fight not as a totalizing revolution, but as resistance. The 

analyses of the concepts of major/minor, and the becoming shows itself as 

necessary in the political proposal in the present context. 

 

Key words: Gilles Deleuze – political philosophy – major/minor – becoming-minor – 

faceness. 
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INTRODUÇÃO 

Devires deleuzianos 

 

 

 

Entrar no devir é sair da História 

Mengue 
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Gilles Deleuze é um dos filósofos contemporâneos que se destaca por sua 

força de ruptura com o Mesmo e o Idêntico (ossatura de muitas das filosofias 

anteriores), e por sua capacidade de desenvolver ferramentas conceituais para a 

crítica de tudo que é estratificado e estabelecido. Em sua rebelião contra os tipos 

de estratificação, Deleuze nos introduz em zonas de alta intensidade, de 

des/territorizalização, onde acontecimentos e singularidades quebram códigos e 

desencadeiam devires. 

Deleuze é, primeiramente, um desconstrutor: opera uma crítica precisa da 

filosofia, da cultura, da psicanálise, etc., mas, sobretudo, sua desconstrução atinge 

a todo um sistema conceitual que sustenta a metafísica ocidental1. Deleuze é um 

pensador que abandona a terra firme das certezas e passa a encarar a realidade 

em movimento. Aceita flutuar no oceano infinito do devir. 

Por outro lado, Deleuze é também um grande criador. A filosofia, para ele, 

teria a finalidade de criar conceitos, e em sua filosofia vê-se emergir uma 

proliferação deles. Junto com o filósofo francês Félix Guattari foi capaz de criar uma 

máquina conceitual potente, com condições de criticar e, ao mesmo tempo, dar 

forças para retornar à vida (Deleuze; Guattari, 1992, p. 42), tal como eles mesmos 

expressam em O que é a filosofia? (publicado na França em 1991)2. A 

                                                           
1Sobre essa característica particular da filosofia deleuziana, ver, por exemplo, a obra de José Gil, O 

Imperceptível Devir da Imanência – Sobre a filosofia de Deleuze, Relógio D’Água Editores, 2008. 

2 Diríamos que o procedimento escolhido para guiar o pensamento a dois, foi evolução a-paralela: 

cada um com suas diferenças formando uma zona comum, de indiscernibilidade de onde a criação 

surge, que não se reduz a soma das diferenças, e nem quer dizer que dispensem, nesse liame, suas 
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desconstrução que sua filosofia empreende não se traduz apenas num mero 

rechaço das categorias filosóficas metafísicas, mas comporta ao mesmo tempo um 

trabalho fino de produção de outros problemas e de deslocamento para outras 

questões. 

Para Deleuze é preciso construir seus próprios problemas, verdadeiros 

problemas. Quando abandona o mundo da metafísica e da transcendência, afirma 

ao mesmo tempo, a imanência como campo problemático, que consiste em: 

fazer com que surjam os “verdadeiros problemas”, fazer com que se liberem 
gritos, dores e também cantos sufocados, agitando saídas em meio a 
proliferação do intolerável. Combater na imanência é potencializar guerrilhas 
que não fazem o jogo cômodo das máquinas produtoras de universais (como 
os de contemplação, de reflexão e de comunicação), máquinas que, 
impondo seus próprios problemas, submetem outros ao domínio de 
estratégias ou focos transcendentes sejam estes a Razão, a racionalidade 
de presidentes da república, líderes de grupelhos, interesses poderosos ou 
deuses quaisquer (Orlandi, Luiz B. L., 1999, p. 12-13). 

 

* 

A política possui ao menos duas concepções na filosofia de Deleuze: uma 

entendida como desvio e outra como criação. Agora, se a sociedade de controle é 

tão somente a organização da proibição do devir, como diz Badiou (2012), quiçá 

possamos pensar que esses dois sentidos se encontrem indissociáveis, numa 

definição mais alargada da política enquanto a arte de propiciar ou inventar os 

                                                           
singularidades. Mas cada quem lança suas partículas singulares as quais entrarão em vizinhança, 

formando essa zona de co-presença ou indiscernibilidade, e de onde surgirá algo que não é mais 

nem um nem o outro, mas o puro resultado desse encontro. 
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desvios (e essa hipótese acompanhará como uma sombra toda a pesquisa), uma 

espécie de marginalismo prático (Guillaume Le Blanc, 2012), cujo objeto é 

desbloquear fronteiras, e transbordar qualquer tipo de estratificação (nesse sentido 

a politica será um “fenômeno de borda” (Deleuze; Guattari, 1997, p. 27)). O título do 

trabalho, involução criadora, enunciado dessa maneira por Deleuze e Guattari, 

expressa justamente esse liame que há na passagem entre o desvio e a criação, 

pois parece que se está numa mesma linha, num mesmo processo. O desvio, na 

forma de uma involução ou uma fuga das formas de identificação às significações 

dominantes, mas ao mesmo tempo, a busca ou a constituição de outras formas de 

vida, ou outras formas de luta. É o que George Jackson escreve da prisão, o qual 

Deleuze cita: “Pode ser que fuja, mas ao longo da minha fuga procuro uma arma” 

(Deleuze; Parnet, 2004, p. 51). Não uma fuga covarde do mundo, mas uma fuga 

ativa no mundo. Não somente se cria uma linha de fuga, mas se cria estando na 

linha de fuga. 

Enfim, para pensarmos a política segundo a filosofia deleuziana, objetivo que 

nos propomos no presente trabalho, partimos principalmente de dois conceitos de 

sua obra que, para nós, tornam-se fundamentais para tal fim: os conceitos de maior 

e menor. Por dois motivos, pelo menos: a partir do conceito de maior é possível 

analisar como se dão as formas de identificação e codificação em uma sociedade. 

Isto é, como, em uma sociedade, constitui-se o que chamamos padrão de maioria: 

forma de reduzir os múltiplos modos de comportamento, de corporeidades, de 

existência, às significações dominantes. Com o conceito de menor, por outra parte, 
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é possível pensar as formas de “desidentificação”, enquanto linhas de fuga que não 

se deixam reduzir às formas do padrão majoritário. 

O maior não instaura sua hegemonia sem ser correlativamente trabalhado de 

dentro por tensões, conflitos, e também iniciativas criadoras, vetores que animam 

uma politização imanente, constante, uma micropolítica ativa. Nesse sentido, a 

teoria deleuziana do menor traça uma problematização endógena que fragiliza 

interiormente todo sistema de maioria (como, por exemplo, os sistemas 

democráticos das sociedades liberais contemporâneas). O menor expressa um 

certo “mal-estar em política”: o fato de que não nos reconheçamos totalmente na 

“maioria”, mesmo quando não a deixamos de evocar. 

Para Deleuze, somos feitos a partir de devires-menores muito mais do que a 

partir de identificações maiores. Ninguém se reconhece perfeitamente no padrão 

ocidental homem-adulto-europeu-“razoável”. O padrão de maioria segue sendo uma 

abstração, um padrão de medida vazio diante do devir-menor de todo o mundo.  

Nessa medida, outro conceito fundamental para o presente trabalho é o de 

devir. Ao mesmo tempo em que o devir é um processo de experimentação que nos 

coloca fora dos muros das significações dominantes, também é experimentação do 

mundo e, portanto, abertura de novas possibilidades para constituição de mundos 

diferentes. Do ponto de vista do devir o importante são as singularidades: não 

precisamente o individual ou pessoal, mas o caso, o acontecimento. Devires 
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democráticos, devires revolucionários, devires-menores que perpassam toda a 

democracia toda a revolução, etc. 

Então, primeiramente veremos como o devir é um processo singular pelo qual 

se retoma, numa espécie de fuga às formas identificantes da rostidade do padrão 

majoritário, o corpo que nos foi roubado. Mas, em seguida veremos, como o devir, 

enquanto fator político imanente, é capaz de desvencilhar-se das presunções 

transcendentes. Nesse sentido, o devir-revolucionário, ou o devir-democrático, 

serão apresentados como conceitos alternativos aos de Revolução ou Democracia. 

Diríamos que, para Deleuze, a “verdadeira política” deveria sobrevir dos devires-

revolucionários e devires-democráticos que, para cada caso, constituem o segredo 

da luta das nossas vidas singulares. 

 

* 

Utilizamo-nos, em grande medida, da leitura de Espinosa feita por Deleuze. 

Pensamos, a partir dessa leitura, a possibilidade de uma política das afecções, dos 

encontros e da organização desses encontros. Uma política que passa pelo corpo 

a corpo, e que, como uma espécie de vírus, se transmite de um a outro. Essa política 

seria permeada, segundo entendemos, por fluxos de alegria: política de pura 

afirmação do ser.  

Ao mesmo tempo, essa política seria uma forma de criticar as organizações 

que impedem a realização daquilo que os indivíduos são capazes: política 
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atravessada de tristeza – no sentido estrito que Espinosa soube dar à expressão, 

isto é, aquilo que impede a realização de uma potência. Em suma, consideraremos 

uma política da potência por oposição a uma política (ou será simplesmente uma 

polícia?) do poder. E como o poder só é poder enquanto se apropria da potência, 

nos interrogaremos pelos modos em que Deleuze propõe reconduzir o poder à 

potência, pelas formas possíveis de desobstruir os devires em direção à liberdade. 

De forma mais geral, a nossa pergunta será: Como pensar uma política que 

escape às formas de representação, e onde caibam os processos de devires 

complexos, singulares e paradoxais, que atravessam nossas vidas? 

 

* 

Vivemos em sociedades que pretendem nos convencer que o pensamento 

não é importante, que a arte é um comércio qualquer, que a ciência é uma mística, 

que a filosofia é inútil e aristocrática, que a política é um amontoado de grupúsculos 

factoides. Mas há também as minorias persistentes e alegres que estão na luta 

criativa e emancipadora, mobilizando sua potência em políticas que sem dúvida 

passam e são feitas no e pelo corpo: cada gesto, cada olhar, cada palavra, “fazendo 

fugir um sistema como se cava um túnel” (Deleuze; Parnet, 2004, p. 51). 

Analisaremos essas questões em três capítulos. No primeiro, abordaremos 

as formas em que, em sua filosofia, Deleuze tratou sobre a política, pontuando 

algumas entradas através das quais podemos pensá-la. O capítulo segundo 
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problematizará o conceito de maior e suas consequências, pensando suas formas 

de aprisionamento do indivíduo e da vida. Discutiremos a problemática do padrão 

de maioria na política, sobretudo na forma da democracia representativa, como 

política própria de um plano de organização ou transcendência. Para isso, faremos 

uso de alguns outros conceitos como os de: rostidade, corpo sem órgãos, 

segmentaridade (molar e molecular), na medida em que guardam relações de 

vizinhança com os conceitos de maior e menor. No capítulo terceiro discutiremos a 

aposta política propriamente deleuziana. Analisaremos as maneiras de pensar a 

política a partir de devires e acontecimentos que escapam à história e à 

padronização de eixo majoritário, através, sobretudo, do conceito de menor, na 

forma de devir-menor e seus correlatos: devir-revolucionário, devir-democrático, 

mas também devir-mulher, devir-animal, etc; desenhando outra forma de ver e 

pensar a política e a revolução. 

 

* 

Refletir a prática política a partir de tais conceitos, implica em buscar novos 

problemas que surjam como resposta a um “mal-estar” cuja origem se encontra no 

não reconhecimento das singularidades imposta pela lógica da representação de 

maioria. Como mudar o mundo, sem tomar o poder, ou sem recair na história?  

Segundo Deleuze, só uma política do devir poderia responder ao intolerável 

que se apresenta a nós, e abrir-nos à criação dos “verdadeiros problemas” do nosso 
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tempo, os quais contribuiriam para a invenção de novas relações com o corpo, com 

o tempo, com a sexualidade, com o meio, com a cultura, com o trabalho, etc. 

 

* 

Procuramos intensificar neste trabalho a análise crítica dos textos de 

Deleuze, assim com multiplicar as questões levantadas a partir dos seus textos. 

Fizemos um uso mais intenso dos textos de maior teor filosófico, sobretudo Mil 

Platôs, onde se esboçam os principais conceitos aqui abordados: devir, corpo sem 

órgãos, rostidade, micropolítica, etc. 

Por fim, procurando o mínimo de distanciamento crítico, servimo-nos de 

alguns trabalhos que abordam o problema da política deleuziana, situando-nos 

entre eles, convergindo ou divergindo em diversas medidas com cada um deles. 

Nomeadamente foram importantes para nós: 1) o trabalho de Philippe Mengue, 

intitulado Deleuze et la question de la demócratie (2003), onde são colocadas 

algumas críticas às teses políticas deleuzianas, sobretudo afirmando que Deleuze 

seria contra as democracias; 2) as teses de Paul Patton que, em Deleuze and the 

political (2000), defende um ideia contrária à de Mengue, afirmando que Deleuze 

mantem uma postura a favor das formas democráticas (porém, reservada); 3) O 

livro chamado Deleuze político, que reúne uma série de artigos de autores tais como 

Alain Badiou, François Dosse, Paul Patton, etc., em torno das proposições políticas 

de Deleuze; 4) Por fim, os livros de Antonio Negri e Michael Hardt, Império (2000) e 
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Multidão: guerra e democracia na era do Império, de inspiração deleuziana, 

serviram-nos na reformulação de algumas questões na presente versão do trabalho.  

No fim do percurso, continuamos a apostar na filosofia deleuziana, na medida 

em que afirma o devir como uma espécie de marginalismo prático, aderido aos 

modos de desbloquear fronteiras, perpassando e transbordando as formas da 

macropolítica, dando uma continuidade ímpar à luta, persistindo numa fé no mundo 

que é coextensiva das experimentações singulares e plurais que, um pouco por 

todas as partes, indivíduos ou grupos dos mais diversos signos, continuam a 

empreender contra as formas de alienação. 
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CAPÍTULO PRIMEIRO 

 

 

 

Não se avalia ainda a que ponto ele varreu tudo, 
deslocou tudo, a linguagem filosófica, a maneira de 

fazer filosofia, a definição mesma da filosofia. 

Robert Maggiori 

 

 

 

 

As obras-primas são sempre escritas  
em uma espécie de língua estrangeira 

Marcel Proust 
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1.1 Filosofia da criação: filosofia política 

 

Gilles Deleuze não pode ser considerado um filósofo político segundo os 

parâmetros clássicos; ele não escreveu sobre filósofos como Maquiavel, Locke, 

Hobbes – apesar de ter consagrado durante um ano, entre 1959-1960, um curso à 

filosofia política de Rousseau3. E mesmo quando se dedicou a obras de um 

Espinosa ou Kant, não foi a parte especificamente da política, no pensamento 

desses autores, que lhe despertou interesse. 

Não é possível esperar que em sua filosofia localizem-se discussões 

facilmente encontradas em outras filosofias políticas, como por exemplo, acerca da 

democracia, liberdade ou autonomia. Deleuze também nunca isolou a política como 

um pensamento que deve ser pensado per si, como um pensamento específico. Na 

tríade apresentada no livro O que é a filosofia?4, escrito em conjunto com Félix 

Guattari, fala da filosofia, da ciência e da arte como lugares do pensamento em 

especial, no que parece não haver espaço destinado à política. E é verdade que 

                                                           
3 Nesse curso, Deleuze discute questões como: “estado de natureza”, considerado como um estado 

pré-social, pré-político, pré-cívico e pensado primeiramente por Hobbes, depois por Locke e 

Rousseau; e sobre o “contrato” pensado por Rousseau como o ato específico que solucionaria os 

conflitos entre os indivíduos no estado de natureza. Referência: DELEUZE, Gilles. Cours de Gilles 

Deleuze, Sorbonne, 1959-1960. Bibliothèque École Normale Supérieure de Saint-Cloud. (Material 

não publicado). Esses autores que Deleuze evoca focam seus pensamentos políticos segundo 

questões como a legitimação ou deslegitimação de um governo. Deleuze, do contrário, pensa uma 

política para além do Estado, ou segundo um processo de resistência à forma de poder, como 

poderemos ver no decorrer desse estudo. 

4A data de sua primeira publicação: DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Qu’est-ce que la 

philosophie? Paris: Les Éditions de Minuit, 1991. 
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Deleuze nunca afirmou que sua filosofia se escreve sob as condições da política. 

Ele escreve, por exemplo, em Conversações: “O que me interessa são as relações 

entre as artes, a ciência e a filosofia.” (Deleuze, 1992, p. 158). 

Aparentemente, os temas políticos não ocupam uma parte importante na 

obra de Deleuze, e aparecerão relativamente tarde: em co-autoria com Félix 

Guattari, os dois tomos de Capitalismo e Esquizofrenia: O Anti-Édipo (1976), e Mil 

Platôs (1980); um capítulo de Diálogos, publicado em parceria com Claire Parnet, 

intitulado “Políticas” (Deleuze; Parnet, 2004, p. 149-176); um livro sobre Michel 

Foucault (Deleuze, 1988), quando da morte do filósofo; um ensaio em temas 

foucaultianos, intitulado “Postscript sobre as sociedades de controle”, que surge no 

livro Conversações (Deleuze, 1992, p. 223-230); alguma parte em O que é a 

filosofia? (1991); e algumas entrevistas relacionadas aos temas políticos, são tudo 

o que podemos encontrar em sua vasta obra. 

Porém, no mesmo livro Conversações, onde ele afirma serem as relações 

entre a arte, a ciência e a filosofia o que lhe interessa, no texto denominado Os 

intercessores, Deleuze falará da produção filosófica segundo a criação de 

intercessores, discutindo sob essa mesma ótica a política, com a assertiva: “a 

esquerda precisa de intercessores” (idem, p. 162). Assim, parece que a discussão 

política surge na filosofia de Deleuze como que sutilmente ou costurada junto com 

suas preocupações filosóficas e aparentemente não políticas. E, portanto, parece-

nos quase óbvio que Deleuze fala de política, mas a partir de quê e de onde? Como 

surgirá na filosofia deleuziana a preocupação com o político? E qual é essa política 
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de que Deleuze fala? E o mais importante para esse estudo, o que diferencia a sua 

concepção de política das concepções de outras filosofias políticas, e também das 

ideias que comumente vemos associadas à essa mesma palavra “política”? E por 

fim, por que utilizarmo-nos do pensamento deleuziano como ferramenta para 

pensarmos a ação política contemporaneamente? 

No que diz respeito à militância, Deleuze passará a ser mais ativo nas 

questões políticas de seu tempo a partir das explosões de Maio de 68, quando 

abrigou em sua própria casa estudantes e outras pessoas envolvidas nesses 

movimentos que marcaram a França de 1968 – tal como comenta François Dosse 

(2010), na Biografia Cruzada de Deleuze e Guattari. Já Félix Guattari, vinha de uma 

longa carreira de ativismo nos movimentos psiquiátricos e em outras organizações 

de esquerda. Em 1972, Deleuze começa a se envolver com o Groupe d’Information 

sur lês Prisons (GIF), iniciado por Foucault e outros, e criado para agir contra o 

tratamento dado aos trabalhadores imigrantes, principalmente. Posteriormente, 

Deleuze tomou posições contra a prisão de intelectuais estrangeiros que lutavam 

pela libertação de governos autoritários em seus países – como exemplo a prisão 

de Antonio Negri, na Itália. Apoiou a causa palestina, e os direitos homossexuais. E 

declarou sua oposição contra a política nuclear da França, e contra o envolvimento 

desse país na Guerra do Golfo. 

De acordo com Patton (2000), esse público ativismo intelectual não distingue 

Deleuze de uma variedade de outros intelectuais: neo-marxistas, existencialistas, 

anarquistas... Mas, em contraposição, “sua concepção do papel político intelectual 
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e a relação entre seu próprio ativismo político e sua filosofia, torna-o à parte de 

muitos de seus contemporâneos” (idem, p. 7). Em entrevista com Gilles Deleuze, 

Michel Foucault fala do caso de um Maoísta que certa vez lhe disse: 

Eu posso facilmente entender o propósito de Sartre nos 
acompanhando; eu posso entender seus objetivos e seu 
envolvimento na política; eu posso parcialmente entender sua 
posição, uma vez que você esteve sempre preocupado com o 
problema do confinamento. Mas Deleuze é um enigma5. (Foucault, 
1977, p. 205). 

De fato, Deleuze aponta para a emergência de outra concepção no que diz 

respeito à relação entre teoria e prática, presente tanto no trabalho dele com Félix 

Guattari, bem como no trabalho de Foucault: não em termos de uma simples 

aplicação ou implementação da teoria, como pode ser visto na teoria marxista, mas, 

antes, na forma de um “sistema de trocas, uma multiplicidade de partes que são em 

si teóricas e práticas” (Foucault, 1977, p. 206). Essa concepção marca um contraste 

com a ideia de que o intelectual representa a vanguarda do movimento proletário, 

estando bem mais próxima da concepção que Nietzsche expressa em 

Schopenhauer como Educador, tal como observa Patton (idem). Nesse escrito, 

Nietzsche distingue o intelectual acadêmico, a serviço do Estado, do verdadeiro 

filósofo, o “intelectual privado”6 (Nietzsche 1980, § 8). 

                                                           
5 Livre tradução do inglês.  

6 Nietzsche considerava incompatível a posição do verdadeiro filósofo com um pensamento que 

estaria submisso ao Estado. Podemos, inclusive, perceber esse Estado não somente referente à 

instituição assim denominada, mas a qualquer condição ou premissa à qual o pensamento filosófico 

esteja submetido, tal como podemos ver no trecho seguinte: “Se alguém suporta, pois, ser filósofo 

em função do Estado, tem também de suportar ser considerado por ele como se tivesse renunciado 

a perseguir a verdade em todos os seus escaninhos” (Nietzsche [1874], 1999, § 8, p. 296). 
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Jean-Paul Sartre, por quem Deleuze teve grande admiração na juventude e 

a quem reconhece uma importante influência, se assemelharia a esse tipo de 

intelectual privado, que não representa nenhum partido político ou classe social, 

antes, introduz desordem e uma dose de revolução permanente na vida política e 

social; tal como o próprio Deleuze se expressa no texto Ele foi meu mestre (1964), 

publicado no livro A Ilha Deserta e outros textos (2002)7. Tais tipos de intelectuais, 

segundo Deleuze, “só falam em seu próprio nome, sem ‘representar’ nada. E 

solicitam presenças brutas no mundo, potências nuas que de modo algum são 

‘representáveis’.8” (Deleuze, 2002, p. 93). Apesar de Deleuze fazer uso dessa 

mesma palavra vinda de Nietzsche, “privado” talvez não seja um bom termo para 

falar dessa espécie de intelectual, uma vez que poderá representar uma forma de 

isolamento das forças e movimentos sociais, quando, para Deleuze, tais forças e 

movimentos seriam essenciais para a atividade do pensamento. 

                                                           
7 Sartre chegou a filiar-se, no ano de 1952, ao Partido Comunista Francês, mas sua simpatia pelo 

partido teve rapidamente um fim no ano de 1956, quando Sartre rompe com o grupo político a partir 

da intervenção militar soviética na Hungria em outubro desse mesmo ano. Efetivamente, o 

existencialismo implicava o abandono aos vários tipos de subordinação a qualquer instância imposta 

pela religião, Estado, pátria ou partido político. Segundo o existencialismo, quem se refugia em um 

determinismo revela má-fé, isto é, foge da responsabilidade de assumir seus próprios atos. 

8 Em Que é a literatura? Sartre traçava o ideal do escritor: “O escritor retomará o mundo tal e qual, 

todo nu, todo suado, todo fedido, todo cotidiano, para apresentá-lo às liberdades, fundado sobre uma 

liberdade… Não é suficiente conceder ao escritor a liberdade de dizer tudo! É preciso que ele escreva 

a um público que tenha a liberdade de mudar tudo, o que significa – além da supressão das classes 

– a abolição de toda ditadura, a renovação perpétua dos cargos, a derrubada contínua da ordem – 

a partir do momento em que ameaça se fixar. Em uma só palavra, a literatura é essencialmente a 

subjetividade de uma sociedade em revolução permanente” (Sartre. Qu’est-ce que la litérature ? 

Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, p. 162-163. In: Deleuze, 2002, p. 93).  
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Com isso, queremos atentar para uma linha que segue uma corrente 

contrária, argumentando que Deleuze pode ser considerado um célebre filósofo 

político, conquanto não ‘filósofo político’ no sentido estrito do gênero disciplinar, 

como viemos tratando. Um guia principal para esse estudo é, portanto, que a 

contribuição de Deleuze ao pensamento político seja avaliada em relação a sua 

própria concepção e prática da filosofia (Patton, idem). 

A grande questão parece ser que, para Deleuze, a filosofia já se constitui em 

uma prática política, possuindo uma espécie de vocação política. Isso se tornará 

mais explícito no livro O que é a filosofia?, onde os autores irão definir a filosofia 

como criação de conceitos ‘intempestivos’, no sentido Nietzscheano do termo9. 

Pois, de acordo com Deleuze e Guattari (1992), a filosofia não é pensamento sobre 

seu tempo, ela se separa dele, mas agindo sobre ele, e faz apelo a uma nova terra 

por vir. 

Nesse mesmo livro, os autores irão argumentar que a filosofia deve ser 

“utópica”, no sentido de poder contribuir para a emergência de novas formas de 

identificação individuais e coletivas, ou como eles mesmos se expressam, em 

função de “um novo mundo e novo povo que ainda não existe” (Deleuze; Guattari, 

1992, p. 108). Aqui é preciso fazer um uso cauteloso do termo utopia, uma vez que 

eles rejeitam as autoritárias e transcendentais utopias, em favor das que são 

                                                           
9 “agindo contra nosso tempo, e desse modo agindo em nosso tempo, e assim o espero, em benefício 

de um tempo por vir.” (Nietzsche, 1983, Meditações intempestivas. p. 102-103). 
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imanentes e revolucionárias. Deleuze então afirma: “A palavra utopia designa 

portanto esta nova conjunção da filosofia ou do conceito com o meio presente: 

filosofia política” (Deleuze; Guattari, 1992, p. 130 – grifo dos autores). Quer dizer, a 

filosofia torna-se filosofia política, ou para utilizar uma expressão deleuziana, a 

filosofia se reterritorializa na política quando se torna utópica, isto é, quando abre o 

campo de possíveis em função de uma possível mudança imanente e revolucionária 

do meio presente – tendo aqui, novamente, a ideia da intempestividade de 

Nietzsche. 

Em outro sentido, a filosofia de Deleuze se tornaria política (ou filosofia 

política) mediante os conceitos. Tal como afirma Zarka (2010), por exemplo, sobre 

o conceito de máquina desejante no Anti-Édipo, feito inicialmente para contestar a 

cena familiar na psicanálise, adquire, já na mesma obra, um carácter revolucionário. 

Segundo a constituição de tal conceito, era necessário, para os autores, recusar os 

dualismos da necessidade e desejo, em que o desejo viria a ser uma segunda 

realidade; também era preciso recusar qualquer redução do desejo ao fantasma, ao 

imaginário, ao fabuloso. Para Deleuze e Guattari, conforme Zarka, “o que está em 

primeiro lugar é o desejo. Todo o mais depende dele, porque ele produz o real, o 

desejável” (Zarka, idem, p. 10). De tal maneira, que a questão se torna, desde aí, 

fundamentalmente política. As máquinas desejantes investem o social e o político, 

no sentido da potência que o desejo tem em (re-)criar as próprias potências de vida, 

e ser, dessa maneira, revolucionário. 
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Um possível problema para reconhecer o trabalho de Deleuze imbricado às 

questões políticas, é que ele irá discuti-las a partir de conceitos pouco comuns, ou 

melhor dizendo, novos. A profusão de uma terminologia própria dificultaria sua 

leitura, tanto em uma perspectiva geral, do empreendimento filosófico deleuziano, 

bem como em uma perspectiva estrita, entendendo-o como filosofia política. 

O estranhamento, mas também a grande novidade do pensamento filosófico 

de Deleuze e Guattari10, e de seus termos e conceitos se dá, em ampla medida, por 

eles privilegiarem os processos de transformação criativa e as linhas de fuga 

através dos quais indivíduos e grupos são transformados, em detrimento das 

questões da subjetividade individual e seus corolários como a liberdade ou 

autonomia, tal como pode ser encontrado comumente no terreno de filosofias 

políticas clássicas. Do contrário, seus trabalhos estão imersos no mundo do 

impessoal e referem-se a linhas abstratas, movimentos e processos de todos os 

tipos. Eles não estarão preocupados com as formas de legitimação ou 

deslegitimação de um governo, por exemplo, como se pode achar em filosofias 

como as de Hobbes ou Rousseau; mas antes, estarão interessados nos processos 

através dos quais formas existentes de governo e de sujeito são transformadas; 

processos esses, como dito, impessoais e imprevistos, que funcionam em relação 

                                                           
10 Toda vez que falarmos de trabalhos desenvolvidos por Gilles Deleuze, estaremos considerando 

como fundamental o trabalho de Félix Guattari, por mais que não o invoquemos em todas as 

referências.  
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com agenciamentos sociais que nunca se fecham sobre uma forma de interioridade 

ou de representação. 

Essa novidade aparece de modo bombástico já na abertura de Mil Platôs 

(1980): 

Falamos exclusivamente disto: multiplicidades, linhas, estratos e 
segmentaridades, linhas de fuga e intensidades, agenciamentos 
maquínicos e seus diferentes tipos, os corpos sem órgãos e sua 
construção, sua seleção, o plano de consistência, as unidades de 
medida em cada caso. (Deleuze; Guattari, 1995, p. 12-13). 

Nessa abertura, Deleuze e Guattari parecem querer apontar para a novidade 

de seu pensamento. Era preciso criar novos conceitos, conceitos tão estrangeiros 

quanto fosse preciso a fim de dar conta da capacidade do “salto” de criatividade de 

suas ideias. Tal como Marcel Proust se refere sobre a característica das verdadeiras 

obras-primas, na epígrafe desse trabalho, elas parecem escritas em uma espécie 

de língua estrangeira: é que essas obras precisam se destacar de seu tempo e 

construir algo verdadeiramente novo, para além de todos os clichês repetidos 

diariamente que preenchem o cotidiano de nossas vidas. A criação é o que recria a 

vida, isto é, dá-lhe fôlego para retomá-la, continua-la. Deleuze e Guattari falam disso 

como sendo algo extremadamente necessário: dar “forças para retornar à vida” 

(Deleuze; Guattari, 1992, p. 43) em favor de um tempo por vir. É assim que, ainda 

no início de Mil Platôs, os autores dirão: “Escrever nada tem a ver com significar, 

mas com agrimensar, cartografar, mesmo que sejam regiões ainda por vir” 

(Deleuze; Guattari, 1995, p. 13). 
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Deleuze e Guattari oferecerão novos conceitos e nova abordagem para 

pensar filosoficamente a política. Eles irão discutir sociedade e política a partir de 

conceitos como agenciamentos maquínicos, máquinas de guerra, aparelhos de 

captura, devir, nomadismo, territorialização e desterritorialização, maior-menor-

minoritário, que falam de processos moleculares, de dessubjetivação os quais 

divergem dos temas clássicos já citados como os de liberdade, autonomia ou 

democracia. 

A profusão de uma tal terminologia nova pode ainda vir a ser um outro 

obstáculo à obra de Deleuze e Guattari, se se assume, precipitadamente, que os 

autores estariam empregando seus termos e conceitos em um sentido metafórico. 

Do contrário esse tipo de escrita será uma bandeira combativa na produção 

filosófica segundo os autores. Eles insistirão continuadamente: o uso que fazem da 

linguagem não é metafórico, mas estritamente conceitual. Não tomar metáforas por 

conceitos é insistentemente repetido por Deleuze e Guattari, a metáfora é uma 

armadilha, um pseudoconceito, cuja refutação é a própria criação dos conceitos, a 

produção de sentido. A metáfora funciona por relação de uma coisa que lembra 

outra coisa, isto é, a metáfora sempre oculta uma outra coisa. Do contrário, o 

conceito de máquina de guerra, por exemplo, não deve ser entendido por metáfora, 

pois nem mesmo seu objeto é a guerra, mas sim um espaço muito especial, espaço 

liso que ela ocupa e se propaga. “Não é portanto por metáfora que, cada vez que 

alguém destrói os outros e se destrói a si mesmo, ele tenha, sobre sua linha de fuga, 
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inventado sua própria máquina de guerra” (Deleuze; Parnet, 2004, p. 116)11. E em 

O Anti-Édipo, Deleuze e Guattari escrevem que a sociedade funciona tal como uma 

máquina: “algo se produz: efeitos de máquina e não metáforas.” (Deleuze; Guattari, 

2010, p. 11). 

Se o leitor insiste em alguma dificuldade com a obra de Deleuze e Guattari, 

por confrontar-se com uma série terminológica sem fim, em contraposição, os 

autores argumentarão que o que fazem é filosofia, no mais tradicional sentido da 

palavra: “Uma filosofia é o que nós tentamos fazer, Félix Guattari e eu, em O Anti-

Édipo e em Mil Platôs, sobretudo em Mil Platôs que é um livro volumoso e propõe 

muitos conceitos” (Deleuze, 1992, p. 174). É que eles estão de acordo com uma 

concepção de filosofia construtivista, a partir de Nietzsche, para a qual os filósofos 

“devem não aceitar os conceitos como um presente, não simplesmente purificar e 

poli-los, mas antes fazer e criá-los, apresentá-los e fazê-los convincentes.” 

(Nietzsche 1968: para. 409). Para os que persistem com um estranhamento diante 

da obra dos dois, Deleuze explica, da seguinte maneira: 

É que, no momento em que alguém dá um passo fora do que já foi 
pensado, quando se aventura para fora do que já foi tranquilizador, 
quando precisa inventar novos conceitos para terras desconhecidas, 
caem os métodos e as morais, e pensar torna-se, como diz Foucault, 
um “ato arriscado”, uma violência que se exerce primeiro sobre si 
mesmo (Deleuze, 1992, p. 132). 

