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Resumo 

 

 

Esta dissertação pretende delinear o eixo condutor de um estudo 

interessado em problematizar o modo como relações políticas e 

subjetivas nos envolvem como partícipes do capitalismo 

contemporâneo. Para tanto, procuraremos compreender como as obras 

de Gilles Deleuze e Félix Guattari, seja do interior da crítica filosófica, 

seja do interior da crítica psicológica, circunscrevem a complexa 

relação entre o modo de produção capitalista e certas linhas de 

efetuação que atravessam clínicas psicológicas. A escolha desses 

autores não se deu por exclusão de inúmeros outros, mas 

principalmente porque certas reflexões e determinados conceitos 

presentes em seus escritos mostram-se ainda decisivos na 

caracterização contemporânea de uma problemática merecedora da 

atenção na clínica psicológica. 
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Para tanto, este estudo dedica-se à investigação da constituição 

político-subjetiva do presente. Procurando localizar micro 

emaranhados que nos envolvem no socius e que nos ligam a um 

complexo processo de mundialização econômica, cultural e subjetiva 

que se traduz em políticas capazes de instrumentalizar a vida. 

Entendemos que essa instrumentalização da vida implica dinâmicas 

diretamente ligadas ao funcionamento do desejo e que, 

provavelmente, essa implicação corresponda a políticas de 

subjetivação produtoras de sintomas não apenas vinculados ao 

registro nosológico da psicopatologia, como também à sintomatologia 

de uma civilização. 

Desta forma, este estudo talvez nos ajude a configurar condições 

de interferências1 possíveis dentro do que se pode chamar 

genericamente de capitalismo, observando, na mesma medida, a 

máquina capitalista em seu domínio extensivo e intensivo de relações 

de forças, compreendendo suas capturas e a extensão de suas 

reverberações nos corpos. 

                                                 
1 Neves, Cláudia E. Abbês Baeta. Interferir entre desejo e capital. Tese de doutorado pela PUC/SP, São 
Paulo, 2002. 
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Abstract 

 

 

This research intends to delineate a study interested in analyse and 

evaluate the way as relations politics and subjective involve us as 

informing of the capitalism contemporary. For in such a way, we will 

look for to understand as the workmanships of Gilles Deleuze and Félix 

Guattari, either of the critical interior of a philosophical one, either of the 

critical interior of the psychological one, they circumscribe the complex 

relation enters the way of capitalist production and certain lines of 

efetuação that cross psychological clinics. The choice of these authors 

was not given for exclusion of innumerable others, but mainly because 

certain reflections and determined concepts gifts in its writings still 

reveal decisive in the characterization problematic contemporary of an 

deserving one of the attention in the psychological clinic. Thus, this study 

the inquiry of the politician-subjective constitution of the gift is dedicated 

to it. Looking for to locate the micron become entangled that in involves 
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them in socius and that in they bind them process to a complex of 

economic mundialização, cultural and subjective that if translates politics 

capable to instrumentalizar the life. We understand that this 

instrumentalização of the life directly implies on dynamic to the 

functioning of the desire and that, probably, this implication corresponds 

the producing politics of subjetivação of symptoms not only tied with the 

nosológico register of the psicopatologia, as also to the sintomatologia of 

a civilization. Perhaps of this form, this study in it helps them to inside 

configure conditions of possible interferences that if it can call generically 

capitalism, observing, in the same measure, the capitalist machine in its 

extensive and intensive domain of relations of forces, understanding its 

captures and the extension of its reverberações in the bodies. 
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Os dragões não permanecem. Os dragões são apenas a 

anunciação de si próprios. Eles se ensaiam eternamente, jamais 

estréiam. As cortinas não chegam a se abrir para que entrem em 

cena. Eles se esboçam e se esfumam no ar, não se definem. O 

aplauso seria insuportável para eles: a confirmação de que sua 

inadequação é compreendida e aceita e admirada, e portanto – 

pelo avesso, igual ao direito – incompreendida, rejeitada, 

desprezada. Os dragões não querem ser aceitos. Eles fogem do 

paraíso, esse paraíso que nós, as pessoas banais, inventamos – 

como eu inventava uma beleza de artifícios para esperá-lo e 

prendê-lo para sempre junto a mim.  Os dragões não conhecem o 

paraíso, onde tudo acontece perfeito e nada dói nem cintila ou 

ofega, numa eterna monotonia de pacífica falsidade. Seu paraíso é 

o conflito, nunca a harmonia.  

 

Caio Fernando Abreu. 

Os Dragões não conhecem o Paraíso. 
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Introdução 

 

Vive-se a atualidade num sentido de uma categórica devastação 

social no que concerne ao mal-estar que se instala nos corpos e se 

explicita nas mais variadas dobras e redobras de políticas econômicas. 

Assistimos, estarrecidos, às convulsões expostas cada vez mais 

claramente nas subjetividades esgotadas 2 lançadas pelo capital. 

O interesse pelo estudo do Capital acentua-se cada vez mais 

através da constatação da sua capacidade de funcionar como um 

instrumentalizador da vida. Ele instala modos de percepção ou mesmo 

de normalização de desejo da mesma forma que equipa fábricas, 

escolas ou territórios.  

Para Guattari, muito além da alienação social, o capitalismo se 

apodera das cargas de desejo que a espécie humana traz em si, justamente 

                                                 
2 Deleuze, Gilles. El agotado In Revista Confines nº 3, Buenos Aires, setembro de 1996, pp. 99-105. 
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porque ele coloca diretamente no trabalho funções perceptivas, afetos e 

comportamentos inconscientes agenciando-os em razão de uma economia 

molecular de desejo que ultrapassa consideravelmente a das classes operárias 

no sentido sociológico3. 

Na história da humanidade e da constituição do presente, o que 

fala na linguagem, o que trabalha e consome na economia, o que vive 

na vida humana é o homem e, por esse motivo, ele também teria 

direito a um devir tão positivo quanto o dos seres e das coisas. Desde 

que existem seres humanos e que vivem em sociedade, o homem isolado ou em 

grupo, se tenha tornado objeto da ciência – isso não pode ser considerado nem 

tratado como um fenômeno de opinião: é um acontecimento na ordem do 

saber. 4  

Tendo em vista esta afirmação, Foucault nos conclama a pensar 

o contemporâneo como quem busca uma experimentação que atinja os 

interstícios dos acontecimentos, não relegando nosso presente 

circunscrito apenas à experimentação e busca pela descoberta de si-

mesmo, mas primeiramente, por uma atitude crítica permanentemente 

                                                 
3 Guattari, Félix. La Révolution Moléculaire. Éditions Recherches, 1977. Tr. br. de Suely Rolnik 
incluindo seleção, prefácio e notas: Revolução Molecular: pulsações políticas do desejo. Brasiliense, São 
Paulo, SP, 2ª ed. 1985, p. 206. 
4 Foucault, Michel. Les mots et les choses – Une Archéologie des Sciences Humaines, por Éditions 
Gallimard, Paris, 1966. Tr. br. de Salma Tannus Muchail: As palavras e as Coisas, 8ª ed., São Paulo: 
Martins Fontes, 1999, p. 477. 
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ativada em nosso ser histórico, implicado diretamente na invenção de 

si.5  

O que se pretende abordar aqui é o próprio trabalho clínico 

sinalizando as linhas que efetivam a clínica psicológica. Entendendo 

que essa clínica da qual partimos vem sendo atormentada, ou mesmo 

atravessada, pela impossibilidade atual de existir fora do sistema 

capitalista. 

Ao desenvolver essa idéia, se percebe que há uma tensão entre a 

tal de descoberta de si – importante, é claro, pois é sempre necessário 

saber o que fazem da gente, o que estão fazendo do nosso si, a que 

processos de subjetivação estamos sendo submetidos – e a tal de 

invenção de si, sem a qual aquela descoberta, conquanto necessária, não 

é suficiente. O lado invenção de si, ao postular que talvez possamos 

interferir nos processos que constituem nossas variadas subjetivações, 

(seja por meio de guerrilhas contra nós mesmos, como diria Deleuze, isto 

é, contra as potências que nos invadem, seja por meio de lutas por 

novos direitos etc.) implica um envolvimento subversivo com as 

                                                 
5 Foucault, Michel. Qu’est-ce que les lumières? In: Dits et Écrits. Paris: Éditions Gallimard. Vol IV, 
1994, pp.562-578. 
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relações de força que marcam a presença da subjetividade nas formas 

do saber e nos dispositivos de poder. 6 

Mostrar que macro e micro são indissociáveis é mostrar a 

indissociabilidade entre desejo e capital, mostrá-los como habitando o 

mesmo plano e é nele e com ele que temos que trabalhar e lutar 

produzindo interferências e resistências. Interferir pelo meio porque 

tudo se dá no enrosco e na afirmação da indissociabilidade entre 

macro e micropolítica. 

 Partindo da discussão do plano de produção e do plano de 

imanência  o que vemos é o entrelaçamento desejo e capital, imanência 

e produção se enroscando o tempo todo. Pois bem, como pensar 

estratégias de interferir que não nos façam afastar deste ponto 

paradoxal em que nós estamos todos inseridos?  Como se agitam as 

estruturas afim de uma micropolítica dos possíveis? 

                                                 
6 Deleuze, Gilles. Désir et plaisir, Magazine littéraire (“Foucault aujourd’hui”), nº 325, out. de 1994, pp. 
59-65. Tr. br. de Luiz B.L. Orlandi: Desejo e prazer. Cadernos de subjetividade, Núcleo de Estudos e 
Pesquisas da Subjetividade do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC/SP. 
São Paulo: EDUC, número especial, junho de 1996, pp.13-25. 
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Nos Interstícios do Poder 

 

A força-forma 

A questão do poder tem sido colocada insistentemente como 

problemática da contemporaneidade. Se essa questão se coloca, isso 

não se deve absolutamente à vontade subjetiva de pensadores, 

filósofos ou psicólogos, mas justamente porque ela própria se impõe7. 

O poder está sempre presente e se repõe diferentemente a cada 

configuração histórica.  

Apoiado nesta noção, Foucault parte da concepção nietzscheana 

de correlação de forças8 para desenvolver mais precisamente a idéia de 

relação de forças imediatamente conectadas à idéia de forma. Para 

                                                 
7 Foucault, Michel. “A Filosofia Analítica da Política”, em Ditos & Escritos. Ética, Sexualidade e 
Política. Org. de Manoel de Barros Motta e tr. br de Elisa Monteiro e Inês Autran Dourado Barbosa. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2004, pp. 37-55. 
8 Segundo Deleuze, Nietzsche considera que uma força é sempre algo que se relaciona com outra força. 
Para essa relação é fundamental a vontade de poder. Trata-se de um elemento interno às forças, que serve 
para sintetizá-las, relacioná-las, permitindo às mesmas tornarem-se dominantes em relação a outras 
forças. Ver: Deleuze, Gilles. Nietzsche e a Filosofia, Portugal, Ed. Rés, p.78. 
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Foucault, há sempre relações de forças e não é possível concebê-las 

sem as formas dominantes que decorrem delas. 

