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as boas maneiras de let hoje, e chegar a tratar urn livre como
se escuta urn disco, como se alha urn fHme au urn programa de televisao,
como se e tocado por uma can~ao: todo tratamento do livro que exigisse
urn respeito especial, uma aten-;ao de autra espede, vern de uma outra

era e condena definitivamenre

0

livre. Nao ha nenhuma questao de difi-

culdade nem de compreensao: as conceitos sao exatamente como sons, cores
au imagens, sao intensidades que convern a voce au nao, que passam au

nao passam. 'Pop' fiIosofia. Nao ha nada a compreender, nada a interpretar" .

Gilles Deleuze *

* in Dialogues. Flammarion, Paris 1977, p. 10.
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APRESENTACAO

Este livro naD foi escrito apenas a quatrc maDS
e as minhas. Na verdade, muitas maDS 0 escreverarn ...

as de Guattari

Tudo come,a em 1982 com a ideia que tive de convidar Guattari para
urn passeio pelo Brasil. E que 0 pals, naquela ocasHio, estava aquecido
pelo reboli,o de uma campanha eleitoral para governadores, deputados e
vereadores. A sociedade brasHeira vivia urn momento de inconteshivel revitalizac;ao. Revita1izava~se a consciencia social e politica, e claro, mas DaD
apenas e1a: revitalizava-se tamb~m 0 inconsciente -.e de diferentes rnaneiras. Tipo de situac;ao que faz pensar em Guattari. A esse respeito, disse
Deleuze certa vez *, com relac;ao a si mesrna e a Guattari, que ambos
procuravam allados - e que esses auados cram as "inconscientes que protestam».

Que misterioso protesto seria esse (0 do inconsciente) que DaD tern
aver - em todo caso, nao diretamente - com 0 protestodas conSClencias e de seus interesses ou com aquila que se expressa em manifesta~6es
como as de uma campanha eIeitoral? Se situarmos 0 inconsciente na maneira de se orientar e de se organizar no munde - as cartografias que
o desejo vai tra,ando, diferentes micropolfticas, que correspondem a diferentes modos de inser~ao social - desfaz-se 0 misterio: motivos de sobra
justificam tal protesto. Nao e nada diHcil identifid-los: todos vivemos,
quase que cotidianamente, em crise; crise da economia, especialmente a do
* Entrevista de Deleuze e Guattari a C. Backes-Clement em marw de 1972, pubJicada na revista L'Arc,
n. 49, e inclulda na colctanea Capilalismo e Esqui1;o!renia. Dossier Anti-£dipo. Assfrio &. Alvim,
Lisboa 1976, p. 148.
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desejo, crise dos modos que vamos encontrando para nos ajeitat na vida mal conseguimos articular um certo jeito e eIe ja caduca. Vivemos sempre
em defasagem em reIa~iio a atualidade de nossas experi~ndas. Somos futimas dessa incessante desmontagem de territ6rios: treinamos, dia a dia,
nosso jogo de cintura para manter um minimo de equilibrio nisso tudo.
Ternos de set craques em materia de montagem de territorios) montagem,
se possfvel, tao veloz e eficiente quanta 0 ritmo com que 0 mercado
desfaz situa~Oes e faz outras. Enttetanto, niio pode ser qualquer a natureza de tais territorios: vemo-nos solidtados 0 tempo todo e de tados
os lados a investir a poderosa fabrica de subjetividade serializada, produtora destes homens que somos, reduzidos a condi~iio de suporte de
valor - e isso ate (e sobretudo) quando ocupamos os lugares mais
prestigiados na hierarquia dos valores. Tudo leva a esse tipo de econamia. Muitas vezes naD ha: Dutra salda. E que quando na desmontagem,
perplexos e desparametrados, nos fragilizamos, a tendenda e adotar posi~6es meramente defensivas. Por medo da marginaliza~iio na qual corremos
a risco de ser confinados _quando ousamos criar qualquer territ6rio singu~
lar, isto e, independente de serializa~oes subjetivas; por medo de essa marginaliza~iio chegar a comprometer ate a propria possibilidade de sobrevivenda (0 que e plenamente possivel), acabamos reivinclicando urn territ6rio
no edifido das identidades reconheddas. Tornamo-nos assim - muitas
produtores de algumas
vezes em dissonancia com nassa consciencia
seqli~ndas da linha de montagem do desejo.
Mas tuda iSBa naD e assim tao simples: as inconscientes as vezes e cada vez mais - protestam. So que, a rigor, nao poderfamos chamar
issa de "protesto". MeIhor·seria falar-mas em "afirma~ao" au em "inven~ao": desinvestem-se as linhas de montagem, investem-se outras linhas; au
seja, inventam-se outros mundos. A raiz· desse sistema, que tern por base
a padroniza~iio do desejo, sofre um golpe a cada vez que isso acontece.
E quando isso acontece (algo assim estaria acontecendo naquele momento
no Brasil?) descobrimos em Guattari um "aliado", e da mellior qualidade.
Nao como representante de uma escola em cujo seio podedamos nos reassegurar, mas como trafi:ado de uma trajetoria de urn certo tipo, que mobiliza
intensidades de nossa propria trajetoria - desconheddas, talvez - e que
faz com que se fortale~a em nos a vontade de afirmar, na fala ou niio,
a singularidade de nossa experi~nda.
Foi pensando nisso que convidei Guattari para nos visitar. Organize! uma movimentada agenda de alividades em cinco estados. * Programei
uma serie de conferencias, debates, mesas-redondas, entrevistas, etc., que
seriam gravadas para trans£ormar~se, posteriormente, em livro. A escolha
dos temas e lugares se fez em fun~iio da possibilidade de encontro com
os indivfduos e grupos que, institucionalizados au nao, constitufam, naquele momento, subjetividades dissidentes.
• 0 leitor encontra

0

cronogtama dessa

programa~ao

no final, com

0

tItulo "Referendas das fontes".
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Imaginar onde, co~o e com quem, foi 0 inicio da viagem, 1nICIO que
se passa entre Guattan e eu - na verdade, entre imimeras experiencias
em cada urn de nos. Forma~se urn primeiro agenciamento que, a partir de
entao, comec;a a cruzar outras trajet6rias: novos agenciamentos se pOem
a funcionar. Impossivel dizer quem e quem nisso tudo, pais cada urn que
se conectava a essa aventura imprimia a ela urn novo sentido. E assim
foi sendo a viagem. Assim tambem foi se fazendo· 0 livro.

A ideia inidal era que 0 livro fosse uma espede de diario de viagem, 0 que seria fadlitado peIa grava~ao de todas as falas. Bastaria seIecionar alguns textos, nas setecentas paginas de retranscric;ao, e revisa~los.
Entretanto, no contato com 0 material retranscrito, outro projeto foi~se
impondo a mim. Sempre achei uma pena que urn certo aspecto de Guattari
- a meu ver, dos mms interessantes - nao aparecesse nos livros que
ele escrevia, sozinho ou com DeIeuze. Esse aspecto e algo que ele pro.
prio define como a sentimento de, vira e. mexe, estar pegando "ondas
portadoras, fazendo surf na articula~ao de toda espede de vetores de intelj,ga-ncia. coletiva». * Pensei entao que este livro poderia ser uma oportunidade - para mim das mais prazerosas - de preservar vivo na escrita
o Guattari apaixonado pelas aventuras individuais e coletivas, 0 Guattari
que me apaixona. Uma espede de homenagem. as encontros de trajetorias
que foi a viagem - os agenciamentos efemeros que tais enq:mtros propi~
ciavam - e 0 que eu quis tornar presente neste livra, 0 qual par sua
vez 'poderia. funcionar como elemento na composiC;ao de autros agenciamentos.
Durante ires anos fiquei convivendo intimamente com as falas retranscritas. As diferentes espedes. de material se compunham e recompunham,
ao mesmo tempo que eram trabalhadas por outros materiais que iam se
introduzindo (correspondencia entre Guattari e eu, textos dele, textos
meus, etc.). Linhas foram surgindo: puxei .algumas, deixei outras de lado.
Delineou~se uma cartografia. Conectados a outras experiencias, os elementos· que a comp5em podem (ou nao) gerar outras tantas cartograHas.
Alias e 0 unico jeito de ler este livro: compartilhando. Senao, e frustra~ao
na certa..

a livro esta organixado por temas. Cada tema e feito basicamente de
tres tipos de componentes: 0 primeiro, e mais freqiiente, sao aforismas;
o segundo, peda~os de conversa, de debate, de discussao, de entrevista,
de mesa-redonda ou de cartas nossas; ° terceiro, conferencias e ensaios
de Guattari; textos de pessoas que, durante a viagem, foram ganhando
espa~ - as vexes de urn paragrafo e outras de ate algumas paginas; textos
meus, de durante e de depois da viagem, que foram entremeando 0 mao
terial do livro, fazendo liga, construindo passagens, etc. (estes, quando
nao ptecedidos de me", nome, sao ptecedidos e artematados peIo sinal 0,
al"", de estarem assinalados pot urn tecuo da margem). as textos fala·
.. In entrevista a Michel Bute1 para L'AuJre Journal, Paris, n. 6, 12.6-.198'. p. 9, incorporada a
P. Guattari, Let annlet d'hiver. Ed. Bernard Barrault, Paris 198'.
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dos na primeira pessoa, sem assinatura tanto aforismos, quanta conferencias e ensaios - sao, em geraI, a resultado de uma montagem: elabo-

rei, cada um deles, misturando peda,os de falas de Guattari sobre um
mesma tema, gravados em di£erentes ocasi6es. Alguns desses textos - em
menor Dumero sao citac;5es diretas de falas dele apenas traduzidas.
conexao com outros universos, posso
Mas, na medida em que tradue;ao
dizer que todos esses textos sao montagens e por isso naD ha nenhuma

e

indicac;ao que diferencie as citac;6es das montagens propriamente ditas. S6
nos textos de Guattari posteriores a viagem e que estao indicadas data
e proveniencia. Ja as falas de outras pessoas vern precedidas de seus respectivos nomes e, quando inseridas numa conversa, ha indica~ao tambem

de data e lugar onde se deram. Algumas dessas falas sao anonimas: umas
porque nao foi registrado 0 nome de quem as proferiu ou porque quem
as proferiu assim quis; outras porque foram criadas a partir de necessi-

dades que a propria constru,ao do livro foi revelando.
I,j
I

I

I
:

De certo modo, este livre e datado: ele traz a marca dos agencia-

mentos que

0

geraram. Primeiro,

0

Brasil de 1982. Intensifica,ao da re-

democratiza~ao macro e micropoHtica: eleic;6es, proliferac;ao de grupos orga-

nizados de minorias, uso do tetmo "alternativa" para designar praticas
sociais dissidentes (ecos dos anos 70) e coisas assim. Consequentemente,
cartogtafias dessas experiencias e seus
urn cetto tipo de indaga~ao confrontos constitui sua principal materia. Depois, os acontecimentos
ocorridos durante os tres anos de sua elaborac;ao. Na leitura, ainda outras
datas estatao marcando a passagem por outtas eventuais cattografias. Mas
algo percorre tudo isso, e independentemente das datas: tais cartografias
tern em comum a busca de safdas na constituic;ao de outros territorios,
para alem dos territorios sem safda, outtos espac;os de vida e de afeto.
Sao, elas todas, obtas dos tais inconscientes que, atrevidos, "protestam".

Os aliados de'que falava Deleuze na entrevista que eitei. Eis

0

que ele

diz literalmente a respeito:
"Dirigimo-nos aos inconscientes que protestam. Procutamos aliados.
Precisamos de aIiados. E temos a impressao de que esses aliados ja existern, de que nao esperaram par nos, de que ha muita gente que esta farta,
que pensa, sente e trabalha em dire~6es ana.logas: nada a ver com moda,
mas com urn "ar do tempo" mais profundo, no qual se fazem investigac;6es convetgentes em domfnios muito diversos". *
Este livro quer ser uma dessas investigac;6es. Seu domfnio sao as
estrategias da economia do desejo no campo social, aquilo que Guattari
batizou com 0 nome de "micropolftica". 0 livro, como hi disse, segue a
movimento de algumas dessas cartografias - as que foram surgindo dos
encontros que vivemos durante a viagem. Sao essas as maos que 0 escreveram.

Suely Rolnik
* Gp. citada, p. 148. Foram feitas modificar,;Oes na tradur,;iio.
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Cultura: urn conceito reaciomirio?

o conceito de cultura 0 profundamenre reacionarIO. ~ uma maneira
de separar atividades semi6ticas (atividades de orienra~ao no mundo social
e c6smico) em esferas, as quais os homens sao remetidos. Tais atividades,
assim isoladas, sao padronizadas, instituidas potencial ou realmente e capitalizadas para 0 modo de semiotiza~ao dominante - ou seja, simplesmente
cortadas de suas realidades politicas.

•
Toda a ohra de Proust gira em torno da idoia de que 0 impossive!
autonomizar esferas como a da musica, das artes plastieas, da literatura,
dos conjuntos arquitetonicos, da vida microssocial nos sa16es ...

•
A culrura enquanto esfera autonoma s6 existe a nive! dos mercados
de poder, dos mercados economicos, e naD a Divel da produ~ao, da cria~ao
e do consumo real.

o que caracteriza os modos

•

de produ~ao capital/sticos I 0 que e1es nao
funcionam unicamente no registro dos valores de troca, valores que sao
1. Guattari acrescenta 0 sufixo "fstico" a "capitalista" por lhe parecer necessaria criar urn termo
que possa designar nao apenas as sociedarles qualificadas como capitalistas, mas tambem setores do
"Terceiro Mundo" ou do capitalisffio "periferico", assim como as economias ditas socialistas dos paises
do leste, que vivem Duma especie de dependencia e contradependencia do capitalismo. Tais sociedades,
segundo Guattari, em nada se diferenciariam do ponto de vista do modo de prodw;io da subjetividade.
Bias funcionariam segundo uma mesma cartografia do desejo no campo social, uma mesm\a economia
libidinal-r.Htica. {O leitor reeooootrara essa tem.atica, desenvolvida em diferentes diret;6es, ao longo
do livro.
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da ordem do capital, das semioticas monetarias ou dos modos de finandaroento. Eles fundonam tambem attaves de um modo de controle da
subjetiva~ao) que eu ch~maria de "cultura de equivalencia" au de "siste/ mas de equivalenda na esfeta da cultura". Desse ponto de vista 0 capital
fundona de modo complementar a cultura enquanto conceito de equivalen( da: 0 capital ocupa-se da sujei~ao economica, e a cultura, da sujei~ao sub. jetiva. E quando falo em sujei~ao subjetiva nao £e refiro apenas a publiddade para a produ~ao e 0 consumo de bensj;!;!..a propria ess~ncia do
lucro capitalista que nao se reduz ao campo da ,:,,?s-valia economica: ela
, esta tambem na tomada de poder da sub;etivid~

•
Cultura de massa e singularidade 2

o titulo que propus para este debate na Folha de sao Paulo foi
"Cultuta de massa e singularidade". 0 titulo reiteradamente anundado foi
"Cultura de massa e individualidade" - e talvez esse nao seja um mero
problema de tradu~ao. Talvez seja di£ldl ouvir 0 tetmo singuloridade e,
nesse caso, traduzi-Io por individualidade me parece colocar em jogo uma
dimensao essencial da cultura de massa. E exatamente este

(

I

I

0

tema que

ell

gostaria de abordar hoje: a cultura de massa como elemento fundamental
da "produ~ao de sub;etividade capitalistica".
Essa cultura de massa produz, exatamente, indivlduosj individuos
normalizados, artieulados uns aos outrcs segundo sistemas hierarquicos,
sistemas de valores, sistemas de submissao - nao· sistemas de submissao
visiveis e explicitos, como na etologia animal, au como nas sociedades
arcaicas au pre-capitalistas, mas sistemas de submissao muito roais dissiroulados. E eu nem diria que esses sistemas sao "interiorizados" ou "internalizados" de acordo com a expressao que esteve muito em voga numa
certa epoca, e que implica uma ideia de subjetividade como algo a ser
preenchido. Ao contrario, 0 que ha e simplesment<l uma produ~ao de subjetividade. Nao somente uma produ~ao da subjetividade individuada _.
subjetividade dos indivlduos - mas uma produ~ao de subjetividade social,
( uma produ~ao da subjetividade que se pode encontrar em todos os mveis
da produ~ao e do consumo. E mais ainda: uma produ~ao da subjetividade
inconsciente. A meu ver, essa grande fabrica, essa grande maquina capitallstica produz inclusive aquilo que acontece conosco quando sonharoo.,
quando devaneamos, quando fantasiamos, quando nos apaixonamos e assim
por diante. Em todo caso, ela pretende garantir uma fun~ao hegemouica
em todos esses campos.
A essa ,maquina de produ~ao de subjetividade eu oporia a ideia de
que e possivel desenvolver modos de subjetiva~ao singulares, aquilo que
2. Titulo de uma mesa-redonda promovida pela FolhtJ de Sao Paulo em 3 de setembro de 1982,
com a partidpa~o de F. Guattari, Laymert G. dos Santos, Jose Miguel Wisnik, Modesto Carone e
Arlindo Machado. 0 texto que se segue e uma montagem: de inclui a transcri~o da fala de Guattari
nesse evento, alem de ideias esparsas, pox ele colocadas em outras ocaSi6e9 no deconer de sua viagem
ao Brasil. As falas dos demais participantes da mesa-redonda em questio, bem como treehos do
debate, encontram-se espalhados pelo Hvro.
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ch amar del, processos d
'
pod enamos
e szngulariZilf7zo»:
uma maneira de
recusar todos esses mo'dm;- de encodifica~ao preestabelecidos, todos esses
modos de manipula~ao e de telecomando, recusa-Ios para construir, de

certa forma, modos de sensibilidade, modos de reIa~ao com 0 outro modos ,
de produ~ao, modos de criatividade que produzam uma ~ sin-

gular. Uma singulariza~ao existencial que caincida com urn desejo, com urn
gosiO
viver; com uma vontade de construir 0 mundo no qual nos encontramos, com a instaurac;io de dispositivos para mudar as tipos de 50ciedade, as tipos de valores que nio sao as nossas. Hi assim algumas

de

palavras·cilada (como a palavra cultura), n~iies-anteparo que nos impedem
de pensar a realidade dos processos em questao.
A palavra cultura teve varios sentidos no decorrer da Hist6ria: seu
senticlo roais antigo

e0

que aparece Da expressio "cultivar 0 espirito".