                                                           
11Nessa passagem Deleuze fala da transformação da máquina de guerra em máquina de abolição, 

isto é, quando o desejo enfrenta sua repressão em condições desesperadas e dá por objeto último 

a guerra ou a morte, a destruição dos outros e de si, o último objeto que lhe resta quando “perdeu 

sua potência de se mover” (Deleuze; Guattari, 1996, p. 112) 
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O “ato arriscado” do pensar significa, para Deleuze, que o exercício do 

pensamento não deve desembocar em posições, menos ainda em opiniões, mas 

antes em criação, e para o caso da filosofia, em criação conceitual.  

Por isso, Deleuze seguiu sendo uma figura um tanto quanto enigmática. Pois, 

em uma postura incomum de um filósofo profissional, não frequentava os colóquios 

universitários. Ele desacreditava em absoluto nos benefícios ou virtudes das 

“discussões filosóficas”. Tal como as conversas ou as simples interrogações do tipo 

“você acredita em Deus?”, ou “O que você acha sobre isso?”, nesses casos, é a 

opinião das pessoas que se pede, onde estão o problema e a questão?, questiona 

Deleuze, pois há, em sua visão, uma grande diferença entre as interrogações e as 

questões. Meramente responder às interrogações, como se faz comumente na 

televisão, por exemplo, é, para Deleuze, fugir e mascarar o que realmente importa: 

as questões. As questões são formuladas a partir das demandas do nosso 

cotidiano, e são as únicas capazes de enfrentar o intolerável que deparamo-nos em 

vida. As questões precisam sempre ser formuladas, para dar conta não mais do 

nosso presente, mas do atual, tal como Foucault elaborou. Pois segundo Foucault, 

devemos distinguir não somente a parte do passado e do presente, mas, mais 

profundamente, o presente do atual. “O novo, o interessante, é o atual. O atual não 

é o que somos, mas antes o que nos tornamos, o que estamos nos tornando, isto 

é, o Outro, nosso devir-outro. O presente, ao contrário, é o que somos e, por isso 



33 
 

mesmo, o que já deixamos de ser”12. Assim as questões devem ser formuladas 

tentando capturar o atual, isto é, nossos devires atuais: um devir-revolucionário que 

não se confunde com o passado, o presente nem o futuro das revoluções; um devir-

democrático que não se confunde com os Estados de direitos. “Diagnosticar os 

devires, em cada presente que passa, é o que Nietzsche atribuía ao filósofo como 

‘médico da civilização’ ou inventor de novos modos de existência imanentes” 

(Deleuze; Guattari, 1992, p. 145). Por isso que a filosofia é fundamental, segundo 

Deleuze, no sentido de diagnosticar os devires, e ajudar-nos a formular as questões 

do atual. 

A filosofia serve para propor questões e problemas, eles mesmos devendo 

ser fabricados, não há nada já dado, nada a priori, segundo Deleuze. No meio 

televisivo, exibem-se conversas ou discussões, que não tem interesse algum. Para 

Deleuze, o que passa nessa rede de comunicação “não é nem mentiroso, é 

insignificante, não tem interesse algum” (Deleuze; Parnet, 1994, p. 67). É 

insignificante por deter-se ou insistirem em um jogo de responder perguntas já 

prontas, incompatível com a produção plural das questões, fruto da relação dos 

indivíduos com o mundo e do ato de pensar. Quando perguntado sobre porque não 

aceita ir à televisão, Deleuze responde incisivamente: 

Não suporto discussões. Discutir algo se ninguém sabe de que 

problema se trata… Volto à minha história sobre Deus. Trata-se da 

inexistência de Deus ou da morte do homem? Da inexistência de 
Deus, de quem acredita em Deus? Isso é muito cansativo. Cada um 

                                                           
12Foucault, Archéologie du savoir, Gallimard, p. 172. In: Deleuze; Guattari. O que é a filosofia? Rio 

de Janeiro, Ed. 34, 1992, 1ªed., p. 145. 
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fala na sua vez… É a domesticidade em estado puro (Deleuze, idem, 
p. 67-68). 

A domesticidade do pensamento, como referido por Deleuze, oferecido pelos 

programas televisivos está muito mais de acordo com a posição do intelectual a 

serviço do Estado, de um pensamento aprisionado e pouco criativo ou crítico. 

Dessa forma, para pensar a política não poderia ser diferente. Diríamos que 

seu esforço maior foi sempre o de criar, ou como ele mesmo afirmava, “gaguejar 

em uma nova língua”. Dizemos, então, que para a política ele funda uma nova língua 

e portanto, uma nova concepção de política, em muito distante das concepções 

comuns e espontâneas dessa noção. Deleuze costuma denominar pelo mesmo 

nome “política” algo inteiramente diferente do que comumente é aceito, tais como: 

governo da maioria, eleição de um melhor regime, instituição de espaços para 

confrontação de ideias, direitos do cidadão ou direitos humanos etc. Com isso ele 

toca no coração da política moderna, baseados no valor da quantidade, da maioria 

e da lei, sobretudo. 

Em uma perspectiva próxima a que viemos argumentando, Antonio Negri 

afirma que o problema do político sempre esteve presente na vida intelectual de 

Deleuze. Em entrevista realizada com o filósofo, Negri problematiza: 

Em sua vida intelectual parece que o problema do político sempre 
esteve presente. A participação nos movimentos (prisões, 
homossexuais, autonomia italiana, palestinos), por um lado, e a 
problematização constante das instituições, por outro, se sucedem 
e se entremeiam em sua obra, desde o livro sobre Hume até esse 
sobre Foucault. De onde nasce essa abordagem contínua da 
questão do político, e como ela conseguiu manter-se ao longo de 
toda a sua obra? Por que a relação movimento-instituições é sempre 
problemática? (Negri, In: Deleuze, 1992, p. 213). 
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Deleuze irá falar que seu interesse foi sempre as criações coletivas: há nas 

instituições todo um movimento que se distingue das leis e dos contratos, são tais 

criações coletivas que se destacam da organicidade das instituições, das leis e dos 

contratos. Por exemplo, o que o interessou em Hume foi uma concepção muito 

criativa da instituição e do direito, e em Masoch e Sade, “a concepção inteiramente 

torcida do contrato, segundo Masoch, e da instituição segundo Sade, ambas 

relacionadas à sexualidade” (Deleuze, idem, p. 213). Dessa forma, Deleuze parece 

sempre ter privilegiado essas pontas de desterritorialização, essas fissuras na 

organicidade das instituições, leis e contratos, isto é, a busca por linhas de fuga que 

consiste menos em fugir de uma situação do que em “fazê-la fugir” explorando as 

pontas de desterritorialização, falhas ou fissuras presentes em um tal sistema 

orgânico. 

Porém, diz Deleuze, será somente a partir dos acontecimentos de Maio de 

68, “à medida que tomava contato com problemas precisos, graças a Guattari, a 

Foucault, a Elie Sambar” (idem, p. 214), que ele fará uma espécie de passagem do 

direito à política, tal como afirma na mesma entrevista feita com Negri: “O Anti-Édipo 

foi todo ele um livro de filosofia política” (idem), o que parece indicar uma passagem 

realizada, dos trabalhos de Hume, Masoch e Sade, a O Anti-Édipo e Mil Platôs. Mas 

como dissemos, mesmo quando sua preocupação era mais em torno do direito, 

Deleuze se inquietava muito mais pelas maneiras que as formas já dadas (o Estado, 

o direito, as leis) podem ser transformadas, a partir de processos de desvio e de 
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criação, do que, por exemplo, a forma como um estado de direito pode ser 

legitimado ou deslegitimado. 

Para o filósofo, seria preciso fazer essa passagem, e tornar o direito muito 

mais político. Por exemplo, posteriormente aos livros de Hume e Masoch13, sua 

preocupação maior seria não a lei, as leis, o direito, os direitos, a aplicação do direito 

ou dos direitos humanos; mas antes a jurisprudência, essa sim “verdadeiramente 

criadora de direito: ela não deveria ser confiada aos juízes” (idem, p. 213). Todos 

os acontecimentos atuais de nossa vida, segundo Deleuze, devem ser lidos a partir 

de suas singularidades, isto é, a partir da jurisprudência, não segundo um direito já 

preestabelecido. Trata-se, portanto, não de se aplicar os Direitos Humanos, trata-

se de criar as jurisprudências, “em que para cada caso, tal coisa não será mais 

possível [...] Não há Direitos Humanos, há diretos de vida. Muitas vezes a vida se 

vê caso a caso” (Deleuze; Parnet, 1994, p. 29-30). Como exemplo Deleuze fala da 

biologia moderna: 

Hoje já se pensa em estabelecer o direito da biologia moderna; mas 
tudo, na biologia moderna e nas novas situações que ela cria, nos 
novos acontecimentos que ela possibilita, é questão de 
jurisprudência. [...] É aí que se passa do direito à política (idem, p. 
214). 

É a partir desse deslocamento, com uma visão mais ampliada ‘para cada 

caso’, que, a nosso ver, na filosofia de Deleuze aparecerá o conceito de menor 

                                                           
13Referências, seguindo a sequencia: DELEUZE, Gilles. Empirisme et subjectivité, PUF, 1953; 

Deleuze, Gilles: Présentation de Sacher-Masoch (joint à L. VON SACHER-MASOCH, La Vénus à la 

fourrure), Minuit, 1967. 
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como um lugar decisivo, segundo o qual a categoria do político se tornará 

problemática em todos os sentidos: tanto no sentido dessas forças criativas de 

transformação que “faz fugir” um sistema de direito, como também no sentido do 

que se entende “ler politicamente” à Deleuze, como viemos afirmando. Pois a 

política na obra deleuziana aparecerá sob a força de um devir-menor, devir-

revolucionário ou devir-democrático que produz as linhas de fuga a partir da formas 

maiores (as instituições, o direito e as leis, por exemplo), e cria as novas 

possibilidades de existência. 

Será a partir do trabalho Kafka: por uma literatura menor, em 1975, que 

aparecerá pela primeira vez a série terminológica minoridade-maior-menor onde 

Deleuze e Guattari se encontrarão confrontados, justamente a partir dessa 

experiência literária, com a questão teórica e prática das maneiras de escrever. 

Logo após esse livro, surgirá Mil Platôs novamente com a mesma coautoria, e onde 

conceito de devir menor virá com a característica de uma prática revolucionária, 

para além do campo da literatura que fora inicialmente formulado14. 

Mil Platôs seria outro livro de filosofia política, seguindo-se a O Anti-Édipo, 

que indica novos caminhos de um marxismo renovado, revisitado, com mudanças 

importantes. Por exemplo, na mesma entrevista realizada com Antonio Negri, 

                                                           
14 Isso não quer dizer que a despeito da literatura o conceito não apresente cunho político, do 

contrário, nesse livro, Deleuze e Guattari afirmarão a capacidade ética-estética-política da literatura 

como em um contexto dominado por uma língua hegemônica, um literatura menor será um espaço, 

ou melhor, criará esse espaço, uma passagem para a variação e a multiplicidade que não é refletida 

nas formas de representação dominantes. 
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Deleuze declara que tanto ele como Guattari prosseguem sendo marxistas, ainda 

que de modos diferentes. Pois para ele, uma filosofia política deveria estar centrada 

na análise do capitalismo e de seu desenvolvimento, tal como fez Marx, estando 

sempre atenta ao que ele chamaria, em outras ocasiões de, a “potência de 

recuperação do capitalismo”, isto é, as formas que o capitalismo encontra para se 

renovar e fazer prevalecer sua forma que funciona como um sistema imanente que 

não para de expandir seus próprios limites. 

Ainda na mesma entrevista, Deleuze irá indicar pelo menos três grandes 

acréscimos ao pensamento político no geral, e ao marxismo em um sentido estrito, 

alcançados em Mil Platôs: 

Mil platôs indica muitas direções, sendo estas as três principais: 
primeiro, uma sociedade nos parece definir-se menos por suas 
contradições que por suas linhas de fuga, ela foge por todos os 
lados, e é muito interessante tentar acompanhar em tal ou qual 
momento as linhas de fuga que se delineiam […]. Há uma outra 
direção em Mil platôs, que já não consiste apenas em considerar as 
linhas de fuga mais do que as contradições, porém as minorias de 
preferência às classes. Enfim, uma terceira direção, que consiste em 
buscar um estatuto para as “máquinas de guerra”, que não seriam 
definidas de modo algum pela guerra, mas por uma certa maneira 
de ocupar, de preencher o espaço-tempo, ou de inventar novos 
espaços-tempos. (Deleuze, 1992, p. 216). 

Esses três pontos explicam muito dos acréscimos, deslocamentos, e dos 

novos conceitos e nova abordagem para pensar filosoficamente a política, 

produzidos por Deleuze e Guattari. Parece indicar talvez a principal direção que 

seus trabalhos tomam: a atenção para os fluxos e linhas que perpassam e 

constituem o socius, e que fazem modificar os estados de coisa, os pontos de 

marcação de poder em uma sociedade dada. 
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Deleuze aqui também afirma uma outra coisa importante, ao nosso ver: a 

importância da crítica no pensamento, desde que essa não seja uma crítica nula, 

pois a ela deve unir-se a criação, como sendo a forma, o ato ou potência que dá 

ânimo à vida. Pois, parece que para Deleuze a filosofia deve funcionar como um 

sopro de vida, ao contrário de espalhar paixões tristes. Para ele, “aqueles que se 

contentam em defender o que se esvaiu sem saber dar-lhe forças para retornar à 

vida, eles são a chaga da filosofia” (Deleuze; Guattari, 1992, p. 43). 

Se Deleuze insiste na obra de Marx é porque pensa que as ideias não 

morrem, do contrário, elas sempre voltam a funcionar. Repete-se Marx enquanto 

seja no sentido de dar continuidade ao próprio devir do pensamento, ou seja, de 

recriá-lo, atualizá-lo, dando continuidade ao impulso criador do pensamento. 

Segundo tal ideia de repetição, essa seria a maneira de permanecer mais fiel ao 

pensamento de um autor. 

Ainda existe outro impulso, segundo Deleuze, para que a filosofia surja como 

filosofia política: a vergonha de ser homem, experimentada por Primo Levi nos 

campos de extermínio da Segunda Guerra Mundial, “é um dos motivos mais 

potentes da filosofia, o que faz dela forçosamente uma filosofia política” (Deleuze, 

1992, p. 217). Deleuze diz que Primo Levi soube falar disso em um nível 

extremamente profundo a partir de sua experiência nos campos de extermínio 

nazistas, mas podemos sentir vergonha de ser homem no nível de experiências 

comuns ao nosso cotidiano. A vergonha de ser homem é um sentimento muito 
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complexo que, segundo a leitura de Deleuze, estará diretamente relacionado com 

a ideia de resistência: resistência a todo tipo de besteira,  

Quando na televisão, por exemplo, como diz Deleuze no Abecedário, veicula-

se diariamente uma programação que nada tem de interessante, experimentamos 

esse sentimento, pois de toda forma compactuamos com tudo que ali é veiculado; 

assumimos uma espécie de compromisso, pois não fazemos ou não temos meios 

para resistir a tudo isso. A filosofia, e também a arte, continua ele, apresentar-se-

iam como nossa resposta e nosso ato de resistência a todas as besteiras que se 

veiculam diariamente. Ela surge como resistência a partir desse sentimento de 

vergonha. Pode-se afirmar que não precisamos da filosofia, e então nos 

perguntamos: “o que vai substituir a filosofia? O que vai criar conceitos? Podem 

dizer que não precisamos mais de conceitos. E a besteira reinará”. (Deleuze; 

Parnet, 1994, p. 69-70). 

Vergonha de todas as consequências que o sistema capitalista liberal e sua 

fantástica fabricação de riqueza e miséria produz mundialmente. Vergonha de nos 

submetermos às formas de Estado e instituições a serviço dos axiomas desse 

capital. Vergonha de ser homem por não sermos capazes de assegurar outras 

formas de vida ou outras formas de subjetividades que façam fugir as estruturas de 

poder e as formas de vida a serviço do mercado. 
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Contra as formas de captura maiores, como produzir máquinas de guerra que 

encontrem-se em conexão à experiência múltipla do mundo e promovam a 

experimentação do comum, e a abertura de novos espaços de expressão? 

Deleuze fala, no Abecedário (1994) que não só a arte, mas também o 

pensamento, (e a filosofia, nesse sentido, está inclusa) resistem a tudo isso, criando 

novas potências de vida e de pensamento. A vergonha de ser homem faz com que 

a arte e a filosofia consistam em atos de liberação da vida que se encontra 

aprisionada. “O artista é quem libera uma vida potente, uma vida mais que pessoal. 

Não é a vida dele” (Deleuze; Parnet, 1994, p. 69). O artista produz potências de vida 

fantásticas, a partir da criação de um personagem, por exemplo. Nada há nada de 

abstrato nessa ideia, insiste Deleuze. Liberar a vida das prisões que o homem a 

impõe: isso é a definição mais precisa de resistência para Deleuze, como ato de 

criação. 

Podemos então retirar pelo menos duas ideias centrais no pensamento 

filosófico-político de Gilles Deleuze: uma de desvio das formas de aprisionamento 

da vida, e outra de criação, que indica outros possíveis, ou que abre o campo de 

possíveis como um ato de preservação da vida. 

A arte e o pensamento como relacionados a esse sentimento da vergonha 

de ser homem, e como ferramentas de resistência e liberação da vida parecem ter 

um papel cada vez mais importante nas sociedades em que vivemos hoje. 
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Passamos das sociedades disciplinares, analisadas Foucault15, em que o 

exercício do poder se dava a partir das instituições como a escola, a fábrica e o 

hospital – ainda que permaneçam vestígios desse tipo de sociedade –, para uma 

outra configuração social: as sociedades de controle, descritas por Deleuze no 

“Post-scriptum sobre as sociedades de controle”, publicado no livro Conversações 

(1992).  

Nesse tipo de organização social, o poder e o controle se exercem 

continuamente e sem fim, não somente nas instituições formatadas para essa 

função. O controle e poder parecem ser otimizados, e atingem diretamente o desejo 

e as subjetividades. Operam de maneira imanente, não mais de fora, nem de cima, 

no sentido de serem facilmente localizáveis, como eram nas sociedades 

disciplinares. Agora, agem como que por dentro, integralizando, monitorando, e isso 

quer dizer que o controle e as formas de poder se afirmam duplamente: tanto no 

nível micropolítico, quando atinge os níveis do desejo, na captura da produção de 

subjetividades, quanto no nível macropolítico, nas formas de estados e instituições 

a serviço do poder. 

O que está sendo aprisionado nesse tipo de sociedade é justamente a vida, 

principal fonte de valor do capital integralizado. As capacidades de criação, 

invenção e inteligência, em nossas sociedades contemporâneas, são todas 

                                                           
15 Ver referência, sobretudo em: FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. 

Editora Vozes: São Paulo, 2007. 
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requisitadas e postas a trabalhar em favor do Capital. Tal como afirma Peter Pál 

Pelbart, 

O que nós consumimos hoje em dia, mais do que sapatos e 
geladeiras, são estilos de ser, maneiras de viver, formas de vida, 
sentidos, subjetividade. Assim, de uma ponta a outra do circuito 
econômico, isto é, da produção até o consumo, o que nos é hoje 
extorquido e sequestrado, ora investido e intensificado, ora 
reformatado e revendido é a vida. Não há como deixar de 
surpreender-se com isso. […]. Se numa sociedade dita disciplinar, 
ainda tínhamos a ilusão de transitar de uma esfera institucional para 
a outra, com uma margem de manobra e um respiro, digamos, da 
família para a escola, da escola para a fábrica, da fábrica para a 
caserna, da caserna para o hospital, numa sociedade do controle 
como a nossa, essa margem de manobra parece ter se esvaído. Em 
suma, o corpo, o psiquismo, a linguagem e a comunicação e mesmo 
a vida onírica, mesmo a fé, nada disso preserva já qualquer 
exterioridade em relação aos poderes, não podendo, portanto, 
servir-lhes de contrapeso ou de âncora crítica na resistência a eles. 
(Pelbart, Viver não é sobreviver: para além da vida aprisionada, 
201316). 

Nesse sentido, torna-se bem mais difícil saber onde por a resistência, e tanto 

partidos políticos como movimentos sociais manifestam dificuldades de expressão 

e articulação que consigam produzir as linhas de resistência, com novas 

possibilidades de ação, de luta e de transformação. 

Pensamos junto com Deleuze e Foucault, que em oposição ao poder sobre 

a vida existem sempre as potências de vida, capazes de responder e criar espaços 

de experimentação e expressão múltipla. Quando Deleuze afirma que a discussão, 

as opiniões, não são interessantes, é porque elas não são capazes de responder a 

todo esse intolerável, que aprisiona a vida por todos os lados. Não ser interessante 

                                                           
16 Apresentado como conferência em: III Seminário Internacional: A educação medicalizada, UNIP 

Campus Paraíso, São Paulo, 10 a 13 de julho de 2013. 
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significa que tudo já foi dito mil vezes e que, portanto, não há criação, apenas 

clichês. Ele afirma no Abecedário: “Criar é resistir”! Pois a resistência, nesse 

sentido, está necessariamente implicada à criação. Mas como será possível liberar 

potências de vida que criem meios de resistências, se todos parecem já vencidos e 

continuamente aprisionados? 

Se a política em Deleuze possui esse caráter de uma resistência que se 

impõe ao presente, ou às formas de poder que aprisionam a vida, a pergunta que 

se segue é: que forma poderia ter essa resistência? Se Deleuze insiste no caráter 

de criação dessa resistência, talvez essa seja uma das escolhas éticas presente no 

seu pensamento político, já que a criação ao mesmo tempo se constitui em uma 

busca por linhas de fuga às formas de poder que aprisionam a vida e também 

assegura a própria preservação da vida na forma de criação de outras 

possibilidades de vida. Antes de negar as forma de poder a partir de enfrentamento 

direto, o projeto político deleuziano prefere apostar nas linhas de fuga que fazem as 

estruturas de poder se transformar a partir de um trabalho de dentro. Daí uma ética 

da luta em Deleuze que persiste na resistência à todas as formas de aprisionamento 

da vida, dando forças para retomá-la. 

Por exemplo, Deleuze diz, “a arte nunca é um fim, é apenas um instrumento 

para traçar as linhas de vida” (Deleuze; Guattari, 1996, p. 57). Não é simplesmente 

refugiar-se na arte, se escondendo atrás do livro, da pintura, do filme, como uma 

espécie de fuga covarde, mas “fugas ativas” e “desterritorializações positivas que 



45 
 

não irão se reterritorializar na arte” (idem). A arte é, sobretudo e mais uma vez, 

resistência, e não anestesia.  

Deleuze e Guattari falam em O que é a filosofia?, por exemplo, que o pintor 

ou escritor no momento de sua criação não se encontra diante de uma tela ou 

página branca, como pura ausência, mas aquela tela branca diante do artista já está 

a negar um conjunto de clichês concernentes à vida, que fazem com que nada se 

crie, melhor dizendo, a tela branca já possui um conjunto de impossibilidades 

apresentadas ao pintor. Diz Deleuze: 

Era preciso falar da criação como traçando seu caminho entre 
impossibilidades… É Kafka quem explicava […]. A criação se faz em 
gargalos de estrangulamento. […]. É preciso lixar a parede, pois sem 
um conjunto de impossibilidades não se terá essa linha de fuga, essa 
saída que constitui a criação. (Deleuze, 1992, p. 171). 

Está tudo aí: a criação como criação de uma saída. Cabeça em riste, na obra 

de Kafka, para ver aquém dos clichês e impossibilidades de vida para enxergar a 

saída. Não nos falta comunicação, é mesmo através do fazer comunicar que a 

sociedade de controle, como afirma Deleuze, faz funcionar esse controle. “Não 

sofremos de falta de comunicação, mas, ao contrário, sofremos com todas as forças 

que nos obrigam a nos exprimir quando não temos grande coisa a dizer” (Deleuze, 

idem, p. 176). É como se a fala fosse mais importante que a escrita17. 

                                                           
17 Sobre isso, os trabalhos do filósofo francês Jacques Rancière, de acordo com o que ele chama de 

literalidade, parecem ir nessa direção: o da importância de uma prevalência da escrita em detrimento 

à fala. A literalidade seria, rapidamente, a potência que a produção escrita, e mais especificamente, 

a produção literária tem em produzir um desvio na destinação “natural” de um homem pelo poder 

das palavras; e as relações da literalidade com a política e a história produzindo a emancipação e 

liberdade dos sujeitos, isto é, produzindo outras subjetivações políticas. Rancière busca em Platão 

a diferença entre a fala e a escrita, e descobre a potência que essa última tem. Platão teme o perigo 
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Segundo Félix Guattari, no seu livro em parceira com Suely Rolnik, 

Micropolítica: cartografias do desejo, há dois modos de subjetivação bem 

diferentes,: 

Uma relação de alienação e opressão, na qual o indivíduo se 
submete à subjetividade tal como recebe, ou uma relação de 
expressão e de criação, na qual o indivíduo se reapropria dos 
componentes da subjetividade, produzindo um processo que eu 
chamaria de singularização. (Guattari, 1986, p. 33) 

A subjetividade para Guattari, tanto quanto para Deleuze, é essencialmente 

social e vivida pelos indivíduos em suas experiências; e então, o modo no qual os 

indivíduos vivem essa subjetividade irá oscilar entre esses dois extremos. Podemos 

pensar que a política pode ser praticada segundo a forma desses dois polos. 

Primeiro, a política pode ser simplesmente representativa, a representatividade de 

um partido, por exemplo, em que ele deverá se submeter a uma forma, e por outro 

lado, uma política praticada a partir da criação de singularidades, segundo uma 

experiência múltipla do mundo, produzindo formas de ação, de luta e de 

transformação que ainda não existiam. 

 

 

 

 

                                                           
que a escrita apresenta, pois não é possível, diferentemente da fala (palavra viva), de se ter o 

controle sobre onde ou quem terá contato com ela, a palavra muda. Segundo Rancière: “O homem 

é um animal político porque é um animal literário, que se deixa desviar de sua destinação 

<<natural>> pelo poder das palavras.” (Rancière, 2005, 59-60). 
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1.2 Espinosa e a política da expressão 

 

A partir do que pensa o filósofo Bento de Espinosa18, segundo a repetição 

que Deleuze realiza de sua filosofia19, não há nenhum indivíduo que exista por sua 

própria natureza, pois cada um é resultado da marca que a experiência imprime em 

sua sensibilidade, isto é, todo indivíduo começa por ser paixão. Nesse momento o 

indivíduo não é outra coisa que a maneira em que é afetado desde o exterior, como 

sendo decorrência dos encontros trazidos pela experiência, quer dizer, ele é, 

primeiramente, impressão dos afectos trazidos pelos encontros fortuitos que a 

experiência imprime20. 

                                                           
18

“O mais filósofo dos filósofos, o mais puro num certo sentido, mas, ao mesmo tempo, aquele que 

mais se dirige aos não filósofos e que mais solicita uma compreensão não filosófica” (Deleuze, 1992, 

p. 210), por produzir o movimento eficaz ao pensamento filosófico através da presença da trindade 

filosófica, ou seja, “o conceito ou novas maneiras de pensar, o percepto ou novas maneiras de ver e 

ouvir, o afecto ou novas maneiras de sentir” (idem, p. 208). Deleuze declarou sua paixão por 

Espinosa em muitas outras ocasiões, como em o Abecedário, por exemplo, onde ele afirma ser 

Espinosa o único filósofo a estar gravado em seu coração – os outros estão na cabeça e precisam, 

quando for a ocasião, serem revistos.  

19“A repetição, […] sendo por natureza transgressão, exceção, e manifestando sempre uma 

singularidade contra os particulares submetidos à lei” (Deleuze, 1988, p. 25). Assinalamos 

“repetição” nesse sentido dado por Deleuze, como sendo “transgressão”, pois se repetimos um autor 

é no sentido sempre de dar continuidade ao próprio devir do pensamento, o que significa dar 

continuidade, ultrapassá-lo, o contrário de uma mera cópia.  

20N’O Abecedário... (1994), Deleuze fala sobre uma espécie de prática que consiste em estar à 

espreita com relação aos encontros, percebendo o que afeta intensamente. A errância é um 

característica dos encontros. Pode-se ter um encontro com uma música, uma cor, uma ideia, ou até 

com o charme de uma pessoa, mas não com pessoas. Ter um encontro com uma pessoa significa 

representá-la, pô-la em um muro de significações, identificações, rostificações, é o que acontece 

com a personagem Swann e o encontro com Odette, no livro Em busca do tempo perdido, de Marcel 

Proust; onde Swann iniciará um processo de associar o rosto de Odette a todas as coisas à sua 

volta, representando-o nos encontros que ele tem com músicas, quadros, lugares. Isso resultará em 

um Swann cada vez mais ciumento, perdido, vazio: “Quando Odette deixasse de ser para ele 
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De toda maneira, a ordem desses encontros não é inteiramente fortuita, e a 

política, no caso da espécie humana, é justamente “a arte de organizar os 

encontros”, tal como analisa Pardo (1990): 

Assim pois, o regime político determina desde certo ponto de vista a 
individuação, fazendo aumentar ou diminuir a potência dos 
indivíduos que formam parte do Estado, induzindo autênticas 
variações intensivas em sua essência. (PARDO, 1990, p. 46). 

Essência aqui não tem o sentido de uma natureza pré-existente, mas de uma 

primeira individuação a partir dos afectos que a experiência imprime, isto é, fala-se 

em essência do ser enquanto essa proceda necessariamente do exterior. De acordo 

com a afirmação de Pardo (1990), o regime político que se encontra anterior ao ser, 

estaria determinando suas afecções, seus encontros, sua individuação e essência. 

E se a política é “a arte de organizar os encontros”, perguntamo-nos qual política 

queremos? Qual política de transporte público? Qual política de educação? Pois 

serão tais políticas que determinarão o encontro ou a relação que teremos com 

esses diversos setores: com nossas cidades, com as formas de habitá-la a partir 

                                                           
[Swann] uma criatura sempre ausente, desejada, imaginária, quando o sentimento que ela lhe 

inspirava já não fosse aquela mesma misteriosa perturbação que lhe causava a frase da sonata, 

mas pura afeição e reconhecimento, quando se estabelecessem entre ambos relações normais que 

dariam fim à sua loucura e à sua tristeza, então por certo os atos de vida de Odette lhe pareceriam 

pouco interessante em si mesmos […] Mas do fundo de seu estado mórbido, por assim dizer, temia, 

como a morte, semelhante cura, que seria com efeito a morte de tudo o que ele atualmente era” 

(Proust, 2006, p. 364-5). O encontro que Swann tem com a sonata de Vinteuil, por exemplo, será 

substituído pelo rosto de Odette, como se a afeição criada a partir da sonata fosse substituída por 

um “encontro” com Odette. Ora, se o ser é constituído a partir de suas afecções, dos seus encontros, 

Swann só poderá realizar tudo o que ele era nas mãos de Odette, passando assim a depender da 

prolongação desse relacionamento.  
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dos meios de transporte, com a educação, isto é, com bibliotecas, universidades; 

mas também com o trabalho e mesmo com a sexualidade, etc. 

Deleuze, junto com Espinosa, irá considerar os seres a partir de suas 

potências; não em termos absolutos de graus de potência, mas no sentido da 

capacidade de um ser em realizar aquilo que pode, capacidade de desenvolver sua 

potência, ultrapassando limites, realizando seu salto “por cima das barreiras, ou das 

cercas, queimando as propriedades” (Deleuze, 1988, p. 77). Essa potência, na 

filosofia de Espinosa, chama-se expressão. De acordo com Deleuze, principalmente 

a partir de seu livro Diferença e Repetição21, o ser se diz, isto é, se expressa, a partir 

da realização de sua potência, ou seja, todo o ser tem uma potencialidade para 

expressão – cada um com um grau próprio de potência. O que significa notar que 

não haveria, pois, qualquer tipo de hierarquia entre os seres: “uma só voz se faz o 

clamor do ser” (idem, p. 75). Com isso Deleuze afirma a univocidade do ser: algo 

pequeno, do microcosmo, tornar-se-ia igual a algo grande, do macrocosmo, mas 

somente na medida em que os seres não estejam separados do que podem – 

“distribuição nômade e anarquia coroada” das potências de expressão, segundo 

sua bela formulação em Diferença e Repetição. 

Se segundo tal perspectiva que as filosofias de Espinosa e Deleuze lançam, 

o indivíduo se caracteriza pela capacidade de afetar e ser afetado a partir dos 

                                                           
21Data de sua primeira publicação: DELEUZE, Gilles, Différence et Répétition. Paris: Presse 

Universitaires de France, 1968. 
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encontros, ou seja, o seu processo de individuação é através não só da impressão 

(tendo como resultado as afecções que procedem necessariamente do exterior), 

mas também do processo de expressão, como sendo a própria natureza de um ser 

(o que nada tem a ver com um processo de representação da consciência de 

estatuto psicológico)22, observamos junto com Pardo que “um indivíduo é na medida 

em que é capaz de expressar, e é mais quanto mais expressa” (PARDO, 1990, p. 

46). Tal compreensão vem afirmar, na filosofia de Deleuze, uma política da 

expressão donde os atos de escrever, pensar, falar são atos que devem atos 

políticos fundamentais, para além das teorias do Estado e das doutrinas do 

consenso (Pellejero, 2008). A política da expressão afirma o ser, e não o contrário. 

Nesse sentido, pergunta-se em que medida as organizações políticas 

representativas privilegiam, ou minimante viabilizam espaços para a realização do 

ser enquanto potência de expressão, para além de um processo meramente 

eleitoral? A política da expressão significa priorizar novos espaços de luta e 

resistência em oposição às formas representativas de poder.  