A conexão entre o par força-forma é clara e muito bem expressa 

através dos questionamentos quase que didáticos levantados por 

Deleuze: Sejam as forças do homem, imaginar, conceber querer..., etc.; com 

que outras forças elas entram em relação, em tal época, e para compor que 

forma?9 E mais adiante: É uma questão de formas e de forças. As forças estão 

sempre em relação com outras forças. Sendo dadas as forças do homem (por 

exemplo ter um entendimento, uma vontade...), com que outras forças elas 

entram em relação, e qual a forma que daí decorre como “composto”?10  

Em resumo, ao admitirmos a leitura deleuzeana, o que está 

sendo proposto por Foucault é que, para se reconhecer algo como 

força, necessariamente deve haver relação com outra força e daí surgir 

um composto – uma forma. A partir desses arranjos, as formas 

produzidas nas relações de força são capazes de se manter 

provisoriamente enquanto permanecerem as relações de forças que as 

produziram. 

Segundo Deleuze, Foucault experimentou um certo silêncio 

sintomático após a publicação de A vontade de saber atravessado pelo 

                                                 
9 Deleuze, Gilles. Pourparlers, Paris, Minuit, 1990. tr. br. de Peter Pál Pelbart: Conversações, RJ, Ed. 34, 
1992, p. 113 
10 Idem Ib. pp.124-125. 
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sentimento de estar se fechando cada vez mais nas relações de poder. 

Silva afirma que Foucault deve, provavelmente, ter percebido um 

equívoco: as relações de poder, tal como vinham sendo analisadas e 

concebidas, não estariam aprisionando o sujeito? E prossegue: 

 

Mesmo concebendo que onde há poder existem sempre 

resistências, as análises do poder segundo o modelo estratégico 

pareciam produzir sempre uma mesma conjuntura: o poder se 

reestrutura, se altera, cria novos dispositivos, novos 

posicionamentos táticos, novos objetivos estratégicos. As 

resistências vão sendo lentamente assimiladas, enfraquecidas, 

codificadas, esvaziadas. Em cada relação, após inúmeras lutas e 

combates, o poder parece triunfar como dominação, o sujeito 

parece alterar-se para outra coisa igualmente dominada.11 

 

A concepção das relações de força em Foucault é um dos pontos 

mais importantes de seu pensamento. O princípio da relação é 

justamente o constitutivo das forças. Assim sendo, não é possível 

conceber a idéia de força sem a noção de relações. Da mesma forma, a 

existência torna-se inconcebível descolada da idéia de poder. Não é 

possível pensar num estilo de vida como um fora absoluto do poder ou 

                                                 
11 Silva, Márcio. Subjetividades no pensamento de Foucault. Dissertação de Mestrado. Programa de 
Estudos Pós-Graduados de Filosofia. PUC/SP, 2001, p.48. 
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uma vida que não sofra infiltração ou investimento pelo poder. A 

própria existência cruza-se permanentemente com o poder, fustigando 

e agenciando novas forças que materializam o poder. Viver é uma 

experiência de provocação. 

 

 

Modelos de agenciamento coletivo e as práticas de poder 

 

Foucault Diferenciou momentos de formação social assinalando 

modelos de agenciamento coletivo ao longo da história do sujeito. As 

sociedades de soberania na época clássica e as sociedades disciplinares nos 

séculos XVII e XIX implicam em maneiras distintas pelas quais os 

indivíduos ou as coletividades se constituíram de acordo com as 

relações de força em jogo nos períodos que as compreendiam. 

As sociedades de soberania12 pressupunham um estado despótico 

abstrato segmentarizado que foram lentamente substituídas por um 

outro regime numa transição progressiva, o das sociedades disciplinares. 

                                                 
12 Deleuze explicita as sociedades de soberania segundo o regime da propriedade privada e do 
desenvolvimento da produção mercantil, buscando monopolizar mais do que organizar a produção. A 
própria vida é apropriada pelo regime que assume um caráter decisório sobre ela. Ver: Deleuze, Gilles. 
Lautre Journal, maio de 1990, republicado com o título “Post-scriptum sobre as sociedades de controle”, 
em Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, pp. 240-247. tr. br. de Peter Pál Pelbart: Conversações, RJ, Ed. 34, 
1992, p.219. 
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Orientadas por espaços fechados, as sociedades disciplinares13 

constituíam o projeto ideal dos meios de confinamento, fossem eles a 

família, a escola, a fábrica e até mesmo o hospital ou a prisão, o 

indivíduo estaria determinado a transitar de um espaço fechado a 

outro conduzido pelas leis específicas de cada espaço. 

Conhecido como grande pensador das sociedades disciplinares, 

além de examinar como as disciplinas foram desenvolvidas, Foucault 

examinou ainda sua transformação segundo o desenvolvimento da 

sociedade industrial e o aumento da população. Ele foi, de fato, um 

dos primeiros a dizer que as sociedades disciplinares era aquilo que 

estava sendo deixado para trás. A disciplina, que era eficaz para manter o 

poder, perdeu uma parte de sua eficácia. Nos países industrializados, as 

disciplinas entraram em crise.14 O confinamento já não funciona mais e 

são as sociedades de controle que estão substituindo as sociedades 

disciplinares. Borroughs inicia a análise dessa situação e a palavra 

controle é a que vem designar este novo monstro.  

                                                 
13 A respeito das sociedades disciplinares Deleuze visualiza especialmente no espaço-fábrica a dinâmica 
dos meios de confinamentos sinalizando sua capacidade de concentrar; distribuir no espaço; ordenar no 
tempo; capacidade de compor no espaço-tempo uma força produtiva cujo efeito deve ser superior à soma 
das forças elementares. Idem. Ib. p.219. 
14 Foucault, Michel. “A Sociedade disciplinar em crise”, em Ditos & Escritos. Estratégia, Poder-Saber. 
Org. de Manoel de Barros Motta e tr. br de Vera Lúcia Avellar Ribeiro. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2003, p. 268. 
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Deleuze propõe15 aprofundar o estudo dessas três práticas de 

poder: o soberano, disciplinar e, sobretudo, de controle. Curiosamente, no 

estudo destas práticas não é possível apontar um regime mais duro 

que outro, ou mais tolerável, qualquer que seja o modelo vivido, é 

apenas no interior de cada um deles que se dão as sujeições ou 

liberações que lhe são imanentes. 

Com efeito, é possível falar aqui de processos de subjetivação. 

Cada uma dessas práticas de poder implica justamente nesses 

processos quando se considera as diversas maneiras pelas quais os 

indivíduos ou as coletividades se constituem. Eles são tanto mais 

variáveis conforme o são as épocas e as regras pertinentes a elas. E, 

uma vez mais, na medida em que o poder, tema pelo qual Foucault 

nutria especial afeto, a todo o momento lança e retoma cada um desses 

processos submetendo-os a relações de força.  

Um processo de subjetivação seria isso, uma operação pela qual 

indivíduos ou comunidades se constituem como sujeitos, à margem dos 

saberes constituídos e dos poderes estabelecidos, podendo dar lugar a novos 

saberes e poderes.16 São novos tipos de acontecimentos, acontecimentos 

                                                 
15 Deleuze, Gilles. Foucault, Paris, Minuit, 1986. Tr. port. de José Carlos Rodrigues: Foucault, Lisboa, 
Vega, 1987. Tr. br. de Claudia Sant’Anna Martins: Foucault, São Paulo, Brasiliense, 1988. 
16 Deleuze, Gilles. Lautre Journal, maio de 1990, republicado com o título “Post-scriptum sobre as 
sociedades de controle”, em Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, pp. 240-247. tr. br. de Peter Pál Pelbart: 
Conversações, RJ, Ed. 34, 1992, p.188. 
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que não se explicam pelos estados de coisas que os suscitam, ou nos 

quais eles tornam a cair.17 

Desta forma, cada uma dessas práticas compõe de alguma 

maneira aquilo que exprime a produção capitalista contemporânea, 

em especial as disciplinas e o controle. Esses modelos sociais 

encontram-se em correspondência com convulsões que 

acompanharam as oscilações econômicas e subjetivas, a partir das 

políticas capitalistas que remodelaram a existência dos sujeitos. Por 

exemplo, os diferentes meios de confinamento característicos da 

sociedade disciplinar, são, podemos dizer a partir de Deleuze, 

variáveis independentes de uma linguagem analógica. Ao passo que os 

diferentes modos de controle, os controlatos, são variações inseparáveis 

de um sistema geométrico variável, cuja linguagem é numérica e 

binária.  

 

Os confinamentos são moldes, distintas moldagens, mas os 

controles são uma modulação, como uma moldagem auto-

deformante que mudasse continuamente, a cada instante, ou 

como uma peneira cujas malhas mudassem de um ponto a outro. 

18 

                                                 
17 Idem. Ib. p.218. 
18 Idem. Ib. pp.220-221. 
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Isso fica muito claro quando se compara o espaço-fábrica dos 

meios de confinamento à empresa dos modos de controle. O corpo da 

fábrica busca fundamentalmente, um ponto de equilíbrio específico 

reunindo sua força interna, ele quer ao mesmo tempo estabelecer o 

máximo de produção para o mínimo possível de remuneração ou 

salário. Agenciando os indivíduos a esse corpo único da fábrica, o 

patronato extraía daí uma dupla vantagem, a de vigia da massa, mas 

também dos sindicatos que pretendiam mobilizar a massa de 

resistência. Entretanto, na sociedade de controle a empresa substituiu 

a fábrica, esforçando-se em impor uma profunda modulação para os 

salários, uma espécie de metaestabilidade, introduzida pela rivalidade 

que a própria empresa incita como se fora motivação, excelente 

motivação que contrapõe os indivíduos entre si e atravessa cada um, 

dividindo-o em si mesmo.19 

Ora, o fator determinante na distinção dessas duas sociedades é 

apontado por Deleuze como sendo o dinheiro20, ou melhor, a maneira 

pela qual cada um desses regimes se relaciona e trabalha com ele, o 

que os diferencia com mais precisão. A moeda cunhada em ouro, 

                                                 
19 Idem. Ib. .p.221 
20 Idem. Ib.  p.222. 
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característica das disciplinas, assumia o papel de medida padrão, 

indispensável para o capitalismo do século XIX, isso porque ele é de 

concentração, para a produção, e de propriedade. A fábrica é um meio 

de confinamento: o capitalista é aí o dono dos meios de produção, mas, 

eventualmente, pode também ser proprietário de outros espaços 

concebidos por analogia, como a escola ou até mesmo a casa familiar 

do operário. Por outro, as sociedades de controle relacionam-se ao 

dinheiro por trocas flutuantes, modulações que fazem intervir como cifra 

uma percentagem de diferentes amostras da moeda. Esse capitalismo não é 

mais dirigido para a produção, é um capitalismo de sobre-produção 

que vende serviços e compra ações, voltado para o produto, isto é, 

para a venda ou para o mercado. 

Não é sem humor que Deleuze sugere o nome de um animal 

para cada uma dessas sociedades a velha toupeira é o animal dos meios de 

confinamento, mas a serpente é o das sociedades de controle (...) contudo, os 

anéis de uma serpente são ainda mais complicados que os buracos de uma 

toupeira.21 

                                                 
21 Idem. Ib. p. 226. 
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E nessa zoologia curiosa cada uma dessas bestas corresponde a 

variações da estratégia de produção dominante no arranjo orgânico do 

capital.  

 

Passamos de um animal a outro, da toupeira à serpente, no 

regime em que vivemos, mas também na nossa maneira de viver 

e nas relações com outrem. O homem da disciplina era um 

produtor descontínuo de energia, mas o homem do controle é 

antes ondulatório, funcionando em órbita, num feixe contínuo. 22

                                                 
22 Idem. Ib. pp.222-223. 
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A serpente capital 

 

As vertentes do paradoxo 

 

Deleuze se utiliza da imagem da serpente para caracterizar as 

atuais modulações do capitalismo contemporâneo23, seus movimentos 

sinuosos e ondulatórios, suas estratégias operatórias que constituem a 

imanência entre o capital financeiro e os processos de produção e 

reprodução social da existência. 