Vou designa-Ia "sentido A" e "cultura-valor", par corresponder a um julgamento de ,valor qUe determina quem tem cultura, e quem nao tem: au
se pertence a meios cultos au se pertence a meios incultos. 0 segundo
nueleo semantico agrupa outras significa~iies reIativas ~ cultura. Vou designa-Io "sentido B". E a f(cultura-alma coletiva", sinonimo de civilizat;ao.
Desta .vez, ja nao ha mais a par "ter au nao tern: todo mundo tem
CiIltura. Essa .0 uma cultura muiro democratica: qualquer um pode reivindiear sua identidade cultural. :E uma especie de "a priori" da cultura:
fala-se em cuItura negra, cultura underground, cuItura tecnica, etc. :E uma
especie de alma um tanto vaga, diflcil de captar, e que se prestou no
curso da Hist6ria a toda especie de ambigiiidade, pais .0 uma 'dimensao

"

semanticaque se encontra tanto no partido hitleriano, com a n~ao de
volk (povo), quanta em numerosos movimentos de emancipa~ao que

querem se reapropriar de sua cultura, e de seu fundo cultural. 0 terceiro
n6deo semantico, que designo "C", corresponde

a cultura

de massa e eu

a chamaria de "cultura-mercadoria". Ai j~ nao h8 julgamento-"a"vaior, nem
territorios coletivos' CIa" eulttira mais Cll -menDS· secretos, como nelS sentidos
A e B. A cultura sao todos as bens: todos as equipameritos (casas de
cultura, etc.), todas as pessoas (especialistas que trabaIbam nesse tipo de
equipamento), todas as refer~ncias te6rieas e ideol6gieas relativas a esse
funcionamento, enfim, tudo que contribui para a p~odu~ao de objetos
semi6tieos (livros, filme;' ete'~; 'difundidos - num mercado determinado de
c1rCii1a~~o monetaria au estatal. Difunde-se cultura exatamente como CaeaCola, cigarros "de quem sabe

0

que quer", carros ou qualquer coisa.

Retomemos as tres categorias. Com a ascensio da burguesia, a culturavalor parece ter vindo substituir outras nOt;5es segregativas, antigos sis·

temas de segrega~ao social da nobreza. Ja nao se fala mais em pessoas
de qualidade: a que se considera .0 a qualidade da cultura, resultante de
determinado trabalbo. :E a isso que se refere, par exemplo, aquela f6rmula
de Voltaire, especie de palavra de ordem no final de Candide: "Cultivem
seus jardins". As elites burguesas extraem a legitimidade de seu poder
do fato de terem feito certo tipo de trabalbo no campo do saber, no
17
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""
campo das artes, e assim por diante. Tambem essa no\ao cultura-valor tern

diversas acep<;6es. Pode-se toma-Ia como uma categoria geral de valor
cultural no campo das elites burguesas, mas tambem se pode usa-Ia para
designar diferentes lllveis culturais em sistemas setoriais de valor - aquila
que faz com que se fale, por exemplo, em cultura classica, cultura dentifiea, cultura artfstica.
E af, passo a passo, vai-se chegando a defini<;ao B, a da cult\!!!alma, que e uma no<;iio peseudocientffica, daborada a partir do final do
se,,;;10 XIX, com 0 desenvolvimento da antropologia, em particular da
antropologia cultural. No infdo, a no~ao de alma coletiva e mnito proxima
de uma noc;ao segregativa e ate racista; grandes antrop61ogos como _!-~vy
Bruhl e Taylor reificam essa no<;iio de cultura. Falo-se, por exemplo,
que as sociedades primitivas tern uma concepc;ao animista do mundo, uma
n~oes que servirao
«alma primitiva", uma "mentalidade primitiva" para qualificar modos de subjetiva<;iio que, na verdade, siio perfeitamente
heterogeneos. E, depois, na evoluc;ao das dencias antropo16gicas, com 0
estruturalismo e 0 culturalismo, houve uma tentativa de se livrar desses
sistemas de aprecia~ao etnocentricos. A corrente culturalista e muito diverM
sificada no que diz respeito a essa tentativa. Alguns continuaram a ter
uma vi,sao etnocentrica. Outros, em compensa~ao, como Kardiner, Margareth

Mead; Ruth Benedict, com no<;6es tais como "personalidade de base",
"personalidade cultural de base», "pattern cultural", quiseram livrar~se do
etnocentrismo. Mas, no fundo, pode-se dizer que se essa tentativa consistiu
em sair do etnocentrismo - renunciar a uma referenda geral em reIa~ao
a cultura branca, ocidental, mascuIina, etc. - _eJ!l-, __na verdade, estabeleceu

uma especie de policentdsmo cultural, uma especie de multiplica<;iio do
etnocentrismo.
Essa "culturaMalma", no sentido B, consiste em isolar

0

que chamarei

de uma esfera da cultura (0 dominio do mito, do culto, da numera<;iio,
etc.)
pIa,

I

I

a qual

se oporao outros nfveis tidos como heterogeneos. Par exemcampo do politico, 0 campo das reIa~6es estruturais de parentesco,
tudo aquilo que diz respeito
economia dos bens e dos prestigios, etc.
E assim acaba-se desembacanda numa situa~ao em que se separa aquila
que eu chamaria de atividades de semiotiza~ao, numa esfera que passa a
0

a

ser designada como a da cultura. E a cada alma coletiva (os povos, as
( etnias, os grupos sociais) sera atribufda uma cultura. No entanta, esses
povos, etnias e grupos sociais nao vivem essas atividades como uma esfera

separada. Da mesma maneira que 0 burgues fidalgo de Moliere descobre
que ele "faz prosa", as sociedades primitivas descobrem que "fazem
cultura"; elas sao informadas, par exemplo, de que fazem musica, dan~a,

atividades de eulto, de mitologia, etc. E descobrem isso sobretudo no
momento em que pessoas vern lhes tomar a produ~ao para expoMla em
museus au vendeMla no mercado de arte au para inseri·la nas teorias antrapol6gicas cientfficas em circula~ao. Mas elas nao fazem nem cultur~, nem
dan~a, nem muska. Todas essas dimensoes sao inteiramente articuladas
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umas as outras num processo de expressao, e tambem articuladas com
sua maneira de produzir bens, com sua maneira de produzir rela~6es sociais.
Ou seja, elas naa assumem, absolutamente, essas diferentes categoriza~6es
que sao as da antropologia, A situa~ao e identica no caso da produ~ao
de urn indivlduo que perdeu suas coordenadas no sistema psiquiatrico,
au no das ,crian~as antes de sua integra\ao ao sistema de escolariza<;ao.
EIas brincam, articulam relac;6es sociais, sonham, produzem e, mais cedo
au mais tarde, vaa tet que aprender a categorizar essas dimens6es de
semiotizac;ao no campo social normalizado. Agora e hora de brinear, agora

e hora de produzir para a escola, agora e hora de sonhar, e assim por diante,
Ja a(categoria cultura.mercadorio/ -

a terceiro nucleo de sentido _

se pretende muita mais objetiva:. cultura aqui naa

e

fazer teoria, mas

produzir e difundir mercadorias culturais, em principia sem levar em con·
sidera~ao os sistemas de valor distin':'ios do nlvel A (coitura·valor) e sem
se preocupar tampouco com aquila que eu chamaria de niveis territoriais

da coltura, que sao da al~ada do nlvel B (cultura·alma). Nao se t~ata

"

A

I

de uma cultura a priori, mas de uma cultura que se produz, se reproduz,
se modifica constantemente. Assim sendo, pode~se estabelecer uma especie
de nomenclatura cientifica, para tentar apreciar 0 que e, em termos quan-

titativos, essa

produ~ao

de cultura. Ha grades ·muito elaboradas (penso

naquelas que estao em curso na Unesco), nas quais se pode cIassificar
as nlveis culturais das cidades, das categorias sociais, e assim par diante,

em fun~ao do indice, do numero de livros produzidos, do numero de
filmes, do numero de salas de uso cultural, etc.
A minha ideia e que esses tres sentidos que apareceram sucessivamente no curso da Hist6ria continuam a funcionar, e ao mesmo tempo.
Ra uma complementaridade entre esses tres tipos de nucleos semanticos.

A

produ~ao

dos melos de

comunica~ao

de massa, a

produ~ao

da subje.

tividade capitalfstica gera uma cultura com voca~ao universal. Esta

e uma

dimensao essendal na confec~ao da for~a coletiva de trabalho, e na can·
fec~ao daquilo que eu chama de for~a coletiva de controle social. Mas,
independentemente desses dois grandes objetivos, ela estatotalmente dis·
posta a tolerar ~erritorios subjetivos, que escapam relativamente a essa
cultura geral. Eo preciso, para isso, tolerar margens, setores de cultura minoritaria - subjetividades em que possamos nos reconhecer, nos recuperar
entre nos numa orienta~ao a!heia Ii do Capitalismo Mundial Integrado

(CMI). Essa atitude, entretanto, nao e apenas de tolerancia. Nas ultimas
decadas, essa produ~ao capitalfstica se empenhou, eIa propria, em produzir
suas margens, e de algum modo equipou novos territorios subjetivos: os
indivfduos, as famflias, as grupos sociais, as minorias, etc. Tudo isso
parece ser muita bern calculado. Poder-se-ia dizer que, neste momento,

Ministerios da Cultura estao come~ando a surgir por toda parte, desen·
volvendo uma perspectiva modernista na qual se propoem a incrementar,
de maneira aparentemente democratica, uma produ~ao de cultura que Ihes
permita estar nas sociedades industriais desenvolvidas. E tambem encorajar
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formas de cultura partieularizadas, a fim de que as pessoas se sintam de
algum modo numa especie de territ6rio e nao fiquem perdidas num mundo abstrato.
Na verdade, nao e bem assim que as coisas acontecem. Esse duplo
modo de produ~ao da subjetividade, essa industrializa~ao da produ~ao de
cultura segundo os mveis Bee nao renunciou absolutamente ao sistema
de valoriza~ao do nivel A. Atras dessa falsa demneracia da cultura con-

(, tinuam a se instautar - de modo completamente subjacente - os mesmos
\ siStemas de segrega~ao a partir de uma categoria geral da cultura. Os
Ministros da eultura e os especialistas dos equipamentos culturais, nessa
perspectiva modernista, dedatam nao pretender qualificar socialmente os
consumidores dos objetos culturais, mas apenas difundir cultura num determinado campo social, que fundonaria segundo uma lei de liberdade de

tracas. No entanto, 0 que se amite aqui e que 0 campo social que recehe
[ a cultura nao e homogeneo. A difusao do livro, do disco, etc., nao tern

absolutamente a mesma significa~ao quando veiculada nos meios de elites
sociais ou nos meios de comunica-;ao de massa, a titulo de formac;ao au
de anima~ao cultural.
Trabalhos de soci610gos como Bourdieu mostram que ha grupos que
ja possuem ate urn metabolismo de receptividade das produ~i5es culturais.
E 6bvio que uma crianc;a que nunea conviveu num ambiente de Ieitura,

de produ~ao de conhecimento, de frui~ao de obras pIasticas, etc., nao tern
o mesmo tipo de rela~ao com a cultura que teve, por exemplo, alguem
como Jean-Paul Sartre que, literalmente, nasceu numa biblioteca. Ainda
assim se quer manter a aparencia de igualdade diante das produ~i5es. culturais. De fato, conservamos 0 antigo sentido cia palavra cultura, a culturavalor, que se inscreve nas tradic;oes aristocraticas de aImas bern nascidas,

'. de gente que sabe lidar com as palavras, as atitudes e as etiquetas. A
cultura nao e apenas uma transmissao de informac;ao cultural, uma trans~
missiio de sistemas de modelizac;ao, mas e tambem uma maneira de as
elites capitalisticas exporem 0 que eu chamaria de urn mercado gera! de
poder.
Nao apenas poder sobre os objetos culturais, ou sobre as possibilidades de manipuIa-Ios e criar algo, mas tambem poder de atribuir a si os
objetos culturais como signo distintivo na reIa~ao social com os outros.
( 0 sentido que uma banalidade pode tomar, por exemplo, no campo da
.. literatura varia de acordo com 0 destinatario. 0 fato de urn aluno ou urn
professorzinho do interior dizer banalidades sobre Maupassant nao altera
seu sistema de prom~ao de valor no campo social. Mas se Giscard d'Estaing, num dos grandes programas liter~rios da televisao francesa, falar
de Maupassant, ainda que uma banalidade, 0 fato se constitui imediatamente em urn fndice -

nao de seu conhecimento real acerca do escritor,

mas de que ele pertence a urn campo de poder que e 0 da cultura.
Tomarei urn exemplo mais imediato, situado naquiIo que estou considerando como contexto brasiIeiro. Constuma-se insinuar que 0 Lula e
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o PT sao pessoa e empreendimento muito simpaticos, mas que vaa sem
duvida se revelar completamente incapazes de gerir uma sociedade altamente diferenciada como e a brasileira, pois eles nao tern competenda
tecnica~ naa tern nfveis de saber suficientes para tanto. Recentemente,
estive oa Paloma, e constatei que esse mesma tipo de argumenta~ao e
usado contra Walesa. Dirigentes do Partido Comunista Polones empregam
todos as meios possfveis para tentar desconsideraMlo. Especialmente urn
sujeitinho nojento que se chama Racowski, e que declara

a imprensa

ocidental que simpatiza muitfssimo com esse personagem tao seduto!, tao
charmoso, mas considera que, separaclo de seus conselheiros, de seu entourage habitual, ele nao e nada, e urn incapaz.
Na verclacle,

0

que esta se colocanclo em jogo nao sao esses niveis

de competencia, mesma porque, para come~o de conversa, e natoria 0
nivel de incompetencia e corrup~ao das elites no poder. Alias, nos agenciamentos de poder capitaI1stico em geral sao sempre os mais estupidos
que se encontram no alto da piramide. Basta considerar os resultados: a
gestao da economia mundial hoje conduz centenas e milhares de pessoas
a fome, ao desespero, a urn modo de vida inteiramente impossive!, apesar
dos progressos tecnol6gicos e das capacidades produtivas extraordinarias
que estao se desenvolvendo nas revolu~6es tecnol6gicas atuais.
Assim,. nao podemos aceitar que 0 que esteja sendo e£etivamente visado ou tendo um certo impacto na opinHio seja a competencia. Alem disso,
esse argumento promove uma certa fun~ao encarnada do saber - como
se a inteligencia necessaria nesta situa~ao de crise que estamos vivendo
pudesse encarnar algum suposto talento ou saber transcendental. Esse
argumento simplesmente escamoteia 0 fato de que todos os procedimentos de
saber, de eficiencia semi6tica no mundo atual participam de agenciamentos complexos, que jamais sao da al~ada de urn unico especialista. Sabe-se
muito bern, que qualquer sistema de gestao moderna dos grandes procesws'
ind;;stri~is e sociai~ impIica a articula~ao de diferentes niveis de competenda. Ness;' sentido, nao vejo em que 0 LuIa seria incapaz de fazer tal
articuIa~ao. E quando eu falo do LuIa, na verdade estou falando do PT,
de todas as forma~oes democraticas, de todas as correntes minoritarias
que estao se agitando neste momento de campanha eleitoral no Brasil.
Entao, nao da para entender por que essas diferentes potencialidades de
competencia nao poderiam fazer 0 que' as elites hoje no poder fazem igual ou melhor.

Acho que 0 ponto.chave dessa questao nao esta ai, e sim na rela~ao
'do Lula com a cultura, como quantidade de informa~ao. Nao a cultura·
alma - pois e 6bvio que, nesse sentido, ele tern a cultura de Sao Bernardo, ou a cultura operaria, e nao vamos tirar isso dele - , mas sim
com urn certo tipo de cultura capitalistica, uma das engrenagens fundamentais do poder. As pessoas do PT, em particular 0 Lula, nao participam
de determinada qualidade da cultura dominante. E muito mais uma questao de estilo e de etiqueta. Poder-se-ia dizer ate que e algo que funciona
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num nIvel anterior ao termino de uma frase, a configurac;aa de urn discursa. Tais pessoas oao fazem parte da cultura capitaHstica dominante.