Haveria, nesse sentido, um papel fundamental que cumpriria a política, como 

sugerido na citação de Pardo anteriormente: o de ser um lugar privilegiado de 

experimentação e organização dos encontros – dos bons encontros. De acordo com 

Espinosa, os encontros podem ser bons ou ruins, alegres ou tristes, isto é, podem 

animar os indivíduos à realização de suas potências ou, do contrário, diminuir suas 

                                                           
22 Queremos deixar claro que o processo de individuação, assim entendido por Deleuze e Espinosa, 

ocorre sempre a partir do exterior, segundo os processos de impressão e expressão. 
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potências de realização. É certo que, tal como explica Deleuze no Abecedário 

(1994), não existe potência ruim, existe apenas menor grau de potência, e o poder 

é esse grau de potência, que separa as pessoas do que elas podem fazer. A alegria, 

ao contrário, é a realização de uma potência, mas a tristeza é justamente “quando 

estou separado de uma potência da qual me achava capaz de realizar”. Qualquer 

tristeza resulta da ação de um poder sobre o indivíduo, afirmará Deleuze: “‘eu 

poderia ter feito aquilo, mas as circunstâncias… não era permitido, etc.’ É aí que 

ocorre a tristeza” (Deleuze, 1994, p. 41). O militante, nesse sentido, seria uma figura 

alegre, pois ele é capaz de realizar e criar as novas formas de luta, transformação 

e resistência, segundo as condições comuns de possibilidade de uma nova 

sociedade. 

Sobre a potência de expressão afirmaremos primeiramente que é a partir dos 

devires que o ser se expressa, e através dos quais passa intensamente e 

singularmente, afirmando a si mesmo, “como partes de uma infinita afirmação 

ontológica” (idem). Ao mesmo tempo, esses devires possuem o potencial de 

construir as novas formas de resistência e do comum.  

Por sermos atravessados por tais devires singulares, é que nos encontramos 

desajustados diante do padrão de maioria, enquanto esse significa um certo poder 

que nos introduz em identidades, ou em uma forma de representação. Uma política, 

antes de servir a um padrão identitário, deveria constituir-se como um espaço liso, 

livre, fluido, para expressão do ser e produção das novas formas políticas ajustadas 

às singularidades da vida. 
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Por isso, para Deleuze, a maioria é necessariamente fraca diante dessa 

potência de expressão dos devires. A minoria, segundo Deleuze “designa aqui a 

potência de um devir, enquanto maioria designa o poder ou a impotência de um 

estado, de uma situação” (Deleuze e Guattari, 2010, p 63-4). O padrão de maioria 

é sempre um estado “artificial” que não satisfaz a potência que cada indivíduo tem 

em buscar e em constituir suas singularidades. O ser é expressão, e quando se 

encontra subjugado, com sua potência de expressão oprimida, acontece, por um 

lado, a busca por uma linha de fuga na forma, tal como Deleuze e Guattari chamam 

em Mil Platôs, uma “paixão de abolição”, isto é, quando o ser “enfrenta sua 

repressão em condições desesperadas e acha na destruição dos outros e de si ‘o 

único objeto’ que lhe resta quando ‘perdeu sua potência de se mover’” 

(Zourabichvili, 2004, p. 34). O fascismo é então esse momento complexo de 

constituição de uma máquina de abolição ou de morte. Por outro lado, a linha de 

fuga pode ser constituída segundo a busca de uma saída, a fim de se criar outras 

possibilidades de vida, sem deixa-la vacilar, sucumbir, isto é, dando forças para 

retomar a vida, tornando-a possível. 

Vemos que a discussão sobre a política, na filosofia de Deleuze, surge a 

partir de muitos lugares que se conectam por uma espécie de vizinhança, 

produzindo um pensamento político novo e desafiador. A partir de uma observação 

superficial, parece não haver espaço em sua filosofia para as discussões políticas. 

Do contrário, segundo o que se pode notar, a filosofia deleuziana se encontra 

marcada por questões políticas, trazendo novos conceitos e uma nova abordagem 
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para se pensar filosoficamente a política. A grande novidade que parece marcar o 

pensamento político de Deleuze é sua própria concepção de filosofia, que a faz 

assinalar-se sob as condições políticas. 

Em outro sentido, a filosofia de Deleuze tornar-se-ia política mediante os 

conceitos, como vimos a partir do exemplo sobre o conceito de máquinas 

desejantes. E será a própria profusão de uma série terminológica própria que se 

tornaria intrigante, para alguns leitores, entender a filosofia de Deleuze como 

filosofia política. É verdade que sua filosofia não pode ser assinalada segundo os 

parâmetros clássicos e disciplinares de uma filosofia política, mas, como vimos, o 

político permeia sua vasta obra. Por exemplo, Deleuze está muito mais preocupado 

com as formas de desvio, resistência, criação e jurisprudência, do que com as 

formas de legitimação (ou deslegitimação) de um governo, tais como podemos 

encontrar nas filosofias de Hobbes, Maquiavel ou Rousseau. 

Assim, chegamos aos conceitos de maior e, principalmente, menor como 

fundamentais na proposta política deleuziana, pois, como veremos, é somente a 

partir dos processos de minoritização que a política alcança os direitos de vida, os 

quais não se assemelham aos direitos humanos universais. 

De acordo com Deleuze, os universais não explicam nada, eles mesmos 

devem ser explicados. Os modos de existência devem ser pesados segundo 

critérios imanentes, de criatividade, por exemplo, sem nenhum apelo a valores 

transcendentais enquanto coordenadas universais. “Foucault alude a critérios 
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‘estéticos’, entendidos como critérios de vida que, de cada vez, substituem 

pretensões de um juízo transcendente por uma avaliação imanente”. (Deleuze, 

2007, p. 309). Dizemos assim, que Deleuze afirma os devires como processos 

singulares da vida que substituem as pretensões de universalidade. 

Os universais enquanto pretendentes do eterno, só podem se firmar 

enquanto esmagam os possíveis, isto é, a insurgência do “novo”. O novo é o atual, 

segundo Foucault e o intempestivo para Nietzsche, ou seja, não o que somos no 

presente, mas o que estamos vindo a ser, aquilo que estamos deixando de ser ou 

aquilo que somos em devir. Como separar-se do eterno (transcendência, universais) 

para apreender o novo?  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

A escolha da maioria: um padrão de medida para a vida 

 

 

 

 

Ah, que ninguém me dê piedosas intensões, 
Ninguém me peça definições! 

Ninguém me diga: ‘vem por aqui!’ 
A minha vida é um vendaval que se soltou, 

É uma onda que se alevantou, 
É um átomo a mais que se animou... 

Não sei por onde vou, 
Não sei para onde vou 

Sei que não vou por aí! 

José Régio 

 

 

 

 

 

Ela terminou por saber tanto acerca disso 
que nada mais podia interpretar. 

Não havia, para ela, mais obscuridades que a 
fizessem ir mais claro, 

só restava uma luz crua. 

Henry James 
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2.1 Democracia e Representação 

 

 

Certamente, a questão da democracia não ocupa um lugar central no 

pensamento de Gilles Deleuze. Muitas questões são levantadas segundo 

afirmações do tipo, se Deleuze poderia ser a favor (Patton, 2010) ou contra 

(Mengue, 2003) a forma de organização política democrática. Precisamente, em 

Mille Plateaux23, Deleuze considera diferentes formas modernas de governo, a partir 

de uma mesma perspectiva que diríamos ser, sobretudo, marxista: a de todas serem 

subordinadas aos axiomas de produção do capitalismo24. Os Estados nacionais, 

sejam democráticos, ditatoriais ou totalitários, constituem-se todos em “modelos de 

realização” dessa axiomática imanente (Deleuze; Guattari, 1992, p. 138). Para 

Deleuze, os modelos de governo podem ser realmente heterogêneos, mas não são 

menos isomorfos em relação ao mercado mundial, enquanto esse está 

comprometido com a produção da miséria humana.  

O modelo democrático em especial se torna, de acordo com Deleuze, como 

a “versão capitalista da sociedade de amigos”, que enseja transformar a filosofia em 

                                                           
23Data de sua primeira publicação: 1980. 

24 A grande crítica que a teoria marxista levanta contra os governos burgueses, é a de serem 

submetidos às formas de produção capitalistas, e aos princípios do capital. Ver referências: MARX, 

Karl. Preface to a Critique of Political Economy. London: The Electric Book Company, 2001; MARX, 

Karl; ENGELS, Frederick. Selected Correspondence. London: Progress Publishers, 1941. Nesse 

último, Marx escreve para Engels sobre seu projeto político contra os estados burguês-democráticos 

– já denunciando uma “impura mistura” entre essas duas formas: “no fundo nada mais do que um 

plano de guerra contra a democracia" (p. 39). 
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um comércio agradável ao espírito, espécie de amiga do capitalismo, na forma de 

uma “conversação democrática ocidental, capaz de engendrar um consenso de 

opinião e de fornecer uma ética para a comunidade, como a arte lhe forneceria uma 

estética” (idem, p. 128-9). 

Em contrapartida, Deleuze fala de uma espécie de resistência ao presente, 

sob o nome de um devir-democrático, como sendo a busca de uma saída, no sentido 

de impedir que a ação política seja reduzida ao simulacro da representação. Não 

no sentido de estar desconectado dos problemas do presente, pelo contrário, para 

Deleuze, há sempre, para toda filosofia política, a necessidade de elaborar a análise 

do capitalismo e de seu desenvolvimento. Deleuze e Guattari afirmam: “não nos 

sentimos fora de nossa época, ao contrário, não cessamos de estabelecer com ela 

compromissos vergonhosos” (Deleuze; Guattari, 1992, p. 140). E são justamente 

esses compromissos vergonhosos que impulsionam a criação filosófica, na forma 

de uma tentativa de responder a esse intolerável que se constitui também em um 

aprisionamento da vida, já que, quando a filosofia e a arte se transformam em 

comércios agradáveis ao espírito perdem a capacidade de se constituir em formas 

de resistência capazes de enfrentar com eficácia as novas formas de poder. Uma 

política da expressão passa necessariamente pela filosofia e pela arte na medida 

em que elas se apresentam como espaços privilegiados para ajudar a pensar os 

problemas e formular as questões que concernem a nossas demandas atuais, quer 

dizer, às novas maneiras de pensar e agir no mundo que devem ser agenciadas e 

criadas coletivamente. 
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Quando a democracia faz essa espécie de pacto, ou uma espécie de “impura 

mistura ou impuro lado a lado”, diria Nietzsche, com o mercado, servirá como sede 

para a difusão de modos de existência e de pensamento-para-o-mercado, 

universalizantes e homegeneizantes. E mesmo que se pretenda universalizante, 

“ora, ele não é universalizante, homegeneizante” mas, pelo contrário, uma 

fabricação de desigualdades, “uma fantástica fabricação de riqueza e de miséria” 

(Deleuze, 1992, p. 217). 

Diríamos que Deleuze é mais contra esse pacto, essa submissão e 

subserviência aos axiomas do capitalismo – que nos faz abençoar todas as misérias 

distribuídas mundialmente – do que contra a democracia representativa 

diretamente. Como podemos ver na Biografia Cruzada de Deleuze e Guattari, feita 

por Dosse (2010), tanto um como o outro lutaram, em eleições, por governos mais 

abertos ao que chamavam, as questões da esquerda. Mas sobretudo Deleuze quer 

defender, ao nosso ver, uma ação política que não seja reduzida ao simulacro da 

representação, que tenha um caráter experimentativo, e portanto inventivo. Se tal 

como afirma Mengue “a democracia é um exercício de experimentação aberta e 

submetida ao debate público” (Mengue, 2003, p. 15), Deleuze poderia ser a favor 

da democracia. Mas como se constituem as formas de governo ditas democráticas 

hoje em dia? Segundo Michael Hardt e Antonio Negri, em seu livro Multidão, pode-

se falar hoje em liberal-democracias, o que quer dizer, não muito diferente de 

Deleuze e Guattari: “impura mistura ou impuro lado a lado” com os axiomas de 

produção do capitalismo. 
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Podemos aferir que a democracia representativa é um regime almejado no 

contexto mundial, muitos países organizam-se a partir desse modelo e estão no 

perpétuo engajamento em realizá-la, aprimorá-la ou conquistá-la. Fala-se na 

democracia norte-americana ou de alguns países europeus como modelos políticos 

bastante eficazes. Atingir sua forma precisa e bem acabada parece corresponder a 

meta para um desenvolvimento político-estatal sólido e bem estruturado. Afinal, o 

que mais podemos desejar? Graças ao regime democrático instituído, temos 

assegurado o direito à escolha de nossos representantes.  

Paradoxalmente, o que assistimos em países que se apresentam 

organizados democraticamente é um barramento violento diante das aberturas ao 

debate público exigidas por partes da população; como foi o caso das revoltas em 

Istambul, na Turquia, ocorridas no início do ano de 201325. Os manifestantes que 

questionavam a derrubada das árvores no parque Gezi, e que agora põem em 

questão a representatividade do então governo, nomeadamente, a do primeiro-

ministro da Turquia, Tayyip Erdogan, são tomados por “extremistas e saqueadores”, 

tal como o próprio se expressou em audiência pública. Parece que aquilo que de 

alguma maneira se apresenta como impasse à representatividade, contestando-a, 

                                                           
25Os protestos em Istambul, que tiveram início durante o fim do primeiro semestre de 2013, 

começaram de forma pacífica, questionando a construção de um shopping Center no lugar do parque 

Gezi, último parque público da cidade; sendo recebido com muita violência pela polícia, os protestos 

tornaram-se uma revolta generalizada contra o governo do então primeiro-ministro, Tayyip Erdogan. 
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figura-se como voz dos sem razão, revoltos sem causa. Finalmente, parece não ser 

possível admitir objeção a um governo o qual fora eleito pela vontade da maioria. 

Nos regimes democráticos, a eleição dos representantes figura-se como um 

símbolo valioso da democracia e do cidadão, contraditoriamente esse mesmo ato 

de eleição apresenta-se, muitas vezes, como única via destinada à participação 

política. Deparamo-nos com um espaço público cada vez mais reduzido, pois a 

tentativa de ampliação raramente é bem aceita e, muitas vezes, reprimida 

fortemente. 

Passadas as eleições, o que temos é o fim de um processo, pois não somos 

mais convidados na tomada de decisões. Segundo Negri (2014), “já não há governo 

que decida através do parlamento: decide-se por decretos, através da governança”. 

Para ele, chega-se hoje ao paradoxo de termos eleições, em processos ditos 

democráticos de escolha de representantes completamente dominados pelo poder 

do dinheiro. Segundo seu exemplo, a Corte Suprema dos Estados Unidos decidiu 

recentemente não pôr limites ao financiamento dos candidatos. Assim, gera-se um 

parlamento, sobretudo corrupto porque, de acordo com Negri, a corrupção é uma 

corrupção do poder do dinheiro, que tudo domina, isso para ele é o neoliberalismo. 

Dessa forma, parece que Negri leva as últimas consequências o pacto que pode 

haver entre os sistemas democráticos representativos e os axiomas do capital, que 

corrompe toda a estrutura da máquina democrático-representativa tornando-a 

“incapaz de conter e desenvolver um mecanismo democrático de decisão” (Negri, 

2014, p. 41). 



61 
 

O voto, na forma de um plebiscito, pode constituir-se em última instância 

capaz de sanar os conflitos com relação às decisões a serem tomadas, através da 

vontade da maioria. Mas que conflitos são esses que estão sempre germinando no 

corpo de uma sociedade? O que é isso que não para de escoar no sociuse que não 

se vê confortado pela vontade da maioria? E por que se deve aceitar a vontade da 

maioria prontamente e facilmente?  

Contíguo a essas questões, não deixando de relacionarem-se, fala-se 

amplamente em uma descrença política generalizada. É possível avaliarmos tal 

raciocínio, aparentemente raso, a partir da apreciação dos dados de pesquisa feitos 

pelo Ibope26 e outros realizados pelo Datafolha: eles demonstram a pouca simpatia 

dos indivíduos no Brasil por seus representantes, e por os partidos políticos. Nesse 

país, onde manifestações em toda sua extensão vem ocorrendo durante o ano de 

201327, as referentes pesquisas feitas nomeadamente pelo Datafolha demonstram 

a grande quantidade em intenção de votos nulos ou brancos, acaso as eleições 

ocorressem nesse ano das manifestações. Mas não somente no Brasil, podemos 

                                                           
26Ver referência: http://www.ibope.com.br/pt-

br/noticias/Documents/JOB_2313_PREFER%C3%8ANCIA%20PARTID%C3%81RIA%20-

%20Relat%C3%B3rio%20de%20tabelas.pdf 

27 As revoltas que se espalharam durante o ano de 2013 no Brasil atingiram as capitais e também 

interior do país, se alastrando, dessa maneira, por toda sua extensão. Elas tiveram início a partir do 

aumento das passagens do transporte público, em algumas capitais, e, muito parecido com o que 

ocorreu na Turquia, se alastraram e adquiriram outro caráter, mais amplo, onde se convergem 

também questões acerca das falhas do sistema democrático representativo. Parece que é preciso 

chegar a um ponto de estopim, um limite intransponível, para que algo, inicialmente pequeno, atinja 

proporções muito maiores, na forma de uma insatisfação generalizada, ou de um fluxo intenso de 

descontentamento. 

http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Documents/JOB_2313_PREFERÊNCIAPARTIDÁRIA-Relatóriodetabelas.pdf
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Documents/JOB_2313_PREFERÊNCIAPARTIDÁRIA-Relatóriodetabelas.pdf
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Documents/JOB_2313_PREFERÊNCIAPARTIDÁRIA-Relatóriodetabelas.pdf
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perceber o insatisfação dos eleitores mundialmente, a partir, por exemplo, de 

índices que indicam o alto grau de abstenção nos países onde o voto não é 

obrigatório: “50% na Índia, 48% no México e 45% nos Estados Unidos” (Epstein, 

1997); e mais recentemente, no ano de 2014, o alto grau de abstenção das eleições 

na Colômbia: 66% de abstenção, tendo candidato elegido no primeiro turno com 

29,27% dos votos. 

Reconhecemos, antes de tudo, um “mal-estar” suscitado por essa forma 

representativa de política, que se relaciona com uma espécie de falha entre o eleitor 

e o eleito, entre o cidadão e a forma instituída dos sistemas representativos. Por 

que se apresenta esse mal-estar nos dias de hoje, se a política democrática seria 

sumariamente interessante e engajadora, por constituir-se em um “exercício de 

experimentação”? A nosso ver, esse mal-estar ao qual apontamos tem relação 

direta com a questão da representação: a descrença que, passada as eleições, algo 

efetivamente mudará, mesmo que um e outro representante se mostre em 

oposição28.  

Mas não só no quadro institucional político, há algo em nós que também 

permanece sem representação. É-nos esperado pertencer a uma representação, 

                                                           
28 No Abecedário de Gilles Deleuze, Deleuze fala do que entende por ser de esquerda e ser de 

direita, como sendo posicionamentos diferentes diante do mundo. De todo modo, Deleuze afirma 

que não é possível haver um governo de esquerda; não existe governo de esquerda, o que existe, 

de fato, são governos mais abertos às reinvindicações da esquerda. Abrimos essa nota para 

explicarmos a frase anterior: não é que Deleuze não reconheceria mudanças de um governo a outro 

mas, como ele afirma, alguns serão mais abertos às reinvindicações de esquerda e outros não. 

Porém, porque, ainda sim, permanece esse mal estar? Que fique claro: essa é nossa questão. 
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escolher um partido, defender ideologias definidas, lutar em favor do projeto de 

Revolução. Um tal máquina de codificação funciona a partir de uma dupla captura: 

se não és de esquerda, então és de direita, etc. Em política é preciso se falar de 

algum lugar. Há uma forma de falar e de ser ouvido. 

Mas se há, realmente, um mal-estar em política é porque as formas de ação 

política e principalmente de representatividade, mostram suas falhas, no sentido de 

não serem capazes de constituir-se em uma ação capaz de dar conta da 

multiplicidade dos modos de viver, sentir, pensar e produzir, mas, do contrário, 

servem como “modelos de realização” de modos de vida subservientes do capital. 

D.H. Lawrence escreve: “Digo que as velhas armas apodrecem, façam novas e 

sejam certeiros”. É preciso criar novas armas de luta política contra as novas formas 

de opressão e aprisionamento da vida, contra as formas do Uno, e em favor da 

multiplicidade de expressões, criando condições de possibilidade de outras formas 

de pensamento e de vida. 

No Brasil, perguntava-se quem eram os manifestantes que ocupavam as ruas 

e espaços públicos da cidade, o que queriam. Que forma cabe identificar aqueles 

manifestantes? 

Forma como sinônimo de estado de coisas à qual estamos todos submetidos, 

ou supõe-se e espera-se que estejamos. Forma que nos é passada de geração 

após geração, constituindo-se em uma preocupação fronteiriça. Preocupação de 

estarmos dentro das fronteiras da forma, de nos conformar à forma. Preocupação 
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para que não nos tornemos justamente disformes: gay, poeta errante, mulher 

vadia29. Cuidado para que permaneçamos o mais distante possível do que Michel 

Foucault chamaria, em outras ocasiões, de exterioridade selvagem30. Termo 

bastante adequado, escolhido pelo filósofo, para referir-se, de forma geral, àqueles 

que não estão de alguma maneira dentro dos padrões de identificação de uma 

sociedade, isto é, não estão ajustados à forma das significações dominantes. Forma 

que nos é esperada a cada gesto, a cada palavra. Em suma, um padrão de maioria, 

padrão de comportamento, organização e modelo de identificação ao qual devem 

estar todos submetidos, ao que tudo deve referir-se, e que se torna, a partir de 

agora, não só um padrão de identificação, mas também de dominação, pois é ao 

mesmo tempo em que acontece a identificação e subordinação à padronização de 

maioria. 

Para Deleuze, uma maioria se define muito menos por uma quantidade do 

que por uma constante, de expressão ou de conteúdo, como um metro padrão em 

relação ao qual tudo mais será minoria. “No Ocidente, o padrão de qualquer maioria 

é: homem, adulto, macho, cidadão. (...) Portanto, obterá a maioria aquele que, em 

determinado momento, realizar este padrão. Ou seja, a imagem sensata do homem, 

                                                           
29Referência ao movimento Marcha das vadias, presente já no mundo inteiro, que luta contra as 

consequências do machismo sob o comportamento e o corpo da mulher. 

30FOUCAULT, Michel. A Ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 

2 de dezembro de 1970. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Edições Loyola, 

1996. 
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adulto, macho, cidadão”. (Deleuze; Parnet, 1994, p. 31). A maioria é um padrão de 

medida em relação ao qual se julga todo o restante.  

É evidente que o ‘homem’ tem a maioria, mesmo se é menos 
numeroso que os mosquitos, as crianças, as mulheres, os negros, 
os camponeses, os homossexuais... etc. [...] Uma outra 
determinação diferente da constante seria então considerada como 
minoritária, por natureza e qualquer que seja seu número, isto é, 
como um subsistema ou como um fora do sistema (Deleuze; 
Guattari, 1995, p. 52). 

Significa que o padrão de maioria estará determinando o fato de ser ou não 

visível em relação ao comum. O comum está relacionado com aquilo que nos faz 

nos comunicar e partilhar, mas também o que estamos a fazer, ou o que estamos 

nos tornando, isto é, o atual, para então tornar-se comum31. Tomando a política 

como espaço de expressão e constituição desse comum, decorre-se que o padrão 

de maioria estará determinando quais discursos terão valor de verdade e quais não, 

quais serão ouvidos e quais não. Isso estará determinando qualquer que seja a 

operação, onde se dê o poder de escolha, diz Deleuze e Guattari, isto é, você deve 

tomar sua escolha conforme os limites da constante (“vocês não tem que escolher 

uma mudança de sociedade...”). Supomos, portanto, ser por esse motivo que os 

movimentos políticos que lutam por transformações de todos os tipos, são recebidos 

com antipatia, e repressão nas últimas ocasiões, pela maioria, quantitativamente 

                                                           
31O conceito de comum tem inspiração na obra de Espinosa e foi bastante trabalhado pelos filósofos 

Michael Hardt e Antonio Negri, em seus livros Império (2000), mas principalmente em Multidão: 

guerra e democracia na era do Império (2004). Segundo os autores, “o comum é produzido e também 

produtivo [...]. O hábito é o comum na prática: o comum que estamos constantemente produzindo e 

o comum que serve de base para nossos atos” (Hardt; Negri, 2004, p. 257). 
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falando, ou pelo menos pelos segmentos da sociedade que tentam preservar, 

representar e reproduzir o metro padrão. 

Mas não só a questão das minorias, as quais já tem uma luta histórica, como 

o movimento negro e o movimento feminista, por exemplo. Mas o que em nós, com 

relação a questões maiores, é menor, e que por isso deve ser silenciado? O que em 

nós é incontornável dentro das formas de representação?32 

Se para Gilles Deleuze, o padrão de maioria define-se por ser uma constante 

de expressão, ele diverge, portanto, das várias estéticas diferentes de expressão 

que cada ser pode constituir a partir de suas experiências e afecções singulares. 

Nesse ponto tudo se inverte, e o padrão de maioria mostra sua fraqueza, diz 

Deleuze, na medida em que é compreendida em um padrão abstrato, não é nunca 

alguém, ao passo que a minoria “é o devir de todo o mundo, seu devir potencial por 

                                                           
32 Pensamos que, os governos democráticos atenderiam, alguns com mais facilidade outros com 

menos, as necessidades reivindicadas pelas minorias, de toda forma, a necessidade é algo que pode 

ser atendido. Mas há uma luta, algo que flui, algo que gostaríamos de afirmar por ora ser o desejo, 

quando ele é desejo de liberdade, ou devir, devir-democrático, por exemplo – mas também outros 

devires –, que as formas representativas como o Estado não pode responder as suas reivindicações. 

Falaremos ainda bastante nesse trabalho, tanto sobre o desejo como sobre o devir, por ora, 

poderíamos pensar sobre essa política do desejo a partir da música de Chico Buarque, O que será?, 

onde encontramos uma reflexão interessante sobre o desejo: “O que será, que será?/ Que vive nas 

ideias desses amantes/ Que cantam os poetas mais delirantes/ Que juram os profetas embriagados/ 

Que está na romaria dos mutilados/ Que está na fantasia dos infelizes/ Que está no dia a dia das 

meretrizes/ No plano dos bandidos dos desvalidos/ Em todos os sentidos.../ Será, que será?/ O que 

não tem decência nem nunca terá/ O que não tem censura nem nunca terá/ O que não faz sentido.../ 

O que será, que será?/ Que todos os avisos não vão evitar/ Por que todos os risos vão desafiar/ Por 

que todos os sinos irão repicar/ Por que todos os hinos irão consagrar/ E todos os meninos vão 

desembestar/ E todos os destinos irão se encontrar/ E mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá/ 

Olhando aquele inferno vai abençoar/ O que não tem governo nem nunca terá/ O que não tem 

vergonha nem nunca terá/ O que não tem juízo...”. 
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desviar do padrão” (idem). O minoritário é a capacidade criativa e desviante que 

todo mundo tem em relação a um metro padrão, em relação a um Uno 

homogeneizante. 

Conforme Espinosa, apesar de o ser se expressar singularmente, afirmando 

sua diferença, não significa que cada expressão tenha um valor diferente em 

comparação a outros, do contrário, eles tem um mesmo valor em potência, ainda 

que preservando suas particularidades. Somos todos a mesma coisa, mesmo sendo 

diferentes; para Espinosa, essa é a univocidade do ser. A univocidade do ser é uma 

afirmação contra as repartições e sobredeterminações da história ou da maioria, e 

“celebra as bodas contra-natura de perspectivas não necessariamente 

convergentes” (Pellejero, 2009, p. 3). Assim, “o ser é unívoco na medida em que os 

entes jamais são repartidos e classificados por analogias equívocas” (Badiou, 2000, 

p. 159), na medida em que jamais podem ser repartidos em padrões de medida. A 

univocidade afirma uma só voz para todas as coisas e todos os entes. Dessa 

maneira, os entes não são repartidos entre ouro, prata e bronze. 

O grito da univocidade convida a constituir um comum somente a partir da 

celebração da heterogeneidade que nos constitui. Daí que mesmo celebrando a 

diferença, essa multidão – segundo o termo que Hardt e Negri podem dar a essa 

heterogeneidade ou massa unívoca – é capaz de constituir o comum já que somos 

irremediavelmente menores e tem-se a univocidade como pressuposto. Deleuze e 

Guattari mostram que mesmo o marxismo “traduziu quase sempre a hegemonia do 

ponto de vista do operário nacional, qualificado, masculino, por natureza e com mais 
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de trinta e cinco anos”, operando segundo um padrão de dominação majoritário. 

Resta-nos o perpétuo cuidado, tal como Deleuze chama atenção, aos grupos que 

sem identidade, forma, ou projeto político já preestabelecidos, podem, ainda sim, 

introduzir mudanças bastante significativas que se relacionam ao que estamos nos 

tornando e portanto também ao que estamos abandonando; constituindo novos 

problemas e esquecendo as questões que já não mais importa, contra as formas de 

opressão da vida: 

Como um grupo se transformará, como recairá na história, eis o que 
nos impõe um perpétuo ‘cuidado’. Já não dispomos da imagem de 
um proletário a quem bastaria tomar a consciência (Deleuze, 1992, 
p. 217). 

Não se pode mais pensar em um corpo unificado capaz de engendrar toda a 

força revolucionária – como a forma política moderna predominantemente funciona 

–, pois pensar em tais termos é aderir novamente ao padrão de maioria. Mas 

também, não temos mais algo seguro para nos firmar, seja um tal corpo unificado, 

seja uma meta ou um projeto de revolução. Fica-nos a questão de saber, como 

pensar a política e a constituição do comum segundo esses termos de abandono 

dos projetos de revolução e das identidades políticas? 

Sabemos que uma luta que celebra a univocidade do ser, ou seja, valoriza a 

multiplicidade de expressões enquanto singulares e enquanto possuidoras do 

mesmo valor em potência; essa luta também consagra as nossos devires- outro, 

isto é, o que estamos nos tornando o atual, nossos devires menores e todas nossas 

linhas de subdesenvolvimento. 



69 
 

Contrapondo-se à univocidade do ser, o conceito de maior, ou de padrão 

maior criado por Deleuze, se define e se apresenta como sendo, tal como afirma 

Silbertin-Blanc: 

a hegemonia de um conjunto normativo que determina a inscrição social das 
práticas, as condutas e as multiplicidades humanas, acondicionando os 
regimes de enunciados e as posições subjetivas nas quais se individualizam 
os grupos e as pessoas, e nos quais se articulam seus interesses e 
reivindicações, seus pertencimentos e escolhas, seus reconhecimentos e 
identificações. (SILBERTIN-BLANC, 2010, p. 46-7). 

Parece que no padrão de maioria, como sendo a hegemonia de um conjunto 

normativo, é o próprio comum que está sendo aprisionado, isto é, conformado às 

significações dominantes sem possibilidade de variação. A questão de Deleuze é a 

que segue uma linha inversa: como construir o comum a partir da multiplicidade das 

práticas sociais, no corpo a corpo, fazendo comunicar, na forma do agir em comum? 

É preciso não que o comum siga uma constante mas que, a partir da experiência 

múltipla do mundo siga uma linha de variação contínua, sendo praticado, 

experimentado e repensado ininterruptamente, justamente tendo em vista nossas 

práticas cotidianas. Porque se o comum fosse somente uma constante das “rotas 

marcadas que percorreríamos diariamente, não passariam de estorvos sem vida” 

(Hardt, Negri, 2005, p. 258). 

Essa capacidade de variação contínua é justamente a potência de vida, pois 

a prática e a construção do comum é uma prática viva, o lugar da criação. Não 

sendo de nenhuma forma um ato individual, mas sim necessariamente construído 

coletivamente, na comunicação, na colaboração, na partilha constrói-se o comum, 

já que parte da experiência múltipla do mundo. 
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Segundo a interpretação de Deleuze as formas de governo, incluindo a 

democracia, que constituem-se a partir de um pacto com as formas de produção do 

capital, estariam servindo como suporte para a operacionalização dos sistemas de 

mercado e das formas de vida-para-o-mercado que padronizam e repartem os 

entes33, pois o conjunto normativo maior, diferentemente da univocidade, põe pesos 

diferentes as expressões do ser, onde todos são iguais contanto que cada quem 

tome o seu devido lugar na partilha. “O ouro, a prata, o bronze e o ferro, são 

repartidos nas almas dos homens segundo uma hierarquia inabalável. Há gente que 

é mais gente que outra gente” (Pellejero, 2009, p. 193). 

Nesse caso, poderíamos dizer que a hegemonia de um sistema 

representativo que se funda na vontade de maioria estaria acondicionando a 

multiplicidade humana, a grande riqueza de enunciados produzidos e ainda em 

potencial, e repartindo-os e reduzindo-os às identificações prontas de conjunto 

normativo de poder. Sendo o indivíduo apenas um resultado da ação de uma tal 

máquina de identificação. 

Deleuze, então, parece deslocar nossa atenção para, o que chamamos 

segundo seus termos, essa produção menor do comum potencialmente 

                                                           
33Ora, é possível, pois, afirmar que os indivíduos podem estar simplesmente reproduzindo estruturas 

molares, ou maiores, segundo o entendimento singular que Deleuze soube dar para o conceito de 

maioria: o de um padrão de expressão. Isso atenta para que não sejamos tão simplistas ao afirmar 

a escolha da maioria como espontaneamente vontade da maioria quantitativa. Essa ‘escolha da 

maioria’ pode estar representando não simplesmente um valor de uma maioria quantitativamente, 

mas pode estar reproduzindo facilmente esse valor de maioria diríamos qualitativa: do padrão 

homem-adulto-brando-europeu-morador da cidade. 
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revolucionária que não se deixa capturar pelas formas de poder do eixo maior, e 

que constrói ou cria as novas formas de estar em relação com o tempo, com o corpo, 

com o trabalho, enfim, as novas formas de enunciação agenciadas coletivamente. 