Nessa configuração histórica do contemporâneo se intensifica 

um funcionamento paradoxal da estratégia de produção capitalista, 

um paradoxo que pode ser esboçado, como sugere Orlandi, numa 

potência tão acentuada que é capaz de articular e mesmo levar a cabo 

conjunções praticamente ilimitadas entre as forças presentes ou 

                                                 
23 Deleuze, Gilles. Lautre Journal, maio de 1990, republicado com o título “Post-scriptum sobre as 
sociedades de controle”, em Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, pp. 240-247. tr. br. de Peter Pál Pelbart: 
Conversações, RJ, Ed. 34, 1992, p.222-223. 
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atuantes no homem e os mais variados miniconjuntos do seu universo 

ambiente ao mesmo tempo em que a humanidade nunca viveu tão 

sistemático, cotidiano e envolvente sucateamento. 24 

Foucault e Deleuze nos ajudam a apreender que a produção 

social da existência é tecida, assim como a existência, em meio a 

complexidade das combinações entre as forças presentes ou atuantes 

no homem (como pensar, dizer, sentir, etc) e as forças do fora, expressão 

esta que para eles, a partir de Blanchot, mas também de Simondon, empregam 

para dizer, cada um a seu modo, as dimensões de imersão do humano, 

dimensões em que o próprio humano encontra as condições de sua variável 

constituição. 25 

As combinações de forças no homem e de forças do fora 

produzem uma força dominante a cada configuração histórica tecida e 

marcada por imbricações especiais dos processos de saber, poder e 

subjetivação. 

 

(...) processos de saber com suas formas, ou melhor, com suas 

curvas e linhas de visibilidade e dizibilidade, estão imbricados 

com processos de poder, isto é, com jogos entre linhas de força 

afetantes e de forças afetadas; esses processos de saber e poder 
                                                 
24 Orlandi, L.B.L. Que estamos ajudando a fazer de nós mesmos. Colóquio Deleuze-Foucault, Campinas, 
2000. Cf. Rago, Orlandi e Veiga-Neto (Orgs.), Imagens de Foucault e Deleuze, RJ, DP&A, 2002, p.220. 
25 Idem. Ib. pp. 220-221. 
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configuram um fora articulado a um terceiro processo, dito de 

subjetivação ou individuação. De uma maneira neutra, este 

último pode ser entendido como dobramento do fora; mas, de 

uma maneira contundente, ele pode ser pensado como possível 

toda vez que linhas de fuga e de resistência irrompem através 

dos dispositivos de saber e poder. 26 

  

Em outras palavras podemos dizer que o modo de produção 

capitalista se apropria em sua atual estratégia de produção de uma 

potência de ilimitação expressa na capacidade de levar um conjunto 

finito de elementos a um número ilimitado de combinações. 

Essa apropriação por sua vez contraria a própria potência de 

ilimitação que ajuda a promover em prol de imperativos de fruição e 

acumulação do capital financeiro. 

A estratégia de produção (ou subprodução, como diria Deleuze) 

modula a produção social da existência circunscrevendo o processo de 

vida real decisivo no cruzamento das relações de produção e das 

forças produtivas. Isto pode ser visto como um poderoso efeito da 

complexidade crescente que a estratégia de produção vai impondo às 

                                                 
26 Idem. Ib. p. 221. 
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relações de produção e, em particular, às relações de apropriação real 

da natureza. 27 

Em todo Anti-Édipo Deleuze e Guattari chamam a atenção para 

coextensividade da produção desejante28 e da produção social, 

mostrando que o socius não é um todo autônomo mas um campo de 

variações entre uma instância de agregação (máquinas molares – 

técnicas e sociais) e uma superfície de errância (máquinas desejantes) 

como regimes diferentes de uma mesma produção imanente. A 

economia do desejo e a economia política são para eles uma só 

economia de fluxos, homem e natureza estão imersos numa mesma 

produtividade de fluxos e cortes de fluxos da produção desejante 

através da forma produto-produzir. O produzir está sempre inserido no 

produto - é por essa razão que a produção desejante é sempre produção de 

produção.29,  

Donzelot, ao comentar o Anti-Édipo, afirma que o conceito de 

produção contido na obra faz do empreendimento de Deleuze e Guattari 

um hiper-marxismo e se o desejo é produção, toda produção é confrontável 

com a produção desejante; (...) O desejo alcança assim lugar no conjunto 
                                                 
27 Idem. Ib. .pp. 224-225. 
28 Deleuze, G. & Parnet, C. Dialogues, Flammarion, Paris, 1977. Tr. br. de Heloisa Araújo Ribeiro: 
Diálogos, Escuta, São Paulo, 1998, pp. 173-176. 
29 Gilles, D. & Guattari, F. L’anti-Oedipe. Minuit, Paris, 1972 (1ª ed.); 1973 (nova ed. Aumentada). Tr. 
port. de Joana Moraes Varela e Manuel Maria Carrilho: O Anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia. 
Assírio&Alvim, Lisboa, s.d., p.11. 
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marxista das forças produtivas. Ele só é refreado regulado, por aquilo que 

regula qualquer produção.30 

 

 

Promessa de paraíso 

  

No final da década de 1970 Félix Guattari criou, a respeito do 

capitalismo, a concepção de capitalismo mundial integrado para tratar do 

fenômeno da mundialização em sua atualidade. Segundo ele, o 

capitalismo contemporâneo seria mundial e integrado porque 

potencialmente conquistou o conjunto do planeta ao mesmo tempo que 

tende a fazer com que nenhuma atividade humana, nenhum setor de produção 

fique fora de seu controle31. 

Guattari introduz este conceito como alternativa ao termo 

globalização, visto ser este excessivamente genérico e emblemático, 

marcado por aspectos exclusivamente econômicos. Da mesma forma, 

ele opta por falar em formação de poder em detrimento do termo 

                                                 
30 Donzelot, J. Uma Anti-Sociologia. In: Carrilho, Manuel Maria (Org.) Capitalismo e Esquizofrenia: 
dossier Anti-Édipo. Trad. José Afonso Furtado. Lisboa: Assírio&Alvim, 1976, p.167. 
31 Guattari, Félix. La Révolution Moléculaire. Éditions Recherches, 1977. Tr. br. de Suely Rolnik 
incluindo seleção, prefácio e notas: Revolução Molecular: pulsações políticas do desejo. Brasiliense, São 
Paulo, SP, 2ª ed. 1985, p. 211. 
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relação de produção por lhe parecer, esta, uma noção muito restritiva 

face ao assunto considerado. 

Assim, o conceito de capitalismo mundial integrado é 

apresentado enquanto formação de poder capaz de agenciar, numa 

mesma relação, poderes tanto subjetivos quanto econômico-

produtivos intermediados especialmente pela mídia e pela 

publicidade. Sobre este aspecto Lazzarato sugere que essa 

intermediação compreende a efetuação dos mundos, e das subjetividades 

que estão nele incluídas, entrelaçadas à ascensão potencial das 

máquinas de expressão, ou seja, da comunicação e do marketing. 

Neste caso, as relações de consumo presentes no capitalismo mundial 

integrado referem-se, segundo ele, ao pertencer a um mundo, aderir a um 

universo32 composto por agenciamentos de enunciação. 

 

Il suffit d’allumer la television ou la radio, de se promener das 

une ville, d’acheter um hebdomaire ou un quotidien pour savoir 

que ce monde est constitué par des agencements d’énonciation, 

par des regimes de signes dont l’expression s’appelle publicité et 

dont l’exprimé constitue une sollicitation, um commandement 

qui sont, en soi, une évaluation, un jugement, une croyance 

portés sur le monde, sur soi et le autres. L’exprimé n’est pas une 
                                                 
32 Lazzarato, Maurizio. Créer des mondes: capitalisme contemporain et guerres “esthétiques”. In 
Multitudes 15, Art Contemporain, La recherhe du dehors. Paris, hiver 2004, p.230. 
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évaluation idéologique, mais une incitation (il fait signe), une 

solicitation à épouser une forme de vie, c’est-à-dire à épouser 

une manière de s’habiller, une manière d’avoir un corps, une 

manière d’habiter, une manière de se déplacer, une maière 

d’avoir um genre, une manière de parler, etc.33 

 

Estamos falando de uma propensão de capitalizar poder 

subjetivo, de ter como objeto um só bloco produtivo-econômico-

subjetivo e conceber a partir de então uma subjetividade atravessada 

pelo capital, de forma que Guattari acaba por assim definir: 

 

A subjetividade capitalística, tal como é engendrada por 

operadores de qualquer natureza ou tamanho, está 

manufaturada de modo a premunir a existência contra toda 

intrusão de acontecimentos suscetíveis de atrapalhar e perturbar 

a opinião. Para esse tipo de subjetividade, toda singularidade 

deveria ou ser evitada, ou passar pelo crivo de aparelhos e 

quadros de referência especializados. (...) É a partir dos estados 

existenciais mais pessoais – deveríamos dizer mesmo 

infrapessoais – que o CMI [capitalismo mundial integrado] 

constitui seus agregados subjetivos maciços (...) Assegurando-se 

do poder sobre o máximo de ritornelos existenciais para 

controlá-los e neutralizá-los, a subjetividade capitalística se 

                                                 
33 Idem. Ib.  p.231. 
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inebria, se anestesia a si mesma, num sentimento coletivo de 

pseudo-eternidade34. 

 

Essa subjetividade capitalística - também já definida por 

Guattari enquanto maquino-dependência da subjetividade35 - é capaz 

percorre ao mesmo tempo o mundo dos grandes agenciamentos 

sociais e institucionais e as mais íntimas esferas do indivíduo. De 

maneira que, no contexto da aceleração das mutações técnico-

científicas, os modos de vida humanos individuais e coletivos evoluem no 

sentido de uma progressiva deterioração36 que põe em questão a vida 

possível de ser vivida nesta configuração de mundo. 

Assim Guattari propõe uma revolução que deverá concernir não 

só às relações de força visíveis em grande escala, mas também aos 

domínios moleculares de sensibilidade, de inteligência e desejo37.  Nessa 

mesma perspectiva ele sugere uma imensa reconstrução das engrenagens 

sociais frente aos destroços do CMI [capitalismo mundial integrado]38, 

organizando assim novas práticas micro-políticas, novas 

                                                 
34 Guattari, Félix. Les Trois écologies. Paris: Galilée, 1989. Tr. br. de Maria Cristina F. Bittencourt: As 
três ecologias. Papirus, Campinas, SP, 1990. p.34. 
35 Guattari, Félix. GUATTARI, Félix. Da produção de subjetividade. In André PARENTE (org.), 
Imagem máquina: a era das tecnologias do virtual. Tr. br. de Suely Rolnik. Ed. 34, Rio de Janeiro, 
1993, p.177. 
36 Guattari, Félix. Les Trois écologies. Paris: Galilée, 1989. Tr. br. de Maria Cristina F. Bittencourt: As 
três ecologias. Papirus, Campinas, SP, 1990. p.7.  
37 Idem. Ib.  p. 9. 
38 Idem. Ib. p. 44.  
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solidariedades, uma nova suavidade juntamente com novas práticas 

estéticas e novas práticas analíticas das formações das formações do 

inconsciente39. 