A partir dal desenvolve·se todo um vetor de culpabiliza~iio, pois essa concep~ao de cultura impregna todos as nfveis sociais e produtivos. Dal tais
pessoas niio poderem pretender uma legitimidade para gerir os processos
capitalfstieos, coisa que das proprias acabam tambem dizenclo.

a que da urn car~1.ter de estranhamento a ascensao polftica e social
de pessoas como Lula e 0 fato de sentirmos muito bern que oao se trata
apenas de urn fenomeno de ruptura em rela~ao a gestao dos fluxos sociais
e econ8micos. Mas sim de colocar em protica um lipo de processo de
sU9k!iYa~iiQ diierente do capitalistic~, C~rsffiCIuplo-'Rgi rode·p;;;du~~(;
f1~ 'y~.ores ~.~.iye.rs.ai.s. . 1'0.1. urn
..._..J~~.':?_,.e,~ ".tererritorializa.(em.I,-.eQUenos '"
Z~!~2.tt!:>i"livQs, por a!mO [ago. CoIQs.a_~" allca a produ~iio de uma
subjetividade que vai ser capaz de gerir a realida~das wc~ades desen:V9.ivl_q~s e,_ ao me~mo temp?, gerir _.proce~so~s d~~n.guhiri~~~_~.~ subjeti~a,
que,.nao yao conf.mar as dlferentes categorlas So.cmlr-~(1nin6rIaS sexualS,
·r~eiai~, __ ~~iturais,,-·etc.) no esquadrinhamento dominante do p~~der.' -

__

Entao, a questao que se coloca agora nao e mais "quem produz
cultura", "quais vao ser as reeipientes dessas produc;6es culturais", mas
como ageneiar outros modos de pl;odm;ao semi6tica, de maneira a po~si
bilitar a construc;ao de uma soeiedade que simplesmenteco.n~iga manter-se

de p~.Ji4g4(&"depriJdu~iio setn i6fieaque permitam assegura,.uma divisiio
soeiaJ.da produ~iio,. sem.por isso fechar os indivlduos em sistemas de
~~gre,~ac;ao _()J:>ressora ou .cllteg9rizar s,u..a~, _P!g~_hlc;oes semi6.t.~C;.~s em esferas
'~i~~inta's 'da cultura: A "-pintur~ como esfera cultural refere~se antes de mais
'n;da aos pintores, as pessoas que tern currfculo de pintoras e as pessoas
que difundem essa pintura no comercio au nos meios de comunicac;ao de
massa. Como fazer com que essas categorias ditas "da cultura" possam ser,
ao mesmo tempo, altamente espeeializadas, singularizadas, como e 0 caso
que acabei de meneionar, da pintura, sem que haja por isso uma especie
de posse hegem8nica pelas elites capitalfsticas? Como fazer com que a
musica, a danc;a, a criac;ao, tacias as formas de sensibilidade, pertenc;am de
( pleno direito ao conjunto dos componentes soeiais? Como prodamar um
. direito a singularidade no campo de todos esses nlveis de produ~iio, dita
" "cultural", sem que essa singularidade seja confinada num novo tipo de
"-, etnia? <;£[1~~t~~r PJl1".Lqu.e""s.'.<:sdiferent~s mod.Qs c\epNcl.!!siio cuhu!al..
nao. ~e tor l1 em unicam~nte _especiali~ndes, Ill~S pos~am articular-se ..uns .ao.~
o-~tr()s, articular-s"e ao- conlUliio d~ ca~po- sodal; articular--se~-ao . c9~Juil~o"
dos ouiros"lipos deprodu~ao (0 que eu chamo de·produ~6es maqulnicas:"·ioda essa revoluc;ao informatica, telematica, dos robos, etc.)? Como
abrir - .e ate quebr,~r ,-:-:-,. essas antigas, ~sfe~as c!1lturais fechadas, sobre'"
sl mesmas? - Como -·produzir' novos" agenciamentos de. si~gUlari~a}.ao -q~e
ira5alheni poY"umli seliSibllidade esteliea, pela mudilll~a da vldaniitii" pl"no
maTs 'cotidiano e, aD mesmo tempo,pelas transforma~Qes sociais a nive!
aos "grande's conjuntos economicos e sociais?"
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Para conduir, eu ditia que os problemas da culrura devem neeessa·
riamente sair da articula~ao entre as" tres nucleos semanticos que evoquei
anteriormente. Quando as meios de comunicac;ao de massa au as Ministros

da Cultura faJam- de _~'!.Il!:'.':~!.-s_~e:em-Sempre .nos convencer de que niio
estao trarando de problemas politicos-ii-soCIals: Nstrffiiif"tciilfurapatln:,

c'Onsl.iiiiO;-cr.,Joo--se-crIstrilJui 'urn "minima' 'vihil

de alimentos em algumas
sociedades. Mas as agenciamentos de prod)lc;ao semi6tiea, em todos esses
nfveis artfsticos, as criac;5es de toda especie implicam sempre, correlati~
vamente,
dimens6es
micropolfticas e macropoliticas.
/,.f
'.-'"
, . ,_w_,,__
,,< __ ~_,_. __ . __ .• _

__

~tualmente, eu podetia falar dos efeitos dessa concePl'iio hoje, na
Franc;a, com

0

governo Mitterrand, para tentar descreve-r a maneira pela

qual os socialistas estao girando em falso com essa categoria de cultura.
E is
tentativa de de
atiza~ao da cuI ta niio esta realmente conectada com
processos de so etlva ao sin ulaf com as miDonas ,..~~.~~~lS

-

0 que

az com que eIa restabe1e~a seiiipre,

apesar das boas inte ~5es, uma rela~ao privilegiada entre 0 Estado e os
diferentes sistemas de produ~iio cultural. Neste momento, algumas pessoas

na Fran~a, entre as quais me ineluo, consideram muito importante inven-

tar um modo de produ~iio cultural que quebre radicaImente os esquemas
atuais de poder nesse campo, esquemas de que disp5e 0 Estado atualmente,
atraves de seus equipamentos coletivos e de sua mfdia.

Como fazer para que a cultura saia dessas esferas fechadas sobre si
mesmas? Como organizar, dispore financiar processos de singulariza~ao
cultural. que-Cfeimontem -js- partirul~risinos .1J!Jl!.iLJ1QCJlll1PO da cultlJra
f;at?_-~·mesmo te~P9", ...os ~mpreendimentos de pseudodemocratiza~ao da
cultura?

•
Nao existe, a meu ver, cultura popular e cultura erudita. Ha uma
cultura capitalistica que permeia todos os campos de expressao semi6tica.
E isso que tento dizer ao evocar os tr~s nucIeos semanticos do termo

"cultura". Niio ha coisa mais horripilante do que fazer a apologia da
cultura popular, ou da cultura proletaria, ou sabe-se Ia 0 que desta natureza. Ha processos de singulariza~ao em praticas determinadas, e ha

procedimentos de reaproptia~iio, de recupera~iio, operados peIos diferentes
sistemas capitalfsticos.

•

No fundo, s6 ha uma cuItura: a capitallstica. E uma cultura sempre
etnocentrica e intelectocentrica (ou Iogocentrica), pois separa os universos

{ semi6ticos das produ~5es subjetivas.

Ha muitas maneiras de a cultura ser etnocentrica, e nao apenas na
reIa~iio

racista do tipo cultura mascuIina, branca, adulta, etc. Ela pode

ser relativamente policentrica ou polietnocentrica, e preservar a postula~ao

23

de uma refer~ncia de "cultura-valor ", um padrao de tradutibilidade geral
das produ~oes semi6ticas, inteiramente paralelo ao capital.

2:A...im como

eq~;nte

0

capital e um modo de

semiotiza~ao

que permite ter um

geral para as produc;oes econBmicas e sociais, a cultura

e

0

equivalente geral para as produ~oes de poder. As classes dominantes sempre buscam essa dupla mais-valia: a mais-valia econo::.i) atraves do clinbeiro, e a mais-valia de poder, atraves da eultura-valor

Considero essas duas £un~oes - mais-valia econl\mica e mais-valia do
poder - inteiramente complementares. Elas constituem, juntamente com
uma terceira categoria de equival~ncia - 0 poder sobre a energia, a capacidade de conversao das energias umas nas outras - os tr~s pilares do CM!.
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II

Subjetividade e Hist6ria

1. Subjetividade:
X produ~o

superest;:Utura.jdeo1ogia.rep!-esenta~o

~~
Ao inv~s de ideologia, prefiro falar sempre em subjetiva.iio, em pro(ju.iiO de subjetividade.
,
.~

o

(

'>. ",'

').

•

sujeito, segundo toda uma tradi~ao da filosoHa e das clendas hu-

manas, e alga que encontramos como urn «(etre·la)), algo do dominio de
uma suposta natureza humans. Proponho, ao contratio, a icleia de urna
subjetividad.e _de natureza industrial, maquinica, ou seja, essencialmente

fabricada, modelada, recebida, consumida.
As maquinas de produ~ao da subjetividade variam. Em sistemas tfadidonais, por exemplo, a subjetividade ~ fabricada por maquinas mais
territorializaclas, na escala de urna etnia, de uma corpora~ao profissional,

de urna casta. Ja no sistema capitalistico, a
da em escala internadonal.

produ~ao ~

industrial e se

•
Esquematicamente falando, eu diria que, assim como se fabrica leite
em forma de leite condensado, com todas as mol&ulas que !he sao acrescentadas, injeta-se representa~Oes nas roses, nas crian~as - como parte
do prccesso de produ~ao subjetiva. Sao requeridos muitos pais, maes,
Edipos e triangula~s para recompor urna estrulUra de famnia restrita.
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•

Ha uma espeCle de reciclagem, ou de formac;ao permanente para voltar a
ser mulher, ou mae, para voltar a ser crianc;a - ou melhor, para passar
a ser crianc;a - pois os adultos e que sao infantis. As crianc;as conseguem
nao se-Io por algum tempo, enquanto nao sucumbem a essa prodw;ao de
subjetividade. Depois elas tambem se infantiHzam .

•
'""

Todas essas quest6es da economia eoletiva do desejo deixam de pa~
recer utopicas a partir do momenta em que nao mais consideramos a produc;ao de subjetividade como sendo apenas urn caso de superestrutura,
dependente das estruturas pesadas de produ~ao das rela~6es sociais. A partir
do momenta em que eonsideramos a produc;ao de subjetividade como _send9
a materia-prima da evoluc;ao das forc;as produtivas em suas formas mais
desenvolvidas (as setores (Ide ponta" da industria). Materia-prima do pro·
prio movimento que anima a crise mundial atual, essa especie de vontade
de potencia produtiva que revolueiona a propria produc;ao atraves das
revolw;6es ciendficas, biol6gieas, atraves da incorporaC;ao massiva da teIematiea, da informatica, da ciencia dos robos, atraves do peso cada vez
maior dos equipamentos coletivos e da midia.
Se as marxistas e progressistas de todo tipo nao compreenderam a
questao da subjetividade, porque se entupiram de dogmatismo te6rieo,
isso em compensac;ao nao aconteceu com as forc;as sociais que adminisrram
capitaHsmo hoje. Elas entenderam que a produ~ao de subjetividade talvez
seja mais importante do que qualquer outro tipo de produc;ao, mais essen~
cial ate do que 0 petr61eo e as energias. No Japao, por exemplo, nao
se tern petr6leo mas se tern - e como! -'-- uma produc;ao de subjetividade. E essa produc;ao que permite a economia japonesa se afirmar no
mercado mundial, a ponto de receber a visita de centenas de delega~6es
patronais que pretendem "japonizar" as classes operarias de seus paises
de origem.

i/o

Tais mutac;6es da subjetividade nao funeionam apenas no registro das
ideologias, mas no proprio corac;ao dos indivfduos, em sua maneira de
perceber 0 mundo, de se articular como tecido urbano, com os processos
maqufnicos do trabaTho, com a ordem social suporte dessas for~as produtivas. E se isso e verdade, nao e ut6pieo considerar que uma revoluC;ao,
uma mudanc;a social a niveI macropoIftieo, macrossociaI, diz respeito tambern a questao da produ~ao da subjetividade, 0 que devera ser levado
em conta pelos movimentos de emancipac;ao. '
Essas quest6es, que pareciam ser marginais (do dominio da psicologia,
da fiIosofia ou dos hospitais psiquiatricos), com 0 nascimento de imensas
minorias que, juntas, constituem a maioria da populac;ao do planeta, tornam-se questoes fundamentais. Nao considero que haja uma teofia au uma
cartografia geral da forma como saO setriiotizadas essas problematicas.
Esse ponto epara mim fundamental, pois a representa~ao te6rica e ideo'
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16gica e inseparavel 4~._?!!la _p~axis s<:,.~!al, _~sel?arave1 das condic;6es dessa
praxis;
alga -se busca no-proprio movimento~ inauinao~se---iiesse
movimento as recuos, as reapreciac;5es e as reorganizac;6es das referencias
que forem necessarias. E a condic;ao, a ffieu vet, para que elementos de

e

aprecia~ao

qlie

como Exu e Ogum, elementos do candomble, sejam levados em

cOhsiderac;ao no modo de cartografia, de semiotizac;ao, de apreensao das

problematicas, aqui no Brasil.

•
Tudo 0 que e produzido pela subjetiva~ao capitalistica - tudo 0 que
nos chega pela linguagem, pela familia e pelos equipamentos que nos
rodeiam - naG e apenas uma questao de ideia, DaD e apenas uma trans- ~
missao de significac;5es POt meio de enunciados significantes. Tampouco se

reduz a modelos deidentidade, ou a identi£ica~6es com polos maternos,
paternos, etc._-.Irata~se de sistemas de conexao direta entre. as grandes _m~}nas_ produtiv~s, as grandes ffiaquinas de cantrale _social, e as instancias
psiquicas que definem a maneira de perceber 0 mundo/As sociedades
"arcaicas", que ainda nao incorporaram 0 processo capitalistico, as crian·
c;as ainda nao integradas ao sistema, au as pessoas que estao nos hospitais
,(psiquiatrieos e que nao conseguem (au nao querem) enttat no sistema
'd.e significac;ao dominante, tern uma percepc;ao do muncio inteiramente di-

erente

_ga qos esquemas ~ominante3 -

do·s -

0

que

DaD

quer dizer que a

natureza de sua percepc;1io
valores e das relac;oes sociais seja caotka.
\." Sao autros modos de representac;ao do mundo, sem duvida mnita importantes para as pessoas que deIes se servem para poder viver, mas nao 56
para elas: sua importancia podera se estender a outros setores cla vida
social, numa sociedade de outro tipo.

\.-,

•
Nao conrraponho. as rela~6es de produ~ao economlca as reIa~6es de
prodw;ao subjetiva. A meu ver, ao menos nos ramos mais modernos, mais
avan~ados da industria, desenvolve-se na produ~ao um tipo de traballio ao
mesmo tempo material e semi6tico~ Mas essa produ~ao de competencia
no dominio semi6tico depende de sua confec~ao pelo campo social como
um todo: e evidente que para fabricar um opedrio especializado nao ha
apenas a interven~ao das escolas profissionais. Ha: tudo a que se passou
antes, na escola primaria, na vida domestica, - enfim, ha toda uma especie de aprendizado que consiste em ele se deslocar na cidade desde a
infancia, ver televisao, enfim, estar em todo urn ambiente maquinico. \1

\/(

.'

Na verdade, a produ~ao de um bem manufaturado nao se resrringe
a uma esfera, a esfera da fabrica. A divisao social do traballio implica
uma quantidade enorme de traballio assalariado fora da entidade produtiva
(nos equipamentos coIetivos, por exemplo), e de trabalho nao assaIariado,
sobretudo das mullieres. Aquilo que chamei de produ~ao de subjetividade
do eMI nao consiste unicamente numa produ~ao de poder para controlar
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as rela~5es soeiaise as rela~5es de produ~ao. A produ(iio de subjetividade
constitui materia-prima de -todaequalquer produ(iio.
A no~ao de ideologia nao nos p,frmite compreender essa fun~ao literalmente produtiva da subjetividade.f/A ideologia permanece na esfera da
representa~ao, quando a produ~ao e~seneil'!- do eMI nao ~ apenas a da

( J;epresenta\ao, mas a de urna modeliza\ao{(que diz respeito aos comportamentos, a sensibilidade,a perce~ao, a ihem6ria, as reIa\oes sociais, as
rela\Oes sexuais, aos fantasmas ~agimlrios, etc.

•

A produ~ao de subjetividade encontta-se, e com urn peso cada vez
maior, no seio _da,quilo que Marx cbama de infra-estrutura produtiva. Isso
~ mUito facil de verificar. Quando urn. poteneia como os EVA quer implantar suas possibilidades de expansao economica num pals do Terceiro
Mundo, ela com~a, antes de mais nada, a trabalhar os processos de subjetiva~ao. Sem umtrabaIho de forma~ao pr~via das for~as produtiva~ e das
for~as de consumo, sem urn trabalho de todos os meios de Csemiotiza~ao.
economica, comercisl, industrial, as realidades sociais locais

DaD

poderio

ser controladas.

•

(

A problematica micropolltica nao se _situa no nlvel da representa~ao,.
mas no nlvel da produ~ao de subjetividade. Ela se refere aos modos de
expressao que passam nao so pela linguagem, mas tam~m por nlveis
semioticos heterogeneos. Entao, nao se trata de elahorar uma esp~eie de
referente geral interestrutural, uma estrutura geral de significantes do
inconsciente a qual se reduziriam todos os nlveis estruturais espedficos.
Trata-se, sim, de fazer exatamente a opera\io inversa, que, apesar dos sis-

temas de equivaleneia e de tradutibilidade estruturais, vai ineidir nos
pontos de singularidade, em processos de singulariza~ao que sao as proprias ralzes produtoras da subjetividade em sua pluralidade.

•
Todos os fenomenos importantes da atualidade envolvem dimens5es
do desejo e da subjetividade. Nao se consegue explicar 0 que esta acontecendo no Ira ou na Pol6nia, por exemplo, se nao se entender at~ que
ponto esta havendo uma produ~ao de subjetividade coletiva que, com
muita dificu1dade, se expressa como recusa de urn certo tipo de ordem
s~cial. As referencias universitarias e polfticas tradicionais, 0 marxismo
cIassico ou urn remendo f~eudo-marxista nao dao conta desses problemas
do desejo em escala coletiva.
F

•

Varios fenomenos religiosos que estao ocorrendo atualmente - por
exemplo, aquilo que liga () povo do Afeganistao em sua luta contra 0
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opressor sovietico, ou 0 que esta acontecendo no Ira - nao podem ser
explicados unicamente em tetmos de ideologia. A meu ver, ifala-se de certos processos da constitui~ao da subjetivig~de coletiva, que n-iio--s~o resultado da somat6ria de subjetividades individuais, mas sim do confronto
com as maneiras com que, hoje, se fabrica a subjetividade em escala
planet~ria.