Pois segundo o que Deleuze afirma, a potência de uma minoria “provém do que ela 

soube criar, e que passará mais ou menos para o modelo, sem depender dele” 

(Deleuze, 1992, p. 214). Uma minoria pode querer tornar-se maioria, para sua 

sobrevivência mesma (ter um Estado, ser reconhecido, impor seus direitos), mas 

sua potência está no que soube criar, para além do que foi instituído. Uma minoria 

deve ser sempre uma minoria criativa, isto é, devindo minoritária, permanece como 

tal, mesmo conquistando uma maioria; essa é a sua potência, podendo coexistir as 

duas coisas, já que não são vividas no mesmo plano. “Não se trata de conformar-

se a um modelo, mas de insistir numa linha” (Deleuze; Guattari, 1997, p. 81). 

Continuaremos os mesmos até que esse mal-estar em política tome a forma 

de um “não mais”. Mas a única forma que agora ele poderá tomar é de tudo que nos 

é agora intolerável. Não estamos mais tão certos de que são aquelas formas as que 

de fato desejamos, na nossa relação com tudo que nos é comum: nós mudamos, 

devimos outro e precisamos criar “uma maneira diferente de viver o tempo, o corpo, 

o trabalho, a comunicação, outras formas de estar junto e de entrar em conflito etc.” 

(Lazzarato, 2006, p. 12-13). Algo, de fato, na repartição do sensível34, do comum 

                                                           
34 Referência ao trabalho do filósofo Jacques Rancière que fala sobre a partilha do sensível, como 

sendo uma repartição das identidades, os lugares e as ocupações. A partir desse conceito, Rancière 

atenta para uma “estética” que está na base da política, e que “define competências ou 

incompetências para o comum [...] o fato de ser ou não visível num espaço comum”. A essa 
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mudou. Pode tomar a forma, inicialmente, de um grito: “diante da mutilação das 

vidas humanas pelo capitalismo, um grito de tristeza, um grito de horror, um grito de 

raiva, um grito de negação: NÃO!” (Holloway, 2005). 

O mundo já não é o mesmo, e o mesmo não volta uma vez que tem lugar a 

expressão do comum, que problematiza a repartição dos lugares e das identidades 

instituídas (Pellejero, 2009). A expressão do comum é, de repente, essa percepção 

de que uma outra sensibilidade surge, a percepção de que as formas de 

organização do comum envelheceram, a repartição dos lugares e as identidades 

instituídas tornaram-se caducas, é preciso criar outro comum, ou recriar esse 

comum, pondo em cheque as formas de sentir, pensar e agir anteriores. 

O grito porque, ao invés de tomar-se por uma forma, ele é antes o disforme, 

uma pausa na forma, ou ainda, a própria deformação da forma; e também porque 

parece ser a partir desse grito que algo poderá, verdadeiramente, se soltar, 

transmitir, transformar. Um grito para transmitir a ideia de que atingimos um limite 

intransponível de tolerância, encaramos agora o intolerável. Daqui não podemos 

passar, como também é impossível voltar às formas anteriores de relação com as 

                                                           
repartição a priori do que se dá a sentir num espaço comum, Rancière chama partilha do sensível, 

“como o sistema das formas a priori determinando o que se dá a sentir [...] que define ao mesmo 

tempo o lugar e o que está em jogo na política como forma de experiência” Poderíamos, quiçá, fazer 

uma leitura de Deleuze a partir desse conceito de Rancière. Dessa forma, diríamos que essa partilha 

do sensível, para Deleuze “é estrutura, sistema de pontos e de posições que quadriculam [não só o 

comum, mas] todo o possível” (Deleuze; Parnet, 2004, p.37). Ref.: RANCIÈRE, Jacques. A partilha 

do sensível: estética e política. Tradução de Mônica Costa Neto. São Paulo: EXO experimental org.; 

Ed. 34, 2005, p. 16. Vemos uma relação entre o referido trabalho do filósofo Jacques Rancière sobre 

a partilha do sensível, com as discussões que veem sendo levantadas, a partir da filosofia de Gilles 

Deleuze. 
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questões do mundo. “Ele viu na vida algo muito grande, demasiado intolerável, e a 

luta da vida com o que a ameaça” (Deleuze; Guattari, 1992, p. 222). 

O grito faz a organização da linguagem vibrar, fender, entrar em uma linha 

de deformação de sua forma a priori, já que, para Deleuze, longe de ser um meio 

neutro e simplesmente informativo, a linguagem é feita para que lha obedeçamos35. 

A linguagem não é feita para acreditarmos nela, mas para lhe obedecermos. 
Quando a professora explica uma operação às crianças, ou quando lhes 
ensina sintaxe, não lhes dá propriamente informações, comunica-lhes 

                                                           
35 A linguagem se caracterizaria por ser uma forma precisa de nos introduzir em enunciados de 

dominação e poder, em formas de enunciação já marcadas, já dadas. E o grito seria uma das formas 

de fazer fugir essas estruturas duras de poder que a linguagem representa. Deleuze mostra como a 

linguagem desempenha um papel de propagar palavras de ordem, ela marca, interdita e exclui de 

antemão, apoiada por todo um suporte institucional. As determinadas ciências – ou melhor dito, as 

“disciplinas” – por exemplo, a linguística, constitui “toda uma formalização das palavras de ordem 

mais do que uma ciência pura de unidades linguísticas e de conteúdos informativos abstratos” 

(Deleuze; Parnet, 2004, p. 35), que determinam o que deve ser dito ou não dito em tal ou qual lugar 

específico, e também quem pode ou não enunciar tais discursos. Constitui-se, dessa maneira, a 

linguagem em um aparelho de poder, que formaliza palavras de ordem. Para a produção do 

pensamento, a ordem do discurso poderia ser resumida, tal como expressa Deleuze e Parnet na 

citação anterior, na palavra de ordem: “tenham ideias adequadas!”, que remete a toda uma 

organização que levaria o pensamento a exerce-se segundo as normas de um poder ou de uma 

ordem estabelecidos, submetidos à razão pura, por exemplo. E “quanto mais estiverem submetidos 

mais legisladores serão” (idem, p.35), formando um sistema de legisladores do pensamento, com 

tribunais e excomunhões. É o que Deleuze e Guattari falam do pensamento arborescente ao qual 

eles opõem o pensamento por rizoma. E isso das árvores não é na forma de metáforas, mas, 

verdadeiramente, é todo um aparelho que se planta no pensamento para fazê-lo avançar pelo “bom 

caminho” e fazê-lo produzir as ideias adequadas. “Ora, não há dúvida que nos plantam árvores na 

cabeça: a árvore da vida, a árvore do saber, etc. Toda a gente reclama raízes. O Poder é sempre 

arborescente” (Idem, p.38). Do contrário, o pensamento rizomático não tem início e fim, só tem meio, 

intermezzo, e adquire um movimento próprio sem estar submetido à nenhuma ordem normativa. 

Dessa maneira, parece surgir na seguinte partitura de Sylvano Bussoti, apresentada originalmente 

em Mil Platôs, um tal pensamento rizomático que se desenha sem seguir uma sequência razoável, 

isto é, seguindo o que se acordaria por razão, verdade, bom ou belo. Como pode o pensamento 

sacudir o seu modelo, fazer crescer sua erva, mesmo nas margens, imperceptivelmente? Um 

pensamento que não se fecharia na recognição, mas se abriria sempre aos encontros, e definir-se-

ia sempre em função de um Exterior? E que não procederia de uma boa natureza ou de uma boa 

vontade, como sendo em prol da verdade, ou do progresso da razão; mas antes procederia por uma 

violência sofrida pelo pensamento mesmo? (Deleuze; Parnet, 2004, p.36). 
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injunções, transmite-lhes palavras de ordem, fá-las produzir enunciados 
corretos, ideias “adequadas”, necessariamente conforme às significações 
dominantes. (Deleuze; Parnet, 2004, p.34). 

 

Imagem 1 – Sylvano Bussoti, Cinco peças para piano para David Tudor, 1970. 

O grito seria, nessa perspectiva, uma pausa na máquina de controle, pois 

interrompe a ordem que está subentendida na linguagem, no discurso. Segundo os 

termos deleuzianos, tanto o grito como o silêncio, ou o gaguejar “seria como que a 

linha de fuga da linguagem” (idem, p.34), isto é, far-lhe-ia introduzir-se em um 

processo de desarticulação dessas formas preestabelecidas de produção de 

enunciados, saindo da organização da árvore. O grito, sobretudo, produz, ainda nas 

palavras deleuzianas, um processo de desterritorialização, uma saída do território 

normativo da linguagem, um momento de interrupção dessa formalização, e indica 

uma saída a outras criações linguísticas possíveis. 

Fazer dentro de uma língua standart, como é o inglês americano (que fala de 

toda a cultura americana imperialista, de dominação), o que os negros 
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estadunidenses fazem: reinventam outras formas de expressão, submetendo a 

língua dominante a usos, diríamos, minoritários, em oposição ao padrão de maioria, 

onde caibam outras vozes discursivas: uma nova repartição da linguagem. A 

literatura, nesse sentido, também será um lugar privilegiado de interrupção dessa 

língua maior, e de criação ou recriação da linguagem. Assim, fazer desse modo um 

uso de uma língua dominante, no sentido de distorcer, mover, para fazê-la falar da 

expressão de tal grupo minoritário, também será um ato político. 

É que uma política da expressão passa necessariamente pelo uso da língua 

e pela questão da literatura – não é à toa que Deleuze e Guattari introduzem o 

conceito de menor, como potência revolucionária, a partir do caso da obra de Franz 

Kafka, confrontados com tais questões, do uso da língua e da literatura, como 

veremos mais adiante. Segundo a ideia de que a literatura é uma máquina entre 

máquinas e que o escritor, como diz Deleuze, emite corpos reais (Deleuze, 1992, p. 

183). “Nada garante que as moléculas sonoras da música pop não disseminem, 

aqui e ali, atualmente, um povo de novo tipo, singularmente diferente às ordens do 

rádio, aos controles dos computadores, às ameaças da bomba atômica” (Deleuze; 

Guattari, 1997, p. 163). Assim, não só o escritor, mas o artista no geral tem a ver 

com a criação de um povo, semear um povo por vir. O povo é sempre uma minoria 

criadora e que permanece como tal, isto é, em devir, num fluxo e linha constante. 

Mas afora o problema mais específico da literatura – sem deixar de afirmar 

sua potência política e revolucionária, tal como Deleuze e Guattari não deixam de 

afirmar – a questão é a de que com o uso da expressão pode-se constituir outros 
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agenciamentos coletivos de enunciação que destelhem as significações dominantes 

existentes. 

Em política, temos primeiramente o grito como início da formação de uma 

verdadeira máquina de guerra contra um aparelho de captura de dominação 

majoritária. Pois há sempre uma falha nessa captura, nessa ordenação dos 

enunciados segundo um conjunto normativo hegemônico. Para Deleuze e Guattari, 

a máquina de guerra é sempre exterior ao Estado, mesmo quando o Estado se 

serve dela, e dela se apropria. O Estado, nesse sentido pode ser qualquer forma de 

poder, que tente aprisionar as forças de criação: singulares e coletivas Assim, 

afirmam: “O homem de guerra tem todo m devir que implica multiplicidade, 

celeridade, ubiquidade, metamorfose e traição, potência de afecto” (Deleuze; 

Guattari, 1997, p. 24). Justamente, um homem de guerra não deixa que aprisionam 

sua potência de afetar e ser afetado, e permanece num espaço liso, não parando 

de trabalhar e perturbar por dentro, as formas do modelo de maioria, demonstrando 

sua facticidade com outras formas de conteúdo, outras formas de expressão. 

Para Deleuze, o maior constitui-se enfim, em um padrão, uma forma bem 

acabada e estruturada no qual ninguém consegue perfeitamente ser alinhado, 

ajustado. Assim, a maioria segue sendo uma abstração, um padrão de identificação 

vazio, alegará Deleuze. 

Os fluxos são os cantos de vida, segundo Deleuze e Guattari. Os fluxos que 

fazem com que a vida prossiga. Secar uma fonte, ou parar um fluxo é o faz a 
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referência a um modelo, na espécie de uma identificação, ou de um sujeito de 

enunciação como representante universal dessa identificação. É preciso seguir os 

fluxos que em conexão formam um devir. “Só há sujeito do devir como variável 

desterritorializada da maioria” (Deleuze; Guattari, 1997, p. 89). Devir-mulher ou 

devir-criança, por exemplo. E tudo passa pelos termos da expressão. O movimento 

de mulheres, em uma política maior afirma: “Nós, enquanto mulheres...” aparecendo 

então como sujeito de enunciação. 

Mas é perigoso rebater-se sobre tal sujeito, que não funciona sem 
secar uma fonte ou parar um fluxo. O canto de vida é 
frequentemente entoado pelas mulheres mais secas, animadas de 
ressentimento, de vontade de potência e de maternagem fria. Como 
uma criança que secou consegue fazer-se de criança melhor ainda 
porque não emana mais dela qualquer fluxo de infância (Deleuze; 
Guattari, 1997, p. 68). 

Da mesma forma que a linguagem funciona sobre nós segundo a forma de 

um exercício de poder, pois ela não só impede o devir dos povos sujeitados, mas 

também das linhas que em cada um de nós são necessariamente menores, 

fazendo-nos a obedecer segundo suas formas standart ou de maioria. Uma política 

organizada a partir do valor da maioria, isto é, uma política que representa esses 

valores, onde não haveria espaço ao que em nós é menor, pensamos estar 

igualmente relacionada com o exercício do poder. Secando nossos fluxos e a nossa 

capacidade de realizar aquilo que se pode. 

Segundo o que podemos ver com Espinosa, cada um tem uma capacidade 

de afetar e ser afetado, o que significa constituir-se em potência. Significaria, nesse 

sentido, sentir e pensar segundo suas experiências, e, em cada vez menor medida, 
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segundo características identificantes. O poder é necessariamente contrário a 

nossa capacidade de efetuar nossa potência, contrário a nossa potência de realizar 

algo. Ele desfaz nossas relações, e, por consequência, dar-nos nosso menor grau 

de potência.  

Parece haver dessa forma, uma diferença crucial e uma relação muito 

delicada entre poder e potência, a confusão entre as duas pode ser arrasadora, 

segundo nota Deleuze; pois, contrário ao que acontece com o poder, não há 

potência ruim, o que é ruim é o menor grau de potência. E este grau é o poder. 

O que é a maldade? É impedir alguém de fazer o que ele pode, é impedir 
que este alguém efetue a sua potência. Portanto, não há potência ruim [...]. 
A confusão entre poder e potência é arrasadora, porque o poder sempre 
separa as pessoas que lhe estão submissas, separa-as do que elas podem 
fazer. Tanto que foi deste ponto que partiu Spinoza. Como você citou: ‘A 
tristeza está ligada aos padres, aos tiranos... Aos juízes’. (Deleuze; Parnet, 
1994, p. 41). 

Segundo Deleuze, em seus Cours Vincennes (24/01/1978), para Espinosa 

esse é o laço profundo entre o déspota e o sacerdote: eles tem necessidade da 

tristeza de seus súditos. Aqui, deve-se compreender que Espinosa não toma a ideia 

de "tristeza" num sentido vago, ele toma "tristeza" no sentido rigoroso que ele soube 

lhe dar: “a tristeza é o afeto considerado como envolvendo a diminuição da potência 

de agir.” (Deleuze, 2009, p. 53). 

Há sempre uma forma de poder que opera segundo medidas binárias, a qual 

Deleuze chama máquina binária, que funciona fazendo as repartições identitárias: 

dá um gênero, um sexo, um pessoal e nos dá a potência mínima de ação, de 

expressão, decompondo nossas relações – a tristeza. Quando em verdade o ser 
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comporta n-sexos, n-identidades, n-conexões; podendo comportar muita alegria, na 

medida em que não esteja afastado da realização daquilo que pode. 

Mesmo as margens de desvio serão medidas segundo o grau de escolha 
binária: tu não és nem branco nem preto, então és árabe? Ou mestiço? Não 
és nem homem nem mulher, então és travesti? E não é de se espantar que 
o rosto tenha uma tal importância nesse sistema: deve ter-se o rosto 
adequado ao seu papel. Mesmo o louco deve ter um certo rosto adequado 
e que se espera dele. (Deleuze; Parnet, 2004, p. 33). 

A máquina binária funciona no socius operando cortes, cortes no possível. E 

afastando os indivíduos de suas potências, do afectos que é capaz. Ter o rosto 

exato para que não se confunda com outra coisa: um terrorista, por exemplo, um 

travesti. Todo um trabalho sobre o corpo para que ele fique dentro dos padrões 

aceitos: cabelo de mulher, ou cabelo de homem, cabelo de mulher jovem, ou cabelo 

de mulher casada, ou cabelo de mulher madura? Tudo que escapa tem que ser 

reposicionado no corpo social, todos os códigos desviantes precisa ser 

sobrecodificados novamente sobre o muro das significações dominantes. Há, 

portanto, uma identificação maior, a mulher, por exemplo, enquanto tomada numa 

máquina dual que a opõe ao homem, determinada por sua forma, provida de órgãos 

e de funções, e marcada como sujeito. 

Mas será que, no momento no qual já não existe, vencida pelos aparelhos de 

captura, a máquina de guerra testemunhe ao máximo sua irrefutabilidade; enxameie 

em máquinas de pensar, de amar, de morrer, de criar, que dispõem de forças vivas 

ou revolucionárias susceptíveis de recolocar em questão o estado triunfante? 
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Como constituir outra política? Isso terá fim? Isso terá um fim, pressupõe um 

fim, uma finalidade, um objetivo, uma meta? Isso terá alguma forma? Pressupõe 

uma luta sem fim? Tudo seria vão já que o sofrimento é eterno? 

Tal como sugere a citação de Deleuze e Parnet anteriormente, queremos 

afirmar uma prática política a partir dessa diferença a qual parece fundamental para 

qualquer ação política que se tenha por resistente ou revolucionária: a diferença 

entre poder e potência. Contra o poder que quer nos enfraquecer, dividir, adoecer, 

matar, nos afastar do que podemos, mobilizemos a potência. O sucesso da 

revolução não está na tomada do poder, mas nas potências liberadas que operam 

as vibrações, as aberturas, as novas relações. Os nomes dos poderosos ficam na 

história. A potência é o que sobrevive à história, que ilumina as escuridões traçadas 

pelo poder. “A vitória de uma revolução é imanente” (Deleuze; Guattari, 1992, p. 

229). A potência é a potência que uma minoria criadora, soube criar que 

ultrapassam a forma que terá quando instituída, mas não depende dele. Em 

verdade, passa entre as formas de poder instituídas, fazendo o modelo vibrar, 

fender. A única maneira de sair de um sistema de dualismo, ou qualquer sistema de 

poder, que nos coloca em um modelo é estar-entre, passar entre, intermezzo: n-

sexos em um devir-mulher. (Deleuze; Guattari, 1997, p. 69). 

Seria então uma questão de afectos e de encontro, bom ou mal encontro? 

Quais os afectos, ou quais as políticas que nos tornam mais fortes, na medida em 

que, aumentam nossa potência de agir (alegria), e quais os que, do contrário nos 
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enfraquece, na medida em que, diminuem nossa potência de agir, e decompõem 

nossas relações (tristeza)?36 

A questão da diferença entre potência e poder, reflete-se em questões 

políticas, do tipo: é possível constituir uma política para além do poder, uma política 

que não tem como meta a tomada do poder? Significaria permanecer à margem? 

Constituir-se em máquina de guerra sempre à margem dos aparelhos de captura, 

ao perigo de encontrar-se na exterioridade selvagem, segundo os termos 

foucaultianos? 

Perguntamo-nos, junto com Holloway (2003) – e a exemplo do cristianismo 

problematizado em nota de rodapé: Como mudar o mundo sem tomar o poder? 

Como não entrarmos no jogo da maioria, o que quer dizer, no jogo do poder, mas 

permanecer em uma luta constante contra as formas de poder que aprisionam a 

vida por todos os lados? 

                                                           
36 “Desde a tragédia grega à filosofia moderna, é toda uma doutrina do julgamento que se vai 
elaborando e desenvolvendo”, e que nos enfraquece, nos adoece. [...] “é Espinosa quem conduz a 
crítica; e ele teve quatro grandes discípulos que a retomaram e a relançaram, Nietzsche, Lawrence, 
Kafka, Artaud. Os quatro tiveram de padecer pessoalmente, singularmente do juízo” (Deleuze, 1997, 
p.143). Assim Nietzsche fala da má consciência “como a profunda doença que o homem teve de 
contrair”, que são relacionados à criação da culpa e do castigo no cristianismo, em uma espécie de 
dívida eterna para com Deus. “O que em geral se consegue com o castigo”, como afirma Nietzsche, 
“em homens e animais”, mas também com a culpa, no caso humano, “é o acréscimo do medo [...], o 
controle dos desejos: assim o castigo doma o homem” (Nietzsche, 1998, p. 72). “Ou, como diz 
Lawrence, o cristianismo não renunciou ao poder, antes inventou uma nova forma de poder como 
Poder de julgar” (Deleuze, idem). Se com o Cristo, o cristianismo foi uma insurgência contra o poder 
romano, que não tinha pretensões de tomada do poder, mostrando-se pura potência de afetação, 
como um vírus que vai se espalhando entre um e outro. Posteriormente, torna-se um poder instituído 
funcionando no nível das relações individuais (molecularmente, como veremos) na forma da culpa e 
do castigo – mas também através de imposições radicais (molares) a partir, por exemplo, das 
expansões marítimas. Poderíamos dizer do cristianismo como sendo um movimento que surge 
minoritário, quando torna-se maioria, faz funcionar toda uma maquinaria de poder. 
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E se todas as formas políticas que conhecemos parecem estar sempre 

preocupadas com a tomada de poder, com a ocupação dos espaços de poder, em 

especial, na forma institucional do Estado, seria preciso perguntar: é possível 

pensar uma política para além do Estado? Por assim dizer, “extra-estatal”? (Pardo, 

2000, p. 26). 

 

 

 

2.2 Sistema normativo: muro branco-buraco negro 

 

Antes de voltar a ser inteiramente homem,  
é provável que eu venha a existir enquanto parque. 

Henry Miller 

 

 

Em Diálogos37, escrito em parceria com Claire Parnet, Deleuze fala sobre o 

surgimento e a criação dos conceitos “muro branco” e “buraco negro”. O primeiro 

pensado inicialmente por ele, e o segundo pensado inicialmente por Félix Guattari. 

Dois conceitos pensados separadamente, mas que passaram a funcionar em 

conjunto através da ideia do rosto. Assim, Deleuze e Guattari lançam, em Mil Platôs, 

                                                           
37A data de sua primeira publicação: DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire. Dialogues. Paris: Les 

Éditions de Minuit, 1977. 
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os dois conceitos compondo um dispositivo muito especial, o rosto: sistema 

denominado muro branco-buraco negro. 

Consideramos, a partir de então, que o modelo do padrão identitário de 

maioria não funciona sem um tal sistema da máquina indissociável muro branco-

buraco negro, ao qual os autores referem-se em Mil Platôs38. De alguma forma, em 

uma dada sociedade constitui-se um muro branco onde é possível cravar todo um 

conjunto de significações que determinarão a inscrição social das condutas, práticas 

e comportamentos humanos; dispondo tais inscrições, em um regime de 

significações normativo e dominante. O que antes era multiplicidade rizomática de 

modos de expressão, de variação contínua, e muito mais próximo de algo disforme, 

sem forma estável; impõe-se uma pausa, um ponto, uma representação, um muro 

onde é possível se ricochetear, ver refletir-se como em um espelho, ter-se como 

acabado, segundo redundâncias. 

Já o buraco negro seria a subjetividade funda e obscura, o sujeito, como 

consciência ou paixão, a câmera, o terceiro olho, buraco fundo onde se lança o 

indivíduo.  

Um tal sistema, muro branco-buraco negro, só servirá para manter o corpus 

da sociedade tão longe quanto possível das experimentações e fugas perigosas 

que o indivíduo poderá conduzir. De todo modo, a significância e a subjetivação 

                                                           
38A data de sua primeira publicação: DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mille plateaux. Paris: Les 

Éditions de Minuit, 1980. 
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funcionarão sempre em conjunto em uma sociedade. Porque depois, tudo será 

apregoado em um rosto, já que, tal como afirmam os autores, nos introduzimos em 

um rosto mais do que possuímos um. 

Rosto de professora e de aluno, de pai e de filho, de operário e de patrão, 
de policial e de cidadão, de acusado e de juiz (Deleuze; Guattari, 1996, p. 
44). 

Cada identidade com sua significância e com a subjetividade correspondente 

as significâncias dominantes, eles não falam uma língua em geral, mas uma língua 

cujos traços significantes são indexados aos traços de rostidade específicos. 

“De qualquer modo, você foi reconhecido, a máquina abstrata inscreveu você 

no conjunto de seu quadriculado” (Deleuze e Guattari, 1996, p. 45). Qualquer que 

seja o conteúdo, uma tal máquina abstrata irá inseri-lo nas significâncias 

dominantes com suas subjetivações específicas, isto é, no rosto específico. A 

máquina abstrata, como dirão Deleuze e Guattari, irá significá-lo, constituindo uma 

unidade no que antes era multiplicidade, sempre em relação biunívoca com um 

outro: homem ou mulher, branco ou negro: toda uma máquina binária de 

identificação e de dominação se formará a partir de tanto.  

Quer dizer, dessa maneira, que não há como remeter-se a um sujeito que já 

estaria presente, ou que seria conduzido a sê-lo, sem passar por essa máquina 

própria da rostidade. 

A noção de sujeito, por exemplo, é a fabricação de subjetividades segundo 

as significações dominantes, que fazem parte da criação de um Rosto. Pois é ao 
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mesmo tempo em que o organizam a partir de um muro de significações, e o enfiam 

nesse buraco negro da subjetividade, onde poderá viver com todas as recordações, 

e também toda a culpa e má consciência. Pois, tal como Deleuze e Guattari afirmam, 

“a forma da subjetividade permaneceria absolutamente vazia se os rostos não 

formassem lugares de ressonância que selecionam o real mental ou sentido, 

tornando-o antecipadamente conforme a uma realidade dominante” (Deleuze; 

Guattari, 1996, p. 32). 

Aqui devemos nos deter em alguns detalhes da filosofia de Deleuze, a fim de 

que sejamos mais claros. Porque o real mental ou sentido, ou seja, o que é dado só 

pode ser inferido segundo pelo menos dois planos, ou duas maneiras de conceber 

um plano. Um plano não é algo dado, mas só se pode inferi-lo a partir daquilo que 

ele dá. Ele pode ser um princípio oculto que dá a ver o que se vê, dá a ouvir o que 

se ouve, etc., que faz a cada instante, a tal momento, em tal estado, que o dado 

seja dado. Há, portanto, segundo Deleuze e Guattari (1997), primeiramente um 

plano, de organização e de desenvolvimento, que, de todo modo, concerne ao 

desenvolvimento das formas e a formação dos sujeitos. Segundo os autores, esse 

plano define-se como “uma estrutura oculta necessária às formas, um significante 

secreto necessário aos sujeitos” (Deleuze; Guattari, 1997, p. 54). Dizemos que tal 

estrutura e significante nada mais é que, a estrutura muro branco das significações 

dominantes e um significante como buraco negro para as subjetividades 

ricochetearem-se como redundância. Sendo isso, é forçoso que o próprio plano não 

seja dado, isto é, que ele só exista como concluído de seus próprios efeitos. 
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Segundo os autores, “ele só existe, com efeito, numa dimensão suplementar àquilo 

que ele dá (n + 1)” (idem). É um plano de analogia já que estabelece o modelo de 

um desenvolvimento, diríamos, o desenvolvimento dos muros brancos e dos 

buracos negros. Um plano que opera como unidade transcendente ou princípio 

oculto. Ele é antes do próprio dado, como que antecipando, delimitando e 

neutralizando o próprio dado, isto é, as expressões e conexões espontâneas 

definindo-os de acordo com o plano de organização. 

Nesse sentido, é um plano teleológico, um desenho, um princípio mental. E 
um plano de transcendência. Um plano que não pode ser dado enquanto tal, 
que só pode ser inferido, em função das formas que desenvolve e dos 
sujeitos que forma, pois ele é para essas formas e esses sujeitos (idem). 

Tal plano de organização ou de transcendência pode ser inferido também a 

partir da ação de uma máquina abstrata de rostidade, que constitui significações e 

subjetivações identificantes que “delimitam um campo que neutraliza 

antecipadamente as expressões e conexões rebeldes às significações conformes” 

(Deleuze; Guattari, 1996, p.32). 

E depois há todo um outro plano, em que não há formas ou desenvolvimento 

de formas, nem sujeitos e formação de sujeitos. Não há nem estrutura nem gênese. 

Há apenas relação de movimento e repouso, velocidade e lentidão entre moléculas 

e partículas de toda espécie e elementos não-formados: são hecceidades, afectos, 

que constituem agenciamentos coletivos. Hecceidades são individuações sem 

sujeito. “Uma estação, um inverno, um verão, uma hora, uma data tem uma 

individualidade perfeita, à qual não falta nada” (Deleuze; Guattari, 1997, p. 47). 

Individuações concretas valendo por si mesmas, que faz modificar coisas e sujeitos. 
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“O ‘cinco horas da tarde’ de Lorca, quando o amor cai e o fascismo se levanta. Que 

terrível cinco horas da tarde!” (idem, p. 48). São hecceidades, no sentido de que 

tudo nesse plano de consistência e de composição é relação, movimento, encontro, 

poder de afetar e ser afetado. Nada se subjetiva, nada se desenvolve, “mas 

hecceidades se formam conforme as composições de potências ou de afectos não 

subjetivados” (idem, p. 55). É, portanto, plano de proliferação, de contágio, de 

povoamento, onde as hecceidade se conectam e formam agenciamentos de todos 

os tipos. Mas nada tem a ver com um desenvolvimento de formas, no sentido de 

uma evolução, nem também no sentido de uma regressão. “É, do contrário, uma 

involução, onde a forma não para de ser dissolvida para liberar tempos e 

velocidades” (idem, p. 56). Tal plano de consistência afirma, sobretudo, um 

processo, uma experimentação ou um movimento contra qualquer estrutura ou 

gênese que se faz como um N+1, transcendente, superior ao dado. Assim, é 

necessariamente um plano de imanência e também de univocidade, porque ele 

jamais tem uma dimensão suplementar daquilo que se passa nele, mas ele cresce 

em dimensão com aquilo que se passa nele. Por isso é sempre uma questão de 

introduzir novas relações de velocidade e de lentidão no plano para que cresça em 

dimensão, por proliferação e contágio; ou não seria, antes, uma questão de eliminar 

os pontos onde a forma se encontra organizada, numa operação N-1, a fim de que 

ela libere um fluxo de proliferação e contágio? 

No entanto, é preciso ter cuidado com a oposição entre os dois planos, como 

se houvesse de um lado sujeitos formados, do tipo coisas ou pessoas, e do outro 
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lado coordenadas tipo hecceidades. O dualismo que opõe os dois plano é um erro, 

pois, tal como Deleuze e Guattari afirmam, “você não dará nada às hecceidades 

sem perceber que você é uma hecceidade, e que não é nada além disso” (idem, p. 

49). É por exemplo o caso de Michel Tournier, sobre meteorologia: 

Uma nuvem forma-se no céu como uma imagem em meu cérebro, o vento 
sopra como respiro, um arco-íris liga dois horizontes, o tempo que precisa 
meu coração para se reconciliar com a vida, o verão escoa como as férias 
passam (Tournier, 1975, capítulo XXII. In: Deleuze; Guattari, 1997, p. 48). 

Assim, o ser torna-se esse conjunto de afectos não subjetivados, a relação 

entre partículas não formadas, hecceidades. Tem, ele, a individuação de um dia, de 

uma hora, de um clima, de um vento ou de uma matilha. Um vampiro que sai na 

noite, um lobisomem na lua cheia. A hecceidade não é um cenário onde se situam 

os sujeitos, é o agenciamento em seu conjunto individuado que é uma hecceidade. 

E se falamos que são as hecceidades que modificam as formas e os sujeitos, é 

porque 

é o próprio lobo, ou o cavalo, ou a criança que param de ser sujeitos para se 
tornarem acontecimentos em agenciamentos que não se separam de uma 
hora, de uma estação, de uma atmosfera, de um ar, de uma vida. A rua 
compõe-se com o cavalo, como o rato que agoniza compõe-se com o ar, e 
o bicho e a lua cheia se compõe juntos (idem, p. 50). 

O conceito de devir, nesse sentido, deve muito ao conceito de hecceidade, 

isto é, segundo os termos deleuzianos, os dois conceitos participam do mesmo 

plano de consistência, formando-se em rizoma. As hecceidades em um 

agenciamento marcam potencialidades de devir, à força de uma dessubjetivação. 

“É de uma só vez que é preciso ler: o bicho-caça-às-cinco-horas. Devir-tarde, devir-

noite de um animal, núpcias de sangue. Cinco horas é este bicho!” (idem). Dessa 
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forma, somos todos cinco da tarde, meia-noite, uma hora. O plano de consistência 

só tem por conteúdo hecceidades segundo linhas que se entrecruzam. Porque uma 

hecceidade nunca é um ponto, mas sempre uma linha, nem origem nem destino, 

mas está sempre no meio. Ela é rizoma. 

Dessa forma, o plano de consistência terá outra forma de expressão diferente 

do plano de organização. Por exemplo, o nome próprio que poderá exprimir, não é 

absolutamente indicador de um sujeito. Com efeito, se o nome próprio não indica 

um sujeito, não é tampouco segundo uma forma ou modelo, ou segundo uma 

espécie que um nome pode tomar um valor de nome próprio. Mas o nome próprio 

exprime algo que é da ordem do devir, da ordem dos afectos. Se o Carrapato, o 

Lobo, são nomes próprios não é em razão das funções que os caracterizam, mas 

sim dos afectos que os preenchem e dos agenciamentos que são capazes. 