Isso porque, esta forma especial de soberania, que nasce de uma 

máquina biopolítica organizada de altíssima tecnologia, circunscreve o 

quanto pode um vasto processo de vida real (essa complexa imbricação de 

forças homem-homem/homem-natureza)40. Sua virtualidade reforça seu 

aparelho de legitimação e sua tendência para controle dos eventos 

marginais, provida de um poder aparentemente ilimitado capaz de 

organizar diretamente o cérebro e os corpos, seja em sistemas de comunicação 

ou redes de informação, seja em sistemas de bem-estar ou atividades 

monitoradas 41. 

 

 

Entrelaces desejo e capital 

 

A serpente capital, como vimos, expressa a estratégia de produção 

contemporânea do modo de produção capitalista que, ao funcionar, 

                                                 
39 Idem. Ib. p. 35. 
40 Orlandi, L.B.L. Que estamos ajudando a fazer de nós mesmos? In: ORLANDI, L.; RAGO, M.; 
VEIGA-NETO, A. Imagens de Foucault e Deleuze. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, pp. 223. 
41 Hardt, Michael & Nedri, Toni. Empire. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1ª edição 2000. Tr. 
br. de Berilo Vargas: Império. Ed. Record, Rio de Janeiro, 2002, p. 42. 
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cada vez mais molecularmente, opera uma laminação seletiva da 

potência vital em sua axiomática de ilimitação e sujeição maquínica. 

Esta estratégia de apropriação  seletiva da potência vital se dá em meio 

às combinações mais inusitadas com a serpente desejo, de modo que, 

não se contentando em ser “exterior a nós”, vai  “ocupando” o plano 

de imanência do ponto de vista das questões da produção social da 

existência transformando-a em problemas da própria sobrevivência do 

capital e de sua inelutável ambigüidade. Assim  o capital é “co-

participante” num plano que varia nele mesmo, pois é na vida, em sua 

variação constitutiva e molecular, que a serpente capital se entrelaça e 

“dá cria”. 

Nas análises que fizemos dos funcionamentos da serpente capital 

e da serpente desejo, vimos que ambas implicam a idéia de um corpo 

sem órgãos, de um improdutivo. Poderíamos, abusivamente, dizer que 

o corpo sem órgãos (improdutivo) está para o desejo (que é 

produtividade), assim como o capital financeiro (improdutivo) está 

para o capital produtivo (incluindo as forças produtivas e as relações 

de apropriação real). Entretanto, o improdutivo do capital funcionaria 

do mesmo modo que o improdutivo do desejo? 
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Em anexo ao seu texto sobre “O que estamos ajudando a fazer de 

nós mesmos”, Orlandi nos ajuda a pensar este funcionamento. Em 

nossa troca de idéias, pudemos, ambos, chegar ao seguinte quadro da 

questão:  

Do ponto de vista da idéia deleuzeana de plano de imanência, 

como entender, de um lado, a improdutividade atribuída à 

incontrolável serpente financeira do capital e, de outro lado, o 

improdutivo que, na incontrolável serpente desejosa, recebe o 

nome de corpo sem órgãos? Ambas as serpentes são coextensivas 

ao socius, não se contentam em ser exteriores a nós, passam por 

nós, atraem e combinam ao infinito seja lá o que for. Se ao capital 

produtivo acoplam-se movimentos improdutivos do capital 

financeiro, à produtividade desejosa acoplam-se também certos 

fluxos de intensidade, esses corpos sem órgãos improdutivos de 

que falam Deleuze e Guattari. Então, em que se distinguem os 

funcionamentos desses dois improdutivos? Podemos dizer que eles 

ocorrem num mesmo plano, o plano de imanência, mas com 

regimes diferentes. Como serpente financeira, o improdutivo do 

capital traz para si o tremor da vida, mas para controlar o que 

perturba sua improdutividade. Sua dinâmica imanente de 

descodificação, desterritorialização e de reterritorialização dos 

fluxos se dá em  função das regras de seu funcionamento e, 

quando o faz, acaba por referir o processo  a um transcendente, o 

próprio capital. Os corpos sem órgãos, esses improdutivos 

acoplados aos fluxos e cortes de fluxos do desejo, funcionam 

reinjetando tremor intensivo nas máquinas desejantes; estas se 



 26

constituem e fluem nessa reinjeção, encontrando aí o que as define 

como produtiva disfuncionalidade. Desse modo, o processo de 

produção das máquinas desejantes, processo caracterizado por 

disfuncionalidades, só ocorre em imanência com seu improdutivo, 

sem que um remeta ao outro como a um transcendente. A 

diferença de regime  entre esses dois improdutivos se acentua 

quando se nota que a improdutividade financeira flerta com a 

abstração da vida, ao passo que a improdutividade dos corpos sem 

órgãos implica uma radical atração de vida. Isso não impede, 

todavia, que ambos possam oscilar da mais cuidadosa prudência à 

mais intempestiva imprudência. Assim como o CsO de um 

drogado ou de um suicida acaba sufocando a produtividade 

desejosa, assim também, deixada a si mesma, a serpente 

financeira, entregue ao seu próprio descontrole, acaba emperrando 

a produtividade social. Como pensarmos as interferências que 

exprimam a criação de corpos sem órgãos capazes de funcionar em 

prol de uma produtividade desejosa que, reafirmando as diferenças 

propulsoras de uma estratégia de produção favorável à vida digna 

de ser vivida, iniba as exorbitâncias da serpente financeira tanto 

no social quanto nos processos de subjetivação? 

 

Estamos imersos neste complexo envolvimento da serpente capital 

e da serpente desejo, nesta dupla face do incontrolável que aponta que 

não nos encontramos precisamente frente a dois opostos, a partir do 

qual escolheríamos a melhor saída condizente com nosso modo de ser, 

mas imanentes nestas serpentes, em meio às combinações mais 
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variadas entre esses incontroláveis. Não encontramos, neste sentido, 

uma entrada boa ou uma saída melhor, mas o que se apresenta neste 

entrelaçamento é uma indicação de múltiplos deslocamentos, 

múltiplas saídas e múltiplas entradas sempre pontuais.  

Sabemos que não há saídas de fora das ondulações dessas 

serpentes, mas nelas mesmas, em seus incontroláveis fluxos financeiros 

e desejosos; em suas variações que anunciam a presença de fluxos 

desejosos que podem se transformar em linhas de fuga e resistência. 

 Nós todos e cada um de nós  é um espaço-tempo de combate, pois 

somos atravessados pelos dispositivos de controle que modulam 

nossos cantos, nosso olhar, nosso sentir, nossa luta, mas também 

somos obra aberta, índices de deriva e “outramento”. Movemo-nos em 

meio a liberações e controles, e é neste mover-se que o interferir se vê 

as voltas com os vetores de destruição que podem atravessar uma 

coletividade e as necessárias cautelas, pois “a cada tentativa 

correspondem problemas vindos a pauta da existência”.42 

É neste plano de imanência do desejo, em suas desmontagens e 

variações constitutivas, que somos construídos e construímos nossos 

                                                 
42 Orlandi, L.B.L. Que estamos ajudando a fazer de nós mesmos. op cit p.16 
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combates. Atentos a outros modos de viver, outros estilos para novos 

gestos, outras maneiras de interferir e fazer política.    
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Plissando as estruturas: o corpo em evidência 

 

O socius não se constitui por objetos ou sujeitos que o 

preexistam, mas se produz, ao mesmo tempo, num mesmo plano, 

como efeito do encontro dos corpos que os fluxos estabelecem entre si.  

O afetar-se está ligado essencialmente à passagem de forças – 

que são sempre coletivas e múltiplas, de velocidades distintas, 

humanas e inumanas que vão colidindo com os corpos, atravessando-

os e conduzindo a compor outros regimes de sensibilidade. Os corpos 

são, por sua vez, constantemente afetados no movimento e no 

convívio da vida em grupamentos sociais, inclusive pelos modos como é 

gerido este convívio: modos onde produzimos códigos comuns de comunicar, 

de alguma forma aquilo que em nós é afetado (...) e isto dos corpos que é posto 

em movimento constitui-se, também, como afetação.  43 

                                                 
43 Muylaert, M. Intermezzo: mestiçagem nos encontros clínicos. Tese de Doutorado pela PUC/SP, São 
Paulo, 2000, p.10. 
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Se o que há no mundo são os corpos em seu sentido de afetar e 

ser afetado, Deleuze e Guattari a este respeito denominam o corpo sem 

órgãos como os corpos das afecções, dos encontros de fragmentos 

fugidios e perecíveis, suscetíveis a transmutações de toda ordem. 

 

(...) o corpo sem órgãos é o improdutivo, o estéril, o 

inengendrado, o inconsumível. (...) um lugar entre o produzir e 

o produto, um complexo lugar que se espalha pelos intervalos e 

interstícios da própria produção desejante, um lugar que o anti-

Édipo aponta como livre de cortes e não ainda fluxo, um “puro 

fluído em estado de liberdade e sem corte, deslizando sobre o 

corpo pleno”, um tremor entre aquém e além do organismo, mas 

que deste ainda precisa, embora com este não se confunda, um 

entre aquém e além de uma organicidade que molda as máquinas 

desejantes que a pressupõem. É esse lugar complexo de um 

“corpo pleno sem órgãos”, esse algo surgido como “pausa”, bem 

no “meio do processo”.  Ora, “acoplado à produção”, mas não 

sendo mero instrumento dela, o corpo sem órgãos não é também 

mera improdutividade, mas interregno pressuposto pela 

produtividade das máquinas desejantes, tremor intensivo 

“perpetuamente reinjetado na produção” 44. 

 

                                                                                                                                               
 
 
44 Orlandi, L.B.L., Corporeidades em mini-desfile. [S.I.: s.n.], 2002, p.9. 
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Portanto, já em O Anti-Édipo, o corpo sem órgãos é pensado fora 

de linhas que poderiam conectá-lo a certas concepções que a tradição 

anterior ou recente armou a propósito do corpo: “o corpo sem órgãos 

não é a testemunha de um nada original, muito menos o resto de uma 

totalidade perdida. Sobretudo não é uma projeção; nada a ver com o 

corpo próprio ou com uma imagem do corpo”. Quando Antonin 

Artaud “o descobriu”, dizem, lá estava ele, o corpo sem órgãos, 

fluindo nas tensões, mas “sem forma e sem figura”. O corpo sem 

órgãos não está simplesmente pronto para ser reencontrado graças a 

um esforço intencional meu, nem está pronto para uso etc. Não se 

retorna a ele como se retorna a uma propriedade. Há criação de corpos 

sem órgãos nos mais disparatados encontros.  Por isso, o Anti-Édipo o 

chama de “superfície deslizante, opaca e tensa”, estranha superfície 

que permeia “máquinas-órgãos”; ou então é chamado de “fluído 

amorfo, indiferenciado”, fluído que vaza pelos “fluxos ligados, 

acoplados, recortados”. E no caso da linguagem, o corpo sem órgãos 

aparece, por exemplo, como “sopros e gritos”, estes “blocos 

inarticulados” que irrompem nos fluxos das “palavras fonéticas”. 
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Se a concepção deleuze-guattariana de desejo, de conectividade 

desejosa, já não subordinava as máquinas desejantes ao funcionamento 

do corpo orgânico ou ao funcionamento das máquinas técnicas e 

mesmo das máquinas sociais, embora o desejo, segundo eles, fosse 

coextensivo a tudo isso, que dizer, então, dessa livre e intempestiva 

irrupção de corpos sem órgãos nessa produtividade já marcada por 

sínteses disjuntivas? Se não há desejo sem pelo menos um corpo sem 

órgãos (como os autores dirão em Mil platôs), se os corpos sem órgãos 

são pensados como pressupostos dos encadeamentos de fluxos e cortes 

de fluxos desejosos, é porque eles ocorrem como imantações nas linhas 

de fuga, justamente as linhas pelas quais fogem os agenciamentos 

desejosos, essa potência de conectar qualquer coisa a qualquer outra. 