•
Aquilo que se convendonou chamar de "trabalhador social" -::...' jo~
nalistas, psic61ogos de todo tipo, assistent~s sociais, edu'cadores)' an!madores, gente que desenvolve qualquer tipo de trabalho peclag6gico ou cultural
em comunidades de periferia, em conjuntos ·habitadonais, etc. - atua de
alguma maneira na produ~ao de subjetividade. Mas, rambem,/ quem nao
trabalha na produ~ao sodal de subjetividade? Nao vejo inconveniente nisso,
mesmo porque e inevitavel nesta altura dos acohtecimentos. Nao penso
ser posslve!, ou mesmo desej~ve!, voltar para uma produ~ao de subjetividade que constitulsse, por exemplo, em regulamentar a passagem de uma
faixa etiria para 'outra, atraves de sistemas de inicia~ao (esses 'sao) e verdade, sistemas de festa, de representa~oes maravilhosas, mas sao tambem
extremamente cmeis).
Embarcamos nesse processo de divisao sodal geral da produ~ao de
. subjetividade e nao ha mais volta. Mas, por isso mesmo, devemos interpelar todos aqueles que ocupam uma posit;ao de ensino nas ci~ncias sociais
\ e psicol6gicas, ou no campo de trabalho social - todos aqueles, enfim,
cuja profissao consiste em se interessar pe!o discurso do outro. Eles se
- encontram numa encruziJ,hada politica e micropolitica fundamental. Ou vao
fazer 0 jogo dessa reprodu~ao de mode!os que nao nos permitem ctiar
safdas para os processos de singularizat;ao, au, ao contrario, vao estar tra·
balhando para 0 £Uncionamento desses processos na medida de suas possibilidades e dos agendamentos que consigam p6r para fundonar. Isso quer
dizer que nao hO objetividade dentifica alguma nesse campo, nem uma
suposta neutralidade na rela~ao (por exemplo, analitica).
.
Na verdade, essas teorias servem para justificar e legitimar a existenda dessas profiss5es espedalizadas, desses equipamentos segregativos e,
portanto, da pr6pria marginaliza~ao de alguns setores da popula~ao. As
pessoas que) nos sistemas terapeuticos au na universidade, se consideram
simples deposit~rias ou canais de transmissao de urn saber cientffico, s6
por isso j~ fizeram uma o~ao readon~ria. Seja qual fot sua inocencia
ou boa vontade, e!as ocupam efetivamente uma posi~ao de refor~ dos
. . . e dominante. E nao se trata de urn
sistemas de rodu ao d
esuno e sua proHssao. Na Fran~a, em 68, debatia-se essa questao e
tratava-se sistematicamente os "psi" (psic610gos, psiqniatras, psicanalistas)
e os trabalhadores sociais· em geral de "tiras".
Ora, nao ha profissao alguma que seja essendalmente polidalesca, a
nao ser a propria profissao de polida, e ate isso e discutlvel. Do ponto
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de vista micropolitico qualquer ptaxis pode ser ou niio policialesca; nenhum corpo cientl£ico, nenhum COtpo de tefer~ncia tecnologica garante
uma justa orienta~iio. A garantia de uma micropolitica processual, aquela
que constr6i novas modos de subjetividade, que singulatiza, nao--'se-e'ncontranesse tipo de ensino, A garantia de uma micropolitica process\l~l
so pode - e deve - ser enconlra_da a c_aQa_passo,-_"-_ partir dos agen-'
ciamentos que a constituem, oa inven~ao de modos de referenda, de modos
de praxis., Inven~ao que permita, ao mesmo tempo, elucidar urn .campo

d~_ subjetiv~~~_o e. Jntervir efetivamente nes~_~ _camp(),__ tant.o _~111 S~~._ il!teric;r
como em suas _rela~oes com _0 ~~!'.~~tiQi... Para 0 profil?!iional do sociaL. tudo
depended de sua capacidade de se articular com os -agonel'-mentos de
enuncia~iio que assumam sua responsabilidade no plano micropolitico ..

•
Debate promovido por um diretorio do PT do Rio de Janeiro, 11 de
setembro de 1982:
Mauricio Lissovsky - Uma das grandes questoes atuais da pdtica politica e a de como investir "desejantemente as processos de proclw;ao
capitalista da subjetividade. Tradicionalmente, Iigava-se essa questiio a
no~iio de ideologia. 0 projeto de Brecht, por exemplo, envolve uma crftica
que parte de uma consciencia do poHtico-ator para atingir a conscienti·
za~iio das massas. Mas, se pretendemos subverter a subjetividade, temos
de agir criticamente e abandonar propost.. como as de Brecht. Temos
de abandonar a no~iio de ideologia e, junto com ela, a probleman-2a<:hr
consciencia.
II

Uma pdtica politica que persiga a subversiio da subjetividade de
modo a permitir urn agenciamento de singularidades desejantes deve investir 0 proprio cora~iio da subjetividade dominan~e, produzilldoum jogo que
a revela, ao inves de denuncia-la. Isso quer dize-i --que: ao inves de pretendermos a Iiberdade (no~iio indissoluvelmente Iigada a de consci~ncia),
temos de retomar 0 espa~o da farsa" produzindo, inventando subjetividades
delirantes que, num embate com a subjetividade capitalfstica, a fa~am desmoronar.

•
Qualquer revolu~iio ao nfvel macropolftico diz
de subjetividade.

tambem respeito

a

produ~iio

2. Subjetividade: sujeito (individual ou social) X "agenciamentos
coletivos de enuncia~iio"

("~

Ao inves de suieito, de sujeito d"enuncia~iio ou das instancias psI\ .., quicas de Freud, prefiro falar em agenciamenio coletivo de enunciafiio.
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o agenciamento coletivo nao corresponde nem a uma entidade individuada, \
nem a uma entidade social predeterminada. \

•
A subjetividade e produzida por agenciamentos de enuncla,ao. as processos de subjetivac;ao, de semiotizac;ao - ou seja, toda a prodw;ao de
$entido, de eficiencia semi6tica - nao sao centrados em ageptes individuais (no funcionamento de instancias intrapsfquicas, eg6icas, mierossodais), nem em agentes grupais .. Esses processos sao duplamente descentrados. Implicam 0 funcionamento de maquinas de expressao que podem
ser tanto de natureza extrapessoal, extra-individual (sistemas maqufnicos,
econ6micos, sociais, tecnol6gicos, ic6nicos, ecolOgicos, etol6gicos, de mfdia,
enfim sistemas que nao sao mais imediatamente antropoI6gkos), quanta
de natureza infra-humana, infrapsfquica, infrapessoal (sistemas de percep,ao, de sensibilidade, de afeto, de desejo, de representa,ao, de imagens,
de valor, modos de memorizac;ao e de produc;ao ideica, sistemas de inibic;ao e de automatismos, sistemas corporais, organicos, biol6gicos, fisiolagicos, etc.).

c

Toda a questao esta em elucidar como os agenciamentos de enunciac;ao reais podem colocar em conexao essas diferentes instancias. E claro que
nao estou inventando nada: essa posiC;ao pode ainda nao estar verdadeiramente teorizada, mas, com certeza, esta plenamente em ac;ao em todo
o desenvolvimento da sociedade.
\
'.

3.

(

Produ~ao

de subjetividade e iudividualidade

\..

Seria conveniente dissociar radicalmente os conceitos de. individuo. e
( de subietividade. Para mim, os indivfduos sao 0 resultado de uma produ,ao de massa. a indivlduo e serializado, registrado, modelado. Freud
foi 0 primeiro a mostrar ate que ponto e precaria essa noc;ao da totalidade
( de urn ego. A subjetividade nao e passive!. de totaliza,ao ou de centrali,,--za,ao no indivlduo. Uma coisa e a individua,ao do corpo. Outra e a
multiplicidade dos agenciamentos da subjetiva,ao: a subjetividade e essencialmente fabricada e modelada no registro do social. ,Descartes quis colar
a ideia de subjetividade consciente Ii ideia de indivlduo (colar a consciencia
subjetiva a existencia do individuo) - e estamos nos envenenando com
essa equa,ao ao longo de toda a bistaria da filosofia moderna. Nem por
isso deixa de ser verdade que os processos de subjetiva,ao saO fundamentalmente descentrados em rela,ao Ii individua,ao.
Daria para citar vados outros exemplos. No modo de subjetivac;ao
do sonho, e facil constatar uma explosao da individua,ao da subjetividade.
No ato de dirigir urn carro, nao e a pessoa enquanto indivfdua, enquanto
totalidade egaica que esta dirigindo; a individua,ao desaparece no processo de articulac;ao servo-meca.nica 3 com 0 carro. Quando a direc;ao fIui,
3. Cf. F. Guattari, Revoluriio Molecular -

Pulsafoes Politicas do Desejo, org. S. Rolnik. Brasiliense,

Sao Paulo 1981; N. do T. (1), p. 208.
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e1a e praticamente automatica, a conscH~ncia do ego, a consciencia do cogito
cartesiano nae intervem. E, de repente, h{{ sinais que requisitam novamente
"

, J;,

a interven~ao da pessoa inteira (e a caso de sinais de perigo). E claro
que sempre se reencontra a corpo do indivlduo nesses diferentes componentes de subjetiva~ao; sempre se reencontra a nome proprio do indivlduo; sempre ha a pretensao do ego de se afirmar numa continuidade e
num poder. Mas a produ~ao da fala, das imagens, da sensibilidade, a produ~ao do desejo nao se cola absolutamente a essa representa~ao do indivlduo. Essa produ~ao e adjacente a uma multiplicidade de agenciamentos
sociais, a uma multiplicidade de processos de produ~ao maqulnica, a muta~6es de universos de valor e de universos historicos.
Partanta, fundar, em outras bases, urna micropoHtica de transformac;ao
molecular passa par urn questionamento radical dessas n~6es de indivlduo,
como referente geral dos processos de subjetiva~iio. Parece oportuno partir
de uma defini~ao ampla da subjetividade, como a que estou propondo,
para, em seguida, considerar como casos particulates as modos de individu~ao da subjetividade: momentos em que a subjetividade diz eu, au
super-eu, momentos em que a subjetividade se reconhece num carpa OU
numa parte de urn carpa, ou num sistema de pertinencia corporal coletiva. Mas al tambem estaremos diante de urn pluralismo de abordagens
do ego e, portanto, a no~iio de indivlduo vai continuar a explodir.

•

(
I'
I

II,
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,I

a lucro capitalista e, fundamentalmente, produ~iio de poder subjetivo.
Isso nao implica uma visao idealisra da realidade social: a subjetividade
nao se situa no campo individual, seu campo e 0 de todos as processos
de produ~ao social e material. a que so poderia dizer, usando a lingoagem

da informatica, e que, evidentemente, urn indivfduo sempre existe, mas
apenas enquanto terminal; esse terminal individual se encontra na posifOO

de consumidor de subielividade. Ele consome sistemas de representa~ao,
de sensibilidade, etc. - sistemas que DaD tern nada a ver com categorias
naturais universais.

-

Vou dar urn exemplo que pode parecer obvio. as jovens que passeiam pelas ruas equipados com urn walkman estabe1ecem com a Muska

uma rela~ao que nao e natural. A industria altamente. sofisticada, ao produzir esse tipo de instrumento (tanto como meio quanta como caDteudo
de comunica~ao), nao esta fabricando alga que simplesmente transmita
'i a" Muska au organize sons naturais. 0
que essa industria faz e, literal·
mente, inventar urn universo musical, uma Dutra rela~ao com as ohjetos
rnusicais: a musica que vern de dentro e DaD de urn ponto exterior. Em
outras palavras, a que ela faz e inventar uma nova percep~ao.
Outro exemplo e a das crian~as. De fato, elas percebem a mundo
straves das personagens do territ6rio domestico, no entanto iSBa

e apenas

I

em parte verdadeiro. Seu tempo e passado principalmente diante da televisiio, absorvendo rela~6es de imagem, de palavras, de significa~iio. Tais

I
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crianc;as terao tada a sua subjetividade modelizada por esse tipo de
aparelho.

Outro exemplo, ainda, sao as expenencias feitas por antropologos em
sociedades ditas primitivas. Eles apresentaram videos para algumas tribos,
e constataram que 0 video era olhado como urn ohjcto ate divertido, mas
como outro qualquer. Essa rcacao nos mostra que 0 tipo de comportamento
que consiste em ficar inteiram-ente- focalizado no aparelho, oumade comunieac;ao direta, 56 existe em nossa socieclacle. E, e1a que 0 produz.

re1acao

•
Parta da ideia de uma economia coletiva" de agenciamentos coletivos
I,

(

t

~\"
~/' \')
/
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g~_ subjetividade, que, em algumas circunstancias, em alguns contextos sodais, podem se individuar. Para ilustrar isso, tomemos a exemplo parti-

cular e 6bvio da linguagem. Ferdinand de Saussure foi um dos primeiros
linguistas que estabeleceu 0 carater fundamentalmente social da linguagem,
seu carater de fato social que se encarna em falas e agentes individuados.
E claro que naD sao dais individuos, urn ernissor e urn receptor, que
inventam a linguagem no momenta em que estao falanda. Existe a linguagem como fato social e existe a individuo falante. A mesma coisa acon~
tece com todos os fatos de subjetividade. A.H!.bjetividade esta em circula\ao nos conjuntos sociais de diferentes -tamanhos: ela e essencialmente

soCial, e assumida e vivida por indivfduos em 'suas existencias particulares.

'P 'modo pelo qual os individuos vivem essa subjetividade oscila entre
(dois extremos: uma re1a\ao de aliena~ao e opressao, na qual 0 individuo
"se submete a suhjetividade tal como a recehe, ou uma re1a.;ao de expressao
'\,e de cria\ao, na qual 0 individuo se reapropria dos componentes da suhje'tivid~de, produzindo um processo que eu chamaria de singulariza<;ao. Se
aceitamos essa hip6tese, vemos que a circunscri.;ao dos antagonismos sociais
aos campos economicos e politicos - a circ~nscri\ao do alvo de luta a
reapropria.;ao dos meios de produ\ao au dos meios de expressao politica
- encontra-se superada. E precise adentrar 0 campo da economia suhjetive -e nao mais restringir-se ao ~a economia politica ..

Em face desse sistema de media<;ao intrfnseca dos processos de desejo
pe1a Iinguagem, penso ser necessario elahorar uma outra concep.;ao do que
seja efetivamente a produ<;ao de subjetividade, a produ<;ao de enunciados
em rela<;ao a essa subjetividade. Uma concep<;ao que nao tenha nada a
ver com postular instancias intrapsiquicas ou de individua.;ao (como nas
teorias do ego), nem instancias de modeliza~ao de semi6ticas iconicas
(como encontramos em todas as teorias relativas as fun.;oes da imagern
no psiquismo). Um exemplo dessas ultimas e a teoria freudiana: Freud
quis construir uma economia social da subjetividade a partir dos sistemas
de identifica<;ao e de toda a problematica dos ideais do ego.
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Niia e verdade 0 que dizem os estruturalistas: niia siia os fatas de
, ~"
linguagem nem os de comunica~iio que produzem a subjetividade. Ela e
manufaturada como 0 sao a energia, .a eletricidade au 0 aluminio. Urn
\, individua e 0 resultado de um metabolismo biol6gico do qual partieipam
,/ seu pai e sua mae. Da para ver as (aisas desse jeito, mas, na realidade,
. a produ~iio do individuo agora depende tambem da industria biol6gica e
ate da engenharia genetica. E e evidente que, se essa industria nao tivesse
se lan~ado numa corrida permanente para responder as ondas de virus
que atravessam regularmente 0 planeta, a vida humana teria sido liquidada.
A expansiio do AIDS, por exemplo, leva a uma c~a aa tesaura de imensa
akanee, a uma corrida permanente para encontrar a resposta. No momenta
atual, 0 aperfei(oamento e a produ(iio de respostas imunol6gicas fazem
parte da cria(iio da vida neste planeta.

•
Nao existe uma subjetividade do tipo "recipiente" em que se coloca~
dam caisas essencialmente exteriores, as quais seriam (( interiorizadas" .
'.As tais "caisas" sao elementos que intervem na propria sintagmatica da

'subjetivac;ao inconsciente. Sao exemplos de «caisas" desse tipo: urn certo
jeito de utilizar a linguagem, de se articular aa modo de semiotiza~iio
caletiva (sobretudo da midia); uma rela~iio com 0 universo das tomadas
eIetricas, nas quais se pode ser eletrocutado; uma rela~ao com 0 universo
de circula~iio na cidade. Todos esses siio elementos constitutivas da subjetividade.