Falamos, nesse sentido, que o eixo maior que se prende à formação e 

desenvolvimento de sujeitos segundo modelos ocupa o plano de organização ou de 

desenvolvimento, já o eixo menor ocupa o plano de consistência ou de composição, 

que também é plano de imanência, onde não mais interessa a formação de sujeitos 

e de projetos, mas apenas as hecceidades, potências e afectos e a relação entre 

essas individualidades especiais. Estranha máquina ao mesmo tempo de guerra, 

de contágio-proliferação-involução, que se erige destituindo as formas e sujeitos de 

“estado”, isto é, as formas e sujeitos do modelo maior. 
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Mas porque falar em dois tipos de planos? Já que “não paramos de passar 

de um a outro, por graus insensíveis e sem sabê-lo, ou sabendo só depois” (idem, 

p. 59). É possível, e até provável que não consigamos seguir um mesmo plano, isto 

é, é provável que o plano fracasse. No caso do plano de consistência é mais 

provável ainda já que, é próprio desse plano não haver organização, 

desenvolvimento ou formação, isto é, não há nenhum fundamento, gênese nem 

meta a se chegar, apenas transmutação não voluntária, nesse plano se está sempre 

no meio, sempre a fazê-lo. Há sempre o perigo de passar-se por sujeito ou por uma 

forma qualquer. De fracassarmos na produção de velocidades e lentidões que 

façam mover as partículas e afectos. Não paramos de passar de um a outro, basta, 

por exemplo, afundar o plano flutuante de imanência, dando-lhe uma gênese, ao 

invés de deixa-lo funcionar livremente na superfície, para que ele passe já para o 

outro lado, e tome o papel de um fundamento, como princípio de analogia ou lei de 

continuidade para as organizações e os desenvolvimentos. O plano de consistência 

é corpo sem órgãos, máquina que desestratifica todas as funções, órgãos, formas, 

sujeitos, e consequentemente rostos. Esse plano só conhece as relações de 

velocidade e lentidão entre partículas, que provocam os movimentos de 

desterritorialização; os puros afectos que implica um movimento de 

dessubjetivação; linhas de fuga que traçam o plano e que o faz subir à superfície; e 

os devires que o compõem. A relação entre esses dois tipos de plano é discutida e 

problematizada por Deleuze e Guattari nos seguintes termos: 
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De modo que o plano de organização não pára de trabalhar sobre o plano 
de consistência, tentando sempre tapar as linhas de fuga, parar ou 
interromper os movimentos de desterritorialização, lastreá-los, reestratificá-
los, reconstituir formas e sujeitos em profundidade. Inversamente, o plano 
de consistência não pára de se extrair do plano de organização, de levar 
partículas a fugirem para fora dos estratos, de embaralhar as formas a golpe 
de velocidade ou lentidão, de quebrar as funções à força de agenciamentos, 
de microagenciamentos. Mas, ainda aqui, quanta prudência é necessária 
para que o plano de consistência não se torne um puro plano de abolição, 
ou de morte. Para que a involução não se transforme em regressão ao 
indiferenciado. Não será preciso guardar um mínimo de estratos, um mínimo 
de formas e de funções, um mínimo de sujeito para dele extrair materiais, 
afectos, agenciamentos? (idem, p. 60). 

Diríamos que talvez seja necessário guardar um mínimo de estratos, de 

formas e funções, um mínimo de sujeito, mas justamente somente para fazer esses 

estratos explodirem em partículas, afectos, agenciamentos e microagenciamentos 

– extrair uma outra percepção. Por exemplo, Ravel e Debussy, tal como 

problematizam os autores, “preservam da forma precisamente aquilo que é 

necessário para quebra-la, afetá-la, modifica-la, sob as velocidades e as lentidões” 

(idem, p. 61). Outro exemplo é a respeito da Recherche du temps perdu, de Marcel 

Proust, as diferentes percepções de Swann e do narrador. Deleuze e Guattari 

mostram como as duas personagens não estão absolutamente no mesmo plano39. 

                                                           
39“Swann não pára de pensar e sentir em termos de sujeito, de forma, de semelhança entre sujeitos, 

de correspondência entre formas. Uma mentira de Odette é para ele uma forma cujo conteúdo 

subjetivo secreto deve ser descoberto, e suscitar uma atividade de policial amador. A música de 

Vinteuil é para ele uma forma que deve lembrar outra coisa, rebater-se sobre outra coisa, fazer eco 

a outras formas, pinturas, rostos ou paisagens. Enquanto que o narrador, por mais que tenha seguido 

os traços de Swann, não deixa de estar num outro elemento, num outro plano. Uma mentira de 

Albertine não tem mais conteúdo algum; ela tende, ao contrário, a confundir-se com a emissão de 

uma partícula saída dos olhos da amada, e que vale por ela mesma, que anda depressa demais no 

campo visual ou auditivo do narrador, velocidade molecular insuportável na verdade, pois indica uma 

distância, uma vizinhança onde Albertine gostaria de estar e já está. Assim o desempenho do 

narrador já não será principalmente o de um policial que interroga, mas, figura muito diferente, o de 

um carcereiro: como tornar-se senhor da velocidade, como suportá-la nervosamente como uma 

nevralgia, perceptivamente como um raio, como fazer uma prisão para Albertina? [...] Diríamos que 
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* 

Nada disso é diferente de um rosto, grafado primeiramente em profundidade 

no plano de organização, das formas e dos sujeitos. Diríamos que há no plano de 

organização dois eixos, ou mesmo dois estratos, segundo os quais se organizam 

as formas e os sujeitos: um de significância e outro de subjetivação. Esses dois 

estratos funcionando juntos formam um dispositivo muito especial: um rosto. 

Dizemos que o rosto se desenvolve no plano de organização, porque ele se 

relaciona com a formação e desenvolvimento das formas e dos sujeitos, igual como 

no plano de organização, segundo os estratos de significância e subjetivação. Aqui, 

nada se passa em uma linha de variação, mas pontos, isto é, formas e sujeitos, se 

formam segundo os estratos já expressados. 

Resta-nos a pergunta, a saber, quando, ou sob que condições, uma máquina 

abstrata de rostidade passa a funcionar? Quando ela é desencadeada? Comenta 

os autores: 

                                                           
os efeitos desesperados de Swann para reterritorializar o fluxo das coisas (Odette num segredo, a 

pintura num rosto, a música no bosque de Boulogne) deu lugar ao movimento acelerado da 

desterritorialização, a uma acelerada linear da máquina abstrata, arrastando os rostos e as 

paisagens, e depois o amor, depois o ciúme, depois a pintura, depois a própria música, segundo 

coeficientes cada vez mais fortes que vão nutrir a Obra com o risco de dissolver tudo, e de morrer. 

Com efeito, o narrador, apesar das vitórias parciais, fracassará em seu projeto que não era 

absolutamente reencontrar o tempo nem forçar a memória, mas tornar-se senhor das velocidades, 

ao ritmo de sua asma. Era afrontar o aniquilamento. Uma outra saída possível, ou que Proust terá 

tornado possível” (Deleuze; Guattari, 1997, p. 62-3). 
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Tomemos exemplos simples: o poder maternal que passa pelo rosto do 
amado, mesmo nas carícias; o poder político que passa pelo rosto do chefe, 
das bandeirolas, ícones, e fotos, e mesmo nas ações de massa; o poder do 
cinema que passa pelo rosto da estrela e o close, o poder da televisão... 
(Deleuze; Guattari, 1996, p. 42). 

O rosto, a referência a um rosto passa a ser fundamental na organização e 

efetivação dessas formas de poder. A máquina abstrata de rostidade surge quando 

não a esperamos, nos meandros de um adormecimento ou de uma alucinação, 

como acontece com Swann que reterritorializa o fluxo das coisas – “Odette num 

segredo, a pintura num rosto, a música no bosque de Boulogne” (Deleuze; Guattari, 

1997, p. 62-3). Os traços de rostidade se organizam e procede impondo 

significância e subjetivação: plano de organização ao invés do plano de imanência. 

Sabe-se, porém, que a rostidade não é uma necessidade em todas as 

sociedades, nem em todas as formas de organização de poder. Deleuze e Guattari 

(1996) mostram como em sociedades “primitivas”, por exemplo, poucas coisas 

passam pelo o rosto: “sua semiótica é não-significante, não-subjetiva, 

essencialmente coletiva, polívoca e corporal, apresentado formas e substâncias de 

expressão bastante diversas” (Deleuze; Guattari, 1996, p. 42). 

Nessas sociedades, a polivocidade de expressões passa necessariamente 

pelos corpos, “seus volumes, suas cavidades internas, suas conexões e 

coordenadas variáveis (territorialidade)” (idem). As pinturas e tatuagens na pele 

marcam a multidimensionalidade dos corpos. Mesmo as máscaras servem para 

assegurar a pertença da cabeça ao corpo mais do que enaltecer um rosto. 
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Não há dúvida que profundos movimentos de desterritorialização se operam, 
agitando as coordenadas do corpo e delineando agenciamentos particulares 
de poder; entretanto, colocam o corpo em conexão não com a rostidade, 
mas com devires animais, especialmente com o auxílio de drogas. [...] um 
Espírito animal, espírito-jaguar, espírito-pássaro, espírito-ocelote, espírito-
tucano, que se apoderam do interior do corpo, entram em suas cavidades, 
preenchem os volumes, ao invés de lhe criar um rosto (idem, p. 43). 

Os autores pretendem com isso, não recusar a existência de uma cultura e 

de uma sociedade nessas formas de organização sociais, mas mostrar que seus 

códigos referem-se aos corpos, à pertença das cabeças aos corpos, ou ainda à 

aptidão desse sistema corpo-cabeça para devir. Quer dizer, o sistema corpo-cabeça 

serve para enaltecer a polivocidade das expressões e das conexões e coordenadas 

exteriores capazes de engendrarem os devires. 

É um erro achar que o rosto é humano. A cabeça humana não é 

obrigatoriamente rosto, o rosto é produzido na humanidade, mas por uma 

necessidade que não é a dos homens “em geral”, diz Deleuze. “O rosto é inumano 

no homem, desde o início” (Deleuze; Guattari, 1996, p. 36). A tal ponto que, se o 

homem tem um destino, afirmam os autores, esse será o de escapar as 

rostificações, tornar-se clandestino, tornar-se imperceptível. Mas ainda não 

sabemos, como funcionará uma tal organização do poder pelo sistema rosto. E 

porque tornar clandestino ou imperceptível? A custo de que? 

Sabemos que em nossas sociedades o rosto se produz tomando 

características próprias, que o destacam da cabeça e do corpo. O rosto passa por 

uma desterritorialização absoluta da cabeça, transpondo de um estrato de 

organismo aos de significância ou de subjetivação. 



95 
 

O rosto só se produz quando a cabeça deixa de fazer parte do corpo, quando 
para de ser codificada pelo corpo, quando ela mesma para de ter um código 
corporal polívoco multidimensional – quando o corpo, incluindo a cabeça, se 
encontra descodificado e deve ser sobrecodificado por algo que 
denominaremos Rosto (idem, p. 35). 

A cabeça, mas também o corpo serão organizados pelos estratos de 

significância e de subjetivação, isto é, serão rostificados. Passarão a serem 

organizados e desenvolvidos segundo o plano de organização ou transcendência, 

que impõe as formas conformes às significações dominantes. Olhos que se deixam 

capturar pelo face a face das subjetividades significantes; mas também todas as 

partes do corpo: mão, boca, seio, pênis, vagina, coxa, perna e pé serão rostificados. 

O fetichismo, a erotomania, etc., são inseparáveis desse processo de rostificação. 

Assim, tudo permanece sexual porque reflete sobre um significante e uma 

subjetivação padrões, e perdem sua polivocidade e a capacidade de preencher suas 

cavidades e volumes internos, por conexões e coordenadas variáveis, isto, de 

acordo com o plano de consistência. 

“O rosto é uma política”, como poderemos ver mais adiante, mas também 

uma polícia40, no sentido que é necessário ao exercício do poder. “Pois não há 

significância sem um agenciamento despótico, não há subjetivação sem um 

agenciamento autoritário” (idem, p. 49), como dizem os autores. Quer dizer que, não 

                                                           
40 O conceito de polícia é utilizado por Michel Foucault como já vimos, e também pelo filósofo francês 

Jacques Rancière amplamente em sua obra, para falar de uma repartição policial do sensível sobre 

o que se pode ver e o que se pode dizer, sobre quem tem a competência para ver e a qualidade para 

dizer, sobre as propriedades dos espaços e os possíveis do tempo. Fazendo uma possível 

aproximação à filosofia deleuziana, a função do rosto, atua, em nossas sociedades, segundo uma 

repartição policial das expressões unívocas. 
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há rosto sem um agenciamento de poder que impõe a significância e a subjetivação 

como forma de expressão pressuposta.  

Em suma, “produzir-se-á uma única substância de expressão” (idem, p. 49), 

determinando as formas de expressão adequadas. Isto porque, o que conta em um 

rosto não é sua individualidade, mas a eficácia da cifração que ele permite operar. 

Explica os autores: 

Não é questão de ideologia, mas de economia e de organização de poder. 
Não dizemos certamente que o rosto, a potência do rosto, engendra o poder 
e o explica. Em contrapartida, determinados agenciamentos de poder tem 
necessidade de produção de rosto, outros não (Deleuze; Guattari, 1996, p. 
42). 

A significância e a subjetivação “tem em comum exatamente o fato de 

esmagar qualquer polivocidade, de erigir a linguagem em forma de uma expressão 

exclusiva, de proceder por biunivocização significante e por binarização subjetiva” 

(idem, p. 48). Todas as formas de expressão tem que ressoar no muro branco-

buraco negro, ou seja, nas formas de significação e subjetivação dominantes. E 

operarão na função de biunivocização e de binarização, isto é, constituindo uma 

unidade de rosto sempre em relação biunívoca: “é um homem ou uma mulher, um 

rico ou um pobre, um adulto ou uma criança, um chefe ou um subalterno” (idem, p. 

44). Sempre o deslocamento de um buraco negro no muro ou na tela branca como 

superfície geral de referência, funcionando “como máquinas com quatro olhos que 

são rostos elementares ligados dois a dois” (idem). Isto quer dizer, que os rostos 

individuados se produzem e se desenvolvem em torna dessas unidades, dessas 

combinações de unidades.  
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O rosto não é simplesmente uma identificação individual, ele marca, 

sobretudo, uma identificação social, uma inscrição no corpo do socius. “Essa 

máquina é denominada máquina de rostidade porque é produção social de rosto”. 

Pois, 

Os rostos não são primeiramente individuais, eles definem zonas de 
frequência ou de probabilidade, delimitam um campo que neutraliza 
antecipadamente as expressões e conexões rebeldes às significações 
conformes (idem, p. 32). 

Se tudo é encontro no universo, “poder de afectar e ser afectado, afectos que 

preenchem esse poder, tristeza e alegria que qualificam esses afectos” (Deleuze; 

Parnet, 2004, p. 80), concordando com o que afirma Deleuze a partir de Espinosa, 

uma tal máquina abstrata de rostidade funcionaria estabelecendo muros, limites aos 

encontros, já que os rostos definem zonas de frequência ou de probabilidade ao 

que pode acontecer ou não.  

 

A máquina abstrata de rostidade assume um papel de resposta seletiva ou 
de escolha: dado um rosto concreto, a máquina julga se ele passa ou não 
passa, se vai ou não vai, segundo as unidades de rostos elementares 
(Deleuze; Guattari, 1996, p. 44). 

O novo papel dessa máquina será, nesse sentido, o de detector das desvios. 

“A cada instante, a máquina rejeita rostos não-conformes ou com ares suspeitos” 

(idem). Rostos de mulher, de negro, de árabe, definirão lugares em que poderão ou 

não estar, poderão ou não ocupar; enunciados que poderão ou não ser ditos, irão 

ou não ser ouvidos, etc. Mas também tudo aquilo que escape às relações 

biunívocas: tal rosto não é nem o de um homem nem o de uma mulher. A máquina 
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de rostidade só poderá funcionar dessa forma: esmagando qualquer polivocidade 

de expressão, reduzindo as possibilidades dos encontros. Os encontros, que 

necessariamente são regidos pela força do acaso, a partir da constituição de uma 

tal máquina abstrata de rostidade, estarão, de antemão, sendo determinados pelas 

zonas de probabilidade que os traços de rostidade formarão. 

Parece que toda a questão política que há nessa ideia da rostidade e, 

portanto, das formas de organização do poder por rostidade é que, para Deleuze a 

política deve ser entendida como uma arte em organizar os encontros. No sentido 

de saber, quais os encontros que convém, ou seja, que nos afetam de alegria e dão 

ao ser seu maior grau de potência? E, ao contrário, quais afectos reduzem nossa 

potência de agir, desfazendo nossas relações e afetando-nos de tristeza? Assim, 

se o rosto é uma política, no sentido de desfazer as polivocidade, fazendo-as 

uniformizar, identificar, na unidade do rosto, e selecionando o real mental ou 

sentido, isto é, as polivocidade, segundo a função de biunivocização, a verdadeira 

política para Deleuze seria a que tornaria cada vez mais possível desfazer-se do 

rosto, como que por subtração, a partir de um marginalismo prático: tornar-se 

clandestino, tornar-se imperceptível. 

Já não se está no mesmo plano, se está no plano de consistência, plano das 

hecceidade: tornar o rosto uma hecceidade passará a ser uma verdadeira política 

na tentativa de escapar as formas de significação. Quando o rosto torna-se uma 

hecceidade: “era uma curiosa mistura, o rosto de alguém que simplesmente 

encontrou o meio de se ajeitar com o momento presente, com o tempo que está 
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fazendo, com essas pessoas que estão aí” (Bradbury, 1964, p. 67. In: Deleuze; 

Guattari, 1997, p. 49). Ou mesmo Henry Miller quando diz: “Eu não olho mais nos 

olhos da mulher que tenho em meus braços, mas os atravesso nadando, cabeça, 

braços e pernas por inteiro, e vejo que por detrás das órbitas desses olhos se 

estende um mundo inexplorado, mundo de coisas futuras, e desse mundo toda 

lógica está ausente. [...] Quebrei o muro [...], meus olhos não me servem para nada, 

pois só me remetem à imagem do conhecido. Meu corpo inteiro deve se tornar raio 

perpétuo de luz, movendo-se a uma velocidade sempre maior, sem descanso, sem 

volta, sem fraqueza. [...] Selo então os ouvidos, meus olhos, meus lábios” (Miller, 

1967, p. 177-179. In: Deleuze; Guattari, 1996, p. 36).  

Transpor o plano de organização no sentido de dessubjetivar, passar por uma 

deformação da forma, ou mesmo passar-se imperceptível, tudo isso significa 

desfazer-se do rosto a custa de passar entre as formas de organização dos rostos, 

intermezzo, sem deixar-se capturar pela máquina abstrata, fazendo a máquina errar 

por todos os lados, burlando-a, perfurando-a e a fazendo, dessa maneira, parar de 

funcionar. “Devir-clandestino, fazer rizoma por toda parte, para a maravilha de uma 

vida não humana a ser criada” (idem, p. 61). 

Mas o que desencadeia uma tal máquina abstrata de rostidade? Não se sabe 

ao certo como se forma tal máquina, entretanto, se é possível datá-la, argumentam 

Deleuze e Guattari, pode-se falar do rosto de Cristo como sendo o do Homem-

branco-universal-cristão, servindo como modelo de fabricação do rosto ou 

identificação de outros rostos segundo seu padrão. Diríamos que o rosto do Cristo 



100 
 

seria a primeira tentativa de universalização de um rosto, consequentemente de 

uniformização dos rostos e também de imposição de um poder através de rosto com 

pretensões universais. “O rosto é o cristo”, “Jesus superstar”, diz Deleuze e Guattari. 

O rosto, ele mesmo não é universal, o rosto é o próprio Homem branco. “O rosto é 

o europeu típico” (idem, 43), como rosto padrão maior, isto é, com pretensões 

universais. O rosto do Cristo como a instalação de um buraco negro central 

ordenador, que se desloca no muro ou na tela das significações como superfície 

geral de referência. Assim, todos os rostos serão inscritos no muro, distribuídos pelo 

buraco. Em suma, devem ser cristianizados, isto é, rostificados. 

O rosto de Cristo, o qual atesta toda uma produção artística envolvida na 

criação ou desse estereótipo, será considerado como sendo o padrão de rosto maior 

em nossas sociedades ocidentais; e então, tudo o mais será classificado a partir 

desse modelo maior do rosto de Cristo, assim fabricado. Em consequência, tudo só 

poderá ser classificado como minoria, diante do rosto santo de Cristo. Ter a 

semelhança de Cristo, como “quis” Albrecht Durer, nesse sentido, é querer ter 

também o rosto europeu médio, o rosto de maioria41, quer dizer também, querer ver 

reverberar-se segundo as significações dominantes. 

 

                                                           
41 Não se sabe ao certo qual rosto teve Cristo, mas cria-se uma forma, um padrão. E não é a toa que 

ele terá o rosto do branco-europeu. As artes terão um papel fundamental de criação desse padrão 

do rosto. Pode-se pensar que antes a criação do rosto de Cristo, a máquina de rostidade já 

funcionava, mas parece que será depois da invenção do rosto de Cristo, tal como aposta Deleuze e 

Guattari (1996), ela passará a funcionar com uma intensidade não antes vista, como vontade de 

assemelhar-se a imagem do Pai, isto é, ser sua imagem e semelhança. 
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A pintura utilizou-se de todos os recursos do Cristo-rosto. Serviu-se da 
máquina abstrata de rostidade, muro branco-buraco negro, em todos os 
sentidos para produzir com o rosto do Cristo todas as unidades de rosto, 
mas também todas as variações de desviança. Há um júbilo da pintura a 
esse respeito, da Idade Média ao Renascimento, como uma liberdade 
desenfreada.  

Liberdade para buscar a forma de escapar a máquina de rostidade. Escapar 

à unidade do rosto, única substância das expressões. Mas, se Durer procede na 

tentativa de assemelhar-se ao rosto do Cristo, constituindo seu autorretrato a sua 

imagem e semelhança, Bosch pinta o devir-menor, isto é, a inevitável variação e 

desviança do rosto padrão, ao mesmo tempo, que brinca com o exagero das 

diferenças do rosto do Cristo com os traços de suas personagens bizarras. 

 

 

Imagem 2– Hieronimus BOSCH(1450-1516), Cristo carregando a cruz,s/d (após 1500). Óleo 

sobre madeira, 74 x 81 cm. Museu de Belas Artes de Ghent, Bélgica. 
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Imagem3 – Albrecht DURER (1471-1528), Autorretrato com casaco de pele, 1500. Pintura 

a óleo. AltePinakothek, Munich. 
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Se o rosto é o Cristo, o racismo procederá, justamente, a partir dessa 

máquina abstrata de rostidade, máquina de binarização, em oposição às variações, 

aos desvios, isto é, em oposição aos traços que não são conformes. Por exemplo, 

o corpo sexuado e disforme do travesti. O que fazer com os fluxos de tantos 

adereços e tantos sexos que povoam aquele corpo? Mas não só o corpo do travesti, 

também o do negro, o da moça e os de n-polivocidades só serão tolerados em 

determinado lugar e em determinadas condições. Como mostra Deleuze e Guattari 

(1996), em verdade o racismo não exclui de antemão os corpos que não estão 

conformes, ele tenta capturá-los, fazê-los parecer e identificá-los de acordo com os 

traços de rostidade, na forma de um aparelho de captura. 

O racismo europeu como pretensão do homem branco nunca procedeu por 
exclusão nem atribuição de alguém designado como Outro: seria antes nas 
sociedades primitivas que se apreenderia o estrangeiro como um “outro”. O 
racismo procede por determinação das variações de desvianças, em função 
do rosto Homem branco que pretende integrar em ondas cada vez mais 
excêntricas e retardadas os traços que não são conformes, ora para tolerá-
los em determinado lugar e em determinadas condições, em certo gueto, ora 
para apaga-los no muro que jamais suporta a alteridade (é um judeu, é um 
árabe, é um negro, é um louco..., etc.). Do ponto de vista do racismo, não 
existe exterior, não existem as pessoas de fora. Só existem pessoas que 
deveriam ser como nós, e cujo crime é não o serem. A cisão não passa mais 
entre um dentro e um fora, mas no interior das cadeias significantes 
simultâneas e das escolhas subjetivas sucessivas. O racismo jamais detecta 
as partículas do outro, ele propaga as ondas do mesmo até à extinção 
daquilo que não se deixa identificar (ou que só se deixa identificar a partir de 
tal ou qual desvio). Sua crueldade só se iguala a sua incompetência ou sua 
ingenuidade (Deleuze; Guattari, 1996, p. 45-6). 

O racismo é a consequência mais direta e quiçá mais perversa da ação de 

uma tal máquina abstrata de rostidade, em que funciona por exclusão, ou melhor 

dizendo, ela apenas suporta o que não a assemelha em determinado lugar exato. 
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Crueldade e ingenuidade de um padrão de identidade na forma de um rosto maior, 

diante do devir-minoritário de todo o mundo. 

Mas não só o rosto passará por uma desterritorialização do corpo a partir da 

máquina de rostidade. Essa máquina captura também o corpo, também ele será 

inscrito no quadriculado das significações dominantes. Impor significância também 

ao corpo parece absurdo, mas tal relação só será possível em um corpo já 

inteiramente rostificado. Tal é o caso em nossas sociedades contemporâneas: 

produzir-se-á uma única forma de expressão, como forma exclusiva, funcionando 

por biunivocização significante e por binarização subjetiva; esmagar-se-á qualquer 

polivocidade. Significa encerrar o corpo em formas adequadas de comportamento, 

expressão, etc. 

O corpo será, talvez, mais difícil de ser reduzido, dominado, ou sujeitado 

dessa maneira, pois nem sabemos exatamente do que um corpo é capaz. Com 

relação ao corpo, talvez nos caberá sempre a questão que espantou profundamente 

Espinosa: o que pode um corpo? Isto é, de que afectos é capaz? Espinosa não 

cessa de se espantar com o corpo: não por ter um corpo, mas com aquilo que ele 

pode. Pois, tal como lembra Deleuze para Espinosa: 

[…] os corpos não se definem pelo seu gênero ou pela sua espécie, pelos 
seus órgãos e pelas suas funções [como querem a biologia, e os poderes42], 

                                                           
42Em um momento de Diálogos (2004), Deleuze fala como a psicanálise tentou ser o saber 

relacionado ao poder de nossa época. Como diz Foucault, qualquer formação de poder precisa de 

um saber – nos termos deleuzianos de uma imagem de pensamento– que, todavia, não dependerá 

desse saber, mas que não teria eficácia sem o mesmo. Segundo Deleuze, a psicanálise fez a sua 

oferta, na condição de receber em troca a promoção desejável, mas segundo o filósofo, ela fracassa, 

não deixando de toda forma, ser uma ciência régia: os poderes preferem utilizar-se da biologia como 
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mas por aquilo que podem, pelos afectos que são capazes, tanto em paixão 
como em ação (Deleuze; Parnet, 2004, p. 78). 

E o que Deleuze e Guattari (1996) chamam de Corpo sem Órgãos (CsO) 

será, primeiro, essa não aceitação do corpo à sua redução aos órgãos e funções, 

mas sobretudo, uma recusa do corpo à organicidade, ao organismo. A luta que trava 

o CsO não é exatamente contra os órgãos mas contra essa organização que impõe-

se a ele, exigindo-lhe uma forma sempre conforme às significações dominantes: de 

gênero, de cor, de comportamento, de moral. O CsO se recusa a esse tipo de 

definição, à esse tipo de dominação, que traduz-se em sua rostificação, em sua 

inscrição no socius. Porque “atem-me se vocês quiserem, mas nada há de mais 

inútil do que um órgão”, escreve Antonin Artaud. O Corpo não para de ser 

codificados e significado. 

Você será organizado, você será um organismo, articulará seu corpo – 
senão você será um depravado. Você será significante e significado, 
intérprete e interpretado – senão será desviante. Você será sujeito e, como 
tal, fixado, sujeito de enunciação rebatido sobre um sujeito de enunciado – 
senão você será apenas um vagabundo (Deleuze; Guattari, 1996, p.22). 

Ao conjunto de estratos, de articulações, o CsO opõe a desarticulação, a 

experimentação como operação, o nomadismo como movimento (“inclusive no 

mesmo lugar, ande, não pare de andar, viagem imóvel” (idem). 

                                                           
conhecimento de dominação dos corpos. A tentativa de redução do corpo aos órgãos que promove 

a biologia e a medicina em especial, é uma forma de controle, organicidade e, portanto, de 

dominação dos corpos. O biopoder, isto é, o poder sobre a vida, tratado por Foucault, ainda se faz 

presente em nossas sociedades de contemporâneas como forma de controle. 
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Se no mundo, como queriam os estóicos – dos quais Deleuze tem uma leitura 

privilegiada43 – tudo é mistura de corpos: “corpos [que] penetram-se, forçam-se, 

envenenam-se, imiscuem-se, retiram-se, reforçam-se ou destroem-se, como o fogo 

penetra no ferro e o faz ficar vermelho, como aquele que come devora sua presa, 

como o amoroso penetra no amado” (Deleuze; Parnet, 2004, p. 81), nada disso 

estaria tão longe ao chamaríamos de desejo44, articulador das conexões e 

coordenadas exteriores variáveis, em um plano de consistência. 

Devemos dedicar uma parte nesse trabalho para falarmos sobre o desejo, 

pois Deleuze e Guattari souberam dar uma conceituação a esse termo bastante 

nova e revolucionária. Mas não se irá tão longe das questões do CsO, pois desejar 

já é habitar o CsO, já é fazê-lo, diz os autores. Constituir um CsO para si é um 

processo construtivista, de modo algum espontaneísta. 

De fato, Deleuze e Guattari introduziram a partir do Anti-Édipo, e depois em 

suas obras posteriores, principalmente Mil Platôs, uma noção de desejo nova, e sua 

maior novidade vem a partir de uma crítica à concepção de desejo herdada da 

psicanálise. Noção de desejo não mais naturalizada, pois, na diferença entre 

                                                           
43Por exemplo, seu livro Logique du sens (1969) é, em sua grande medida, de influência estóica. 

44 E também, podemos aferir dessa afirmação da mistura dos corpos, que estaríamos destinados à 

experimentação. Pois, seria só a partir do corpo que sentimos, pensamos, amamos, vivemos. “É 

sobre ele que dormimos, velamos, que lutamos, lutamos e somos vencidos, que procuramos nosso 

lugar, que descobrimos nossas felicidades inauditas e nossas quedas fabulosas, que penetramos e 

somos penetrados, que amamos” (Deleuze; Guattari, 1996, p. 10). 
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Instintos e instituições45 o desejo normalmente é aceito mais próximo de um instinto, 

quando na verdade ele é muito mais decorrente, segundo os autores, de uma 

produção social, estando mais ao lado das instituições, que por sua vez, irão 

regulamentá-lo, moldá-lo, antecipá-lo, aos interesses de uma normalização. Na 

compreensão comumente aceita, o desejo já estaria aí para ser decifrado; desejo 

que é sempre demais para a psicanálise. Para Deleuze e Guattari, trata-se 

justamente do contrário, para eles, “não há nunca desejos o bastante” (Deleuze, 

2006, p. 345). Faz-se necessário produzir os desejos e livrá-los dos pressupostos 

de poder representativos, o que liberaria a potência de produção de máquinas 

desejantes, que agenciam as novas simbioses, novas relações com o mundo, os 

novos graus de potência ou de “liberdade”. 

Os autores mostram como o desejo é, dessa forma, revolucionário, posto que 

já nasce desafiando alguma ordem estabelecida. Ao contrário do que é para a 

psicanálise, em que a verdadeira expressão do desejo seria Édipo, ou castração, 

ou a morte, sempre uma última instância para estruturar o todo; para Deleuze “o 

desejo é revolucionário porque quer sempre mais conexões e agenciamentos. Mas 

a psicanálise corta e rebate todas as conexões, todos os agenciamentos, odeia o 

desejo, odeia a política” (Deleuze; Parnet, 2004, p. 101). O desejo é investimento 

libidinal em todo um campo social. Nesse caso, é o desejo que servirá como 

                                                           
45 Referência ao texto de Deleuze denominado, justamente, Instintos e Instituições (1955), publicado 

no livro A Ilha deserta, e outros textos (2006). 
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resistência e como produção de potências do viver. Tudo se passa num algures 

onde a psicanálise não chega a interceptar, ou se intercepta é só para refrear. 

E eis aquilo a que de facto [a psicanálise] se propõe: sobrecodificar os 
agenciamentos para submeter os desejos a cadeias significantes, os 
enunciados a instâncias subjectivas, que as adaptam às exigências de uma 
Ordem estabelecida. [Tudo isso] marca esta ambição [da psicanálise] de 
participar no controle dos agenciamentos de desejo e de enunciação, ou 
mesmo de conquistar um lugar preponderante nesse controle (idem, p. 111). 

Em suma a psicanálise impede a constituição do CsO, e nesse sentido 

também impede o desejo de proliferar-se, já que funciona a partir de estratos de 

significância e subjetivação, que submete desejos, enunciados e CsO a “uma 

Ordem estabelecida”, isto é, a partir de um plano de organização. Só se deseja e 

só se tem um CsO “se conseguirem construí-lo, se souberem fazê-lo, encontrando 

os vossos lugares, os vossos agenciamentos, as vossas partículas, os vossos 

fluxos” (idem, p. 113), a partir dos encontros e dos afectos, num plano de 

consistência que só tem hecceidades, individualidades sem sujeito. O desejo nunca 

deve ser interpretado, é ele que experimenta. Assim o desejo emana do Exterior, 

não se crê em pulsões interiores que inspirariam o desejo. Nesse sentido, há 

também uma política na constituição de um desejo: que elementos extrínsecos se 

compõem, ou se agenciam, para fazer um desejo, para fazer desejo?  