Criar para si corpos sem órgãos é cuidar dessas imantações, é 

experimentar, graças à variação dos encontros, esse entrelinhas em que 

as linhas de fuga encetam diferenciações, em que elas cintilam como 

setas de afirmações diferenciais. Por isso, os corpos sem órgãos podem 

oscilar desde a mais suave fluidez até o derradeiro mergulho numa 

intensidade vulcânica.  

Deste modo, o corpo é sempre uma produção momentânea de 

afetos agenciados por outras instâncias. O encontro dos corpos, onde 
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fluxos se conectam, é presidido sempre por uma operação maquínica. 

As Máquinas são assim fluxo corte de fluxo. Elas não querem dizer nada, 

apenas funcionam por desarranjo, fragmentação, acoplamento e, quando 

agenciadas, produzem territórios, outras máquinas, fluxos e territórios 

existenciais.45 

A partir da afirmação onde há produção e reprodução sociais, há 

produção desejante46, Deleuze e Guattari sinalizam que as formas de 

produção e reprodução social implicam também em um elemento de 

anti-produção imanente ao processo de produção.  

 

No caso do capitalismo, o capital se constitui como corpo sem 

órgãos do processo capitalista, inserindo-se entre o produto e o 

produzir como fluxo de poder mutante que toma para si a deriva 

da força de trabalho e os limites de sua própria fruição. Desse 

modo, o capital não é somente a substância fluida e petrificada 

do dinheiro, mas confere a esterilidade do dinheiro a forma sob a 

qual este produz dinheiro e uma mais-valia valor “como 

substância motora de si própria”. 

 

 

 

                                                 
45 Neves, Cláudia E. Abbês Baeta. Interferir entre desejo e capital. Tese de doutorado 
pela PUC/SP, São Paulo, 2002, p.48. 
46 Deleuze, Gilles & 
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Políticas da Interferência 

 

Já neste nível geral de atribuição de um significado à palavra 

interferência, gostaríamos de partir do seguinte ponto de vista: 

interferência é uma relação ou um conjunto de relações de forças que 

incidem, de maneira casual ou intencional, sobre outra relação ou 

outro conjunto de relações de forças. Isto quer dizer, nos termos de 

certas filosofias contemporâneas da diferença, que interferir é estar 

presente num jogo de forças e, portanto, num complexo jogo de 

poderes, entendendo que poder implica sempre correlações plurais de 

forças. 

Mas como não estamos retomando um estudo teórico da noção de 

poder, precisamos saber de quais interferências queremos falar. Pois 

bem, o desafio que nos atrai é pensar interferências do ponto de vista 

da produção social da existência, questão que se repõe em todos os 

liames pelos quais a própria vida insiste em si mesma.   
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A definição de interferência (em física) dada por Houaiss47 nos dá 

algumas pistas preciosas para pensar as interferências do ponto de 

vista da produção social da existência. Interferência, diz ele, é um  

“fenômeno que consiste na interação de movimentos ondulatórios com 

as mesmas freqüência e amplitude e que mantêm entre si uma 

determinada diferença de fase, de tal modo que as oscilações de cada 

um deles se adicionam, formando uma onda resultante”. 

Com a ajuda do professor de física Marcio Pudenzi48, fomos 

entendendo melhor esta definição, diz ele: 

 “Temos vários tipos de ondas, mas, para simplificar, vamos 

visualizar as ondas geradas num lago calmo, quando jogo uma pedra 

nele. Observando estas ondas, podemos notar, entre outras 

particularidades, aquelas mencionadas na definição de Houaiss: ·- 

amplitude, que é a altura máxima que um ponto na superfície da água 

atinge, quando a onda passa por ele, em relação à superfície calma do 

lago (a crista da onda);·- freqüência, que é a taxa com que a 

perturbação se repete (por exemplo, quantas vezes por segundo um 

determinado ponto do lago atingiu a amplitude)”. 

                                                 
47 HOUAISS, A. VER REFERÊNCIA 
48 Marcio Pudenzi, professor de física da Unicamp. 



 36

Agora, resolvemos jogar juntos uma pedra cada um, gerando 

ondas com mesma freqüência e amplitude (que coincidência feliz!). Aí, 

notamos que em determinados pontos, na região em que sua onda se 

encontra com a minha, as amplitudes delas se somam e em outros se 

subtraem. Isto é a interferência. Ela ocorreu porque nossas ondas 

tinham a mesma freqüência e amplitude, mas foram geradas em locais 

diferentes. O mesmo efeito poderia ocorrer se nossas ondas fossem 

geradas no mesmo local, mas em tempos diferentes. Esta diferença 

(espacial e/ou temporal) nas ondas é o que chamamos de diferença de 

fase”.  

Nesta breve definição o que nos interessa é chamar atenção para 

uma perspectiva de análise da interferência onde os movimentos se 

dão não apenas por sobreposição de uma “onda” sobre outra, mas por 

interação de movimentos ondulatórios em ressonâncias e contágios. 

No encontro de uma onda  com a outra podemos ter interferências que 

tanto podem somar a amplitude dos movimentos ondulatórios como 

subtraí-los. É importante notar que a idéia de diferença está presente 

desde a quantificação da amplitude e freqüência, prossegue marcando 

quantitativamente a própria interferência, seja pela soma ou pela 



 37

subtração da amplitude de nossas ondas, até na idéia de diferenças 

espaço-temporais que recebem o nome de “diferença de fase”.  

Pois bem, sabendo das diferenças que este conceito traz em seus 

usos no campo da física, fizemos com ele uma bricolagem [pode usar o 

termo já aportuguesado] para pensarmos o caráter intensivo das 

interferências no socius. Esta sucinta definição física da interferência 

nos serve para pensar as interferências em seus aspectos quantitativos 

e visíveis, que nós chamamos de extensivos (um ato do presidente que 

atinge um grande número de pessoas ou mesmo o aspecto extensivo 

de uma ação dos sem-terra no governo “pós-moderno” [como o 

conceito de pós-modernidade é obscuro, acho que perdemos o pique 

ao usa-lo] de Fernando Henrique Cardoso); e também as interferências 

em seus aspectos qualitativos ou invisíveis, que nós chamamos de 

intensivos (as mudanças na qualidade de vida ou mesmo o efeito de 

contágio da marcha dos sem-terra à Brasília, em 1999, que fez com que 

pessoas não afeitas a este movimento ficassem na beira das estradas 

distribuindo comida, batendo palmas e até mesmo os acompanhasse 

por um tempo, tomadas pela força disruptora daquele movimento).  

Os aspectos extensivos (molares) e intensivos (moleculares) da 

interferência coexistem num mesmo movimento; sabemos que os 
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“movimentos ondulatórios” que nos produzem e produzimos não se 

dão “num lago calmo” mas em meio às “ondas do mar” que nos jogam 

em “funcionamentos de telescópio invertido do Sr. Palomar” e que 

também nos retiram deles, lançando-nos em meio a outros 

movimentos que, perturbando nossos “portos seguros”, forçam-nos a 

inventar in-seguranças nômades, temporárias e fugazes, para o viver e 

o existir.  

 

Interferências extensivas e intensivas 

 

Espinosa nos mostra que a lei da vida é a lei dos encontros. Todo 

corpo vivo faz necessariamente ao longo da sua existência uma série 

de encontros com outros corpos, e é neles que o ser vivo efetua a sua 

potência de afetar e ser afetado, ou, poderíamos dizer, de interferir e 

sofrer interferências. A vida, em seu processo imanente de  variação 

contínua, mostra que as regularidades não são “primeiras”, mas sim o 

“corpo errante” como potência em constante engendramento e 

produção. Ao dizer, paradoxalmente, que o corpo como potência é 

“primeiro”, já que neste plano se conjura as origens e hierarquias, 

queremos afirmar que este corpo de “pura” intensidade é produzido e 
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se produz como diferenciação constante nas relações de forças. Ele não 

está em oposição a suas configurações em formas, funções ou 

organizações de poder. Diferente disto, estas configurações são uma de 

suas nervuras e não redundam necessariamente na dissolução da 

singularidade deste corpo, nelas a expressão de suas potências é 

limitada pelas formas para tornar a vida vivível.  

As multiplicidades são a própria realidade, e não supõem 

nenhuma unidade, não entram em nenhuma totalidade e tampouco 

remetem a um sujeito. As subjetivações, as totalizações, as unificações 

são, ao contrário, processos que se produzem e aparecem nas 

multiplicidades coexistindo com um campo intensivo onde não há 

unidades, sujeitos ou objetos pré-existentes, mas devires, 

acontecimentos, hecceidades (individuações sem sujeito) e linhas de 

fuga”49. 

A realidade, na qual estamos todos imersos, é produzida numa 

multiplicidade de interferências extensivas e intensivas que, em suas 

afirmações diferenciais, produzem ressonâncias tanto inibitórias 

quanto favorecedoras de proliferações de sentidos e modos de vida 

como imantações do desejo numa linha de fuga. Com isto queremos 

                                                 
49 Deleuze, G; Guattari, F. Mil Platôs capitalismo e esquizofrenia.Tradução ...... Rio de Janeiro: Editora 
34. 1995. Vol 1, p.8. 
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dizer que as interferências sempre acontecem, queiramos ou não, são 

potências intervalares que marcam no estado de coisas intenções ou  

rastros de intensões. Daí podendo advir os mais belos e os mais 

monstruosos arranjos, sejam, por exemplo, a marcha dos sem terra em 

1999 e seus efeitos de contágio pelo caminho ou mesmo a produção, 

por cientistas israelenses, de um frango sem penas, geneticamente 

modificado, obtido através do cruzamento de um pássaro sem penas 

com um frango50, como forma de poupar tempo e dinheiro aos 

produtores de galinha.  

Uma interferência goza de dimensão extensiva quando atualiza 

um acontecimento intensivo em formas (homem, mulher, animal, 

partido político, família), em segmentos (trabalho, casa, escola, rua) ou 

séries causais (filho ou filha de, nascido em, morador de). Estas 

atualizações são reportáveis [acho melhor dizer assim do que afirmar 

categoricamente, pois pode haver ausência de intenção consciente] a 

uma “intenção de” que implica a produção de territórios que sirvam, 

seja para neutralizar/estabilizar as desterritorializações intensivas, seja 

para servir de suporte para disciplinadas e convergentes pausas 

programáticas, ou até mesmo para “dar um tempo” nas 

                                                 
50 Reportagem Jornal do Brasil  maio 2002. 
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desestabilizações como pausa tensa. Dentre as diversas possibilidades 

de configuração destes territórios, destacamos estas formas que nos 

parecem as mais recorrentes em nossas interferências extensivas.  

Quando as desterritorializações intensivas, que não nos permitem 

grudar nos enquadres de segmentos e formas, são neutralizadas ou 

estabilizadas num território, tecem-se práticas que podem estancar-se 

em  oposições abstratas e burocratizadas tanto no nível de 

organizações (políticas, sindicais, religiosas, educacionais etc.) que se 

pautam num “dever de militância”, quanto no nível comunicativo de 

enunciados genéricos (palavras de ordem).  