•
0 indivldua, a meu ver, esta na encruzilhada de multiplos companen( tes de suhjetividade. Entre esses componentes alguns sao inconscientes.
Outros sao mais do dominio do corpo, territ6rio no qual nos sentimos
bern. Outras siia mais do dominio daquilo que os soci61ogas americanas
chamam de "grupes primarios" (0 cIa, ° bando, a turma, etc.). Outros,
ainda, siio do dominio da produ~iio de poder; situam-se em rela~iio a lei,
a polieia, etc. Minha hip6tese e que existe tambem uma subjetividade
ainda mais ampla; e 0 que chama de subjetividade capitalistica.
I

','I
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•
Seria conveniente definir de outro modo a no~iia de subjetividade,
renunciando totalmente a ideia de que a sociedade, os £enomenos de expressao social sao a resultante de urn simples aglomerado, de uma simples
somat6ria de subjetividades individuais. Penso, ao contnlri9,.que. e a subjetividade individual que resulta de um entrecruzamento de determina~5es
coletivas de varias especies, nao s6 sociais, mas economicas, tecnol6gicas,
de midia, etc.
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Debate promovido pelo Curso de Psicanalise do Instituto Sedes Sapien.
tiae, 31 de agosto de 1982:
Mario Fuks - Pda que entendi, voce coIoea que as mudan~as, as varia.
~5es na metodologia de modeliza~iio corresponderiam, em Ultima instancia,
a mudan~as gerais na produ~iio da subjetividade. Minha pergunta e: existitia uma articulac;ao wreta (e, no caso positivo, em que grau) entre as
transforma~5es que vem ocorrendo
mudan~as de modelos psicanaliticos

na produ~iio de subjetividade e as
que vem se produzindo ha quase um

secolo de historia da Psicanalise?
'--

Guattari - Um fato subjetivo e sempre engendrado por um agenciamento
de niveis semioticos heterogeneos. 0 engendramento historico das modelizac;6es do inconsdente corresponde a urn fenomeno de imensa deriva dos
!

modos de territorializa~iio subjetiva. Alguns modos de referencia subjetiva,
modos de produ~iio de subjetividade, foram Iiteralmente varridos do planeta com a ascensiio dos sistemas capitalistas. Pode-se dizer que ha um
movimento geral de desterritorializa~iio das referencias subjetivas. Ate a
Revolu~iio Francesa e 0 Romantismo, a subjetividade permaneceu ligada
a modos de produ~iio territorializados - na familia ampla, nos sistemas
de corporac;ao, de castas, de segmentaridade social -

que nao tornavam

a subjetividade operatoria a nivel especifico do individuo.
Com a emergencia de um novo tipo de for~a coletiva de trabalbo, com
a delimita~iio de um novo tipo de individua~iio da subjetividade, colocouse a questiio de inventar novas coordenadas de produ~iio da subjetividade.
Historiadores como Philippe Aries, Donzelot e outros mostraram como
se foi assistindo a urn confinamento da familia e a uma circunscric;ao da
infanda. Nos sistemas antedates as formac;6es capitalistas, a produ~o da
subjetividade oa crianc;a naa era inteiramente centrada no funcionamento

da familia conjugal. Uma complexa econontia de
etarias, de articulac;ao com

0

integra~iio

nas faixas

campo social circundante, mantinha a subje~

lividade em rela~5es de dependencia permanente. As disparidades eram
sempre, de algum modo, complementares. Temos varios testemunhos litedrios desta complementaridade. Um exemplo que me ocorre e 0 da rela~ao entre Dom Quixote, um senhor, e Sancho Pan~a, seu criado. Talvez
este niio seja 0 melhor dos exemplos, pois 0 que nos e dado conhecer
da rela~iio senhorlcriado atraves desta obra, na verdade, corresponde a
urn es~o de desterritorializa~ao que esta re1a~ao ja estava vivendo na
epoca.
A no~iio de responsabilidade individuada e uma n~iio tardia, assim
como as no~5es de erro e de culpabilidade inreriorizada. Num certo momento, se assistiu a urn confinamento generalizado das subjetividades, a
uma separa~ao dos espal;;os sociais e a uma ruptura de todos os antigos
modos de dependencia. Com a Revolu~iio Francesa, niio so todos os individuos tornaram-se de direito - e nao de fato - livres, iguais e irmaos
(e, alem disso, perderam suas aderencias subjetivas aos sistemas de cHis,
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de gropos primarios), mas tambem tiveram de prestar contas a leis transcendentais, leis da subjetividade capitaHstiea. Nessas condi~5es, foi necessaria fundar, em autras bases, a sujeita e suas rela~5es: a rela~ao do
sujeito com 0 pensamento (0 cogito cartesiano), a rela~iio do sujeito com
a lei moral (0 numen kantiano), a rela~iio do sujeiro com a natureza
(outra sentimento em rela~ao a natureza e outra concep~aa de natureza),
a rela~iio com 0 oUlro (a concep~iio do outro como objeto). E nessa de·
riva geral dos modos territorializados da subjetividade que se desenvol.
veram nao s6 teorias psico16gicas referentes as faculdades da alma, coma
tambem uma reescrita permanente dos procedimentos de subjetiva~iio no
campo geral das transforma~5es sociais.

A evolu~iio do romance como urn todo pode ser remetida a essas
diferentes tentativas de criat;ao de sistemas de referencia para os novas
modos de produ~iio da subjetividade. E interessante notar como os' siste·
mas de modeliza~ao do romance estao sempre, de certo modo, relacionados
aos sistemas de modeliza~iio do psiquismo. Freud sempre buscou suas
referencias na mitologia antiga, no entanto-;~ ele as traduzia num certo tipe
de romance familiar muiro mais pr6ximo da obra de urn Goethe, por
exemplo. Contudo, a meu ver, e evidente que as maiores psicanalistas nao
sao nem Freud, nem Lacan, nem Jung, nem alguem desse genera, mas
gente como Proust, Kafka, au Lautreamont. Eles conseguiram respeitar as
muta~6es subjetivas muito melhor do que os empreendimentos de mode·
lizac;ao pretensamente cientfficos.
Tambem os sistemas de modeliza~iio presentes nas concep~6es de or·
ganizac;ao das lutas sociais estao re1acionados aos sistemas de modelizac;ao
do psiquismo. Basta pensar nos tipos de produ~iio subjetiva engendrados
no movimento operatio, atraves, por exemplo, da II Internacional, do
leninismo ou do maoismo. Talvez se trate de algo muiro menos palpilante
do que as express5es romanescas do sentimento, mas que, sem duvida
alguma, nos remete a urn modo de expressao que nao tern nada aver
com aquele que se refere diretamente a evolu~iio da subjetividade burguesa .

•

Se considerarmos 0 que efetivamente se passa no campo da crlac;ao
artfstica e cientffica, jamais encontraremos sistemas de centralizac;ao, instituic;6es que controlem totalmente as processos criativos. De algum modo,
as produc;5es artfsticas e cientHieas procedem de agenciamentos de enuncia~ao que as vezes atravessam nao s6 as instituic;oes e as especialidades,
mas tambem paises e ate epocas. Ha sempre uma espe:cie de multicentragem dos pontos de singulariza~iio no campo da cria~iio. 1sso niio im·
pede que haja, num momenta ou noutro, urn indivfduo ctiador au uma
escola - mas sempre e retomado urn philum de produ~iio e cruzado com
outro philum. S6 na cabe~a dos generais e dos despotas da cultura e que
existe a ideia de que se possa programar uma revoluc;ao, par exemplo,
cultural. Por essencia, a criafJo e sempre dissidente, transindividual,
transcultural.
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•
4. Singularidade X individualidade
Reuniao no Instituto Freudiano de Psicanalise, Rio de Janeiro, 10 de
setembro de 1982:
Pergunta: Voc~ coloca que todo processo de transforma~ao passa
gulariza~ao. Quer dizer, entao, que toda mudanp
individual?

e

pela sin·

/ Guattari: Nao, nao e issa. EstOll tentando dizer exatamente 0 contraria:
a sub)'etividade coletiva nao e resultante de uma somat6ria de sub)'etivi-

I

.\

dades individuais.

a

processo de

singulariza~ao

da subjetividade se faz

singulariza~ao

portadores de vetores

emprestando, associando, aglomerando dimensoes de diferentes especies.

Pode acontecer de processos de

de desejo encontrarem processos de individuac;ao. Nesse caso, trata-se sem-

pre de processos de responsabiIiza~ao social, de culpabiliza~ao e de entrada
na lei dominante. ereio que e dessa forma que fica mellior colocada a
alternativa singularidade/individualidade, e nao numa disjun~ao absoluta,
que impliea 0 mito de urn retorno a singularidade pUta, a uma puta conversao ao processo primario. Ha urn permanente entrecruzamento no qual
a questao se coloca concretamente: como articular

0

processo de singula-

riza~ao,

que se da ao nfvel fantasmatico do objeto do desejo, au a qualquer outro Dive! pragmatico, com as processos de individuac;ao, que nos
pegam par todos os lados?
Mas que processos de individua~ao sao esses? Urn primeiro nivel de

individuac;ao J 6bvio J e 0 £ato de sermos individuos bio16gicos J comprometidos com processos de nutri\ao, de sobrevivencia. Vma questao que se
coloca aqui por exemplo e a de como evitar que issa se converta numa
paixao de morte, numa problematica do tipo da que encontramos na ano~

~
,

'.

rexia ou na melancalia? Outro nfvel de

individua~ao

somos homens ou mulheres ou homossexuais -

e0

da divisao sexual:

em todo caso, somos

algo perfeitamente referenciavel. Outro nfvel, ainda,

e0

da individua~ao

nas rela\oes s6cio~economicasJ a classe social que somas coagidos a assu-

mir. Todos esses exemplos nos mostram que a pr6pria perspectiva da individua~ao coteja diversos processos de integra~ao e normaIiza~ao. A questao
que se coloca

e

saber como uma micropoHtica de proce~sos singulares

articula-se com esses processos de individua~ao. Todo 0 desenvolvimento
da filosofia, desde Descartes, e todo desenvolvimento da psicologia,
desde Taine, Wundt, etc., tendem a querer relacionar a subjetividade a
uma identidade individual, considerando que os conjuntos familiares e
sociais seriam como superestruturas em rela~ao it subjetividade individuada.
A meu ver, issa esta na base de todas as visoes redutoras J no campo
da £enomenologia e da psicologia. No entanto, os comportamentos J os en-

gajamentos nos sistemas de valor jamais

prov~m

dessa

individua~ao .

•
A rela~ao que se estabelece entre 0 ego e a pessoa social e juridica
faz com que se tenda sempre a responsabilizar as fun~6es da subjetividade.
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Ocorre af urn fen6meno de reifica<;iio social da subjetivid,\de, com todos
as seus contra-efeitos de repressao, de culpabiliza.;ao, etc.lEJitamos total.
mente prisioneiros de uma especie de individuac;ao da subjetividaWNesse
sentido, parece-me que a questao nao e propriamente a de nos resgatarmos
a nfvel de nossa individualidade, pois podemos ficar girando em torno
de nos mesmos, como se estivessemos com uma terrlvel dor de dente,
sem poder desencadear processos de singulariza.;ao a nive! infrapessoal, nem
a nivel extrapessoal, ja que para isso e necessaria se concetar com 0
exterior.

•
Quando fa10 em "processo de subjetiva~ao", de "singulariza~ao", isso
nao tern nada a ver com 0 indivfduo. A meu ver, nao existe unidade
evidente da pessoa: 0 indivfduo, 0 ego, OU, poderfamos dizer, a polftica
do ego, a politica da individuac;ao da subjetividade e correlativa de sistemas de identificaf;ao que sao modeIizantes.

o
Singularidade e individualidade segundo a imprensa
A Folha de S. Paulo convidou Guattari para uma mesa-redonda,
pedindo-lhe que propusesse urn tema. Ele sugeriu "Cultura de massa
e singularidade". No entanto, 0 dtulo anunciado foi "Cultura de massa
e individualidade". 0 termo «singularidade", segundo disseram, parecia ao jornal demasiadamente sofisticado, inacesslve1 a seu leitor exatamente, a consumidor de eultura de massa.
Esse fato e, no mmlmo, uma coincidencia reve1adora, sobretudo se
o pensarmos nos termos das proprias ideias de Guattari. Ele eoncebe
a subjetivid~de como produc;iio, e considera que uma das principais
·caractedsticas dessa prodm;ao nas sociedades "eapitaHsticas" seria, precisamente, a tendencia a bloquear processos de singularizaf;ao e instaurar processos de individualiza~ao. as homens, reduzidos a condic;ao
de suporte de valor, assistem, atonitos, ao desmanchamento de seus
modos de vida. Passam entao a se organizar segundo padr6es uni,: versais, que os serializam e os individualizam. Esvazia-se 0 car~iter
1 processual
(para nao dizer vital) de suas existencias: pouco a pouco,
e1es VaG se insensibilizando. A experiencia deixa de funcionar como
referenciapara a criac;ao de modos de organizac;ao do cotidiano: interrompem-se os processos· de singularizac;aa. 13; ortanto, num so mo-

vi

e nascem a

e

a-

'. ;:i..zafiIo. Tuda issa canstitui uma imensa fabrica de subjetividade, que

funciona como industria de base de nossas sociedades. E exatamente
nessa industria que a mldla, tal como existe hoje em dia, com sua
cultura de massa, teria urn papel de destaque.
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Podemos, agora, voltar il Folha.
Ao substituir 0 termo "singularidade" por "individualidade", 0
jornal, curiosamente, encenou 0 pr6prio tema do debate: cultura de
massa e singularizac;ao

~

DaD

podem aparecer numa mesma frase; elas

sao, na realidade, incompatlveis. A imprensa, enquanto produtora de
cultura de massa,alimenta-se de f1uxos desilJllularidade para produ,
zir, dia a dia, individualidades serializada'iL-Pemocralicamente, ela

>« amassa

I)

os processos de vida social, em sua riqueza e diferencia-

',' <. ~a. 0 e, com _~ss~ produz, a cada fornada, individuos iguais e processos
empobrecid2t/

Mas nao fica s6 ai a coincidencia. Completando sua mise-en-scene,
o jornal justificou a troca dos termos argumentando que a palavra
"singulariclacle" seria uma sofisticac;ao inacesslvel a sen leitar. De £ato,
singularizar e luxo nos tempos que correm! Ainda mais no mundo
das paginas diarias, fabricado por essa maquina cuja fun~ao e exatamente inversa: produzir individuos deslocaveis ao sabor do mercado
e, para iSBa, precisanclo interceptar seu acesso aos processos de singularizac;ao. IS50 sim, sem duvida, adapta-se perfeitamente aos tais "tempos que carrern» ...

•
5. Subjetividade: Iinha de montagem no capitalismo
e no sociaIismo burocratico

o

CMI afirma-se, em modalidades que variam de acordo com

0

pais

au com a camada social, atraves de uma dupIa opressao. Primeiro, pela

repressao direta no plano economico e social -

0

controle da

produ~ao

de bens e das reIac;6es sociais atraves de meios de coerc;aomaterial ex~

terna e sugestao de conteudos de

significa~ao.

A segunda opressao, de
0 eMI instalar~se
na pr6pria produ~ao de subjelividade: uma imensa maquina produtiva de
uma subjetividade industrializada e nivelada em escala mundial tornou-se
dado de base na forma~iio da for~a coletiva de trabalho e da for~a de
controle social coletivo.

igual au maior intensidade que' a primeira~ conslste em

,)

•
As maquinas ganham uma importancia cada vez maior nos processos

de produ~ao, As rela~5es de inteligencia, de controle e de organiza~ao social
estao cada vez mais adjacentes aos processas maquinicos; e atraves dessa
produ~ao

de subjelividade capitalistica que as classes e castas que detem

a poder nas sociedades industriais tendem a assegurar urn cantrole cada

vez mais desp6tico sobre os sistemas de
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produ~ao

e de vida social.

N·

,

•

A

produ~ao

da subjetividade pela eMI

e

serializada, normalizada,

c~otraJizada em toroo de uma imagern, de urn consenso subjetivo referido

e sabrecadificada par uma lei transcendental. Esse esquadrinhamenta da
subjetividade e 0 que permite que ela se propague, a nivel da pradu~ao
e do consumo das rela~5es sociais, em todos os meios (inteIectual, agnirio, fabril, etc.) e em todos os pantos do planeta.

•

Imensas maquinas estatais controlam tudo, desde seus pr6prios agentes ate as pessoas que ganharn salario mfnimo, au as pessoas perdidas no
agreste nordestino, par exemplo. as individuas sao reduzidas a nada mais
do que engrenagens concentradas sobre 0 valor de sellS atos, valor que
responde ao mercado capitalista e seus equivalentes gerais. Sao especies
de robBs, solitarios e angustiados, absorvendo cada vez mais as drogas
que 0 poder lhes proporeiona, deixando~se faseinar cada vez mais pela
prama~aa. E cada degrau de promo~ao !hes proporciona um certo tipo
de moradia, urn certo tipo de relal.;3.o social e de prestfgio.

•

A tendencia atual e igualar tudo atrave's de grandes categorias uni~
'\ ficadoras e redutoras - tais como 0 capital, 0 trabalho, urn cetto tipo
de assalariamento, a cultura, a informal.;ao, etc. - , que impedem que se
de conta dos pracessas de singulariza~aa. Toda criatividade no campo social
:. e tecnol6gico tende a ser esmagada, todo microvetor de subjetivac;ao singular, recuperado. Uma deriva geral dos modos de subjetividade territorializada acarre por tada parte. Tradi~5es milenares de um certa tipo de
rela~ao social e de vida cultural sao rapidamente varridas do planeta.
Todas as pretensas identidades culturais residuais sao contaminadas. Todos
as modos de valorizac;ao da existencia e da produc;ao encontram~se ameac;ados no desenvolvimento atual das soeiedades. Ate os valores mais tra~
dicionais, mais bern ancorados, como 0 trabalho, estao seodo mioados por
dentro pelas revoluc;5es industriais. Se analisarmos com cuidado ° que se
passa com as pessoas que inventam semi6ticas ricas e personalizadas, como
e a caso do candomble, veremos que elas nao sao completamente imper~
meaveis e autonomas em relac;ao aos modelos dominantes.

•

E desde a infancia que se instaura a maquina de pradu~ao de subjetividade capitaHstica, desde a entrada da crian~a no munda das Hnguas
dominantes, com todos os modelos tanto imaginarios quanta tecnicos nos
quais ela deve se inserir.

•

A culpabiliZtlfao e uma fun(ao da sub;etividade capitatistica. A raiz
das tecnologias capitaHsticas de culpabiliza~ao consiste em prapar sempre
uma imagem de referenda a partir da qual colocam-se quest6es tais como:
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({ quem e voce?", "voce que Dusa ter uma oplmao J voce fala em nome
de que?, "0 que voce vale oa escala de valores reconhecidos enquanto
tais na socieclade?", "a que corresponde sua fala?", "'que etiqueta poderia
cIassificar voce?" E somas obrigados a assumir a singularidade de nossa
propria posic;ao com 0 maximo de consistencia. S6 que issa e £reqiiente~
mente impassive! de fazermos sozinhos, pais uma posic;ao implica sempre
urn agenciamento coletivo. No entanto, a menor vacilac;ao diantc dessa

exigencia de referencia, acaba-se caindo, auroma~icamente, n,;,ma especie de

buraeo, que faz com que a genre comeee a se mdagar: "afmal das contas
quem sou eu? Sera que sou uma merda?" E como se nosso proprio direito
de existencia desabasse. E a1 se pensa que a melbar coisa que se tern a
fazer e calar e interiorizar esses valores. Mas quem e que diz isso? Talvez
nao seja neeessariamente 0 professor, ou 0 mestre expHcito exterior, mas
sim alga de nos mesmos, em nos mesmos e que nos mesmos reproduzimos. Instancias de superego e instancias de inibi~ao.

Eo finito importante, a men ver, nao eonfundir esses proeedimentos
de culpabiliza~ao, produzidos sistematicamente por todos os sistemas de
modeliza~ao, de forma~ao da subjetividade, com uma especie de mecanismo

sadomasoquista que, na deseri~ao freudiana, seria de natureza intrapsiquica
(do tipo conflito Eros/Thanatos). Em outras palavras, lidar com essa
problematica niio passa par uma psicanalise generalizada, mas sim par
procedimentos micropollticos, pela instaura<;iio de dispositivos particulares
que dissolvam esses elementos de culpabiliza<;iio dos valores capitallsticos.