As organizações de formas, as formações de sujeitos “impotencializam” o 
desejo: submetem-no à lei, introduzem aí a falta. Se amarram alguém, e lhe 
dizem, “exprime-te, camarada”, essa pessoa poderá dizer quando muito que 
não quer ser amarrada. Essa é indubitavelmente a única espontaneidade do 
desejo: não querer ser oprimido, explorado, subjugado, submetido. Mas 
nunca se fez um desejo com não-vontades (idem, p.119). 

Não o deixarão experimentar em paz. Haverá sempre uma maquinaria social 

conservadora, ou uma corja de padres, como diria Nietzsche, que quer fazer crer 



109 
 

que a vida é uma tristeza, eterna culpa, pulsão de morte. Pois, experimentar é ir ao 

limite daquilo que se pode realizar, é realizar seu “salto”, ultrapassar limites, transpor 

barreiras. 

Mas não se faz essa passagem aos murros e pontapés. Há sempre o risco 

de fracassar se não agir com a prudência necessária. Que partículas fazer sair do 

buraco negro, para ensaiar novas simbioses, novas formas de afetar e ser afetado, 

novos graus de potência ou de “liberdade”? Ações delicadas e mesmo 

imperceptíveis. Como atravessar o muro, com a prudência necessária, evitando 

ricochetear sobre ele, ou ser esmagado por ele? Como desfazer o rosto? “Como 

quebrar até mesmo nosso amor para nos tornarmos, enfim, capazes de amar?” Pois 

há também uma semiótica formal para se amar. Como transpor essa barreira, nos 

tornando cabeças exploradoras que traçam potências do viver, tornando-se enfim 

potências de amar e ser amado, tornando-nos capazes de amar? Em suma, e essa 

nos parece a grande questão de Deleuze: “Como tornar-se imperceptível?” 

(Deleuze; Parnet, 2004, p. 61). 

É sempre uma questão de experimentação e de agenciamento, e é sempre 

pelo corpo que se experimenta. Significa afetar, mas também poder de ser afetado, 

afectos que preenchem esse poder. Há toda uma política na constituição de um 

agenciamento:  

fugir da peste, organizar os encontros, aumentar a potência de agir, afetar-
se de alegria, multiplicar os afectos que exprimem ou encerram um máximo 
de afirmação. Fazer do corpo uma potência que não se reduz ao organismo, 
fazer do pensamento uma potência que não se reduz à consciência (idem, 
p. 80). 
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Preencher o corpo de intensidades: questão de alegria ou tristeza. Pois 

qualquer tipo de poder tem sempre necessidade da tristeza de seus súditos. O que, 

em relação ao ser, é resultado de um bom encontro, que o faz expressar-se e 

realizar-se em potência, ou, o que do contrário, é resultado de um mal encontro, 

que diminui o ser ao mínimo, desfaz suas relações e impede sua ação46. 

É o poder que se aproveita da potência do corpo e do desejo. É Artaud quem 

descobre. E é o CsO quem grita: “Fizeram-me um organismo! dobraram-me 

indevidamente! roubaram meu corpo!” (Deleuze; Guattari, 1996, p. 21) É sobre o 

CsO que se exerce o juízo de Deus, é ele quem sofre. Assim, como vê Deleuze e 

Guattari, o CsO oscila entre dois polos: de uma lado, essas superfícies de inscrição, 

de estratificação que não param de rebaixá-lo e submetê-lo ao juízo, e, por outro 

lado, o plano no qual ele se abre à experimentação47. 

                                                           
46Hanna Arendt mostra em Será que a política ainda tem de algum modo um sentido?, que o que 

assegura a renovação da política e a crença de ela ter algum sentido para nós, é a ação, isto é, a 

realização de algo. Poderíamos relacionar o pensamento de Arendt com o de Deleuze, no sentido 

de que para Deleuze o que assegura a renovação da política é o agenciamento. Diríamos que entre 

as duas teorias apenas os termos se modificam, pois, de fato parecem pensar algo semelhante. 

47 Pois, há sempre o perigo de tornar o desejo, desejo de poder. O maior perigo é o que Deleuze e 

Guattari fazem alusão nessa passagem do Anti-Édipo: “O maior poder é fazer com que os outros 

desejem o que o poder deseja. O desejo não ousa mais desejar, tornando desejo do desejo, desejo 

do déspota (...) o Estado é desejo que passa da cabeça do déspota ao coração dos súditos, e da lei 

intelectual a todo o sistema físico que se destaca dela ou dela se libera. Desejo do Estado, a mais 

fantástica máquina de repressão é ainda desejo, sujeito que deseja e objeto de desejo (Deleuze e 

Guattari, 1976, p. 253-261)”. Separar o Corpo sem Órgãos (CsO) de seus duplos: “corpos vítreos 

vazios, corpos cancerosos, totalitários e fascistas” (Deleuze; Guattari, 1996, p. 29). Porque é sempre 

questão de desejo, sendo pelo CsO que se deseja. “Desejo de dinheiro, desejo de exército, de polícia 

e de Estado, desejo-fascista, inclusive o fascismo é desejo” (idem, p. 28). Há sempre o perigo da 

overdose, das autodestruições – que não se confundam com pulsões de morte. A pergunta que se 

faz: agiu-se com a prudência necessária? Significa ter a arte das doses. Como dizer a que ponto 

isso é simples? “A prova do desejo: não denunciar os falsos desejos, mas, no desejo (...) vigiar 
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Dessa forma, constituir um corpo sem órgãos pleno de intensidades, desfazer 

o corpo da organicidade e da rostificação é também uma política. Uma política do e 

no corpo: cada gesto, cada palavra, cada olhar, é uma política. Sem ideologia, sem 

julgamentos. Ações quase imperceptíveis rasgando a maldade, a besteira, a 

estupidez. 

Toda uma micropolítica do desejo, imanente, dos afectos. E não há sujeito, 

nesse jogo, ao qual seja possível comandar todas essas articulações. Isto é, não há 

sujeito de enunciação, só há fluxos e conexões desses fluxos, só há agenciamento. 

Mas o que é verdadeiramente um agenciamento? Isso não remeteria a uma unidade 

novamente, um sujeito, que comandaria todas essas conexões?  

A única unidade à qual o agenciamento se prestaria é a de um co-

funcionamento, uma simbiose, uma mistura de seres heterogêneos que transmitem 

afectos, um conjunto desses afectos que se transformam e se circulam. O que 

importa em um agenciamento não são as filiações, ou hereditariedades, mas os 

contágios, as epidemias, isto é, os afectos de que se é capaz a partir dos encontros. 

E serão novos afectos, mas também novos enunciados, expressões. Não é 

ideologia, mas uma nova forma de organização de signos, um novo estilo para 

novos gestos. Dessa maneira, nessas enunciações não há sujeitos, mas sempre 

                                                           
inclusive em nós mesmos o fascista, e também o suicida e o demente” (idem, p. 29). Desfazer o 

organismo nunca foi se matar, mas abrir o corpo aos encontros e conexões, conjunções de afectos, 

que supõem todo um agenciamento, passagens de intensidades. Não há maneira de assegurar 

sucesso, nem um lugar onde isso vai parar. É um trabalho que fazemos todos os dias. 
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agentes múltiplos, pois é sempre de conexão de fluxos heterogêneos que se está 

falando. São como que as variáveis do agenciamento específico que não cessam 

de entrelaçarem seus valores ou seus segmentos. Daremos o exemplo do 

agenciamento feudalismo, trazido pelo próprio Deleuze em Diálogos: 

Por exemplo, um agenciamento do tipo homem-animal-objecto 
manufaturado: HOMEM-CAVALO-ESTRIBO. Os tecnólogos explicaram que 
o estribo permitia uma nova unidade guerreira, dando ao cavaleiro uma 
estabilidade lateral: a lança pode ser acomodada usando um único braço, e 
beneficiando de todo o ímpeto do cavalo, actuar ela própria como ponta 
imóvel conduzida pela corrida. “O estribo substituiu a energia do homem pela 
potência do animal”. É uma nova simbiose homem-animal, um novo 
agenciamento de guerra, que se define pelo seu grau de potência ou de 
“liberdade”, os seus afectos, a sua circulação de afectos: o que pode um 
conjunto de corpos. O homem e o animal entram numa nova relação, cada 
um deles não muda menos do que o outro, o campo de batalha é preenchido 
por um novo tipo de afectos. (...) A máquina feudal conjuga novas relações 
com a terra, com a guerra, com o animal, mas também com a cultura e os 
jogos (torneios), e com as mulheres (amor cavalheiresco): todos os tipos de 
fluxos entram em conjunção. Como recusar ao agenciamento o nome que 
lhe corresponde, <<desejo>>? Aqui, o desejo devém feudal (Deleuze; 
Parnet, 2004, p. 88-89). 

Quais são os encontros que gerarão novos agenciamentos e que nos darão 

novos graus de potência e de liberdade? Deleuze coloca liberdade como sinônimo 

de grau de potência, de aumento de potência, e, por último, como sinônimo de 

alegria. Sobretudo, o militante é um ser alegre que sabe por em pratica uma 

incessante reconstrução do mundo, segunda as condições dadas. 

A pergunta feita anteriormente de “o que mais podemos desejar?” parece 

agora se tornar muito menos inocente. É preciso fazer essa pergunta mais uma vez, 

pois é porque a própria noção de desejo muda que toda a apreensão da pergunta 

mudará. 
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Conseguir livrar-se de ser cravado no muro das significações e sair do buraco 

da subjetividade: atingiremos nesse momento uma outra velocidade. Pois, sair do 

muro das significações também é sair do quadriculado interpretativista a nós 

imposto por todas as espécies de padres, como os psicanalistas que exploram a má 

consciência, a culpa, os afectos tristes, em suma, que exploram o “segredinho sujo” 

presente no mais fundo de nosso buraco negro da subjetividade. 

“O grande segredo é quando já não se tem nada a esconder, e ninguém pode 

nos alcançar.” (Deleuze; Parnet, 2004, p. 62). Isto é, atingir uma tal velocidade que 

não se possa ser alcançado. Pode ser questão de rapidez ou lentidão, não importa, 

o que importa é a precisão cirúrgica. Quais as formas de maioria, de micropoder, 

microfacismos que habitam as ações mais cotidianas, que é preciso desfazer-se? 

Pois é sempre muito mais uma questão de subtração, de involução do que de adição 

ou evolução48. De modo que, desfazer-se do rosto é atingir uma tal velocidade em 

que se possa alcançar uma linha de libertação do muro das significações, do buraco 

negro da subjetividade. 

                                                           
48 Trataremos dos termos subtração, involução mais precisamente no capítulo próximo, pois eles 

tem vizinhança com o devir-minoritário, devir-revolucionário que são tema do capítulo seguinte. Mas 

também dizem muito sobre a constituição do corpo sem órgãos. Deleuze afirma: “O CsO é o que 

resta quando tudo foi retirado. E o que se retira é justamente o conjunto de significâncias e 

subjetivações” (Deleuze; Guattari, 1996, p. 12). Subtraímo-nos das formas de identificação maiores. 

E involuímos por que não necessitamos mais fazer-nos parecer com o rosto padrão, com as formas 

do padrão de maioria. Buscamos nossa menoridade, nosso subdesenvolvimento. Já que 

desenvolvimento, nesse sentido, assemelhasse a querer alcançar os padrões de maioria, o rosto de 

Cristo. Ao contrário, involuir é devir-mulher, devir-negro, devir-criança, devir-animal. 
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É uma questão de linha, de desterritorialização, de experimentação em linhas 

desconhecidas. Nada mais potente do que uma fuga, não na forma de uma fuga 

covarde do mundo, mas uma fuga no mundo, sempre a partir da experimentação, 

do acaso dos encontros. O que lhe faz sair do território já conhecido, absorvido e 

dominado? As paradas e os pontos que representam os padrões de maioria, em 

geral, todas as formas de poder não lhe alcançam mais, não atingem a velocidade 

que adquirimos na linha de uma involução, ou seja, de uma dessubjetivação. Pois, 

“é porque não temos mais nada a esconder que não podemos mais ser 

apreendidos” (Deleuze; Guattari, 1996, p. 70).  

Estaremos guardando, nesse momento, o verdadeiro Segredo: o de que não 

temos mais nada a esconder. Mais nenhum “segredinho sujo”, como fala Lawrence. 

A partir de agora, adquirimos outra velocidade nunca antes atingida; nada há mais 

a ser significado, pois saímos dos estratos de significância e subjetivação. Isto é, só 

há experimentação, explorações, é-se uma variável desterritorializada da maioria. 

Perde-se o rosto. E se se perde o rosto, nada há mais a interpretar. 

Mas para que? A que preço? O que você poderá arriscar por isso? Até onde 

poderá ir? Que política seria essa que estaria sempre em vias de se fazer? Sem 

paradas? Sem descanso? Uma política sempre em fuga? 

Pois parece que a partir de agora a própria ideia de política muda. De fato, 

como já vimos, Deleuze costuma denominar pelo nome política algo inteiramente 

diferente do que comumente é aceito tal como: governo da maioria, eleição de um 



115 
 

melhor regime, instituição de espaços para confrontação de ideias, direitos do 

cidadão ou direitos humanos etc. Com isso ele toca no coração da política moderna, 

baseada no valor da quantidade, da maioria e da lei, sobretudo. 

Aderir ao eixo majoritário é aderir à democracia e, mais amplamente, aderir 
a esse reino da quantidade ao qual estamos submetidos desde Descartes, 
reino no qual também temos depositado todas nossas esperanças de 
progresso e paz (Ramond, 2010, p. 17). 

Segundo os moldes da política herdada da modernidade, se não é liberal de 

direita, então é reformista, social-democrata, ou verdadeiramente de esquerda 

marxista-revolucionário. Ou seja, todas as práticas políticas têm uma identidade e 

uma finalidade já pressupostas, que funcionariam por escolhas binárias. 

Por exemplo, os grupúsculos49 de esquerda, de filiação marxista na França 

dos anos 60 e 70, manejavam um conceito habitualmente utilizado como um test 

para distinguir os movimentos verdadeiramente revolucionários dos simplesmente 

reformistas: o conceito de “consigna de transição”. Um movimento verdadeiramente 

revolucionário deveria ser o que incluísse, em seu programa político, a instituição 

ou a transição a um “Estado alternativo” – alternativo ao Estado burguês, 

considerado como gerente nacional dos interesses internacionais do capitalismo. 

Dizia-se “consigna de transição” “àquela reinvindicação ou pretensão que o Estado 

[burguês] não podia conceder, porque sua concessão implicaria o início de sua 

transformação em ‘Estado socialista’” (Pardo, 2000, p.25). Ou seja, a ação 

                                                           
49O termo “grupúsculo” é utilizado por Guattari para falar desses grupos que se isolam cada um 

com seus objetivos de luta revolucionária isolados, sem a capacidade de coordenação e 

cooperação entre pares. 
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propriamente revolucionária seria a reinvindicação da “consigna de transição”. De 

modo que podemo-nos perguntar: onde se classificariam movimentos como os de 

maio de 68? Nessa perspectiva, parece óbvio. Eles não poderiam, de qualquer 

maneira, serem considerados movimentos revolucionários, ao menos em termos 

políticos, não. Maio de 68, como exemplo, foi considerado por muitos desses 

grupúsculos de esquerda como, no máximo, uma revolução cultural, o que quer 

dizer uma revolução dos costumes e das mentalidades. Mas nunca poderia 

significar, dentro dessa perspectiva, uma revolução propriamente política. 

Pelo contrário, a filosofia de Deleuze assemelhar-se-ia em grande medida 

com o que aconteceu em Maio de 68, com consignas para além do Estado, com 

afirma Pardo (idem). Para Deleuze, a política se faz a partir do corpo a corpo, do 

enfrentamento das questões que aparecem como fundamentais. Pois as questões 

são outro problema. O problema não é responder a questões que se impõem de 

fora, já formuladas por alguém, com uma finalidade determinada, tal como acontece 

em um formato de entrevista ou no tipo das políticas típicas da modernidade, 

baseadas em um programa político. Essa é outra binarização da máquina abstrata, 

que reproduz novamente estruturas enraizadas de poder. Entrevistador de um lado, 

que produz as questões, e entrevistado que responde um pacote de perguntas já 

formatadas ao gosto do entrevistador. Ou, intelectuais de um lado, que formulam os 

pressupostos da ação, e os militantes do outro, que vão à luta pela conquista do 

objetivo final – tomada do poder, por exemplo.  
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Não. As questões, afirma Deleuze, é preciso que sejam formuladas por nós 

mesmos, ou seja, por todos que estão na luta política. Muito mais importante do que 

responder às questões é fabricá-las. Acha-se que é respondendo as questões que 

se pode sair dos problemas. Mas não, é preciso formular sempre novas questões, 

novas armas. 

Boa parte da descrença na ação política, vemos que se dirige à perda de 

confiança nessa política da modernidade a qual ainda encontramo-nos atados50. 

Vimos depositando demais nossas esperanças de progresso e paz nas políticas da 

modernidade, e o que tivemos foram, em grande medida, governos ainda mais 

fascistas e conservadores. 

  

                                                           
50Podemos tomar também como referência a produção de ciência na modernidade, para falar de 

uma postura de não responsabilidade diante das consequências da produção científica, ou seja, 

diante dos acontecimentos do mundo. A divisão entre sujeito e objeto e a neutralidade científica, são 

bem característica da ciência moderna. Robert Oppenheimer é o exemplo clássico, e os desastres 

da bomba atômica. “Quando você vê algo que é tecnicamente apetecível você vai em frente e fá-lo, 

e apenas discute o que fazer com isso após ter alcançado o sucesso técnico. Foi assim que 

aconteceu com a bomba atómica” (Robert Oppenheimer). Deleuze, pelo contrário, fala em sermos 

responsável diante do que nos acontece.  
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CAPÍTULO TERCEIRO 

O minoritário, um marginalismo prático. 

 

 

 

O único meio de renovação consiste 
em abrir os olhos e enxergar a desordem. 
Não se trata de uma desordem que caiba 

compreender. 
Propus que a deixemos entrar. 

Samuel Beckett 

 

 

Façam novas armas e deem o tiro fatal 

D.H.Lawrence 

 

 

No meu entender, vejam, os artistas, os sábios, os filósofos parecem muito 
ocupados em polir lentes. Tudo isso não passa de grandes preparativos em vista 

de um acontecimento que não se produz jamais. Um dia a lente será perfeita; e 
nesse dia nós todos perceberemos claramente a assombrosa, a extraordinária 

beleza deste mundo… 

Henry Miller 

 

 

É hoje em dia uma prova de honradez confessar nossa pobreza. 

Walter Benjamin 
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3.1 Segmentaridades 

 

 

Mas nada parece ser tão simples. Podemos ver que, desfazer-se do rosto, 

furar o muro das significações e sair do buraco negro das subjetivações não é algo 

fácil. As características maiores parecem estar em formas tão bem enraizadas no 

fundo de nossas subjetividades, tão bem arranjadas e cravadas no muro das 

significações, e então tão bem ordenadas em um rosto, como se nada pudesse 

sobrevier para além. O mundo contemporâneo parece arranjar poder, desejo, 

potência, resistência de forma a imiscuir tudo. Tudo parece envolvido em uma 

mesma trama, de modo que não sabemos bem onde opor a resistência. O poder, 

tal como analisou Foucault em Surveiller et punir, é microfísico, mas, além disso, há 

algo a mais que Deleuze e Guattari souberam tratar, às suas maneiras, em Mil 

Platôs. 

No platô Micropolítica e Segmentaridade, os autores apresentam a maneira 

como os seres estão organizados por segmentaridades. Dizem os autores, somos 

segmentarizados por todos os lados e direções: “habitar, circular, trabalhar, brincar: 

o vivido é segmentarizado espacial e socialmente” (Deleuze; Guattari, 1996, p. 84). 

Essa segmentaridade, tal como os autores apresentam, mostra-se de várias 

maneiras, de modo que estamos sempre sendo repartidos por algum segmento, ou 

passando de um segmento a outro. Segundo Deleuze e Guattari, essa repartição 

se dá conforme três formas de segmentaridade, pelo menos: somos 
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segmentarizados binariamente, a partir de grandes oposições duais, ou, como 

vimos, a partir do funcionamento de maquinarias binárias de poder: “as classes 

sociais, mas também os homens e as mulheres, os adultos e as crianças, etc.”. 

Somos segmentarizados circularmente, em círculos cada vez mais vastos: “minhas 

ocupações, as ocupações de meu bairro, de minha cidade, de meu país, de meu 

mundo...”. E finalmente, somos segmentarizados linearmente, numa linha reta, 

sendo que cada episódio representa um “processo”, de modo que se acaba um e já 

se está em outro, “demandantes ou demandados para sempre, família, escola, 

exército, profissão, e a escola nos diz: ‘Você já não está mais em família’, e o 

exército diz: ‘Você já não está mais na escola’ ...” (Deleuze; Guattari, 1996, p.84)51. 

Essas segmentaridades são maneiras de nos prender, nos apreender, de 

fazer-nos identificar, e então, uma forma de manter a ordem social. Mas há ainda 

duas formas de segmentaridades que, apesar de muitas vezes coexistirem, 

possuem mecanismos bem diferentes de funcionamento, de modo que não se pode 

confundi-las. Há as segmentaridades duras, isto é, de estrutura molar, com divisões 

e repartições, onde os centros, todos os buracos negros caem num centro, num 

ponto de acumulação: o rosto do pai, do professor primário, do coronel, do patrão 

                                                           
51Diríamos, numa possível aproximação da obra de Deleuze-Guattari e Foucault, que a 

segmentaridade linear é a forma em especial que faz funcionar o poder disciplinar nas sociedades 

disciplinares, analisadas por Michel Foucault, e aqui já comentadas. Todos esses segmentos, ou 

meios de confinamento nas palavras de Foucault, que se passa de um a outro, são, ainda segundo 

os termos foucaultianos, verdadeiras fábricas de ordem, cada uma responsável por uma disciplina 

específica de fabricação da ordem social, em um processo que deverá ser, dessa maneira, 

ininterrupto. 
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ou num Estado central assim organizado, como uma espécie de ressonância para 

os poderes tanto privados como públicos. Assim, nessa espécie de segmentaridade 

dura ou linear, cada segmento se encontra retificado, homegeneizado, nessa 

espécie de ressonância a um ponto central, que pode ser um rosto, no sentido de 

um padrão maior de identificação e ressonância de outros rostos, que vem 

sobrecodificar os segmentos que não ressoam, atuando como um denominador 

comum. Desse modo, “não só cada um [cada segmento] tem sua unidade de 

medida, mas há equivalência e traduzibilidade das unidades entre si” (idem, p. 88). 

E por outro lado, há as de segmentaridades maleáveis, fluidas, de estrutura 

molecular, que não recaem num mesmo centro, num mesmo ponto, não convergem 

para um mesmo buraco central. Cada qual tem uma máquina abstrata que funciona 

diferentemente, se na segmentaridades dura uma máquina binária funciona e 

organizam a ressonância, nas segmentaridades maleáveis, moleculares, uma 

máquina abstrata funciona inibindo a ressonância, onde as binaridades resultam de 

“multiplicidades com n dimensões” (idem, p. 89). A molecularidade é a segmentação 

que escapa à organicidade da estrutura molar, isto é, que não se reduz à 

segmentaridades molar, ou que não ressoa no ponto central molar, portanto, escapa 

à sua organização. 

Somos cortados por fluxos de todo tipo em uma sociedade. Os indivíduos 

funcionam como pontos de intersecção desses fluxos, servindo como receptores, e 

ao mesmo tempo, produtores de fluxos. Haverá os fluxos caracterizados por serem 

segmentos duros, molares, sobrecortantes, “em que todo mundo será julgado, 
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retificado segundo seus contornos, indivíduos ou coletividades” (Deleuze e Guattari, 

1996, p. 74); e nos quais, todo padrão de maioria se apoiará, operando um primeiro 

corte nas multiplicidades que escorrem por todos os lados: codificação dos fluxos. 

Mas haverá outro fluxo, de natureza bem diferente da primeira: de 

segmentaridade maleável, flexível, molecular, que opera um segundo corte; mas 

agora por baixo e transversal na segmentarização anterior, em que as 

identificações, os padrões e as formas binárias reconhecíveis irão vibrar, irão perder 

seus contornos bem feitos: “linhas ou vibrações que se esboçam bem antes dos 

contornos”. Um campo social não para de ser animado por toda espécie de 

movimentos de descodificação e desterritorialização. 

Todo um rizoma, uma segmentaridade molecular que não se deixa 
sobrecodificar por um significante como máquina de recortar, nem mesmo 
atribuir a uma determinada figura, determinado conjunto ou determinado 
elemento (Deleuze e Guattari, 1996, p, 74). 

Em suma, dizem Deleuze e Guattari, tudo é político, porque tudo passará 

necessariamente por uma macropolítica e uma micropolítica. Se considerarmos os 

grandes conjuntos binários de sexos, por exemplo, percebe-se que há uma dupla 

dependência recíproca,  

pois os dois sexos remetem a múltiplas combinações moleculares, que 
põem em jogo não só o homem na mulher e a mulher no homem, mas a 
relação de cada um no outro com o animal, a planta, etc.: mil pequenos-
sexos (idem, p. 90). 

Dessa forma vemos que, não basta definir uma e outra como se estivessem 

separadas, do contrário, estão sempre funcionando juntas: há sempre um 

macropolítica das organizações com suas instituições, suas repartições, e 
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centralização de um poder, mas há sempre um fluxo que não se deixa organizar, 

que funciona por fugas e afeta “massas”, segundo velocidades e andamentos 

diferentes. 

Para Deleuze e Guattari, há ainda um fator muito importante, com relação ao 

vínculo entre a macropolítica e a micropolítica. Não é simplesmente que uma 

conviva com a outra, harmonicamente. O molecular funciona desestruturando as 

formas molares, ao mesmo tempo em que criando micropercepções, que são outras 

formas de percepção, de afecção, de distribuição desses afectos, etc. Enquanto que 

a macropolítica está preocupada em conservar as formas e as percepções, e 

organizá-las para que nada escape, a micropolítica está no nível da inventividade 

permanente dessas formas da segmentaridades duras; as barreiras das estruturas 

molares deixam de ser “limites precisos” e mergulham num meio molecular que as 

dissolve, “ao mesmo tempo que ele faz proliferar o chefe em microfiguras 

impossíveis de reconhecer, de identificar, e que são tão pouco discerníveis quanto 

centralizáveis” (idem, p. 91): um outro regime que não se confunde nem com os 

segmentos molares, nem com sua centralização. Para Deleuze, é o que ocorre com 

o fascismo. O fascismo implica um regime molecular, por mais que ele tenha 

inventado o conceito de Estado totalitário, e que por último tome tais proporções, 

não há como defini-lo apenas por um Estado totalitário, o qual só vale para a escala 

de uma macropolítica.  

O fascismo é inseparável de focos moleculares, que pululam e saltam de um 
a outro, em interação, antes de ressoarem todos juntos no Estado nacional-
socialista. Fascismo rural e fascismo de cidade ou de bairro, fascismo jovem 
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e fascismo ex-combatente, fascismo de esquerda e de direita, de casal, de 
família, de escola ou de repartição: cada fascismo se define por um micro 
buraco negro, que vale por si mesmo e comunica com os outros, antes de 
ressoar num grande buraco negro generalizado (idem, p. 92).  

Essa então é a grande questão que Deleuze e Guattari souberam constituir: 

por mais que a macropolítica sobreviva da ação de uma máquina abstrata binária, 

pela qual exerce sua força, ela não se apodera menos da força molecular, pois, será 

só a partir de sua molecularização que a força de uma macropolítica poderá tomar 

proporções muito maiores. Os centros de poder se definem por aquilo que lhes 

escapa muito mais do que pela sua zona de força. “É sempre do fundo de sua 

impotência que cada centro de poder extrai sua potência: daí sua maldade radical 

e sua vaidade” (idem, p. 108). O poder retira toda sua força das potências criadoras 

que ele não consegue controlar nem determinar, apenas convertê-las ao 

quadriculado do poder. 

Foi exatamente o que ocorreu com o fascismo italiano. Ele tornou-se tão 

poderoso porque soube infiltrar-se molecularmente, na forma de um “desejo de ser 

fascista”. É sempre de desejo que se fala. É sempre a partir do desejo que algo se 

produz, e também que se forma um agenciamento. No caso do fascismo, caiu-se 

na linha perigosa onde o desejo do déspota assemelha-se com o desejo do súdito, 

isto é, o desejo do déspota moleculariza-se e torna-se desejo dos súditos, como 

desejo de ser fascista. “Desejo do Estado, a mais fantástica máquina de repressão 

é ainda desejo, sujeito que deseja e objeto de desejo” (Deleuze e Guattari, 1976, 

p.253-261). Sempre é questão de desejo, como também é questão de desejo o 
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consumismo. O desejo reduzido a sujeito que deseja e objeto de desejo. Desejo 

que não mais deseja, passando a ser desejo do mercado.  

O desejo nunca é separável de agenciamentos complexos que passam 
necessariamente por níveis moleculares, microformações que moldam de 
antemão as posturas, as atitudes, as percepções, as antecipações, as 
semióticas, etc. [...] toda uma segmentaridade flexível que trata de energias 
moleculares e determina eventualmente o desejo de já ser fascista (idem, p. 
93). 

Com isso Deleuze indica para a força que tem a micropolítica, ao contrário 

da macropolítica que parece fraca, até o momento em que retira sua força, 

primeiramente, de uma micropolítica. Foi assim, com o fascismo, e também com o 

nazismo. “É uma potência micropolítica ou molecular que torna o fascismo perigoso, 

porque é um movimento de massa: um corpo canceroso mais do que um organismo 

totalitário” (idem, p. 92). Mas não só isso, ao mesmo tempo que Deleuze mostra a 

força que uma micropolítica tem de ser força revolucionário, ele mostra o quanto 

pode vir a ser perigosa, tão ou mais nociva do que uma macropolítica com os 

segmentos mais endurecidos. “As organizações de esquerda não são as últimas a 

secretar seus microfascismos. É muito fácil ser antifascista no nível molar, sem ver 

o fascista que nós mesmos somos, que entretemos e nutrimos” (idem, p. 93). Porém 

uma coisa é certa, é na micropolítica que decisões importantes são tomadas, tanto 

para a constituição de um regime com tanta força como foi o fascismo italiano, como 

para igualmente garantir as forças necessárias para destituir um regime dessa 

natureza. Então os movimentos moleculares podem servir como uma espécie de 

complemento a um macropolítica, mas também contrariar e furar a grande 

organização mundial. Como se uma linha de fuga sempre corresse entre os 
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segmentos, mesmo sendo minúscula num início, escapando de sua centralização, 

e de sua totalização. 

A sensação de que nada parece mudar em política é porque as verdadeiras 

mudanças só podem advir a partir das linhas de fuga, no nível de uma micropolítica 

ativa e constante. Pois, 

A política opera por macrodecisões e escolhas binárias, interesses 
binarizados; mas o domínio do decidível permanece estreito. E a decisão 
política mergulha necessariamente num mundo de microdeterminações, 
atrações e desejos, que ela deve pressentir ou avaliar de um outro modo. 
[...] Uma página curiosa de Michelet condena Francisco I por ter mal avaliado 
o fluxo de emigração que empurrava para a França muita gente em luta 
contra a Igreja: Francisco I viu nisso apenas uma afluência de possíveis 
soldados, ao invés de perceber aí um fluxo molecular de massa de que a 
França teria podido tirar proveito, assumindo a liderança de uma Reforma 
diferente daquela que se produziu52. Os problemas se apresentam sempre 
desse jeito. Boa ou má, a política e seus julgamentos são sempre molares, 
mas é o molecular, com suas apreciações, que a “faz” (Deleuze; Guattari, 
1996, p.102). 

Há pelo menos duas ideias instigantes nessa citação de Deleuze e Guattari. 

A primeira, em uma certa medida com um tom pouco confiante, afirma que as 

decisões políticas, de fato, são necessariamente tomadas no nível molar. Mas a 

segunda assertiva, a qual, também em certa medida, anula a anterior e lhe retira 

toda negatividade, é que o molar passa necessariamente pelas apreciações 

moleculares, isto é, é dela que a macropolítica retira toda a sua força. 

Ainda segundo a citação, Deleuze e Guattari parecem por toda a confiança 

nas forças moleculares, isto é, na potência de um devir-minoritário que não espera 

o futuro da revolução, ou o futuro de quais forem as decisões da macropolítica, mas 

                                                           
52Michelet, Historie de France, la Renaissance. 
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arrasta as formas maiores de organização política para um quantum de fluxo, 

segundo as apreciações menores. Os movimentos que agitam uma sociedade se 

apresentam assim, ainda que sejam “representados” como um marginalismo ou 

uma afronta perante os segmentos molares. Seria preciso buscar outras palavras 

que convenham melhor à composição molecular, em que se pode assinalar, numa 

linha de segmentos, um fluxo de quanta que se prolonga de uma a outra forma, e 

onde não se comporta mais segmentos. “Um fluxo mutante, convulsivo, criador e 

circulatório, vinculado ao desejo, sempre subjacente à linha sólida e aos segmentos” 

(idem, p. 95-6). Em suma, o molecular, a micropolítica não se define mais segundo 

a pequenez de seus elementos, mas pela natureza de sua “massa”: fluxo de quanta 

que não só se diferencia em relação à linha de segmentos molar, mas também não 

para de remanejar esses segmentos, de agitá-los. É novamente onde o poder da 

macropolítica se torna mais forte, isto é, quando se já está presente em fluxos de 

quanta, num nível que, em verdade, lhe escapa, mas, sobretudo é o que lhe 

fortalece. Por isso Deleuze e Guattari afirmam, que os centros de poder se definem 

por sua zona de impotência, por aquilo que não é mais do controle deles. Mas, 

justamente, como é aquilo que escapa os centros de poder, os quanta são também 

verdadeiras máquinas de guerra, que escoam, agitam e modificam a forma dos 

segmentos num fluxo de guerra ininterrupto; eles também são aquilo que não se 

captura e tendem a evadir-se dos códigos e portanto a recria-los incessantemente, 

em agenciamentos de desejo, que são do tipo máquinas de guerra. “As mutações 

remetem a essa máquina, que certamente não tem a guerra por objeto, mas a 
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emissão de quanta de desterritorialização, a passagem de fluxos mutantes (toda 

criação nesse sentido passa por uma máquina de guerra)” (idem, p. 112). Uma 

máquina de guerra, nesse sentido, é erigida contra um aparelho de Estado, que 

funciona como que por reteritorializações na linha sobrecoficante ou 

sobrecodificada. 