A construção de territórios que funcionem como suportes para 

pausas programáticas, estejam elas diretamente relacionadas a 

questões de políticas da existência (uma operação para extração de um 

tecido canceroso, uma escolha ético-política nas lutas ou até mesmo a 

decisão de fazer do velho um novo amor) e/ou a certas formas de 

engajamento nas políticas instituídas (participação em um 

determinado evento sindical, de trabalho, de família ou mesmo a 

militância num certo tipo de movimento social). Estas pausas, que 

construímos ao longo de nossa existência, podem ser capturadas em 

armadilhas que, afastando-nos dos movimentos de variação contínua 
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da vida  e do socius, levam-nos a lidar com eles com basenuma mega 

programação disciplinada e convergente de interferências a serem 

aplicadas “sobre”; por outro lado, essas pausas também podem 

funcionar para reunirmos forças para novas proposições e outros 

modos de existência, caso em que podemos pensa-las como pausas 

tensas. A diferença da pausa disciplinadora e da pausa tensa é que a 

primeira prende o movimento numa configuração ou programa 

arborescente fazendo saltar um transcendente (programa partidário, 

manuais de auto-ajuda, bíblias etc) e a pausa tensa, com sua 

porosidade, está aberta  às potências de virtualização que estes 

movimentos portam. 

 Uma interferência goza de dimensão intensiva quando é capaz de 

acolher um acontecimento imanente, no qual se constituiu, em sua 

mobilidade intensiva, fora das coordenadas espaço- temporais, não o 

confundindo nem com o vivido, nem com o estado de coisas e 

enunciados no qual ele se atualizou e foi enunciado. Quando é capaz 

de fazer o acontecimento ressoar sua potência  disruptora, cintilando 

um conjunto indeterminado de perspectivas que não o esgotam, mas 

se dispersam e nos lançam numa miríade de problemas, de sentidos, 
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de transrelações desestabilizadoras que agitam partes do estado de 

coisas, arrastando-o para novos acontecimentos e composições.  

As interferências intensivas se fazem numa intensão de 

vibratilidades de uma matéria intensiva heterogenética, com o que se 

tem a criação de corpos sem órgãos capazes de funcionar em  prol de 

uma produtividade desejosa que, reafirmando as diferenças 

propulsoras de uma estratégia de produção favorável à vida digna de 

ser vivida, iniba as exorbitâncias da serpente financeira, tanto no social 

quanto nos processos de subjetivação.  

Uma interferência intensiva funciona como obra aberta e por 

relações de vizinhança entre devires. Constrói consistências 

provisórias sensíveis ao campo problemático que as dobra, desdobra, 

redobra em ressonância com os gritos de dor  e alegria que pulsam  na 

intensidade vital. 

O que ganha relevo e insiste em nosso contemporâneo é a 

urgência de interferências desse tipo. Porém, ao dizermos isso, não 

queremos cair na armadilha de opor um tipo de interferência micro a 

um outro tipo que seria o das macro-interferências. A rigor, há sempre 

pressuposição recíproca entre interferências extensivas e intensivas, 

sejam elas pequenas ou grandes, capazes de maior ou menor alcance. 
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O que importa, em cada caso, é distinguir qual é o regime (se intensivo 

ou extensivo) que envolve nossa participação nela e que cintila nas 

alianças que se tecem através dela. A imposição de uma lei pelo Estado 

pode ter um alcance maior do que meu voto de protesto numa eleição, 

nem por isso uma tal imposição deixou de contar com uma 

multiplicidade de interferências intensivas para vingar. Portanto, não 

nos atrai a oposição abstrata. 

As interferências extensivas e intensivas não podem ser pensadas 

como opostas, como melhores ou piores “em si”, fora das relações que 

as constituem. Na realidade, elas se atravessam e sofrem impregnações 

distintas de um tipo pelo outro. Ambas são tecidas pelos 

agenciamentos desejosos em suas linhas duras ou de fuga que, fazendo 

os acontecimentos dobrarem-se singularmente em nós, traçam 

interferências em meio a pendulações segregativas e nomádicas. É 

somente nas relações e nos processos que as constituem que podemos 

avaliar os movimentos que elas promovem ou estancam.  

No apêndice sobre Foucault, Paul Veyne diz algo que nos ajuda 

nessa direção: não se trata de “explicar as práticas a partir de uma 

causa única, mas a partir de todas as práticas vizinhas nas quais se 
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ancoram. Esse método pictórico produz quadros estranhos, onde as 

relações substituem os objetos” 51   

Trata-se de apreciar as interferências  pelos problemas que elas 

agitam na imanência e, portanto, como potências virtualizantes; já que 

virtualizar é reagitar o campo problemático pela exasperação de 

problemas, sejam grandes ou pequenos. O que propomos vislumbrar 

são multiplicidades de interferências como signos de movimento, pois, 

como sinalizam Deleuze e Parnet, ”todas as nossas verdadeiras 

mudanças passam em outra parte, uma outra política, outro tempo, 

outra individuação”52  

Interferir, portanto, na produção de políticas de subjetivação 

que, se fazendo crer hegemônicas, decretam a “claustrofobia política 

dominante”53. Dentre as muitas enunciações produzidas pelo 

capitalismo contemporâneo, em suas novas formas de dominação 

política e subjetiva, as que mais nos chamam atenção são as que 

comprometem nossa mobilidade de antemão, ou seja, as que 

apresentam um quadro geral que anuncia a inutilidade e o fim das 

                                                 
51 VEYNE, Paul.  Como se escreve a  história (1971) e Foucault revoluciona a história, tr. br. de  A. 
Baltar e M. A. Kneipp, Brasília, Ed. UNB, 1978,  p.86;  
52 Deleuze, Gilles; Parnet, C. Diálogos. Tradução Eloísa A. Ribeiro. São Paulo: Escuta, 1998 p. 146.  
53 Pélbart, P.P. Da claustrofobia contemporânea. in   p.41. 
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lutas que tenham como critério ético-político a produção da vida em 

seu caráter de problematização do presente e do porvir54.   

 Falamos aqui de um interferir em meio a uma multiplicidade 

que faz da existência e do existir este se dar e reinventar-se constante, 

num jogo de capturas mútuas e plurais como expressão da coexistência 

de um plano extensivo e intensivo.  Um plano extensivo ou molar onde 

predominam as linhas55 duras de composição de territórios que 

implicam dispositivos56 de poder e saber diversos que sobrecodificam 

e cortam “os agenciamentos em grandes conjuntos, identidades, 

individualidades, sujeitos e objetos”57.  

 Esse ponto fica legível no texto de Deleuze de 1995: 

“L’immanence: une vie...”, Philosophie, no 47, 1/9/1995, pp. 3-7. Nesse 

texto, Deleuze diz : « a imanência absoluta está nela mesma : ela não 

está em alguma coisa, não é imanente à alguma coisa, não depende de 

um objeto e não pertence a um sujeito. Em Espinosa, não há uma 

imanência à substância, mas a substância e os modos estão na 

imanência ». « Quando a imanência é tão-só imanência a si é que se 

                                                 
54 Fazer aqui uma discussão deste conceito diferenciando-o da idéia de uma cronologia, de futuro...(a 
desenvolver) 
55 A palavra “ linhas” é utilizada por Deleuze e Guattari para desmontar a idéia de um ponto de partida, de 
uma origem ou ponto de chegada. Elas são os elementos constitutivos das coisas, tecem a atualização dos 
acontecimentos. Ver Mil Platôs 1 p.... 
56 Por dispositivo entendemos... Foucault ver aqui o sentido 
57 Barros, Regina D.B. Grupo: A afirmação de um simulacro. Tese de doutorado....... 
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pode falar de um plano de imanência ». « Dir-se-á da pura imanência 

que ela é Uma Vida, e nada mais. Ela não é imanência à vida » ; « o 

imanente não está em nada » ; « ele próprio é uma vida. Uma vida é a 

imanência da imanência, a imanência absoluta : ela é potência e 

beatitude completas ».   

 O que poderíamos dizer em face dessa radicalidade de Deleuze, 

pensando o ponto de vista da sua tese, é o seguinte : o modo de 

produção capitalista é a ocupação sofrida pelo plano de imanência, 

tomado este como pulsação de vida ou intensidade vital nas questõe 

da produção social da existência. Uma interferência gosa de dimensão 

intensiva justamente quando portadora dos gritos de dor e alegria 

dessa pulsação. Podemos dizer que o modo de produção capitalista é 

nosso plano de imanência, sim, mas do ponto de vista das questões da 

produção social da existência (imersa na produtiva intensidade vital), 

questões que esse modo transforma em problemas de sua própria 

expansão e concentração,  onde o decisivo são intensidades, onde 

predominam tanto as linhas flexíveis (fluxos, devir...) que buscam se 

desviar da sobrecodificação totalizadora das linhas duras, quanto as 

linhas de fuga  que, compondo um plano submolecular 58 ( plano do 

                                                 
58 Submolecular não ligado a idéia de posição ou latência... mas para afirma-lo na sua radicalidade de 
fluxo desterritorializado ( à desenvolver) caderno de aula vermelho, post it. Mil Platôs n. 3 
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desejo), nos conectam com o desconhecido, operando aberturas para 

um campo de multiplicidades59.   

Há imanência entre essas linhas de modo que não se trata de 

recorrer a algo que as organize ou a uma transcendência a que elas 

corresponderiam. Assim, como dizem Deleuze e Parnet, “o que 

haveria de comparar em cada caso são os movimentos de 

desterritorialização e os processos de reterritorialização que 

aparecem em um agenciamento."60  

As interferências na produção social da existência são tecidas, 

assim como a existência, no entrecruzamento de linhas e planos, em 

imanência com eles, imersas na complexidade das combinações entre 

forças presentes ou atuantes no homem (como pensar, dizer, sentir 

etc.) e forças do fora61. Estas últimas, as forças do fora, podem ser 

compreendidas como o plano das forças, do entre; linhas de diferença 

em ação em meio as quais o “próprio humano encontra as condições 

de sua variável constituição”62. Neste sentido o fora não é o exterior ou 

uma projeção fantasmática e imaginária.  As combinações que se 

                                                 
59 Por multiplicidades...mil plato1 
60 Deleuze,G.& Parnet,C. 1980,p. 161) 
61 Esta expressão é utilizada por F e D, “a partir de Blanchot, mas também de Simondon, e a empregam 
para dizer, cada um a seu modo, as dimensões de imersão do humano.” (orlandi) Exploração interna  do 
curso Operatoriedade dos conceitos numa filosofia da diferença. 2002. Françoise Proust. Linhas de 
resistência. 
62 Orlandi,L.B.L. “ O que estamos ajudando a fazer de nós mesmos” Colóquio Deleuze-Foucault 
Campinas, 2000. 
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constituem de forças no homem e de forças do fora produzem uma 

forma hegemônica em cada configuração histórica.  

Na leitura deleuzeana63 de Foucault, as forças do fora, são as 

do finito ilimitado, ou seja, a da manipulação de conjuntos finitos de 

elementos para combinações em número ilimitado. E isso não diz 

respeito apenas a códigos genéticos, mas a qualquer conjunto finito de 

elementos, seja qual for a ordem: vida e materialidades. Pois bem, isso 

que abre possibilidades imensas para a humanidade em inúmeros 

domínios hoje, vem sendo atravessado por uma estratégia de produção 

dominante que, - reorientando as manipulações a partir de imperativos 

de uma das potências de ilimitação, que é o capital financeiro, - expõe 

a própria existência a fortes e vastas degradações.  