•
A segrega<;iio Ii uma fun<;iio da economia sub;etiva capitallstica diretamente vinculada a culpabiliza<;iio. Ambas pressup6em a identifica~ao de
qualquer processo com quadros de referencia imaginarios, a que propicia
toda especie de manipula~ao. E como se a ordem social para se manter
tivesse que instaurar, ainda que da maneira mais artificial possivel, siste\ I mas de hierarquia ineonseiente, sistemas de escalas de valor e sLS.!~!!1JlS
de diseiplinariza~ao. Tais sistemas -dao·uma consisteneia subjetiva as elites
\ (ou as pretensas elites), e abrem todo urn campo de valoriza~ao socia],
onde as diferentes indivicluos e camadas soci~i(ter~9 _que se sit':1~r. Essa
valoriia~ao capitaHstica se -insereve, essenciafmente, nao s6- -c()~ntra os sistemas de valor de usa, como Marx descreveu, mas tambem contra todos
os modos de valoriza~ao do desejo, todos os modos de valoriza~ao. das
singularidades.

'fi

•
Outra fun<;iio da economia sub;etiva capitallstica, talvez a mais imU portante de todas, Ii a da infantiliza<;iio. Pensam por nos, organizam por
nos a produ~ao e a vida social. Alem disso, consideram que tudo 0 que
tern a ver com eoisas extraordinarias - por exempla, a fata de falar e
viver, a fata de ter que envelheeer, de ter que morrer - Daa cleve perturbar nossa harmonia no local de traballio enos postos de controle social
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que ocupamos, a come~ar pe10 controle social que exercemos sobre n6s
mesmos.

•
A infantiliza~ao - par exemplo, das mullieres, dos loucos, de certos
setores sociais ou de qualquer compartamento dissidente - cansiste em
que tuda 0 que se £az, se pensa ou se possa vir a fazer ou pensar seja
mediado pelo Estado. Qualquer tipo de troca economica, qualquer tipo de
produ~ao cultural au social tende al'assarpela media~ao 'do Rst"da.-Egsa
rela~ao de -dependencia do Estado e urn dos elementos essenciais da subjetividade capitalistica.

•
Os equipamentos coletivos - nao s6 os de a~ao sanitaria au de higiene mental (ambulat6rios, centros de saude, etc.), au as de vida cultural
(escolas, universidades, etc.), mas tambern a rnldia - tendem a ganhar uma
importancia desmedida. Eles constituem a Estado em sua fun~ao ampliada.
Operarios de uma maquina de forma~ao da subjetividade capitaHstica,
esses equipamentos tern por fun~ao integrar fatores humanos, infra-huma~
nos e extra-humanos, colocando numa articula~ao real instancias tao diferentes quanto as que estao em jogo na economia libidinal (as sistemicas
familiares, por exemplo) e nas produ~oes semi6ticas (como as que sao
pastas em funcionamento pela midia).

•
A ordem capitalistica e projetada na realidade do mundo e na reaIidade pslquica. Ela incide nos esquemas de conduta, de a~ao, de gestos,
de pensamento, de sentido, de sentimento, de afeto, etc. Ela incide nas
montagens da percep\ao, da memorizac;ao, eIa incide na modelizac;ao das
instancias intra-subjetivas - instancias que a psicanalise reifica nas categorias de Ego, Superego, Ideal do Ego, enfim, naquela parafernalia toda.

•
A ordem capitalistica produz as modos das reIa~5es humanas ate em
suas representac;oes inconscientes: os modos como se trabalha, como se e
ensinado, como se ama, como se trepa, como se fala, etc. Ela fabrica
a reIac;ao com a produc;ao, com a natureza, com os fatos, com 0 movimento,
com 0 corpo, com a alimentac;ao, com 0 presente, com 0 passado e com
o futuro - em suma, ela fabrica a relac;ao do homem com 0 mundo e
consigo mesmo. Aceitamos tudo isso porque partimos do pressuposto de
que esta e a ordem do mundo, ordem que nao pode ser tocada sem que
se comprometa a pr6pria ideia de vida social organizada.
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•
A apropna~ao da produ~ao de subjetividade pelo CMI esvaziou todo
conhecimento da singularidade. E uma subjetividade que nao conhece
\. dimenspes essenciais cla existencia como a morte, a dor, a soIidao, 0 silendo, a reIa<;ao com 0 cosmos, com 0 tempo. Urn sentimento como a

i 0

raiva

e

alga que surpreende, que escanclaliza. Da mesma forma, uma

doen~a

o

incontrolavel como 0 cancer 10 algo que nos deixa perplexos.
mesmo se da com rela~ao a velhice. Ela 10 tao inconcebivel que se

fabrica uma cadeia de "micro-gulags" para velhos, com 0 tioice intuito de
isola-los. E as pessoas aceitam esse isolamento. E escandalosa essa entrega
passiva dos velhos a urn destine que as canduz a essas especies de campos de clesespero, quando nao, em alguns casas, a esses vercladeiros campos de exterminio em sua versao moderna.

•

Tudo 0 que 10 do dominio da ruptura, da surpresa e da angustia, mas
( tambem do desejo, da vontade de amar e de criar deve se encaixar de
\ algum jeito nos regisrros de referencias dominantes. Ha sempre um
arranjo que tenta preyer tude

0

que possa set da natureza de uma dissi-

dencia do pensamento e do desejo. Ha uma tentativa de elimina~ao daquilo
/ que eu chamo de processos de singulariza~ao. Tudo 0 que surpreende,
( ainda que levemente, deve ser classificavel em alguma zona de enquadra\ mento, de referencia<;ao. NaD somente os professores, mas tambem os
meios de comunica,¥ao de massa (os jornalistas, em particular), sao muito

dotados para esse tipo de pratica. Estou convencido de que se alguns
extraterrestres desembarcassem amanha em Sao Paulo, haveria experts,
jomalistas e especialistas de roda especie para explicar as pessoas que no
fundo nao
nisso, que
assunto e,
ai para se

e uma coisa tao extraordinaria assim, que jii se tinha pensado
ate jii existia ha muito tempo uma comissao especializada no
sobretudo, que nao ha por que se afobar, pois 0 poder esta
ocupar disso.

•

A programaC;ao da infancia na Franc;a, atraves da informatica, conse-

gue caleular hoie qual sera, para popula~6es inteiras, a taxa de delinqiiencia daqui a dez, quinze, vinte anos. Entao,

0

desvio, antes de ser

vivido em roda uma programa~ao genetica, 10 sobrecodificado por essa
programa~ao de produ~ao de subjetividade. Sendo assim, 0 que resta as
pessoas e apenas viver urn possive! pre-estruturado no campo em que se

encontram. Por exemplo, se voce 10 uma mulher, de tal idade e de tal
c1asse, e preciso que voce se conforme a tais limites. Se voce nao estiver
dentro desses limites, ou voce e delinqiiente au voce e louca.

•

A ordem capitallstica incide nos modos de temporalizarao. Ela des: tr6i antigos sistemas de vida, ela imp6e. um tempo de equivalencias, a
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come~ar

pelo assalariamento atraves do qual ela valoriza as diferentes

atividades de produ~ao. As produ~5es que eotram nos circuitos comerciais,

as produ~oes de ordem social ou as produ~oes de alta valoriza~ao sao,
tadas elas, sobrecodificadas por um tempo geral de equivalencia.
Fenomenologieamente, sabemos que esse tempo da equivalencia e algo
que depende de uma determinada ordem social: nao se bate 0 tempo sel~undo as mesmos ritmos, segundo as mesrnos re/roes 4, num agenciamento
.ooirieo, num agenciamento melanc6lico au manlaca, num agendamento

de

dan~a

ou num agenciamento de produ~ao social coletiva. Sao, de fato,
modos de territorializa~ao especlfieos. E todos esses sistemas de medida
de equivalencia do tempo, interiorizados, nao sao apenas urn fato subjetivo, mas tambem um dado de base da forma~ao da £or~a coletiva de
trabalho, e da £orma~ao da £or~a coletiva de controle social. Isso que £oi
dito sobre 0 modo de temporaliza~ao poderia tambem ser dito a respeito
~. do modo de espacializa~ao. Hoje., todas as re1a\=6es com

0 espall;o, com 0
\. tempo e com 0 cosmos tendem a set completamente mediadas pe10s pIa\ nos e dtmas impastos, peIe sistema de enquadramento dos meios de trans-

porte, pel.

modeliza~ao

do

espa~o

urbano, do

espa~o

domestieo, pela triade

carro-te1evisao-equipamento coletivo, por exemploi

•

o

~

que faz a for(a da subietividade capitalistica e que eta se produz
tanto aD nivet dos opressores, quanto dos oprimidos. Nista, ela se dis-

"-.'."' tingue dos sistemas de classes sociais au das antigas castas senhoriais e

, >', religiosas. No Japao, por exemplo, onde a subjetividade tende a ser total-

mente serva do processo maqufnico, existe urna paixao pel~ produc;ao,

inclusive entre os trabalhadores mais explorados. Estabelece-se uma especie
de rela~ao de complementaridade e de dependencia entre as di£erentes
categonas sOClais,
c;as sociais,

0

que acaba desmontando as alianc;as de dasse, as alian-

•
Minha insistencia nessa ideia do modo de produ~ao da subjetividade
capitaHstica nao tern como objetivo descrever urn estado de fato, em di~
rec;ao ao qual estarfamos caminhando inexorave1mente. Se insisto nisso

nao e porqu¢ quero celebrar 0 aniversario do romance do Orwell, 1984,
mas porque considero que esse desenvolvimento da subjetividade capita-

,

4. Do origidal ritournelle, traduzido por "ladainha" em F. Guattari, Revoltl~ao Molecular - Pulsa~oes Politicas do Deseio, org. S. Rolnik, Brasiliense, Siio Paulo 1981. A substituil;iio aqui de
"ladainha" por "relrao" se cleve, sobretudo, ao fato de que 0 segundo termo
a tradUl.1io literal do
frances ritournelle (repetil;ao continua de uma formula qualquer e, mais especificamente, de uma
formula vocal e instrumental, no contexto de uma composil;aO musical). a principal motivo para
nia optar por "refrio" na primeira tradu~iio, era que esse termo e sin6nimo tambem de "proverbio",
sentido que nio existe no frances ritournelle. AUm disso, em portugues, a palavtll mais usualmente
empregada para designar a repeti~ao regular de uma formula de qualquer especie sentido que
Guattari dll. ao termo ritournelle _ e "Iadainha", e nio "refrio". Qutro motivo ainda era que
"ladainha" tern a vantagem de actescentar ~ repetil;io 0 atributo de "faslidiosa". Porem, a escolha
de "ladainha" parece·me agora um tanto inapropriada, por ser usualmente empregada tambem no
sentido de "lamento", sentido este derivado da significa~io original do termo que, etimologicamente,
signifiea "otlll;io". Dadas as vantagens e desvantagens de ambas as o~Oes de tradu~io. preferi usar
como criterio a literalidade, fieando assim com 0 termo "refrio".

e
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Hstica traz imensas possibilidades de desvio e de reapropria~ao. Isso, desde
que se reconhe~a que a Iuta naa mais se restringe ao plano da economia
poHtica, mas abrange tambem 0 da economia subjetiva. Os a£rontamentos
sociais naa sao mais apenas de orclem economica. Eles se dao tambem
entre as diferentes maneiras pelas quais os individuos e grupos entendem
viver sua existencia.

o
Muitos autores dedicam-se a analise dos processos de subjetiva~ao
caracterlsticos do capitalismo (aquilo que Guatrari chama de "produ~ao de subjetividade capitaHstica"), assim como a analise das implica\=6es politicas desses processos. E, de modo getal, consideram tai5
processos como uma linha de montagem subjetiva, disseminada por
todo 0 corI'o social e que veicula uma viol~ncia de especie diferente
da que esta presente nas rela~5es de domina~ao e de explora~ao.
No entanto, 0 que me parece original no traballio que Deleuze e
Guattari vern desenvolvendo e, em primeiro lugar, 0 reconhedtriento
dessa produ~ao como industria de base do sistema capitalista (ou
socialista burocratico); em segundo lugar, a sensibilidade aos pontos
'
de ruptura desse comple!,oill<111strial da - subjetiva~ao, pontos nos
'.! quais se" situa~iam,s_~.mt.gdo _esses autares, muitos dos movil11entos
soc.iais atuai_si_.~~~_fi~~1~el1~~,_()_r<:~9.~hecimento de tai5 pontos de ruptu·
\ ia como fl?~9~ g~_ xesisJ~nciapo1ftica da maior importancia, ja que
propria rajz do sist.~t1)J!,,_.fla nessa posi~ao, temos que reco·
\.. . ·Mecer, urn otimismo urn tanto raro - para nao dizer inexistente
- nos dias de hoje ...

~

\ atacani--'a"'

o
6. Revolu~oes moleculares:

0

atrevimento de singularizar s

A tentativa de controle social, atraves da produ~ao da subjetividade
em escala planetaria, se choca com fatores de resistencia consideraveis,
processos de diferencial;;aO permanente que eu chamaria de revolw;ao mo·
lecular". Mas 0 nome POllCO importa .
Cl

o

•

que caracteriza os novos movimentos SOCIalS naD e somente uma
resistencia contra esse processo geral de serializal;;aO da subjetividade, mas
tambem a tentativa de produzir modos de subjetividade originais e singulares, processos de singulariza~ao subjetiva.

•

5. 0 termo "singularizat;ao" e usado por Guattarl para designar os processos disrnptores no campo
da produt;ao do desejo: trata-se dos movimentos de protesto do inconsciente contra a subjetividade
capitaLlstica, atraves da afirmat;80 de outras maneiras de ser, outras senslbilidades, outra perce{>t;io. etc.
Guattari chama a atent;80 para a importancia poIftica de tais processos, entre os quais se situarianl
os movimentos SOcillis, as minorias - enfim, os desvios de tooa esp&:ie. Outros termos designam
os mesmos processos: autonomiZat;80, minorizat;80, revolut;ao molecular, etc. (d. cap. II, 10, d).
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Zonas imensas do planeta sao permeadas pela fun,ao de singularizaf;ao, por processos de reapropria~ao cla subjetividade: tanto 0 Terceiro
Mundo a nivel internacional, quanta essa espede de Terceiro Mundo que
se desenvolve no seio dos paises desenvolvidos. Nesse sentido, pode-se
Jizer, esquematicamente, que hi lima especie de vetorizas;ao cia problematica geral de componentes de transforma,ao molecular.

•

A fun,ao de autonomiza,ao num grupo corresponde a capaeidade de
operar seu proprio trahalho de semiotiza~ao, de cartografia, de se inserir
em niveis de rela,6es de for,a local, de fazer e desfazer alian,as, etc.

o

•

que vai caracterizar urn processo de singulariza~ao (que, durante
certa epoca, eu chamei de "experiencia de urn grupo sujeito"), e que ele
seja automodelador. Isto e, que ele capte as elementos da situac;ao, que
construa seus pr6prios tipos de referencias praticas e te6ricas, sem ficar
nessa posi,ao constante de dependeneia em rela,ao ao poder global, a
nive! economica, a Dive! do saber, a nive1 tecnico, a DIVe! das segrega
,6es, dos tipos de prestigio que sao dlfundidos. A partir do momenta
em que as grupos adquirem essa liherdade de viver seus processos, eles
passam a ter uma capacidade de Jer sua pr6pria situa,ao e aquila que se
passa em torno deles. Essa capacidade e que val !bes dar urn minima de
possibilidade de cria\=ao e permitir preservar exatamente esse car~her de
autonomia tao importante.
M

•

A ideia de revolu\=ao molecular diz respeito sincronicamente a todos
os niveis: infrapessoais (0 que esta em jogo no sonho, na cria\=ao, etc.);
pessoais (por exemplo, as rela\=oes de autodomina\=ao, aquilo que os psicanalistas chamam de Superego); e interpessoais (a inven\=ao de novas
formas de sociabilidade na vida domestica, amorosa, profissional, na rela·
\=ao com a vizinhan\=a, com a escola, etc.).

•

As radios livres, a contesta\=ao do sistema de representa\=ao politica,
o questionamento da vida cotidiana, as rea\=oes de recusa ao trabalho em
sua forma atual sao virus contaminando 0 corpo social em sua rela\=ao
com 0 consumo, com a produ\=ao, com ° lazer, com os meios de comunica\=ao, com a cultura, e por af afora. Sao revolu\=oes moleculares criando
muta\=oes oa subjetividade consciente e inconsciente dos individuos e dos
grupos sociais.

•

A revolu\=ao molecular consiste em produzir as condi\=oes nao so de
uma vida coletiva, mas tambem da encarna\=ao da vida para si proprio,
tanto- no campo material, quanto no campo subjetivo.
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que_ estou ch~tnando d( processos de singulariza~iio::::talgo que
ft1J~tra .es.ses fl.lec~nismos de _in_te~ioriza\=ao dos valores capitaHsticOs-,-· -alga
~gue' p~~~ ~~~4uzir· a -~~i~~~!l~9_ 'de val~e~H.~ufi.l_ registro particular, -'inae~
_pCndentemente das escallls de_ valor qUe_ nos cercam e_espreitam de todos
o!dir.l-2~,--

9

•
A possibilidade de reapropria~iio da midia, atrav~s, por exemplo, das
radios livres, pode subverter a modeliza~iio da subjetividade.

•

,

r

: Q_ tr~~o~~Q!]lum entre os diferentes processos de singulariza~iio ~ urn \
devli' diferencial q,{e -recusa a subjetiva~iio capitalistica. Isso se sente por

urn calor nas rela~5es, por determinada maneira de desejar, por uma afirma~ao positiva -daqiatividade, por uma vontade de amar, por uma vontade_ <Ie simplesluente vi"er ou sobreviver, pe!ilmultipJicidade dessas vontades. E preciso abrir espa~o para que isso aconte~a. Odesejo so pode
ser vivido em vetares de singularidade.