“Antes ser um minúsculo quantum de fluxo do que um conversor, um 

oscilador, um distribuidor molar!” (Deleuze; Guattari, 1996, p. 108), afirmam os 

autores veementes. Antes se agarrar, no sentido de operar na potência micropolítica 

– à custa de torna-se exterioridade selvagem – do que ser um conversor, no sentido 

de apropriar-se da potência molecular, no intuito de detê-la, corrompê-la, destituí-la 

ao máximo de sua potência mesma dando-lhe seu menor grau de potência. Mas 

haverá sempre uma molecularização irredutível ao molar, que escapa, que foge, 

que racha, e que não se deixa reduzir aos segmentos dessa natureza. Não são 

contradições, são fugas. 

Diz-se erroneamente (sobretudo no marxismo) que uma sociedade se define 
por suas contradições. Mas isso só é verdade em grande escala. Do ponto 
de vista da micropolítica, uma sociedade se define por suas linhas de fuga, 
que são moleculares (idem, p. 94). 

Deleuze, de toda forma, aposta então na potência dessas linhas de fuga que 

se formam numa sociedade, tem em ganhar proporções e atualizar as formas de 

vida então presente. A esquerda institucionalizada preocupada em não perder ou 

ganhar espaços de poder, vai perdendo o futuro pois perde a potência da 

molecularidade. Enquanto o capitalismo opera no presente, no molecular, para se 

reproduzir indefinidamente. Em Maio de 68 todos aqueles que julgavam em termos 
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de macropolítica, nada entenderam do acontecimento, porque algo escapava, “algo 

de inassinalável escapava”. A esquerda institucionalizada, “os homens políticos, os 

partidos, os sindicatos, muitos homens de esquerda ficaram com raiva [...] É como 

se tivessem sido destituídos provisoriamente de toda máquina dual que fazia deles 

interlocutores válidos” (idem, p. 95). Maio de 68 era molecular, e suas condições 

ainda mais imperceptíveis do ponto de vista de uma macropolítica.  

Dizemos, portanto, que as condições da política, na visão deleuziana, não é 

a de apostar nas decisões da macropolítica, no sentido de querer influir, discutir, dar 

opinião nos julgamentos e decisões molares, mas de fortalecer uma micropolítica, 

suas linhas de fuga onde, em verdade, os posicionamentos são definidos, 

apostando no mundo das microdeterminações, isto é, nesse plano que escapa aos 

centros de poder, mas que são decisíveis no plano das macrodeterminações. Um 

marginalismo prático, (Guillaume Le Blanc, 2012), aderido à possibilidade de 

desbloquear fronteiras, ou como formulado por Deleuze, um “fenômeno de borda”. 

Ali onde o território não deixa de fechar-se sob suas normas, sob seus 

estados de dominação, em função dos regimes de identificação, a verdadeira 

política, na visão deleuziana, segue sendo um esforço vital de descompressão das 

normas, de desterritorialização, e um poder de “desidentificação” engendrado pelas 

criações singulares e coletivas. 

Para Deleuze, a esquerda em nada se assemelha com governo, com Estado, 

ela está muito mais relacionada com a potência do molecular que não se deixa 
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capturar, identificar pelas formas molares. Os fluxos de quanta que forçam a 

atualização constante das estratificações molares e das padronizações de maioria, 

mas sem, contudo, deixar-se sobrecodificar, reterritorializar novamente, sem deixar-

se paralisar em novas formas de maioria, em suma, que não se deixa 

instituicionalizar. Por mais que seja inevitável ou até necessário que as decisões 

sejam tomadas na macropolítica, na forma de um direito adquirido, ou mesmo de 

uma posição de poder a ser ocupada, a esquerda é aquilo que não para nesse 

ponto, e segue em uma linha de variação contínua, isto é, segue na luta contínua 

contra as formas de aprisionamento da vida que as formas de poder impõem por 

todos os lados. 

Se por um lado há uma máquina abstrata de sobrecodificação constante dos 

fluxos, sendo ela que define uma macrosegmentaridade, ou o padrão de maioria; 

há, em contrapartida, os fluxos de descodificação, que traçam as linhas de fuga e 

que operam as novas formas de organização política, primeiramente em um nível 

molecular, segundo velocidades e andamentos diferentes. 

De modo que, a preocupação de toda sociedade será essa: sobrecodificar 

os fluxos descodificados produzidos na segmentaridade molecular, dando como 

resultado uma artificial unidade. Funcionará como aparelho de captura das 

máquinas de guerra selvagem que não se deixam padronizar, que não se deixam 

vencer e parar em protótipos já determinados, em contornos já delineados. Não vão 

deixa-lo experimentar em paz. Pois isso colocará toda a unidade em risco. 
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Será preciso toda uma cartografia, uma micropolítica dos desejos, todo um 

mundo de microdeterminações, operados por agenciamentos de desejo. Como 

subtrair desejos de poder? Os desejos fascistas? Para que se criem desejos 

revolucionários, maquinados a partir de um corpo a corpo, a partir das errâncias e 

experimentações – que é o mesmo que adquirir uma velocidade a partir da qual se 

é possível afetar e ser afetado, muito mais intensamente, desfazendo a estrutura 

molar ao mesmo tempo que criando outras formas de vida, assim nesse constante 

movimento? 

E assim caímos em um impasse tremendo, pois se continuamos sob o julgo 

da representação, o que fazer com aquilo em nós que não admite representação? 

Uma comissão de ética, ou de minorias resolve o problema? O que fazer com isso 

que não encontra acomodação nos aparatos estatais de representação institucional, 

nem se identificam com as formas de representação? 

Por ora, parece-nos que uma verdadeira política estaria mais próxima quanto 

possível dessas linhas de fuga que atravessam o fluxo de nossas vidas singulares, 

e que não esperam o futuro da revolução amanhã. 

Em conexão com o que o ser aumenta ou diminui seu grau de intensidade, 

passando por devires intensivos, devires de liberdade, devires menores, devires 

revolucionários? Qual política se correlaciona com essa essência conectiva do ser, 

trabalho de verdadeiras máquinas desejantes? No caso das revoltas na Turquia e 

no Brasil, já comentadas aqui – a derrubada das árvores do parque Gezi, no primeiro 



132 
 

caso, e o aumento de R$ 0,20 nas passagens do transporte público – algo 

aparentemente pequeno fez desembocar em sublevações de grandes extensões e 

que vem se tornando, ao que parece, uma rejeição generalizada à política moderna, 

programática, de maioria. E justamente por adquirem essa característica não-

programática, por serem mais ou menos espontâneas, que se relacionam 

amplamente com a singularidade de verdadeiros devires: 

O que nos precipita num devir pode ser qualquer coisa, a mais inesperada, 
a mais insignificante. Você não se desvia da maioria sem um pequeno 
detalhe que vai se pôr a estufar, e que lhe arrasta. (Deleuze; Guattari, 1997, 
p. 89). 

 

 

 

3.2 Devir-menor 

Mais do que criticar frontalmente o princípio majoritário e democrático, 

Deleuze revela sua natureza contraditória ao afirmar que estamos todos 

potencialmente destinados a nos tornar menores, já que, estamos sempre nos 

desviando, minimamente que seja, do padrão identitário maior e dando lugar a 

novas formas de individuação, num constante processo de variação, mas também 

de dessubjetivação, no sentido de livrarmo-nos do rosto como padrão identitário 

maior. 

Somos menores em potência, pois, a partir do que dialogamos com Espinosa, 

o ser tem toda a capacidade de produzir-se por ele mesmo, em um plano que não 



133 
 

é o de uma organização a priori, mas um plano que cresce em dimensões segundo 

as suas afecções e singularidades, plano de consistência. Conformar-se em 

contornos falsos, de maioria, não gera a alegria ontológica no ser, mas resulta em 

seu menor grau de potência – um poder de codificação agindo sob todas as suas 

potencialidades de ser em devir. A alegria tem lugar quando o ser se realiza nos 

encontros, numa proliferação de contágios, que não espera o futuro, mas tem 

apenas meio, intermezzo. Por isso, dizemos que o ser tem potencial a tornar-se 

menor, já que, por uma razão muito simples, constituir-se segundo um tal processo, 

num plano de consistência, preenche o corpo de alegria, como realização de uma 

potência de agir. Pois, tal como Deleuze se expressa, em seus Cours sur Spinoza, 

de 1978, “o corpo que nos afeta de tristeza somente nos afeta de tristeza na medida 

em que ele nos afeta sob uma relação que não convém a nossa” (Deleuze, 2012, 

p. 53). Do contrário, o corpo que nos afeta de alegria é sob condições que são a 

nossa, o que favorece a produção de outros praticas enunciativas, segundo o 

surgimento de novas afecções, novas sensibilidades, novas singularidades. 

Como menores, qualificamos essas práticas enunciativas – literárias, 

políticas, teóricas, filosóficas – que sabem criar uma nova linguagem em uma língua 

maior dominante, por exemplo, a língua oficial de uma certa História da filosofia, 

essa considerada também oficial, e, fazendo uso dessa língua, opera um trabalho 

por baixo, por dentro, arrastando a linguagem maior, oficial, a outros caminhos, 

operação que traduz-se como criação efetiva de novas formas de expressão; o que 
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concorreria a converter em revolucionárias as minorias às quais se encontram 

conectadas53. 

Dessa maneira, pensamos que será, sobretudo a partir do conceito de menor 

que, a nosso ver, a categoria do “político” se tornará problemática em todos os 

sentidos: tanto no sentido das forças de decodificação e criação que tem uma 

grande importância; tanto quanto desde o ponto de vista do que se entende “ler 

politicamente” Deleuze, como afirmamos anteriormente54. 

                                                           
53No caso da uma literatura menor como a de Kafka, ela estará criando novas formas enunciação 

coletiva também, em um meio onde as condições objetivas de uma tal enunciação faltam por todos 

os lados: “Porque a consciência coletiva ou nacional se encontra ‘a menudo inativa na vida exterior 

e sempre em vias de desagregação’, é a literatura a que se encontrará encarregada positivamente 

desse papel e desta função de enunciação coletiva e, incluso, revolucionária: é a literatura a que 

produz uma solidariedade ativa, apesar do ceticismo; e se o escritor se acha a margem ou apartado 

de sua comunidade frágil, esta situação o coloca tanto mais em capacidade de expressar outra 

comunidade potencial, de forjar os meios de outra consciência e de outra sensibilidade”: a máquina 

literária menor como máquinas revolucionárias. (Deleuze; Guattari, 2003, p. 40). 

54De que maneira Deleuze (considerando em grande medida o trabalho realizado junto com Félix 

Guattari) constituiu uma tal filosofia a partir de verdadeiros processos menores, mapeando outro 

caminho diferente do da História da Filosofia, ainda que, estando nela, apoiando-se nela, partindo 

dela; mas sempre levando-a a desterritorialização, indo além do permitido de suas barreiras, além 

dos seus próprios clichês? Queremos dizer, em que medida se encontra em Deleuze não 

simplesmente uma teoria política das minorias, mas uma possível politização de seu pensamento, 

até que ponto de podemos falar de uma enunciação política na filosofia de Deleuze? Era preciso sair 

do território permitido da história da filosofia, desterritorializar o pensamento, deixá-lo atingir a 

velocidade do devir, conectar-se a outras maquinarias: literárias, científicas – onde o termo máquina 

quer exatamente revelar nada mais do que a potência de produção e criação (de vida, de (re)criar a 

vida). Pois, como é sabido, Deleuze afirma essas três áreas do pensamento como essencialmente 

criadoras: a filosofia, criação de conceitos; a arte, criação de afectos e perceptos; e a ciência, criação 

de funções. Mas se ele sai do campo da criação de conceitos, não é para engajar-se em criar outra 

coisa, mas ainda assim, para potencializar, (re) criar a filosofia a partir desse fora. Pois, tal como 

Silbertin-Blanc (2010) afirmou, não é à toa que será a partir do trabalho Kafka. Por uma literatura 

menor, em 1975, onde aparecerá pela primeira vez a série terminológica minoridade-maior-menor, 

e onde Deleuze e Guattari se encontrarão confrontados, justamente a partir dessa experiência 

literária, com a questão teórica e prática das maneiras de escrever e ler. Pois as minorias longe de 

serem consideradas como: “‘objetos’ de reflexão, ou como “objetos” de conhecimento histórico, 
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Como um todo, a filosofia de Deleuze e Guattari parece apelar a práticas 

muito mais minoritárias. Para a política, consistiria em uma prática de afirmação e, 

sendo assim, de constituição do próprio ser, que significa, sobretudo, uma arte de 

desvio em relação ao padrão identificador e dominador de maioria: uma 

micropolítica ativa a partir de devires reais (os quais serão sempre minoritários), em 

detrimento de uma macropolítica que só pensa em termos da maioria. “Uma 

macropolítica e uma micropolítica, que não consideram absolutamente da mesma 

forma as classes, os sexos, as pessoas, os sentimentos” (Deleuze e Guattari, 1996, 

p.68). Serão como que duas formas bem diferentes de se manter as relações: a 

primeira estaria sempre de acordo com as formas instituídas (as classes sociais, o 

casamento), e com as máquinas binárias identitárias (homem-mulher, homem-

animal). A segunda estaria buscando uma relação de aliança, em busca sempre 

dos afectos, e realização de suas potências, o que Deleuze e Guattari 

denominariam devir-menor: 

Devir-menor é um caso político, e apela a todo um trabalho de potência, uma 
micropolítica ativa. É o contrário da macropolítica, e até da história, onde se trata 
de saber sobretudo como se vai conquistar ou obter uma maioria. (Deleuze & 
Guattari, 1997, p.89). 

O devir sem dúvida é um ponto central nessa proposta deleuziana, já que ao 

que parece, para Deleuze, os devires é o que existe de mais real no ser, ou seja, o 

                                                           
político ou sociológico, [serão antes] como posições e processos interiores a uma prática de escritura 

(para o caso literário), como processos interiores à linguagem e que condicionam uma transformação 

criadora dos regimes coletivos de enunciação”. (Silbertin-Blanc, 2010, p. 45-6). É assim que Deleuze 

e Guattari constituirão suas práticas filosóficas, como transformação criadora da própria linguagem 

filosófica, desterritorialização do território antecipadamente destinado a esse campo do pensamento. 
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devir enquanto constituição desde o exterior e exteriorização do ser; como resultado 

do que ele é tomado intensamente, isto é, suas afecções, suas singularidades.  

As singularidades são a única coisa, que, diríamos, capazes de “preencher” 

o ser. Mas essas singularidades, “longe de serem individuais ou pessoais” (Deleuze, 

2011, p. 124), no sentido de um sujeito ou mesmo de uma individualidade ainda por 

demais maciça, por demais “molar”, por demais majoritária; elas “presidem à gênese 

dos indivíduos e das pessoas”, o ser sendo, antes, absolutamente dependente 

dessas singularidades. 

Contra o poder que quer nos enfraquecer, dividir, adoecer, matar, 

mobilizemos a potência. Os nomes dos poderosos são rasgados pela e na história. 

A potência é o que fica, que ilumina as escuridões traçadas pelo poder. A potência 

é o que libera os devires de liberdade que não esperam o futuro da Revolução, isto 

é, não recaem na história, mas a ultrapassa. A história é sempre a história da 

macropolítica, e o devir, do contrário, de uma micropolítica ativa. Mas nada ainda 

foi bem explicado sobre a natureza dos devires. 

Quando em Mille Plateaux Deleuze e Guattari anunciam o projeto do devir-

menor como uma prática revolucionária capaz de responder aos axiomas do capital 

e todo o intolerável que se introduz na vida, no desejo e nas subjetividades, para 

além do campo da literatura no qual fora inicialmente conhecido, era para explorar 

desse conceito uma dimensão política extremadamente importante. 



137 
 

Não que o conceito, tal como apresentado inicialmente sobre a literatura de 

Kafka, em seu livro Kafka. Pour une littérature mineure (197555), não possua toda 

uma consequência política, pelo contrário, a enunciação da capacidade ética-

estética-política da literatura é também essencial para o projeto político de Deleuze 

e Guattari. Mas ele ganhará nas linhas de Mil Platôs um tom diretamente político, 

no sentido de poder se inserir nas malhas do poder constituído, tendo a potência de 

modificar suas formas já instituídas. Vejamos como os autores definem o conceito 

de devir, em uma passagem importante em Mil Platôs: 

Devir é, a partir das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos que 
se possui ou das funções que se preenche, extrair partículas, entre as quais 
instauramos relações de movimento e repouso, de velocidade e lentidão, as 
mais próximas daquilo que estamos em vias de nos tornarmos, e através 
das quais nos tornamos. É nesse sentido que o devir é o processo do desejo. 
(Deleuze; Guattari, 1997, p. 64). 

Para Deleuze só existe devires-menores, pois é sempre de um 

subdesenvolvimento que se devém algo, justamente porque, através do devir, quer-

se escapar, buscar uma saída, das formas maiores de identificação, dos padrões 

de identificação tanto dos rostos como dos corpos, na forma que vimos em capítulo 

anterior, a respeito da rostidade, e do Corpo sem órgãos. Devir-menor é uma prática 

que se insere no padrão maior para menorizar. Por exemplo, não existe devir-

homem porque o homem é maioria. Mas o homem ele pode entrar numa zona de 

vizinhança que lhe possibilite entrar em um devir-mulher. Nesse sentido. 

                                                           
55Data de sua primeira publicação: Minuit, 1975. 
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Entrar em um devir significa livrar-se das formas de representação, para 

tornar-se algo outro, algo que já estamos nos tornando, algo que o desejo maquina. 

Devir significa livrar-se da peste, dar seu salto. Devir é o que nos faz atravessar o 

muro das significações, desfazer-se do rosto, e dessa maneira tornar-se 

imperceptível; fazer corpo com as partículas que convém, preenchê-lo de 

intensidades. Escolher a partícula, escolher a vizinhança que vos afeta de alegria, 

isto é, preencher o corpo de intensidade, ao invés de esvaziá-lo dando-lhe seu 

menor grau de potência.  

Nesse sentido, todos os devires já são moleculares porque acontecem no 

nível das partículas, num plano de consistência que desfaz os sujeitos e as formas. 

O devir não significa uma regressão, como se poderia pensar de um adulto que 

passa por devires-criança, mas uma involução criadora que testemunha “uma 

inumanidade vivida imediatamente no corpo enquanto tal”. Deleuze também fala de 

uma espécie de “núpcias anti-natureza”, isto é, um corpo que sente e se constitui 

fora do “corpo programado”, fora do corpo com seus órgãos definidos. 

Devir não significa imitar, fazer parecer, representar. No caso do devir mulher 

no homem, não significa que ele irá se passar por mulher, porque isso estaria 

afirmando uma representação da mulher a priori. O devir é anti-representativo, em 

verdade, ele é justamente a linha de fuga da representação, aquilo que não se deixa 

representar. Devir é compor seu organismo com outra coisa, de tal modo que faça 

sair, do conjunto assim composto com uma organização das formas, liberando 
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partículas que serão femininas em função da vizinhança molecular nas quais elas 

entram. Evidentemente que essa outra coisa pode ser muito variada, irá depender 

de qual o escolhido no devir. Pois há sempre um escolhido ao qual se devém junto, 

para exemplificar, em outro caso, a baleia Moby Dick é o escolhido que irá 

desencadear o devir-baleia no capitão Ahab, no romance de Herman Melville 

chamado Moby Dick. Nesse caso, que é o do devir-animal, essa outra coisa que o 

arrastará pode ser: “o alimento natural do animal (a terra, e o verme), pode ser suas 

relações exteriores com outros animais [...], pode ser um aparelho ou prótese que 

o homem lhe impõe (focinheira, rédeas, etc.)” (idem, p. 66), pode ser qualquer dos 

afectos, das partículas do animal que vos afeta. Basta uma partícula para se entrar 

numa linha de desterritorialização que irá destituir ambos os possíveis “sujeitos” em 

questão. Todo devir é molecular. “Ninguém se torna animal senão molecular”. 

Ninguém torna-se-animal, no sentido do animal “real” molar tomado em sua forma, 

como se mudasse de espécie molar; não se trata de procurar a analogia ou a 

semelhança com o animal, não é imitação de um sujeito, nem proporcionalidade de 

forma. Trata-se da produção molecular do animal, “é em nós que o animal mostra 

os dentes” (idem, p. 67), sempre por vizinhança entre moléculas compostas, 

relações de movimento e repouso, entre partículas emitidas. A vizinhança, tal como 

Deleuze e Guattari afirmam, é uma noção “que marca a pertença a uma mesma 

molécula, independente dos sujeitos considerados e das formas determinadas” 

(idem, p. 64), as duas espécies de partículas dos sujeitos e das formas assim 

determinadas entram em vizinhança passando a pertencerem a uma mesma 
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molécula, formando uma tal zona de indiscernibilidade, zona de vizinhança ou co-

presença, “que faz com que seja impossível dizer onde passa a fronteira do animal 

e do humano” (idem, p. 65). Significa estar “fora do seu corpo programado”, 

enquanto forma pressuposta molar. 

Em suma, “o animal, a flor ou a pedra que nos tornamos são coletividades 

moleculares, hecceidades, e não formas, objetos ou sujeitos molares que 

conhecemos fora de nós e que reconhecemos à força de experiência, de ciência ou 

de hábito” (idem, p. 67). Mas também é preciso dizê-lo das formas humanas 

também, já o devir-mulher, ou devir-criança não se assemelham com a mulher ou 

com a criança enquanto entidades molares bem definidas, isto é, enquanto a mulher 

esteja apanhada numa máquina dual que a opõe do homem, enquanto marcada 

como sujeito, enquanto determinada por sua forma devida não estrutura molar. 

O que se conclui é que não basta ser menor para devir, é preciso constituir-

se, ou melhor, desconstituir-se, a partir dos devires:  

há um devir-mulher, um devir-criança que não se parecem com a mulher ou 
com a criança, como entidades molares bem distintas (ainda que a mulher 
ou a criança possam ter posições privilegiadas possíveis, mas somente 
possíveis, em função de tais devires) (idem, p. 67). 

O devir seria então, toda a negação de se ter um corpo programado, e 

também de um rosto programado com todas as significações e subjetivações 

esperadas por se estar introduzindo em tal rosto. O devir é o grito do corpo sem 

órgãos que não aceita a sua organização em estratos molares, de homem e mulher, 

ou homem e animal, ou ainda homem e vegetal, etc. Com isso, Deleuze desconstrói 
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toda espécie de certeza metafísica. O mundo do devir é um oceano onde se 

mergulha até um limite em que se testemunhe uma comunidade inumana mais do 

que uma comunidade simbólica edipiana. Quer dizer, a potência do devir é capaz 

de fazer pensar ou abrir a possibilidade da constituição de outras formas de vida, 

outros possíveis. E essa é então a potência política do devir, uma vez que pelas 

vizinhanças do corpo a corpo, a partir das relações com partículas outras por 

vizinhança, explodem-se as formas e sujeitos existentes e abre-se a possibilidade 

de constituição de outras formas de vida – nas relações que estabelecemos com 

tudo (com a sexualidade, com o trabalho, com o tempo) –, e que serão agora mais 

próximas daquilo que nos é atual, isto é, não o presente, mas aquilo que estamos 

nos tornando, um devir-outro. Podemos pensar, portanto, que todo devir é um devir-

outro, já que entramos nessa zona de vizinhança que faz com que saiamos do fundo 

de um buraco negro e do muro das significações para entrar nesse mundo de 

possibilidades outras que se abrem a partir do devir. 

Nesse sentido, na filosofia de Deleuze, há pelo menos duas proposições que 

se seguem da teoria do devir: uma de desvio das formas e sujeitos que somos, e 

outra de criação de outras possibilidades de vida, ou seja, a possibilidade de 

construir outra relação com a vida, devir-mundo, fazer mundo. 

Devir-menor é toda uma micropolítica ativa que passa primeiramente pelo 

corpo. O corpo que nos roubam para fabricar organismos oponíveis segundo os 

parâmetros de uma tal máquina dual. Vejamos como Deleuze e Guattari, mostram 
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como a máquina dual rouba nossos corpos, como se dá seu funcionando, a partir 

do exemplo do corpo da moça: 

Ora, é à menina, primeiro, que se rouba esse corpo: pare de se comportar 
assim. Você não é mais uma menininha, você não é um moleque, etc. É à 
menina, primeiro que se rouba seu devir para impor-lhe uma história, ou uma 
pré-história. A vez do menino vem em seguida, mas é lhe mostrando o 
exemplo da menina, indicando-lhe a menina como objeto de seu desejo, que 
fabricamos para ele, por sua vez, um organismo oposto, uma história 
dominante (idem, p. 69). 

Por isso que a única maneira que a mulher tem de escapar a essa máquina 

dual de dominação dos corpos, é à sua maneira, reconstruir seu corpo como corpo 

sem órgãos, processo inseparável de um devir-mulher ou da produção de uma 

mulher molecular. Entrar em uma linha de fuga ou linha abstrata que deslizem entre 

as ordens, entre as idades e os sexos molares, produzindo n sexos moleculares, 

em relação às máquinas duais que se atravessa de fora a fora. 

Sem dúvida, a moça torna-se mulher, no sentido orgânico ou molar. Mas, 
inversamente, o devir-mulher ou a mulher molecular são a própria moça. A 
moça certamente não se define por sua virgindade, mas por uma relação de 
movimento e repouso, de velocidade e lentidão, por uma combinação de 
átomos, uma emissão de partículas: hecceidade (idem, p. 69). 

Não é virgindade enquanto forma molar das significações dominantes que 

definem uma moça, mas ela certamente se define pelas afecções que é capaz, 

pelas partículas que emite no sentido de afetar o homem, levando-o a 

desterritorializar-se junto com ela, explodindo a máquina dual por dentro, 

destituindo-a de seu poder sobre os corpos.  

É a própria sexualidade que não se deixa capturar pelas formas molares, por 

uma máquina dual de identificação. A sexualidade se explica muito mal por uma 

organização dos sexos binariamente, e não se explica melhor por uma organização 
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bissexuada de cada um dos dois. “A sexualidade é a produção de mil sexos, que 

são igualmente devires incontroláveis”, emissão de partículas, n-sexos formando 

uma máquina de guerra potente pela qual o amor passa, e que não se deixa reduzir 

pelas máquinas duais de identificação. “É só quando o amor acabou, a sexualidade 

secou, que as coisas aparecem assim”, explicado binariamente, como luta dos 

sexos, briga de casal, etc. “A sexualidade passa pelo devir-mulher do homem e pelo 

devir-animal do humano” (idem, p. 71-2), porque é destituição do homem e da 

mulher, enquanto entidades molares, mas também do homem e do animal. Fugir 

das formas de identificação molares, tornando-se fluxo perpétuo que atravessa 

todas as máquinas duais, ou aparelhos de captura: onde se poderá chegar tomado 

em um tal processo de devir? 

Ser imperceptível é o fim imanente do devir, diz Deleuze e Guattari, quer 

dizer, constituindo zona de vizinhança com o mundo inteiro. Mas o que significa, 

portanto, devir-imperceptível, ao fim de todos os devires moleculares? Significa 

muitas coisas, mas, sobretudo, significa também ser indiscernível (assignificante) e 

ser impessoal (assubjetivo). 

E então há pelo menos mais uma característica importante do devir, o de 

subtração. Subtrair tudo que em nós é forma, sujeito. Porque devir-imperceptível 

significa primeiramente subtrair tudo que enraíza alguém em si mesmo, em sua 

molaridade. Diz Deleuze: “À força de eliminar, não somos mais do que uma linha 

abstrata, ou uma peça de quebra-cabeça em si mesmo abstrata” (idem, p. 73). Aqui 

há toda uma micropolítica a ser considerada, pois é conjugando, continuando com 
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outras, outras peças que se faz um mundo. No fundo, um devir todo mundo que põe 

em jogo o cosmo com seus componentes moleculares.  

Mas qual a potência política de um devir-imperceptível ou de um devir todo 

mundo? Passar imperceptível, o que isso resolve na opressão de nossas vidas 

cotidianas? A questão é que o devir é o que há de mais singular nas nossas vidas. 

Nós não nos sentimos representamos nas formas e sujeitos, porque a única coisa 

que pode falar sobre o sentido de nossas vidas é o devir. Devir todo mundo constitui 

um fluxo comunicante entre as coisas do mundo que instaura, nesse mesmo 

momento, agenciamentos concretos que constituem o mundo.  

Então se é como o capim: se fez do mundo, de todo o mundo, um devir, 
porque se fez um mundo necessariamente comunicante, porque se suprimiu 
de si tudo o que impedia de deslizar entre as coisas, de irromper no meio 
das coisas (idem, p. 74). 

Os padrões de maioria, formarão unidades que serão sempre artificiais mas 

que funcionam como máquinas de captura, porém máquinas de guerra são forças 

sempre exteriores a esses estados de dominação e identificação, pura exterioridade 

em si. Referimo-nos à potência de menorizar como o trabalho de verdadeiras 

máquinas de guerra. Trabalho de uma micropolítica ativa; trabalho subversivo de 

máquinas de guerra, que agenciam misturas perversas e novos envenenamentos: 

micro-agenciamentos que são espalhados como um vírus mundo afora, 

transmitindo um modo de vida não-fascista; a fim de criar, como dito, novas 

consciências, novas formas de se relacionar com o político e com o mundo. É um 

“fazer um filho por trás”, tal como Deleuze se expressa em Conversações sobre o 
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fazer filosofia; uma enrabada, fazer um monstro que já não vem empacotado e sim 

inventado. 

Parece estar claro que tal política, uma micropolítica, pensada a partir de 

Deleuze, estaria “muito longe de qualquer postura de porta-voz ou de maestro do 

pensamento” (Ramond, 2010, p. 15): uma política feita sem pregações, sem carros 

de som, sem comícios. Como é possível avaliar, todo esforço tanto em política como 

no pensamento de Deleuze foi, ao contrário, o de criar, ou, como ele gostava de 

dizer: “gaguejar em uma nova língua”. 

Temos que inventar e isso não está dado, se inventa fazendo, na contradição, na 
luta, no posicionamento, no envenenamento, nos diálogos, nos estudos e 
desenvolvimento do pensamento para além de um opiniosismo. Enfim a vida é 
extraída com muita luta, percepção, escuta e invenção e isso não pressupõe falta 
de alegria, afeto, e subversões perversas a todo tempo... (Bittencourt, Que 
fazer?). 

É nessa espécie de produção minoritária que uma tal política deleuziana 

aposta. Nessa capacidade de cada um de realizar suas potências, criando-se a si 

mesmo. Ao mesmo tempo de sua singularização e afirmação ontológica e desvio 

do padrão majoritário, o indivíduo, estará criando outras formas de se relacionar 

com mundo e com os outros indivíduos, e novas formas de entrar em conflito. Como 

reinventar nós mesmos, e com isso produzir um corpo de intensidades, longe da 

rostidade; e uma vida como obra de arte? Ao mesmo tempo em que reinventando 

as formas de se produzir a vida comum? 

Depois de gritarmos, e gritarmos mesmo de dor, o que fazer após esse 

eventum tantum? Deixar-se padronizar, maiorar novamente? Deixar-se 
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representar? Quem agora poderá representá-lo? Ao menos os mesmos de antes 

estarão impossibilitados. O que fazer após o grito disforme? 

Cada um dos dois será lançado de volta à sua segmentaridade dura: ele esposará 
a senhora que se tornou viúva, ela esposará seu noivo. Entretanto, tudo mudou. 
Ela alcançou uma linha de fuga, igualmente real, mesmo que se faça no mesmo 
lugar: linha que não mais admite qualquer segmento, e que é, antes, como que a 
explosão das duas séries segmentares. Ela atravessou o muro, saiu dos buracos 
negros. Alcançou uma espécie de desterritorialização absoluta (Deleuze e 
Guattari, 1996, p 69). 

De fato não existe resposta exata e muito menos pronta, para as questões 

acima. “Entretanto, tudo mudou”, como bem afirmaram Deleuze e Guattari a 

respeito dos personagens da novela de Henry James, “Na gaiola”. 

Para Deleuze, é necessário agora criar as novas condições, as novas 

possibilidades de vida e de relação. É preciso ser responsável diante do que nos 

acontece, e dar respostas a tanto. O risco é de deixar a própria vida sem resposta, 

enfiando-se em uma vida que já não corresponde às novas subjetividades 

suscitadas pelo acontecimento. 

Deleuze nos convida, sobretudo, a acreditar no mundo. Isso também significa 

acreditar que podemos constituir novos modos de ação política e de organização 

que tenham mais a ver com o próprio processo de nossas vidas, com os nossos 

devires menores. Uma verdadeira política, na visão deleuziana, nesse sentido, 

deveria se encontrar o mais próximo possível desses processos complexos, 

ininterruptos, contraditórios, enfim menores, de nossas vidas singulares. 