 

 

Das linhas de força e as políticas de subjetivação 

 

As linhas são os elementos constitutivos das coisas e dos 

acontecimentos e, para tanto, cada coisa teria sua geografia, sua cartografia, 

seu diagrama. Deleuze afirma: O que há de interessante, mesmo numa 

                                                 
63 Ver “o que é um dispositivo” à desenvolver 
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pessoa, são as linhas que a compõem, ou que ela compõem, que ela toma 

emprestado ou que ela cria64.  

Desta forma Deleuze nos indica que somos feitos de linhas como 

indivíduos ou como grupos, de tantos tipos e de naturezas diversas. 

Há entre todas essas linhas um primeiro tipo que pode ser indicado 

como linha segmentária, de segmentaridade dura como a família - a 

escola, a família - a profissão, o trabalho - as férias. E a cada tempo, 

através dessas mesmas linhas, de um segmento a outro nos é dito 

sobre quais parâmetros nossas vidas devem ser traduzidas, orientadas 

e regidas por um sistema tal dominante. São por sua vez, linhas de 

todas as espécies de segmentos bem determinados, em todas as espécies de 

direções, que nos recortam em todos os sentidos.65 

Existe, entretanto, um segundo tipo de linha, ainda de 

segmentaridade, mas de certa forma mais flexível, de certa maneira 

molecular. São as linhas capazes de traçar pequenos desvios, de 

delinear quedas ou impulsos, que podem ser entendidas mais como 

intensidades orientadas de fluxos moleculares a limiares do que linhas 

molares a segmentos. A exemplo disso pode-se pensar no segmento duro 

                                                 
64 Deleuze, Gilles. Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, tr. br. de Peter Pál Pelbart: Conversações, RJ, Ed. 
34, 1992, pp. 47. 
65 Deleuze, Gilles & Parnet, Claire.  Dialogues, Flammarion, Paris, 1977. Tr. br. de Heloisa Araújo 
Ribeiro: Diálogos, Escuta, São Paulo, 1998, p.145. 
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da profissão que, no entanto, pode ser atravessado por devires e micro-

devires, atrações e repulsões que refletem muito mais que uma escolha, 

mas expressam conectividades de uma potência pública. 

E há, ainda, uma terceira linha, mais flexível, íntima e pessoal, 

prenhe de macro-cortes pessoais mas também de micro-fissuras 

coletivas. Tortuosamente complexa é aquela que faz fugir, mas esse 

fugir não é o mesmo que renunciar às ações, é uma produção ativa que 

se conecta com o fazer fugir, não necessariamente os outros, mas fazer 

alguma coisa fugir, fazer um sistema vazar como se fura um cano66. É uma 

linha traçada e que no entanto não se pode prever, uma 

desterritorialização. 

Em todo caso, as três linhas são imanentes, são tomadas umas as 

outras e estão intimamente imbricadas nas tessituras de uma política 

de subjetivação. 

Nesse aspecto é possível lançar mão da idéia de uma subjetividade 

de natureza industrial, maquínica, ou seja, essencialmente fabricada, 

modelada, recebida, consumida67 e que está inserida em termos de uma 

política de subjetivação dominante.  

                                                 
66 Idem. Ib. p.49. 
67 Guattari, Félix & Rolnik, Suely. Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 
2000, p. 25. 
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O Capitalismo mundial integrado se torna então mais que um 

sistema regulador, detentor de poderes e de dispositivos de poder, cria 

nos segmentos duros códigos-território que orientam a partir de então 

toda e qualquer mediação entre as políticas de relação com o outro e 

com o mundo, constrangendo ou ainda, de forma remota, favorecendo 

a luta de resistência da vida. 
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A Clínica como intercessora das potencias 

 

Trata-se aqui de pensar os encontros como podendo ou não ser 

saudáveis em variados graus. Pois bem, imaginemos que seja saudável 

o encontro que aumenta meu poder de afetar e ser afetado, minha 

potência de sentir, pensar e agir. Mas como definir ‘potência’ de um 

ponto de vista estritamente deleuzeano? Anotemos estas observações 

feitas por Orlandi em uma de suas aulas: {{“Para nos aproximarmos 

do ponto de vista deleuzeano a respeito da idéia de potência, não custa 

recordar a definição dada por um filósofo que domina essa palavra há 

muitos séculos: Aristóteles. Eis o que ele diz em duas passagens da 

Metafísica:: “’Chama-se potência o princípio do movimento ou da 

mudança”’, movimento ou mudança ocasionados ativamente em si 

mesmo ou em outra coisa [potência primeira] ou sofridos por ação de 

outro sobre si [potência passiva de sofrer movimento ou mudança]. 

Aristóteles também distingue a potência de mudar ou ser mudado 
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sobretudo para melhor, assim como a potência de resistir a mudanças 

[cf. Met., V, 12, 1019 a 15; cf. também: Met., IX, 1, 1046 a 4].  Ora, se 

percorrermos as inúmeras incidências do termo ‘potência’ em Diferença 

e repetição, por exemplo, veremos que ele opera em conformidade com 

a nervura ontológica do pensamento deleuzeano, de modo que 

podemos definir esse conceito da seguinte maneira: potência é a fuga, 

é o devir pelo qual, num campo de problemas, um ser em indi-diferen 

ci/ç ação vai ao extremo daquilo que pode. Resumidamente, potência é 

fuga, é devir por diferenciação complexa. Neste sentido, uma clínica 

pós-edipiana, uma clínica nietzsche-deleuze-guattariana precisa ser 

pensada como intercessora das potências. 

 

 

Combater na Imanência 

 

Deleuze, ao declarar sua afinidade com o marxismo no que 

refere a “análise do capitalismo e de seu desenvolvimento”, relança o 

“bastão” da análise adiante e aponta que uma das principais direções 

seguidas, junto com Guattari em Mil Platôs, se afirma no 

entendimento que “uma sociedade [...] parece definir-se menos por 
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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”68. 

Pretendemos modular nossa discussão acerca da temática das 

interferências dando acento às linhas de fuga produtoras de 

singularização. Linhas que afirmam, mesmo que na “fugacidade de 

um momento”, outros modos singulares de sentir, pensar e existir. 

Pensamos, portanto, nas interferências que, como propõe Foucault69, 

se aliam à expansão dos índices de liberdade, aos sinalizadores de 

vetores da diferença que podem indicar a produção de uma outra 

estética da existência: de uma vida como obra de arte. 

  

O que me surpreende é o fato de que, em nossa sociedade, a arte tenha se 

transformado em algo relacionado apenas a objetos e não a indivíduos ou á 

vida; que a arte seja algo especializado ou feita por especialistas que são 

artistas. Entretanto, não poderia a vida de todos se transformar numa 

obra de arte? Porque deveria uma lâmpada ou uma casa ser um objeto de 

arte,  e não a nossa vida?70 

 

                                                 
68 DELEUZE, G. Conversações. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992. p. 212. 
69 A este respeito ver FOUCAULT, M. Em defesa da sociedade. São Pulo: Martins Fontes, 1999. e 
______  Dits et écrits: 1954-1988, IV 1980-1988. Paris: Gallimard, 1994. 901p. 
Dits e écrits nº 4 p.... 
70 FOUCAULT, M. Michel Foucault entrevistado por Hubert L. Dreyfus e Paul Rabinow. in DREYFUS, 
Hubert L.; RABINOW, Paul. Michel Foucault: uma trajetória filosófica, para além do estruturalismo e da 
hermenêutica. Tradução Vera Porto Carrero. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995.  p.261. 
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Foucault, ao fazer esta pergunta, desnaturaliza a idéia de vida 

como pressuposto de uma essência humana; como latência à espera de 

resgate por uma ação sobre o que a constrange, seja esta ação 

individual ou coletiva. Ele afirma a vida em sua plasticidade imanente 

e nos incita à  ativação de um devir ativo que se compõe como 

movimento de exploração de vizinhanças segundo conexões não 

previamente estabelecidas. 

Mas como fazer da nossa vida, da produção da nossa existência, 

uma obra de arte que não se transforme em mercadoria ou reality 

show para exposição nos museus e vitrines do capital? 

Sabemos que a produção social da existência é sulcada por 

linhas de diferenciação complexas que implicam, 

contemporaneamente, monstruosas combinações da serpente capital e 

da serpente desejo, laminando e liberando ardilosamente a existência e 

as interferências nas mais inusitadas sedentarizações.  

Esta questão, ao mesmo tempo, insistente e persistente quando 

pensamos interferências na produção do viver e do existir, atravessa-

nos como uma flecha abrindo-nos a um labirinto de questões com 

múltiplas entradas e saídas sempre provisórias e fugazes. Imersos 

neste labirinto, só temos como possibilidade experimentá-lo, 
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mapeando e acompanhando as combinações que nos habitam. A única 

bússola que temos nesta imersão é o pulsar constante desta questão 

em suas ressonâncias e exasperações de outras questões.  A ela se 

chega, se sai e se retorna na multiplicidade constitutiva de cada 

acontecimento que, mesmo se atualizando numa certa forma de 

objetivação e subjetivação, produz agitações moleculares, envolve-se 

com linhas de fuga que constantemente nos lançam a  novos combates 

que podem desobstruir devires revolucionários.  

Guattari e Negri, quando falam da revolução71, propõem que 

saiamos da posição apenas programática, da busca da verdadeira 

revolução, e entendamos que  a revolução é um revolucionar 

permanente; uma ativação de vizinhanças entre devires 

revolucionários.  

 A vida, pensada como potência de combate,  compõe-se em 

meio a processos plurais de racionalização. É nesta perspectiva que 

Foucault vai afirmar a liberdade como um exercício, como práticas de 

liberdade que acontecem naquilo que fazemos para nos 

transformarmos. Este exercício opera uma crítica  no limite de nós-

mesmos e se afirma como processo permanente de problematização e 

                                                 
71 GUATTARI,F; NEGRI, A. Novos espaços de liberdade. Lisboa: Centelha, 1987. 
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ultrapassamento dos limites históricos que nos constituem em seu 

estado de coisas e enunciados.  

A plasticidade imanente da vida requer um combate que 

privilegie o acontecimento singular, pois o combate se esteriliza 

quando vai a reboque de uma doutrina ideológica ou de um dever de 

militância ancorado em pressupostos de mediação entre totalidades 

constituídas. Orlandi, no prefácio da edição brasileira do livro de 

Deleuze dedicado à filosofia de François Châtelet, chama a atenção 

para as implicações deste combate, mostrando que: 

 

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.72   

  

                                                 
72 ORLANDI, L.B.L. Combater na imanência (prefácio). In DELEUZE, G. Péricles e Verdi. A filosofia 
de François Châtelet. Tradução Hortência S. Lencastre. Rio de Janeiro: Pazulin, 1999. p.13.  
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A modulação da interferência neste combate implica e requer 

mutação subjetiva. É nos encontros que experimentamos os 

movimentos que nos forçam a problematizar, mais do que a 

responder; alterando a nossa subjetividade e abrindo-a para o 

intensivo, já ali, onde os conceitos viram fluxo de intensão e nos 

conectam no circuito ziguezagueante da coexistência  macro/ 

micropolítica.  