•
!~s microprocessos revolucionarios podem nao ser da natureza das
rela~5es socfais.
exemplo, re1a~~o de urn individuo com a musica ou

Por

a

-com a pintura pode acarretar urn processo de pe;:ce~iio e de sensibilidade
inteiramente novo.

•
Ha uma e.~p~cie de_ r,,-sist~ncia social que deve se opor aos modos
dominantes de(i"",eoraliza~~;;) Isso vai desde a recusa de urn certo ritmo
nos processos de traballio assalariado, at~ 0 fato de cettos grupos entenderem que sua rela~iio com 0 tempo deve ser produzida por e1es mesmos
- por exemplo, na musica, na danc;a, etc. Alguns te6ricos da Autonomia
na Italia insistiram justamente nesta dimensiio da di£erencia~iio dos modos
'- de temporaliza~iio. 0 mesmo pode ser dito com rela~iio aos modos de
espacializa~iio.

•
Ha tentativas de singulariza~iio que siio difleeis, problematicas, e que
acabam sendo abortadas. Mas, apesar da precariedade e dos fracassos dessas
tentativas, apesar de estarmos todos dispersos, perdidos, invadidos pela
angUstia, pela loucura e pela miseria, elas se encontram em ruptnra com
a produ~iio de subjetividade industrial do eMI. Elas desencadeiam processos de reapropriac;ao dos territ6rios subjetivos, mas nao 56. AltErn dessa
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atitude defensiva, tais tentativas consistem, tambem, oa apropria~ao dos
aspectos mutantes claquilo que chama de "processos maqufnicos" (nao 56
as instrumentos tecrucos que se eocontram na produ~ao, mas tambem
ffiaquinas teoricas, ffiaquinas de sensibilidade, ffiaquinas literatias, etc.).
E verdade que, nisso tudo, nao existe a possibilidade de uma frente comum; alem do mais, tambem e verdade que estamos levando porrada ha
ja bastante tempo. No entanto, nao e menos verdade que continua exis·
tiodo uma imensa potenciaIidade de resistencia, e ate de ofensiva, a qual,
a meu vet, tende a ganhar cada vez mais importancia nos acontecimentos
hist6ricos que estao por vir. Se levarmos issa em conta, teremos de reco~
ohecer que a inimigo nao eShl s6 nos imperialismos dominantes. Ele esta
tambem em flOSSOS pr6prios aliados, em nos mesmos, nessa insistente
reencarna~ao dos modelos dominantes, que encontramos nae so nos partidos mais queridos ou nos Ifderes que nos defendem da melhor maneira
possIvel, mas tambem em nossas pr6prias atitudes, nas mais diversas
ocasioes.

•
A problematica do questionamento do sistema capitaI1stico nao e
mais do domInic exclusivo das lutas polfticas e sociais em grande escala,
ou da afirma~ao da cIasse operaria. Ela diz respeito tambem aquila que
tentei agrupar sob 0 nome de {( revolu~ao molecular", cujos inimigos ou
antagonistas nao podem ser classificados em rubricas claramente delimitadas. Ha uma reIa~ao de complementaridade e de segmentaridade, que
faz com que as vezes sejamos, simultaneamente, aliados e inimigos de
alguem.

•
Sera que entre esses novas" tipos de luta dos movimentos SOCialS e
a sociedade industrial so pode haver uma reIa~ao do tipo oposi~ao maniquelsta? Sera que as revolu~6es moleculares ficado sempre por defini~ao, na defensiva, .ou reivindicando reconhecimento? Sera que se vai ficar
para sempre prisioneiro desse antagonismo absurdo entre aceitar 0 neo·
libera:Iismo, as belezas do capitalismo, ou cair no "gulag"? Sera que as
pessoas que controlam 0 eMI - no qual, e claro, nao estou colocando s6
os americanos, mas os russos, as petroleiros, etc. - estao realmente dirigindo uma transformac;ao das forc;as produtivas, no sentido de resolver
uma serie de problemas fundamentais no conjunto do planeta? a desenvolvimento. da crise ou da guerra atual nos mostra exatamente 0 contrario. Ao que tudo indica, nenhum problema fundamental do planeta
esta em vias de resolu.;ao, e nem vale a pena enumera-Ios. Ao contrario:
ha uma defasagem cada vez mais marcada entre, de urn lado, a revolm;ao
industrial, informatica, te1ematica dOS~!bOS e', de outro, as formas sociais
que sao mantidas a for~a peIo CMI. Houve uma epoca, na historia do
capitalismo, em que uma serie de revolw;oes burguesas transformaram

I
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profundamente as rela~5es SOCIalS paralelamente as reIa~oes economicas.
Parece que esse paralelismo nao esta absolutamente ocorrendo Da crise
atua!' E nesse aspecto que a movimento rnundial de revolu~6es moleculares
esta incontestavelmente mais adaptado as transforma~5es produtivas e informaticas que se desenvolvem atna!mente; mais adaptado i\ evolu~ao das
reIa~es cientfficas e est6ticasj mais adaptado as mutac;oes em curso nesses
campos, do que as estruturas esclerosa4as da universidade, dos organisrnos
ofidais, tanto a Leste quanto a Oeste. ,

.'

•
Querem nos convencer de que estamos mergulhados numa espede de
1 fatalidade. Para sair disso, parece-me importante mostrar que, simetricamente i\ onipotenda aparente do eMI, ha toda uma serie de possiveis
(. vias de acesso a transformac;oes em todos as nlveis.
I

•

Uma questao que se coloca e saber se do para conceber a constru~ao
de uma sodedade organizada, nao utopica, que produza modos de subjetividade sobre bases diferentes daquelas sobre as quais se assenta a industrializa~ao mundiaI. Ai, nao e 0 caso de voltar para as bases arcaicas de
urn deja-la cultural da subjetividade, 0 qual se buscaria recuperar; ao contrario, .e. !lecessJiriocriac C0I1.c;!i~ges,'p?ra.a .progu~ao_<;Ie um_':>9YQ.lipo.de
subjetividade, que se singulariza e, que encontra as vias de sua especi..2~a~?.".__
•'
),<
' .....
r'~"

.'-

.

..

.

c"

Enquanto os movimentos que pretendem desernbocar numa transfor~
ma~ao social combaterern, ~m.....praticase referencias arcaicas que veiculam
!l!lliL.Yisao maniqueista, a onipotencia da produ~ao de subjetividade capitalfstica, eles estarao deixando 0 campo totalmente livre para essa produ~ao.
Para que se efetivem osgracessos de reaprol'ria~ao da subietividade tais como os de urn grupo de psiquiatrizados 6;
'grupoae-pe'ssoas
que querem organizar sua vida de urn outro modo; de uma minoria social
que quer se desfazer dos sistemas de coa~ao que tendem a modeliza-la;
de urn grupo de mulheres que, mesmo em pequena escala, querem se
libertar do sistema opressivo de que sao objeto ha milenios; de urn grupo
de criadores que querem se livrar dos sistemas padronizadores em seu
campo, ou ate de crian~as que se recusam a aceitar 0 sistema de educa~ao
e de vida que lhes e proposto - ~_E~!a qu~_ess._~.s. processos se efetivem,
~les devem criar se~s p~6pri.os modos de referenci!!L_§J.:l~~pr~prias carto-

'(le--urn

6. 0 terma "psiquiatrizado~ e hoie em dia comumente usado para designar pessoas que~ passaram
por internat;Oes psiquiatricas. Ele enfatiza 0 sentido da upsiquiatrizat;iio~ da loueura a que sao submetidas tais pessoas, ou seja, a constituit;iio de urn modo de vida produzido, positiva!D.ente, pe10 saber
psiquiatrico (pot exemplo lit fato de a loucuta tomar-se doent;a, devidamente classlf1cada no quadro
de uma nosografia e confinada em espa~s m&licos).

L
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devem ll}vent@r ~u@ pr8xi~ de modo @ f~zer brech@~ no ~i~temJl"
de subjetivid@de domin@nte.

•

:
J

1

I

E preciso que c@d@ um se @firme n@ POS1~@0 sinlltll@t"gue.QC.u)lll;._QU,e
a fa~a, .viver, qYC':.~~L arti~u~~ .c9.!ll._ Dutros process()s~,_g~_---!-4J~l!!.~a~~~_ e
que resi~ta,a.todos os empreendimentos de niveb~ao d@ subjetividade.
Pois esses empreendimentos siio responsaveis polo hto de 0
se @firm@r hoje @tr@ves d@ m@nipu1@~iio d@ subjetivid@de coletiv@, no mi.
nimo, t@nto qu@nto @tr@ves d@ domin@~iio econ6mic@. Em qu@lquer eSClu@
que essas lutas se expressem ou se agenciem, elas tern urn aIcance politico,
pois tendem @questioMr esse sistem@ de produ~o de subjetivid@de.

imperialism"

•
Todos os devires singubres, tod@s @s m@neius de existir de modo
@utentic() choc@m·se contu 0 muro d@ subjetivid@de c@pitalistica. Ora os
devires sao abso~idos por esse muro, ora so£rem verdadeiros fenomenos
de implosiio. E preciso construir uma outra 16gica - diferente da 16gica
habitual - para poder fazer coexistir esse muro com a imagem de um
alvo que uma for~a seri@ c@paz de perfurar. Isso, s@bendo 0 quanto esse
muta pode ser terrlvel, e como sua demolir;ao impliea encontrar meios
diffceis e organiz@dos (sem por isso cair no f@scismo total) e, ao mesmo
tempo, continuar a desenvolver agenciamentos e territorios oode as pessoas
se sintam bern. A meu ver, se nao conseguirmos preservar essas duas dimens6es, estaremos sempre carrendo 0 risco de cair num destes inconvenientes: deixar 0 poder a essas imensas maquinas estatais que cantralam
tuda, au retomar em nossa propria a~ao cotidiana todos esses esquemas
de poder, todos esses sistem@s de Iideran~a, td como sao m@nipulados pela
midia. Nesses dais casas, somas igualmente levados a impotencia.

•
Os agenciamentos que podem construir seus proprios modos de subje·
provoc@m basicamente dois tipos de atitude:

tiva~iio

- a atitude normalizadora, que se traduz de duas maneiras diferentes,
mas complementares: ignora-los sistematicamente J considerando·os meros
problemas secundarios ou arcaismos J ou recupera~los e integra~los.
- a atitude reconhecedora, que considera esses processos em seu carater
espedfico e em seu tra~o comum J de modo a possibilitar sua articulac;ao.
S6 essa articulac;ao e que vai permitir uma mudanc;a efetiva da situac;ao.

•
Qu@lquer emergenci@ de singuhrid@de provoc@ dois tipos de tesposta
micropoHtica: a respasta narmalizadara au, ao contrario J a respasta que
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busca direcionar a singularidade para a constrm;ao de urn processo que
passa mudar a situa~ao, e talvez naD 56 local. Vall citar como exemplo
o que se passoll aqui, agora ha: pOlleD. Estavamos absorvidos num dis.
curso coletivo que se desenrolava como que sozinho, feito urn camputadar
vomitando seus registros. Apesar de DaD haver nenhuma obje~ao forrou-

lada, sentia-se a presen,a de urn afeto dificil de captar, uma especie de

mal-estar, como se pairasse no ar a pergunta: "afinal, do que e que estafalancle?" Sentfamos que DaD havia "liga". IS50 e 0 que eu chamaria
de "urn indice de singularidade": h3' alga a{ e DaD sabemos 0 que fazer
au dizer a respeito.
mDS

Ha duas atitudes posslveis: a primeira seria nos dizermos "padenda,
come\=amos, entaD agora temos mais e que continuar, e quem nae estiver gostando que saia daqui". Muito frequenternente, e isso que acontece.
A segunda atitude, ao eontrario, seria a de fazer a gestao dos fenomenos
de singularidade presentes na situa~o. Urn outra exernpla:. _Ul11a crian~a,
ja

sentada no fundo da das§e,esta desaco cheio e come,a a jogar "hidete'
bolotas.na.. cabe~a dos outros..Diantedessa situa,ao, geralmente 0 que
fazemos 00 coloear a crian\" que esta perturbandopara tora da sala de

all

aula, au tentar fazer com que da se' 'manHeste

0

menos possive!, au ainda,

s"e estivermas em sistemas mais sofisticados, eneaminha-Ia para urn psic6logo. E muho raro nos perguntarlIlos se esse fato de singularidade nao
estaria dizendo respeito ao' eofijunto da cIasse. Nesse easo teriamas que
questionar nossa posif;ao na' situaf;aae desconfiar que talvez as outras crianc;as tambern estivessern de _saeo cheio, s6 que sem manifesta-lo do mesmo

r

modo.
Em outras palavras, urn ponto de singularidade pode ser orientado
no sentido de urna estratitica,ao que 0 anule completamente, mas pode
rambi'm entrar nurna micropolftica que fara dele urn processo de singula-

\

riza~ao. E nisso, a rneu ver, que reside toda a importancia das arullises

, das problematicas do inconseiente.

•

Nos sistemas cuIturais eapitalfstieos, pretende-se recuperar os valores

de singularidade. Isso se faz atraves de urn processo de integra,ao: por
exemplo, a integra,ao de certos tra,os de singularidade da musica dos
negros ao jazz. Esse sera difundido em todo 0 campo social, e se tornara
uma especie de rnusica universalista. Ou, ainda, atraves do usa de certos

na,os de singularidade revelados pelos movimentos feministas ou pelos
movimentos dos homossexuais como axiornas lacais, as quais vao permitir

uma melhoria nas performances da produ,ao de subjetividade do sistema .

•

Reuniao na Escola Freudiana de Sao Paulo, 26 de agosto de 1982:
Pergunta - Eu gostaria de saber como esse processo que faz emergir a
singularidade pode se dar em urn sistema que se buroeratiza de forma
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permanente, sistema esse que estabeleceu

0

seu contrale social a nive! da

produ~ao.

Guattari - Bern, acho que esse problema e colocado pelos proprIOS em·
presarios - especialmente os das industrias de base - , pelos organismos
de pesquisa, pelas agendas de publiddade. Eles todos sabem muito bern
que a ruptura das redundancias, 0 emprego de processos capazes de articular as diferentes modos de subjetiva~ao ta! como existem nao e alga
que so tern a ver com problemas de higiene mental, e sim alga que pode
ter consequencias econ6micas, tecnol6gicas, cientfficas consideraveis. Basta
pensar nas consequencias para a Uniao Sovietica do fato de, na epoca do
stalinismo, as pesquisas ciberneticas terem sido condenadas. A recusa da
criatividade num campo tecnologlco au sodal (no fundo da no mesmo)
pode provocar crises eonsideraveis.
Hoje em dia vemos, um pouco por toda parte, particularmente no
]apao, empresarios empenhando-se em eriar condic;5es para que um mlnimo
de singulariza~ao seja possivel nos vetores da produ~ao. Isso quer dizer
que nessas estruturas estratificadas tenta-se eriar margens num grau sufidente para permitir a deslanehamento de processos, desde que se tenha
a garantia de que, do outro lado, a sistema de recupera~ao sera absoluto.
De certo modo, a progresso da teenologia das industrias de base depende
da modula~ao que se faz desse grau de singulariza~ao e de liberdade.

o

•

problema que se coloca, no sistema sodal atua!, e que a conjunto
das formas sociais estratificadas e claramente incapaz de responder as mutac;5es maqufnicas; estas sao permanentementeeeterritorializadas e reestratificadas. Num de seus cursos, a que assisti, "Merleau Panty contou que,
em visita a uma escola que se inspirava no metoda Freinet, ficou sabendo
-q~~--uma_ cdanc;a havia perguntado ao professor: «no ano que vern, a
gente ainda vai ser obrigada a fazer esses tais de textos livres?" E sem·
pre- a mesma coisa que acontece: esses universos de posslveis ficam deparando com estratifica~6es subjetivas ate ehegar urn ponto em que se
instaura uma dialetica de transforma~ao dos outros mveis da vida sodal.
Caso eontrario, hoi um endurecimento ainda maior das estruturas estratifieadas. E isso que faz com que, par exemplo, as gera~6es que nasceram
depois dos anos 60 - mais especificamente, apos maio de 68 - tenham
investido urn conformismo muito mais forte que as gerac;oes anteriores, e
tenham feito 0 que as freumanos chamariam de «contra-investimento".
Isso se deu justamente pelo simples fato de que nao houve repercussao
dessas transformac;oes no conjunto das estruturas .

•
.os pontos de singularidade, as processos de singulariza~ao sao as
proprias rmes produtivas da subjetividade em sua pluralidade.
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•
Ha sempre algo deprecario, de fragil nos processos de singulariza~ao.
Eles-est~o seO?:J2.~~ .. cor~e~~~._9_ risc~ .de ~er~~_.recuperados, tanto _por uma

(

ins!Ltl.!cio_n_~li~ac;ao,_ quanta por urn Qevlt

grupe1ho.· Pade acontecer, por
exemplo,· de -urn processo de singulariza\3o tet uma perspectiva ativa a
!live! do agenciamento .e, ,simult~neame!lte, a esse meSilla niveI, fechar-se
em=.>

•
Imaginemos que grupos minoritarios tenham urn discurso completamente esclerasado e urn modo de funcionamento de grupeIho tradicional
e, ao meSilla tempo, encontreffi-se em posi~ao de desempenhar seqiiencias

de revolu~ao molecular - isso, devido ao conjunto das dinamicas dos
processos de muta~ao social e economica. 0 que pode estar em jogo, numa
circunsta.ncia desse tipo, e uma problematica processuaI, que acarreta muta\oes no campo social inconsciente, a!em au aquern dos discursos dos grupas que estamos considerando. No entanto, para dar conta de fenomenos
desse tipoJ seria precise redefinir 0 cooceito de incons~nte. Encarar 0
que esta em jogo nesses grupos minoritarios dessa forma e totalmente
contrario a ideia de que eIes sejam missionarios, portadores de nao sei
qual verdade redentora. Em todo caso, 0 que digo nao tem nada aver
com esse tipo de enfoque.