O “mal estar” em política decorre de que não nos reconhecemos na 

representação que está sempre em favor da maioria, mesmo quando não cansemos 
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de evocá-la; como um desenho que nunca alcança contornos bem definidos. Do 

contrário, sempre se encontra e se encontrará em deformação em relação ao 

desenho, que neste caso significa o padrão identitário. 

O maior não instaura sua hegemonia sem ser correlativamente trabalhada de 

dentro por tensões, conflitos, e também iniciativas criadoras, todos esses espécies 

de vetores que em suma animam uma politização imanente, constante, uma 

micropolítica ativa em uma linha de variação contínua. Nesse sentido, a teoria 

deleuziana das minorias traça uma problematização endógena que fragiliza 

interiormente a todo sistema de maioria: o minoritário são processos interiores a 

uma prática que condicionam uma transformação criadora. 

Pensamos, junto com Deleuze, que haverá sempre, em contraponto aos 

sistemas de padronização, de maioração, exterioridades incapturáveis ou 

singularidades selvagens, conforme a concepção de Deleuze e Guattari (1996), que 

não se submetem e produzem territórios existenciais não apreendidos, a partir de 

um processo micropolítico de minoração.  

Para Deleuze, o menor corresponde a um esforço em desidentificar, em 

microagitar formas já tidas como certas, e até naturais. É transformar aquilo que 

vem a ser um estado de coisas, em processo criativo de produção de territórios 

existenciais incapturáveis por estar sempre em variação contínua. 

Todos tendem a adicionar variações a esse modelo representativo, 

ininterruptamente. Tendo isso, Deleuze questiona: “ora, a variação contínua não 
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seria precisamente isto, essa amplitude que não para de extrapolar, por excesso ou 

por falta, o limiar representativo do padrão majoritário?” (Deleuze, 2010, p.59). Essa 

variação que todos nós tendemos a adicionar ou a faltar em relação ao padrão é o 

“devir menor de todo mundo em oposição ao fator majoritário de Ninguém” (idem, 

p. 59). 

A partir disso, a política possui ao menos duas concepções na filosofia de 

Deleuze: uma entendida como desvio e outra como criação. O desvio do padrão de 

maioria; e depois, a criação em um processo contínuo de si e, portanto, também, 

criação de outras formas de se relacionar com a política e com o mundo. O problema 

que se segue a essas duas proposições ou concepções de política em Deleuze é o 

seguinte: como formar uma política que foge por todos os lados, que não tende a 

formar unidade ou que não seja apenas alcançar um direito, uma lei, que favoreça 

aos objetivos da luta, mas, do contrário, uma prática política que, a cada momento 

pretende marcar o caso, o singular, o inusitado, até o clandestino, o nômade da 

estepe, sempre na borda das instituições reconhecidas, e mesmo, secreto, 

imperceptível, anômico? 

Mas, ao que se sugere, Deleuze parece não criticar os ganhos na forma de 

direitos ou leis, mas que a luta deva persistir no menor. E também o clandestino 

está nas margens, não fora do mundo; estar às margens não significa fora do 

mundo. Pensar um política sobre esses termos significa, em suma, “fazer fugir um 

sistema como se cava um túnel” (Deleuze; Parnet, 2004, p. 51). Um tal sistema que 

nos é dado como acabado, terminado, naturalizado; torná-lo pois um processo, o 
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qual estaria aderido a uma prática micropolítica de fazê-lo vibrar, de deformar os 

seus contornos bem feitos. Isso seria, para Deleuze, o mais próximo e real que 

temos. 

Minorar é procurar o seu subdesenvolvimento diante da imposição de maioria 

Standart de onde se subtrai um devir que, por conseguinte, será necessariamente 

devir-minoritário, a partir da fórmula N-1; através da qual resultará em verdadeiros 

atos de criação que aparecerão como espécies de anomalias diante dos estratos 

majoritários da ordem social. 

N-1, trabalho de menorização, de subtração de todas as formas de 

padronização, de captura, de rostidade. Subtrair é a devida operação a ser feita. 

Desvencilhar-se, liberar-se aos poucos. Produzir os desejos capazes de liberar os 

devires de liberdade. Ir aos poucos conseguindo isso e ganhando em potência de 

vida, é uma luta. E no fim, tornar-se imperceptível. 

Contudo, é preciso atentar, pois, há sempre a possibilidade de ser capturado, 

de ter o seu menor grau de potência, de transformar-se novamente em padrão de 

maioria. Mas será que no momento no qual já não existe, vencida pelas maquinas 

burocráticas, binárias ou de rostificação, a máquina de guerra então testemunhe ao 

máximo sua irrefutabilidade; enxameie em máquinas de pensar, de amar, de morrer, 

de criar, dispondo de forças vivas ou revolucionárias capazes de recolocar em 

questão o estado triunfante? 



150 
 

Como produzir-se no sentido de tornar-se incapturável, como adquirir tal 

velocidade, como seria esse movimento de estar entre? Desse modo, como seria 

produzir-se como obra de arte e produzir a vida como obra de arte? Como não 

deixar o desejo ser canalizado e, sendo assim, ser utilizado como máquina de 

poder, ou invés de máquina de potência? 

Produzir-se como obra de arte, produzir a vida como obra de arte a partir de 

uma conexão com o corpo do mundo. Conectar seu corpo às afecções do mundo e 

do tempo: devir o mundo. Transformar-se em um laboratório do mundo. E tudo isso 

não parece estar tão distante, já que a conexão com o mundo é inevitável, seja por 

um plano de organização ou por um plano de consistência. Como ultrapassar “o 

morno face a face das subjetividades significantes”, e conectar-se por partículas de 

movimento e repouso, que não é senão o mesmo que amar. “Um amor vivo, não 

subjetivo, no qual cada um se conecte com os espaços desconhecidos do outro sem 

entrar neles nem conquistá-los (Deleuze; Guattari, 1996, p. 59)”. 

Há toda uma maquinaria social conservadora que quer fazer crer que o 

pensamento não é importante, que a arte é um comércio qualquer, que a ciência é 

uma mística de fácil consumo, que a filosofia é inútil e aristocrática, que a política é 

um amontoado de factoides. Mas há as minorias persistentes e alegres que não 

entregam a ferradura e estão na luta criativa e emancipadora. 

Tal fabricação é da ordem de verdadeiras máquinas desejantes que operam 

suas próprias forças de invenção afirmando potências do viver. O desejo não é algo 
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naturalizado, ao invés, ele deve ser mapeado, fabricado a partir de sua errância, de 

suas impressões e expressões. “Conectar, conjugar, continuar: todo um “diagrama” 

contra os programas ainda significantes e subjetivos” (Deleuze; Guattari, 1996, p. 

24). 

O que se sugere, o que se extrai dessa aproximação a filosofia de Deleuze é 

a ideia de pensarmos uma política que caiba as vozes dos nossos devires 

singulares, os quais não nos parecem serem meramente produzidos pelo 

imaginário, ou serem meramente fantasiosos; mas, do contrário, parece-nos não 

existir nada mais real do que eles. 

 

 

 

3.3 As sociedades de controle 

 

Sabe-se que Deleuze só tem um texto no qual fala sobre a configuração de 

uma forma de sociedade nova que seguiria a forma das sociedades disciplinares, 

analisadas por Foucault em Surveiller et punir56. Nas sociedades de controle, assim 

denominadas por Deleuze, “trata-se apenas de gerir sua agonia e ocupar as 

pessoas, até a instalação das novas forças que se anunciam” (Deleuze, 1992, p. 

224). Paralisa nossos músculos, nos afeta de tristeza. 

                                                           
56 Foucault, Surveiller et punir, éditions Gallimard, 1975. 
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Sabemos que as armas envelhecem é preciso sempre buscar novas armas. 

“Não cabe temer ou esperar, mas buscar novas armas” (idem). Mas o que o poder 

faz é justamente nos dar o medo, paralisa todos com assombração do medo, 

administra nossos medos e assim nossas vidas. Dá-nos sempre meios mais 

seguros, mas também mais isolados para habitar ou ambientes de imunidade, como 

descreve contemporaneamente o filósofo alemão Peter Sloterdijk. Sendo o maior 

exemplo desses espaços de imunidade os shoppings centers, que por coincidência 

se propagam descontroladamente no mundo inteiro. Sempre ambientes com ar 

condicionado e bastante segurança para sentir-se confortável, mas também isolado 

do mundo. 

Assim é que se a sociedade de controle, tal como Deleuze propõe pensar a 

sociedade contemporânea, é tão somente a organização da proibição do devir, a 

verdadeira política estaria na liberação do desejo e do devir (Badiou, 2010). 

As sociedades de controle nos alegram em vender a felicidade em forma de 

produtos e espaços imunizatórios a habitar, em forma de conforto material e 

existencial. Mas a felicidade é condição dos bem aventurados da Terra, por isso 

está ligada ao poder. A ela opomos a alegria, como uma força que pode ser 

produzida por qualquer um. Pois, enquanto a felicidade é quantitativa, podendo ser 

medida, a alegria é qualitativa, intensiva, diagramática. Enquanto a felicidade se 

opõe à tristeza, a alegria pode ser uma transmutação da tristeza. Enquanto a 

felicidade pode ser capturável pelo poder, a alegria é incapturável por qualquer 

sistema. Enquanto a felicidade é acomodamento, a alegria é revolucionária. 
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Talvez uma das melhores teses para a política em Deleuze seja, sobretudo, 

ética: acreditar no mundo e extrair alguma coisa de alegre do que nos acontece. E 

assim, vamos deixando de ser molengas-tristes e servos e devindo uma espécie de 

Roberto Benigni, no filme La vitta è bela, que até no campo de concentração ou na 

guerra produz linhas de riso e alegria. 

 

 

 

3.4 Acontecimento e História:  

devir-democrático, devir-revolucionário... 

 

O que mais importa aos devires são as combinatórias, os entrecruzamentos. 

Combinam-se e se entrecruzam porque, dentre outros, carecem de uma finalidade 

última, de um ‘dever chegar a ser’, uma meta ou um lugar a ser alcançado. Os 

devires não evoluem porque isto remeteria a um princípio estruturante, 

transcendente, e o devir é imanente. 

Nós nos tornamos ou “devimos” algo que sentimos ou desejamos. E é no 

devir que se dá o acontecimento, outro conceito chave para pensar a política, 

segundo Deleuze. Antes de ser parte da história, os acontecimentos são como a 

névoa não-histórica, onde nada pode ser previsto ou direcionado, mas 

simplesmente experimentado. Experimentação é sempre o que se está fazendo – o 
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novo, o notável que substituem as pretensões de verdade última. E o que se está 

fazendo não é o que se acaba, nem o que se pode prever um fim. Os 

acontecimentos não são eternos, não preexistem algures, criam-se, há que criá-los, 

por composição de elementos heterogêneos. 

Criar algo novo é a experiência do indivíduo com o mundo, é afirmação do 

ser em relação com o mundo: devir todo mundo. Aqui, portanto, há uma declaração 

veemente de Deleuze antihistoricista, que seria a partir dessa distinção crucial que 

há entre história e devir. Segundo essa distinção, Deleuze enuncia que o devir é 

mais importante que a história, e que a verdadeira política passa, sobretudo pelo 

devir.  

O acontecimento como ruptura da linha histórica, marca, de uma só vez, o 

que nos é agora intolerável, ponto de não retorno, deparamo-nos com o que não 

queremos mais voltar, com o que não queremos mais na vida. Somos outro, 

estamos devindo outro. O acontecimento seja bem mais fácil elaborarmos nossos 

“verdadeiros problemas”, ou seja, aquilo que de fato nos sufoca, aprisiona nossos 

corpos, nossas vidas. O acontecimento libera o gritos, dores e também cantos em 

meio ao intolerável. 

Trata-se de detectar no presente não a parte do ser, mas a do devir. É tudo 

uma questão de palavras, porque segundo uma inspiração foucaultiana57 de 

                                                           
57 Refere-se ao trabalho de Michel Foucault num estudo sobre Kant: a ideia da filosofia como ontologia do 

presente. FOUCAULT, Michel. Qu’est-ceque les lumières? [1984] In:Ditsetécrits II (1976-1988). Paris, 

Gallimard, 2001. 
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Deleuze o Atual é o Novo, o lado virtual do presente, o devir-outro do presente: o 

presente é o que somos, mas o atual é o que já estamos deixando de ser. Em suma, 

um acontecimento não existe fora de sua efetuação, mas também as ultrapassa, 

sobrevive a elas, na forma de um virtual perfeitamente consistente no plano de 

imanência. 

Porque para Deleuze o virtual não se opõe ao real, mas ao atual. O que opõe 

ao real é o possível. Pois, se o possível não possui realidade, podendo ser realizado 

ou não, e só por esse processo adquiriria realidade. Por outro lado, o virtual não 

carece de realidade, o processo característico do virtual é a atualização. A realidade 

e a atualidade são processos diferentes, uma vez que a atualidade é só uma parte 

da realidade, inconcebível na sua contínua criação ou recriação sem a outra parte, 

a atualidade é o que estamos nos tornando, é a realidade em ato, e com esse ato, 

o desenvolvimento de virtualidades que definem a realidade em sua pura imanência.  

De fato, essa diferença entre o virtual e o possível, na filosofia de Deleuze, 

não é uma questão meramente terminológica, antes toda a concepção da realidade 

está em jogo. Não basta dizer que o possível não tem realidade, há um outro 

aspecto fundamental nessa afirmação. Conceber o processo ontológico como 

realização de possíveis, é negar, em última instância, toda a criatividade, toda a 

criação de novidade no mundo, uma vez que uma “nova” realidade já preexistiria, 

idealmente, como possibilidade. “Nenhuma diferença há entre o existente e o não-

existente, nenhuma criação na passagem de um ao outro, se o existente já era 

possível, se, precisamente, existia já como possibilidade” (Sousa Dias, 1995, p. 91).  
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Cada vez que colocamos o problema em termos de possível e de real, 
somos forçados a conceber a existência como um surgimento bruto, ato 
puro, salto que se opera sempre atrás de nossas costas, submetido à lei do 
tudo ou nada (Deleuze, 1988, p. 340). 

Do contrário, quando afirma-se a produção ontológica segundo a atualização 

de estados virtuais, corresponde a dizer que será necessário criar as condições de 

sua atualização, isto é, o acontecimento vê-se como uma estado problemático 

virtual, um problema em que suas soluções entrarão sempre em um processo 

criativo. “O virtual tem a realidade de uma tarefa a cumprir, como de um problema 

a resolver; é o problema que orienta, condiciona, engendra as soluções, mas estas 

não se assemelham às condições do problema” (Sousa Dias, idem, p. 92). Só a 

afirmação do movimento ontológico enquanto realização pela atualização permite 

percebe-lo enquanto criação e criação simultaneamente de existência e de 

possíveis: não é a realidade que se constitui enquanto realização dos possíveis, são 

os possíveis que são criados continuamente segundo as circunstâncias concretas, 

sempre novas, da atualidade. 

É na própria realidade que se <<abrem>> possibilidades, não preexistentes, 
como linhas eventuais de actualização de acontecimentos virtuais 
revolucionários, quer dizer, como <<linhas de fuga>> ou de modificação da 
realidade existente (idem, p. 93). 

Diríamos, ou ainda, como devires-revolucionários que não esperam o futuro 

da Revolução na forma de um possível preexistente a ser realizado na história. Mas 

antes buscam linhas de fuga as formas de poder que aprisionam a vida por todos 

os lados.  
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Perguntamos então, quando, em que condições se tem lugar um 

acontecimento, que se irrompe na história: 

Desta vez, dir-se-á que um prato se fende. Mas de facto é quando tudo vai 
bem, ou tudo vai melhor na outra linha, que a fenda se dá nesta nova linha, 
secreta, imperceptível, marcando um limiar de resistência, ou a ascensão de 
um limiar de exigência: já não se suporta o que se suportava antes, ainda 
ontem; a repartição dos desejos mudou em nós, nossas relações de 
velocidade e de lentidão modificaram-se, assalta-nos um novo tipo de 
angústia mas também uma nova serenidade. Os fluxos mudaram: é quando 
a vossa saúde está melhor, a vossa riqueza mais assegurada e o vosso 
talento mais firmado, que se dá o pequeno estalo que vai obliquar a linha. 
Ou o contrário: começam a ficar melhor quando tudo estala na outra linha, 
imenso alívio (Deleuze; Parnet, 2004, p. 153). 

Dessa citação de Deleuze o que podemos concluir é que não há motivos 

exatos, nem condições necessárias para que se tenha lugar o acontecimento. Como 

são nas condições do início de um devir, basta qualquer coisa, algo mesmo 

aparentemente insignificante, como ocorreu segundo o caso no Brasil: o aumento 

das passagens em R$ 0,20 (vinte centavos de Real), aparece como o estopim, 

aquilo que te faz gritar, e dizer, “daqui não passamos”; e, de repente, quando tudo 

parecia que ia bem, surge uma onda de mal-estar generalizado que contagia, se 

prolifera. Instalamo-nos no acontecimento sem saber muito bem o que fazer, mas 

vamos fazendo e ao fazer vamos impondo os novos problemas, que exigem novas 

soluções a serem engendradas. Pois tal como aponta Zourabichvili (2000) o 

acontecimento deixa de ser realização de uma possível (projeto revolucionário) para 

ser uma abertura imprevisível de possíveis. 

É sempre uma questão de velocidade, rapidez ou lentidão, que não para de 

arrastar as formas e as funções, as formas e os sujeitos, para deles extrair partículas 

e afectos. Toda uma micropolítica das afecções, das micropercepções, dos 
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contágios. Só há vizinhanças que lhe arrastam a outras percepções que não são 

mais as de um sujeito. 

Devir-minoritário é um caso político, e apela a todo um trabalho de potência, 
uma micropolítica ativa. É o contrário da macropolítica, até da História, onde 
se trata de saber sobretudo como se vai conquistar ou obter uma maioria 
(Deleuze; Guattari, 1997, p. 89). 

Qual a nova simbiose, novas potências e novas afecções, ou quais os novos 

agenciamentos, que instigariam devires-minoritários, devires de liberdade? 

Por isso, Deleuze nos lembra de que, após a suscitação de um 

acontecimento, é preciso ser responsável diante do que nos acontece, ou seja, é 

preciso criar os novos vínculos com a vida: novas afirmações, novas relações, 

consonante aos novos afectos, as novas percepções e micropercepções suscitados 

pelo acontecimento. Pois, pode ser que nada mude ou pareça mudar na história, 

mas tudo muda no acontecimento, e nós mudamos no acontecimento. 

O acontecimento é um fenômeno de vidência, como se a sociedade visse de 

repente o que tinha de intolerável e ao mesmo tempo a possibilidade de algo 

distinto. “É uma questão de vida. O acontecimento cria uma nova existência, produz 

uma nova subjetividade (novas relações com o corpo, com o tempo, com a 

sexualidade, com o meio, com a cultura, com o trabalho...)” (Deleuze, Guattari, 

2007, p. 213). Mas no acontecimento nada está dado é preciso que a sociedade 

agarre esse momento, deseje a mutação e crie os dispositivos coletivos 

correspondentes, que são criação de novas possibilidades de vida, novas maneiras 

de afetar e ser afetado, respondendo as suas novas sensibilidades. E é 
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potencialmente possível responder ao acontecimento precisamente porque é 

impossível viver com o que agora é intolerável.  

Há, aí, uma responsabilidade especial, diversa daquela dos governos e dos 

sujeitos principais, responsabilidade propriamente revolucionária. Não se é, aqui, 

responsável por nada, nem por ninguém; não se representa nem um projeto nem 

interesses de uma coletividade (já que tais interesses estão precisamente mudando, 

e que não se sabe ainda bem em que sentido). Se é responsável diante do 

acontecimento. (Zourabichvili, 2000, p. 345). 

Deleuze dá o exemplo de Maio de 68 e fala da incapacidade da sociedade 

francesa de assimilar esse acontecimento. Todo o possível foi enclausurado, tido 

ora como marginalizado ora como caricaturado. No escrito intitulado Maio de 68 

nunca ocorreu, Deleuze afirma que a crise atual da França deriva diretamente da 

incapacidade da sociedade francesa de assimilar Maio de 68. 

Hoje vemos como as pessoas de Longwy se apegaram a suas instalações 
siderúrgicas, os produtores de leite as suas vacas, etc.: que outras coisas 
poderiam fazer, visto que todo dispositivo para uma nova existência, para 
uma nova subjetividade coletiva, tinham sido esmagado por antecipação 
pela reação ante o 68, tanto a esquerda como a direita (Deleuze; Guattari, 
2007, p. 214). 

Assim, Deleuze fala em uma diferença fundamental que há entre a morte do 

devir e a morte “da vida” que é a morte propriamente dita, sobre a linha da história. 

Já a morte do devir é quando não soubemos corresponder, não soubemos dar as 

respostas conformes às novas subjetividades, às novas percepções fomentadas 
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pelo acontecimento, ou seja, quando não fomos capazes de criar as novas 

condições, as novas relações correspondentes. 

Sempre com a prudência necessária, para que o fracasso não seja deixar-se 

reconstituir, capturar novamente em formas e sujeitos. Pois, há sempre o perigo de 

um devir-minoritário ser capturado como outro padrão de maioria. Como, por 

exemplo, as formas de política que visam a tomada do poder, isto é, a conquista da 

maioria. “Mas ‘como conquistar a maioria’ é um problema inteiramente secundário 

em relação aos caminhos do imperceptível” (idem). Como diz Deleuze, em outra 

ocasião, “a experimentação é involutiva”. Até onde involuir, é uma questão difícil. 

Até que ponte? Se há um ponto a se chegar. Sabe-se que se entra em uma outra 

velocidade, abandonado, perdendo, reduzindo, simplificando até o imperceptível, o 

clandestino. Até que se tenha somente uma pura potência de afetar e ser afetado, 

cada vez mais aberto a tanto. “Devir, é devir cada vez mais sóbrio, cada vez mais 

simples, devir cada vez mais deserto, e por isso mesmo povoado” (Deleuze; Parnet, 

2004, p. 41). 

Aceitar mergulhar no oceano dos devires do pensamento deleuziano é, 

portanto, pensar que nada está dado. Temos que inventar, e se inventa fazendo, na 

luta, no posicionamento, nos contágios e também no desenvolvimento do 

pensamento, em contraposição a posicionamentos e opiniões espontâneas e 

clichês. 
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A história não é experimentação, é tão somente um conjunto de condições 

mínimas quase negativas, diria Deleuze, que tornam possível a experimentação, o 

devir. Quer dizer que, sem a história a experimentação permaneceria 

indeterminada, incondicionada; mesmo que continue sendo impossível pensar uma 

finalidade no movimento de experimentação. 

Todos os processos de criação ou de experimentação são devires, linhas não 

históricas, anti-históricas, movimentos de fuga às condições existentes, de que a 

história só pode captar a corporização em estados de coisas, mas sem nunca poder 

prever a sua formação, o seu processo.  

Pode ser que nada mude ou pareça mudar na história; mas no acontecimento 

tudo muda e nós mudamos com ele.  

Antes de qualquer fim esperado de uma grande Revolução, as pessoas já 

deviram-revolucionárias. É que as revoluções sobrevivem às suas ‘vitórias’. O 

sucesso de uma revolução só reside nela mesma, ou seja, precisamente nas 

vibrações, nos enlaces, nas aberturas que deu aos homens no momento em que se 

fazia, e que compõem em si um monumento sempre em devir (...) A vitória de uma 

revolução é imanente, e consiste nos novos liames que instaura entre os homens, 

mesmo se estes não duram mais que sua matéria em fusão e dão lugar rapidamente 

à divisão, à traição. (idem, p. 229). 
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Pretendemos com esse trabalho traçar caminhos para pensar a política 

contemporaneamente, ainda que alguns críticos afirmem que o pensamento político 

de Deleuze relaciona-se aos movimentos históricos de sua época58. Tentamos 

mostrar como as ferramentas conceituais deleuzianas permitem pensar as 

condições da política hoje, para além dos limites espaço-temporais em que foram 

criadas. Ora, ao passo que as formas liberais de governo cada vez mais se afirmam 

no cenário político, quer no nível macropolítico (nas formas de Estados e instituições 

ao serviço dos axiomas liberais), quer no nível de uma micropolítica na captura das 

subjetividades, vemos como os movimentos de resistência, movimentos sociais, ou 

mesmo partidos políticos manifestam dificuldades em enfrentar um tal cenário que 

contemple esses dois lados. É nessa medida que o conceito de devir menor é valido 

hoje, na medida em que propõem uma maneira de articular uma macro e uma micro 

política. Pois, como se pode ver segundo Deleuze, o devir menor não é o 

simplesmente marginal, mas consiste em uma prática orientada para a criação de 

condições de possibilidade para outras formas de pensamento, outras formas de 

vida. Tentamos mostrar ainda que só uma política engajada em tais devires, na 

forma de um devir-clandestino, por exemplo, é capaz de responder aos processos 

complexos e paradoxais de nossas vidas singulares, ao mesmo tempo em que é 

capaz de influir nas decisões da macropolítica, fazendo-a transbordar de 

micropercepções, microagitações, afectos, etc. Então, tentamos pensar nesse 

                                                           
58 Maurizio Lazzarato em entrevista não publicada, maio de 2013, em Londres, apenas citada no trabalho de 

Susana Caló, Devir autônomo e imprevisto: por novos espaços de liberdade, Lugar comum, nº 41, p. 95-102. 
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trabalho a forma de uma política que não se resumisse à conquista de espaços de 

poder, ao valor da maioria ou a formação de consenso. Buscamos pensar uma luta 

política imanente, focada no caso, as singularidades, e que está numa luta 

constante contra todas as formas de poder (molares e moleculares) que aprisionam 

a vida, o desejo e o devir por todos os lados. A política, nesses termos, é sinônimo 

de resistência, desvio e criação. 

Seguindo tais proposições, no capítulo primeiro, que o pensamento político 

de Gilles Deleuze deve ser avaliado em relação a sua própria concepção e prática 

da filosofia. Pois, para Deleuze, a filosofia já se constitui como uma prática política, 

no sentido nietzschiano, enquanto criação de conceitos intempestivos, isto é, como 

uma espécie de resistência “agindo contra nosso tempo, e desse modo agindo em 

nosso tempo em benefício de um tempo por vir”. Para Deleuze, a filosofia serve para 

propor questões e problemas. O exercício do pensamento, não deveria desembocar 

em posicionamentos, opiniões, discussões, e sim em criações conceituais. 

Igualmente será para a política, ela não deve ser pensada, para Deleuze, como 

governo da maioria, escolha do melhor regime, mas como criação de outras 

possibilidades de vida, que respondam ao intolerável na vida. Pois criar é resistir. 

Tentamos apontar, ainda no capítulo primeiro, de quais maneiras, ou a partir 

de quais perspectivas Deleuze fala sobre a política em sua obra. A política pode ser 

entendida como resistência às formas de poder, e ao sentimento de vergonha de 

ser homem, nos termos descritos por Primo Levi. Mas, ao mesmo tempo, a política, 

na visão deleuziana, pode ser entendida como desvio e criação, no sentido de 
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buscar linhas de fuga e assim criando a possibilidade de outras formas de vida, 

numa espécie de devir-mundo. De todas as maneiras que a política se apresenta 

na obra de Deleuze, privilegiamos a ideia de política como desvio. Pois, se a 

sociedade de controle é tão somente a organização da proibição do devir, afirma 

Badiou (2010), a política é a arte de introduzir os desvios, ou ainda, um estado de 

variação contínua nos diferentes regimes do comum. 

Daí a importância dos conceitos de maior/menor para entender a proposição 

política em Deleuze. O menor surge como uma espécie de desvio e resistência ao 

padrão majoritário. Como uma espécie de potência que seria capaz de desfazer, no 

nível molecular, as formas de poder de eixo majoritário. Ao mesmo tempo o menor 

surge associado à criação, segundo linhas de fuga, que possibilitam experimentar 

e pensar outras possibilidades de vida, quando a vida já se encontra aprisionada 

por todos os lados pelas formas de poder. 

O capítulo segundo teve a proposição de falar desse eixo maior discorrendo 

sobre as formas de poder que aprisionam a vida, o desejo e o devir. Para tal, 

utilizamos alguns conceitos deleuzianos, como por exemplo, o de corpo sem órgãos 

(para expor as formas como o corpo nos é roubado pelas máquinas duais de 

identidade dos sexos, assim formados em oposição, sendo o corpo sem órgãos a 

constituição de um corpo de intensidades que grita contra as formas de sua 

organização). Mas principalmente problematizamos o conceito de rostidade, foi um 

guia para tornar mais claro o pensamento político de Deleuze. A máquina de rosto 

se encontra associada aos nossos impasses, à “medida de nossas submissões, de 
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nossas sujeições” (Deleuze; Guattari, 1996, p. 59), e permite assegurar a 

significância e a subjetivação como estratos organizadores que funcionam também 

como uma organização da proibição do devir e do desejo. 

No capítulo terceiro, discutimos o eixo menor, na forma do devir-menor, como 

o modo de pensar a política propriamente deleuziana, capaz de resistir e re-criar 

formas de vida que escapem ao eixo maior. Nessa medida, tratamos o devir-menor 

como um processo capaz de traçar linhas de fuga, dando folego para constituir a 

vida de outra forma possível, isso significa também, constituí-la como obra de arte. 

Só a potência do devir é capaz de operar uma verdadeira “desrostificação”, 

liberando de algum modo “cabeças pesquisadoras” (idem) que desfazem em sua 

passagem os estratos, que atravessam os muros de significância e iluminam 

buracos de subjetividade, e conduzem os fluxos em linhas de desterritorialização 

positiva ou fugas criadoras. 

 

* 

A questão é que Deleuze parece chamar-nos a atenção para essa 

micropolítica como potência de resistência e criação. Assim, nos convida a devir-

menores, numa luta permanente contra todas as formas de poder que aprisionam a 

vida. Uma luta constante, e quiçá trágica, isto é, sem resolução possível. Mas que 

outra saída temos, já que o capitalismo e todas as formas de poder se modificam 

constantemente, inclusive se apropriando das potências menores (o que Deleuze 
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chama de poder de recuperação do capitalismo). É preciso então sempre criar e 

recriar, em uma linha de variação contínua. Tal como diz Lawrence, em quem 

Deleuze se apoia livremente: “Acho que as velhas armas apodrecem, façam novas 

e sejam certeiros” (In: Deleuze; Parnet, 2004, p. 51). 

Para Deleuze, a política se constitui como um questionamento menor das 

normas, isto é, uma atenção ao que se vem introduzir de menor no maior. Ali onde 

o território não deixa de fechar-se sob suas normas, sob seus estados de 

dominação, em função dos regimes de identificação (o maior), a verdadeira política, 

na visão deleuziana, segue sendo um esforço vital de descompressão das normas, 

de desterritorialização, e um poder de “desidentificação” engendrado pelas criações 

singulares e coletivas. Deleuze nos convida a uma visão da política capaz, em 

suma, de expressar o comum sem perder o contato com as coisas singulares, com 

nossas vidas reais, cotidianas correntes, e de toda forma, nunca banais. 

A política que nos proporia Deleuze seria então a de permanecer no devir-

menor, buscando novas armas, em uma linha de variação contínua, em uma luta 

contínua, longe das formas de identificação do eixo majoritário. Deleuze chega a 

falar, nesse sentido, de um devir-imperceptível, que não se deixa identificar. 

O mal-estar em política que experimentamos, a sensação que nada parece 

poder mudar encontra em Deleuze uma linha de fuga enquanto compreendemos 

que as verdadeiras mudanças só podem advir a partir da política do menor, a partir 

desses processos complexos, singulares, contraditórios, que são os devires de 
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nossas vidas singulares. Algo em nós não se sente representado pelas políticas do 

eixo-maior. A luta, a resistência deve ser produzida segundo o eixo menor, só a 

partir dele pode-se responder verdadeiramente ao intolerável.  

Se Deleuze fala de temas clássicos da filosofia política, como autonomia, 

liberdade e revolução, nunca o faz no sentido de uma meta que deva ser alcançada, 

mas como algo que deve ser permanentemente e imanentemente articulado a partir 

dos devires que nos atravessam, segundo processos que desarticulam o padrão 

maior, linhas de fuga que liberam novos graus de potência ou de liberdade. 

Outras hipóteses de trabalho surgiram no decorrer da escrita que podem vir 

a animar pesquisar futuras, tais como: 1) o conceito de vida, na obra de Deleuze, 

que tem um lugar marcante em sua obra, mereceria um estudo pormenorizado; 2) 

a preocupação com a invenção do novo; 3) sua fuga de um plano de transcendência 

a um plano de imanência, tanto no fazer filosófico, como político; 4) a relação com 

Espinosa e a sua política dos afectos, a alegria como força revolucionária, etc. 5) 

por fim, a análise das sociedades de controle, e todas as questões que tal análise 

levanta, por exemplo, sobre os espaços de imunidade, sobre as atuais políticas do 

medo gerida hoje, sobre as relações entre controle e consumo, etc. 

Em resumo, o nosso trabalho continua em aberto na medida em que 

percebera uma questão que tanto nas ruas como na academia, durante os dois 

últimos anos deu-lhe e continua a dar-lhe lugar: “Como mudar o mundo sem tomar 

o poder?” A filosofia de Deleuze faz ecoar essa pergunta para nós. Afastando-se 
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das formas de democracia representativa enquanto via privilegiada de constituição 

da política hoje em dia, Deleuze desloca nossa atenção (e nessa medida privilegia), 

para as manifestações de devires-democráticos, que tem lugar, um pouco por todas 

as partes, na contramão da macropolítica. Nesses devires está em jogo uma política 

do e no corpo, onde cada gesto, cada palavra, cada olhar, conta. Ações quase 

imperceptíveis rasgando a maldade, a besteira, a estupidez, que a filosofia 

deleuziana retoma, problematiza e relança para um tempo por vir que não tenha a 

forma de utopia, mas alimenta a vitalidade do devir. 
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