Poderíamos pensar esta modulação como “atos de 

subjetividade” diagramáticos que se constroem na experimentação e 

não como regra exterior ou ativismo programático, previamente 

traçado, entre um sujeito que interfere e o estado de coisas no qual se 

quer interferir. Com isto não queremos dizer que não fazemos 

programas em nossas interferências; mas traçar programas não é 

entregar-se a movimentos teleológicos que fixam os acontecimentos 

numa causa única, não é burocratizar-se numa temporalidade fora dos 

movimentos que produzem o real, não é disciplinar a rebeldia dos 

questionamentos, a heterogeneidade e a heterogênese dos problemas, 

assim como a disjuntividade das interferências. Ao optar pela 

emergência dos diferenciais promotores da vida, as interferências na 

produção social da existência se tecem num plano, ao mesmo tempo, 
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ético, estético e político. Ético, no que se refere ao desejo de diferir e 

acolher a diferenciação constante; estético, no que se refere a tomar a 

existência e as práticas nas quais se produzem como matéria de criação 

e outramento; e político, porque requer a problematização e 

desnaturalização constante dos intoleráveis que atravessam a nossa 

existência e nos servem como indicadores de nossas ações em relação a 

nós mesmos e aos outros.  

Quando perguntamos pelo nosso sentimento do intolerável, 

podemos concordar com Rodrigues (1998), quando ela assinala que o 

intolerável é “aquela intensidade que pode servir de indicador para 

nossa ação” . Por que? Porque o intolerável não estaria 

dominantemente no que não nos deixam ser, mas nos procedimentos 

que fazem de nós o que somos”73. Desse modo, tecer práticas de 

liberdade como “possibilidade de  uma determinada forma de 

experiência se dar diferentemente”74 implica uma luta constante que 

faz da paciência um valor ético-político que “dá forma à impaciência 

da liberdade”75.  

                                                 
73 RODRIGUES, Heliana de Barros Conde. Quando Clio encontra psyche: pistas para um (des) caminho 
formativo. Rio de Janeiro, UERJ, Cadernos Transdisciplinares. Instituto de Psicologia, Grupo de Estudos 
Transdisciplinares, 1998. p. 43. 
74 BARROS, Maria E. B. A transformação do cotidiano – a formação do educador, a experiência de 
Vitória. Vitória: EDUFES, 1997. p. 105-106.  
75 FOUCAUL, M.  Qu’ est-ce que les lumières? In Dits et Écrits.  Paris: Éditions Gallimard .Vol IV, 
1994. p. 578. 
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Propomos, então, não  manuais ou receitas para a interferência, 

mas a ativação de uma ‘vontade de interferir’ que se constrói num 

plano ético-estético-político de experimentação no “limite de nós 

mesmos”, nas linhas de fuga que vazam nos acontecimentos. 

Interferências como potências virtualizantes que reagitam o campo 

problemático pela exasperação de problemas. Com isto, não queremos 

afirmar a vontade de interferir num campo de utopias abstratas, fora 

do real, pois sabemos da constante possibilidade de ocorrerem 

sedentarizações de interferências as mais intensivas, e morar no 

abstrato é uma das mais horrendas propensões do intelecto sedentário.  

Esta vontade de interferir não se esgota em manifestações 

pequeno-burguesas de “boa-vontade” - tão em voga hoje em dia nos 

projetos  midiáticos que convocam a população a “doar seu tempo” se 

engajando nos programas “amigos da escola”,  “adote um excluído” 

(velho, criança de rua, um ex-presidiário), “natal sem fome”. A 

insuficiência dessa boa vontade não está no próprio sentimento de 

solidariedade, mas no que este pode comportar de  ativismo tão vazio 

quanto aquele, ideológico, que se compraz em emitir palavras de 

ordem radicais. É que a filantropia, erigida em regra, acaba 
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compactuando com o conservadorismo do estado de coisas. O que a 

mera boa vontade pode acabar perdendo é o agudo senso de 

problematização daquilo mesmo que a convoca para simplesmente 

quebrar o galho do intolerável junto aos que precisariam exacerbar a 

criação de saídas. Ela empurra cada vez mais para frente uma agonia 

que ela própria não consegue extirpar. Entretanto, é importante 

assinalar, nada impede que daí possam se produzir proposições e 

convocações disruptoras que levem este ativismo vazio a se bifurcar 

em outras práticas que o fazem correr para outro lugar, dispersando-o 

em micro-acontecimentos singulares gestadores de novas saídas.  

Trata-se de uma vontade de interferir que, em vez de julgar uma 

interferência pela sua eficácia no campo das conexões que estejam 

entre ela e o todo, entre ela e a ocupação da produção social da 

existência pelo modo capitalista de produção, aprecie as interferências 

pelos problemas que elas fazem vibrar, pelos problemas que elas 

intensificam e agitam na imanência; onde pulsa a própria vida em sua 

errãncia.  

Deleuze,  ao aproximar imanência e “uma vida”,  entendida esta 

em sua “imantação intensiva”, abre para a política a possibilidade de ir 

além do enquadramento das interferências em arranjos atuais - tais 
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como o terrorismo, a corrupção, a militarização do cotidiano etc - pois 

torna aguda a urgência ético-estética de criar condições para a 

emergência de entre-tempos de uma vida.  Uma vida que, apesar de 

estar atravessada por transcendentes e “apesar do seu suceder-se em 

meio a referenciais empíricos, é também uma potência capaz de 

imanência”76 . Vemos, então, que a experimentação de uma vontade de 

interferir se faz em meio aos combates que a própria vida, como 

campo de imanência variável do desejo, traça.  É neles e em meio a 

eles, em seus gritos de dor e alegria, que nos produzimos e 

construímos nossas interferências.  

As interferências que nos interessam são aquelas ativadas por 

potências virtualizantes que, como vimos, reagitam o campo 

problemático pela exasperação de problemas, sejam grandes ou 

pequenos. Afirmá-las em seu vetor ativo, como nervura desejante das 

linhas de fuga, implica acolher a singularidade do acontecimento nas 

dobras e desdobras que operam em nós em suas  varreduras e 

contágios. É nesta contaminação que a potência vital se expande 

carregando as baterias do desejo e produzindo alegria no corpo como 

prova da pulsação de uma vitalidade. Vitalidade, esta, que funciona 

                                                 
76 Orlandi,LBL.(2000) Linhas de Ação da Diferença in Alliez, Éric. Gilles Deleuze: uma vida 
filosófica.Rio de Janeiro: Editora 34. pp. 49-63. 
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como princípio ético de seleção de escolhas que orientam para onde 

direcionar as setas de nossas linhas de fuga.  

Esta experimentação de uma “vontade de interferir” requer 

“fiapos de consciência” que nos possibilitem criar planos de 

consistência nas interferências para que elas possam fazer vazar seus 

contínuos de intensidade, porém atentas à cegueira  das duas 

serpentes que atravessam nossa existência: capital e desejo. 

Produzir interferências que possam fazer da existência uma obra 

de arte solicita criação, paciência,  “prudência”, embora saibamos que 

tudo isso ocorre sempre “em gargalos de estrangulamentos”77 . 

 

                                                 

77(Deleuze, 1992, p.167). 
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Plissê Final 

 

Por uma micropolítica dos possíveis 

 

Como concluir em cinco linhas de enunciados um trabalho que 

procurou tratar  de interferências ? As interferências não  param e  são 

“filhas rebeldes” de seu tempo. Não sabemos quando, de onde, de 

quem virão as interferências decisivas. Sabemos que há interferências e 

que elas sempre existiram. As interferências que visamos são as que 

criam porosidades nos limites que o capital impõe a própria vida em 

sua fruição imanente.  

Vimos que o funcionamento das interferências se dá por 

vizinhanças entre devires, conectando micro-acontecimentos de uma 

infinidade de maneiras possíveis e não pré-determináveis. As alianças 

por vizinhança entre as interferências instantâneas dos micro-

acontecimentos, e mesmo suas mútuas ressonâncias à distância, 
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apontam para  um tema que pulsou nas entrelinhas deste trabalho e 

que certamente abre ou reabre todo um como abertura de um campo 

de investigação: a decisiva importância das interferências num 

“enorme acontecimento histórico”, assim como em novas maneiras de 

se contar  histórias de longa duração.  

Uma longa duração não fixada às permanências, mas que, 

pensada como “sistema de ecos”, como ressonâncias, deixa rastros no 

estado de coisas e dá dando sinal de vida e de gritos de vida. É até 

mesmo eticamente preciso que a vida,  como pulsação intensiva, insista 

e persista em ressonâncias múltiplas que  desmontem os sentidos 

unitários da história.  

Poderíamos pensar as interferências inspiradas por Deleuze, em 

sua análise do filme de Alain Resnais, “como lençóis de tempo que 

serão perpetuamente remexidos, modificados e distribuídos”78. De 

modo que, a cada movimento que fazemos ou sofremos, as dobras se 

aproximam ou distanciam em ressonâncias mútuas que não cessam de 

interferir entre si. As interferências povoam e são povoadas por 

pessoas, ventos, sons, animais, paisagens que possibilitam desde a 

                                                 
78 DELEUZE, G. Conversações. P.155., 



 67

construção de corpos sem órgãos para si até viagens em lutas 

constitutivas de amplos corpos sem órgãos no socius.    

O que aqui procuramos esboçar, e que mantemos como proposta 

teórica e prática a ser desdobrada, é a de que o real comporta a 

possibilidade concreta de acolhermos e construirmos um regime de 

interferências, um interferir que, dando “sinal de vida”, funcione para 

que a disparidade dos problemas se evidencie. Esse regime contrasta, 

obviamente, com aquele de proposições fechadas voltadas para um  

programa de interferências disciplinadas e convergentes. Trata-se, 

primordialmente, de interferir na produção de políticas de 

subjetivação que, fazendo-se crer como hegemônicas, acabam 

decretando ou revigorando a “claustrofobia política dominante”79 e 

comprometendo de antemão nossa mobilidade. O veio 

despotencializador de tais processos compromete os combates 

afirmativos e criativos de metamorfoses nos modos de viver, sentir, 

coexistir e pensar. 

Optamos por valorizar as transpassagens de um devir 

revolucionário, mesmo que bem curtinho; acaba valendo até mesmo o 

menor acontecimento de que uma subjetividade for capaz. Mas não se 

                                                 
79 Pélbart, P.P. Da claustrofobia contemporânea. in   p.41. 
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trata de um oba-oba ideológico enaltecedor de pequenos feitos, pois 

sabemos que aquilo  valerá universalmente não será uma comunhão 

ou comunicabilidade ideológica,  mas a ressonância mútua desses 

devires, dessas singularizações, desses acontecimentos aiônicos,  pois é 

neles que se potencializa a reversão e reorientação de  histórias num 

tempo cronológico de longa duração.  

A nossa pergunta insistente é esta: entre as interferências, que 

sabemos  marcadas por uma ineficácia subversiva global do 

capitalismo, não se delineariam contínuos de intensidade (platôs 

subversivos), cruzamentos, complexas ressonâncias mútuas, 

contaminações, ondas ou ventanias de varredura de obstáculos, toda 

uma miríade de translações, todo um difuso campo de agitações, 

enfim, capazes de algum efeito importante na longa duração? A 

pergunta insiste, mesmo porque ninguém pode dizer o quanto dura 

cronologicamente uma ´longa duração´. Mas sabemos que, enquanto a 

resposta não se apresenta, algo de novo já estará acontecendo com a 

duração das subjetividades envolvidas com o regime subversivo das 

interferências. 
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