•
Entrevista a Pepe Escobar, para

0

Folhetim, 5 de setemhro de 1982:

pepe Escobar -. J'L.y\9a_p~c1.e.ser inv.e.ntada quando todas as imagens sao
/ produzidas de ant.e.maol

I

Guattari - Sim,. veja () . .e.,eempIQ dqs qlllml~OS. Eles trahalham com 0
mesmo material todos os dias: carbono, hidrogenio.O principal e livrar'se dessa especie de redundagcia, de serialidade, de produ~ao em serie da
Wbfetividade, de solicita~ao perma;;ent~'a voltaU".Jnesmoponto. .lLcomq
a-siiua~ao de umpinlOt, ~_."ompra suas tintas na mesma loja. 0 que
interessa

e

0

que y~t .f.~zer com elas.
;v

o

/

•

I

I

que eu acho interessante nos grupos punk e que eIes pare~em ser

absolutamente prisioneiros dos meios de expressao dominantes. Usam ma-

terial fabricado pela grande industria da mfdia (instrumentos difundidos
as centenas de miIhares de exemplares no conjunto do planeta), alem de
serem totalmente dependentes dos sistemas comerciais para gravar discos
ou dar concertos. Essa dependencia se estende ate aos locais onde possam
ensaiar: em Paris J por exemploJ eIes custarn a encontrar urn local; logo

os vizinhos denunciam, e a pollcia acaba expulsando·os. Nao sei se aqui
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acontece a mesmo. AMm disso, os punk sao tributtirios, inconscientemente,
dos sistemas de expressao dominantes: seus temas sao os ternas da musica
comercializada, suas linhas mel6dicas sao a reprodu~ao das que estao por
toda parte. E nitido 0 quanto eIes estao poluidos por imagens de cinema
e televisao, 0 quanta incorporam uma certa representa\ao do st(Jr~system
do vedetismo, todo urn ideal de ego. Isso, sem mencionar as rela\oes
falocraticas, que fazem com que a musica rock e punk, ate segunda ordem,
nao se constitua em campo de a\ao possivel para mulheres.
Se considerarmos todos esses elementos juntos, diremos que se trata
de urn empreendimento completamente recuperado, que se encontra em
implosao, correndo 0 risco de cair em microfascismos. No entanto, apesar
de todo esse cadter heterog~neo e sedal de seus componentes (onde tudo
parece estar sendo tornado de emprestimo aos sistemas opressivos dominantes), tais componentes podem se constituir em elementos de urn processo
de singulariza\ao. Centenas de grupos vivem, encarnam seu desejo em empreendimentos coletivos como 0 rock e 0 punk, que podem ter, para eIes,
uma importancia absolutamente vital. Apesar de veicularem elementos de
significa\ao da ideologia dominante, apesar de serem prisioneiros de numerosos sistemas de modeliza\ao, eles exprimem, num certo niveI inconsciente
- ainda que, para isso, tenhamos que nos entender quanto ao sentido
que damos a esse termo - aquila que chamo de "vetor de revolu\ao
molecular", 0 qual pode subverter a modeliza~ao da subjetividade.

•

i

,~

I

Mesmo uma crian\a de dais anos, quando tenta organizar seu mundo,
construir sua propria maneira de perceber as reIa\oes sociais, apropriar~se
das rela\oes com as outras crian\as e com os adultos - essa crian\a par~
ticipa, a sua maneira, da resistencia molecular. E 0 que eIa encontra? Uma
fun~ao de equipamento subjetivo da televisao, da familia, dos sistemas
escolares. Portanto, a micropolitica dessa crian\a envolve as pessoas que
estao em posi~ao de modeIiza~ao em reIa~ao a eIa.
E possIve! subverter essa posi\ao. As pessoas que experimentararn,
com -seriedade, ·olltro.s_rneiod()seducacionais, sabem muito bern que se pode
(lesmontar essa medlnica infernal. Com outro tipo de abordagem, toda
ess~a dqlleza
sensibilidad" e de expressao pr6pria~ da cdan~a pode ser
-relativamente preservada.

ne

r' .

•
A autonomia e uma fun~ao. A «fun~ao da autonomia" pode se encarnar efetivamente em grupos feministas, negros, ecologistas, homossexuais,
etc. Mas eIa pode se encarnar tambem em maquinas de luta em gtande
escala - como e a caso, por exemplo, do PT, neste momento de campanha eIeitoral.
Acredito realmente que organiza~6es como partidos ou sindicatos po\ dem ser terrenos de exercicio da fun~ao de autonomia. Ha tambem outros
54
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terrenos, estes microsc6picos: as rela~oes de vida cotidiana num bairro
numa comunidade, numa escola, num grupo que faz teatro ou que fabrie~
urna radio livre. 00, ainda, as rela~oes entre militantes de qualquer especie, entre homens e mulheres, entre ra~asJ entre gera~6esJ etc.
Entao, 0 que vern a ser essa ~£unCaQ c;le _au_~!1Qroia" ,.que pode rennir
tantos rnveis diferentes da vida social? Eu nao a definiria como algo que
parte de um programa ou de uma axiomatica geral, mas como algo que
( se expressa num nivel mieropolitico - exatamente, 0 da produ~ao,de sub'il
jetividade.
'?' '1,.. . I")

I

•

\

Urn
da- .---,,-subjetividade
!,,!de . g~nbar uma
--.--Pr<l~Q_(1".2ingulariza~ao
-.... ----'--""'.-- .imensa Importan~It:!,,- ~xatamente como urn gra~Cfepc;?~!~,,-_J,lP1_ .g!and~ musico
ou urn grande --E.in~--ill!eJ ~PJ)1 _suas.. _visoes sing~~Jarf;s da escrita, da m~~ic'a
.QI!._g-"pjl1t1,1rJ!d;Qdemdesencade$;~_
tIll!ta~iio nos' ;ist~g;_~'coretiv~;'de
escuta e, .de..ri~ao egQ1,1q1ler<:ndQ,_l:0m.iS]9~~er que <jualquer erian,a . desadaptada .ou 'quaiquer pessoa cIassificada como esqWiolre'tiica" ~eja
autom~ticame~t~_.~H!1l_ gr~d.e _._~rtista OlJ. l..U;]) _ grande revolucion~ri~. - - - ._~.~-

pm.,

•
A maneira como as formas atoais de luta estao sendo experimentadas
impliea toda urna precariedade, altos e baixos, caisas mediocres e coisas
geniais. E como urn laborat6rio onde, com uma dialetica complexa de tentativa e erro, esra se forjando urn novo tipo de luta. Exemplos disso
sao 0 que os italianos viveram em suas diferentes experiencias de autonomia,
a organiza~ao completamente original que os poloneses estao experimentando no movimento Solidariedade, ou, ainda, 0 que os brasileiros estao provavelmente vivendo, neste momento, com estas hist6rias de PT, de minorias, etc.

•
Entrevista a Sonia Goldfeder, 31 de agosto de 1982:
Sonia Goldfeder - Vnee pode dar exemplos de onde est. acontecendo,
hoje, aquilo que chama de revolucao molecular?
Guattar! - A Polonia, hoje, e urn pais que passa por uma mudan,a subjetiva total. Ha uma rejei~ao, urn desprezo por tudo 0 que e modo de
funcionamento do pais. Isso faz parte da sensibilidade, do inconsciente, dos
fantasmas. Isso se percebe ate pelas piadas que sao contadas por Ia. Uma
de que me lembro e a hist6ria de tres cachorros: urn belga, urn russo e urn
palones. 0 cachorro helga diz: "no meu pais e muito born, e 56 latir e
logo des te trazem urn bile". Ai, 0 cachorro polanes pergunta: «mas 0
que e urn bife?"; e a cachorro russo, em seguida: "mas 0 que e latir?"

L
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Ao mesmo tempo em que e1es mudaram ate sen sensa de humor, as
poloneses organizaram urn movimento de luta que chamam de "sindicato".

E 6bvio que nao se trata de um sindicato, Jaruzelski tem razao. Por que?
e ummovimento que quer mudar a
sociedade - um tipo de partido que representa a sociedade - , e tambem
uma maneira de organizar a vida cotidiana, ate nas formas de luta do
Solidariedade contra a repressao. Eles reproduzem livros, eles discutem,
ha todo urn metabolismo do que se passa entre as estudantes, as trabalbadores, os intelectuais. Isso tudo e completamente novo. E algo que evidentemente assume os tres mveis da revolu~ao molecular: 0 mvel infrapessoal, a maneira como se vive a relac;;ao social e a presenc;;a das relac;;oes
de for~as politicas. E 0 que lbes da essa potencia fantastica - pois voce
nao tem s6 dez mi1b6es de pessoas no Solidariedade, mas toda uma popula~ao. Eles ate reinventaram 0 catolidsmo.
velba Igreja, 0 episcopado,
continua existindo, mas, ao lado dela, inventaram urn tipo de catolicismo
que nao e uma verdadeira religiao. A revolu~ao molecular e 0 despontar
dessa n~ao de desejo, tanto a nivel microscopico quanta em eseala social.
Aceso 0 estopim, eles disseram: "Basta! Acaban! Nao agiientamos mais!"
Porque, ao mesmo tempo em que

0-

Nos acreditamos, durante mnito tempo, que a hist6ria era feita pelos
particlos, pe10s Hderes, pelos grandes movimentos sodais e economkos.

.,
1

Hoje, percebemos que ela tambem e feita por esse tipo de onda molecular.
Se nao levarmos isso em consideraC;ao, fkamas a margem dos acantedmen·
tos. No Ira, concordo que ha toda uma luta atroz com essa espede de
fasdst6ides comandados por Khomeini. Mas isso nao impede que esteja
havendo Ja um componente de muta~ao subjetiva fantastico. 0 surgimento
de uma sede de fenomenos religiosos liga todo urn povo contra 0 opressor.
As pessoas foram para a morte, aos milhares, porque estourou, porque
houve uma revoluc;ao subjetiva. Tudo isso se institudonalizou sob esse
fasdsta do Khomeini, e ainda assim nao acabbu. Todo 0 mundo arabe
mu~ulmano rejeita a subjetividade capitalistica. Isso nao quer dizer que
sejam progressistas; quer dizer, sim, que a supremada da produc;ao capitalfstica na Hist6ria nao e tao evidente. A verdadeira revolu~ao social
passa pela capacidade de se articular, de deixar 0 processo de singularizac;ao se afirmar.

•
P
I

Na Alemanha Federal - em Bedim, Frankfurt, Hamburgo, em todas
as principais cidades - ha setores alternativos muito desenvolvidos e estruturados. Ha uma reapropria~ao da vida cotidiana altamente elaborada.

o

•
objetivo da

produ~ao

de subjetividade capitalistica e reduzir tudo
e poss{vel, mesma nos pafses
capitaIistas desenvolvidos. 0 que caracteriza a vida politica na Fran~a,
por exemplo, e 0 desenvolvimento de formas de subjetividade coletivas,
a uma tabua rasa. Mas isso nem sempre
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as quais 0 capitalismo juigava totalmente superadas; eu me refiro a Iutas
como a do povo bretao, basco, corso, mas tambem a luta de uma imensa
massa de juventude que se recusa, terminantemente, a se integrar no pro.
cesso proclutivo e cultural dominante, nas organiza~5es dominantes, inclusive as comunistas, socialistas, etc.

•
No Brasil, apesar de 0 Pais estar comprometido com um processo
capitalfstico e estar em vias de tornat-se uma grande potencia, hi imensas
zonas de populac;ao II nao-garanticla)) que escapam a esse tipo de esquadrinhamento, a esse tipo de produ~ao de subjetividade, e isso e muito impartante.

•
Mesa-redonda na Folha de Sao Paulo, 3 de setembro de 1982:
'Laymert Garcia dos Santos - A gente nao pode pensar 0 pape! dos meios
de comunicac;ao no Brasil exatamente com as mesmas categorias com que
os te6ricos dos paises industrializados pensam 0 problema. Por uma razao
muito simples: elas nao se aplicam aqui da mesma maneira. Nos Estados
Dnidos ou na Europa, 0 ponto de partida e uma pergunta dupla: por um
lado, 0 que os meios produzem para a massa de individuos despersonalizaclos, anonimos, intercambiaveis, descodificaclos 7, essa categoria denominada "traballiador livre"; por outro lado, 0 que 0 traballiador livre produz
a partir dessa produ~ao, ou seja, 0 que fabrica com os enunciados as imagens que 0 bombardeiam 0 tempo todo. () terreno em que a reflexao se
move sempre coloea como requisito basico 0 traballiador livre, que se
constitui num dos dois elementos fundamentais do capitalismo - 0 outro
senda, evidentemente, 0 capital.
Illizer "traballiador livre" ja e dizer 0 fundamental para a atua~ao
dos meios. ::Pois, como afirma 0 teorico alemao Hans Magnus Enzensberger,
a industrializa~ao do espirito supoe quatro condi~oes:
urn pre-requisito filos6£ico: 0 racionalismo;
um pre-requisito polltico: a proc1ama~o dos direitos humanos, parti7. Do original decodes, tradwido por. "decodifieados" em F. Guattari, Rellolu~'iio Molecular Pulsafoes Po/fticas do Desejo, org. S.· Rolnik, Brasiliense, Sio Paulo 1981, Proponho substituir
"derodificado" pelo neologismo "descodifitado" por ele ressaltar a diferenr;a de sentido que este termo
adquire no pensamento de Deleuze e Guattari. Tais autores nao se referem a decode enquamo "'c6digo
analisado, apreendido, traduzido em oultO c6digo" seu senrido usual - , mas enquanto "c6digo
(de sistema semi6tico de £luxo social ou material)· desmanchado" (ct. a esse respeiw "c6digo" e
"sobrecodificar;io" no Ap&ldice, p. 317).
No original, apesar de os l}.utores presetvarem 0 termo decoder para 0 verbo, para 0 substantivo,
eles criam urn neologismo - de~odilication (0 substantivo derivado de decoder e decodage). Mas a
Ifngua portuguesa, neste coso, f~cilira a criar;40 de urn neologismo tarnbern para 0 verbo. Explico:
em frances, os prefixos "de" e/ "'des" tern .un rnesmo sentido variando seu usa apenas em funr;1io
de precederem vogal ou consoa,hte. Por ess razao 0 uso de descodage seria niio 56 infrudfero, mas
tambem incorreto. ]a em poriugues e
ssivel usat "des" antes de consoante, pois a escolha de
prefixo tem por criterio 0 se.ritido e n- 0 tipo de letta que ele precede. Os prefixos "de" e "des",
pot um lado, se equivalem
be
em pottugues enquanto designam "ar;io contriria", sentido este
perfeitamente apropriado pars 0 usa do termo feito por Deleuze e Guattari _ ~o contraria il. de
codifiear. Mas, por outro lado, tais prefixos se diferenciam: "des" s~ifica -transformar;io, negar;io, etc.", sentidos aproptiados para 0 usa que nos interessa aqui, mas de" significa -movimento de
dma para baixo, origem, proced@ncia"i 0 que toma Sell usa, neste case, inadequado. Pottanto a o~o
pot "descodificar;1io" e niio 56 passive, mas tam~m mais correta.
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cularmente a igualdade e a liberdade;
urn pre-requisito economico: a acumula~ao de capital;
urn pre-requisito tecno16gico: a industrializa~ao.

Portanto, para que as meios possam atuar, e preciso que erista 0
trabalhador livre, esse indivlduo despersonalizado, esse indivlduo que, do
ponto de vista do sistema capitalista, so conta como for~a de trabalho,
embora diga 0 tempo tode: "eu, eu, eu". Tuda se passa como se a
capitalismo por urn lado despersonalizasse e, simultaneamente, propusesse
modelos forjados a partir da igualdade abstrata para preencher 0 buraco,
a inexistencia de pessoas, para que a sujeito, semiotizado pelos modelos,
possa dizer: «0 meu eu».

E nesse pracesso que trabalham os meios de comunica~ao. as meios
constituem uma espede de mura de linguagem que prop6e ininterruptamente, mode1os de imagens nas quais 0 receptor possa se conformar imagens de unidade, imagens de radonalidade, imagens de legitimidade,
imagens de justi~a, imagens de beleza, imagens de dentifiddade. as meios
de comunica~ao falam pelos e para os indivlduos.
Nos palses capitalistas avan~ados esse processo de individua~ao e repersonaliza~ao - e bastante sofisticado, e dele 0
Guallari fala infinitamente mellior do que eu. Mas parece-me que no Brasil as eaisas nao se daD exatamente da mesma maneira. Por aqui, urn
capitalismo tremendamente moderno se conjuga com formas pre-capitalistas
e ate anticapitalistas, que 0 pr6prio movimento do modo de produ~ao se
encarrega de conservar, de atualizar e de criar. Nada melbor para exem·
pliHcar 0 que e 0 Brasil que essas maquinas automaticas publicas para
tirar fotografia. Na Europa enos EUA essas maquinas sao automaticas.
o indivfduo chega com a moeda do pafs, arruma a cadeira) senta J poe a
moeda, tira a fotografia, a maquina faz tudo e ele vai embora. No Brasil,
tern uma pessoa que ajeita a cara da gente, arruma 0 banco J vende a
moeda para a gente e depois que a maquina fez tudo, ela pega a tirinba
de fotografia J seca) tira do bolso uma tesourinha, corta e poe as fotos
num pacotinho. Acho que 0 Brasil e essa associa~ao, essa conjun~ao. Poderfamos arrumar mil exemplos, mas este diz bern a que e.
despersonaliza~ao

"

Essa conjun~ao de formas supermodernas com arcafsmos incrlveis esta
em toda parte, nas grandes ddades brasileiras. Mas ela nao esta s6 fora,
esta sobretudo dentro da cabe~a. a comportamento e a linguagem revelam
isso muito bern. Penso) por exemplo, num enunciado tao corrente na
vida brasileira, que e 0 famoso: "voce sabe com quem esta falando?"
A analise que 0 Roberto da Malia faz dessa frase mostra 0 quanto a
no~ao de indivfduo e pejorativa no Brasil. Pois 0 (( voce sabe com quem
esta falando?" revela 0 inverso do que diz a frase americana ((quem voce
pensa que e?" au 0 enunciado frances "por quem voce se toma?» Nos
dois ultimos casos, a pergunta indica que a regra fundamental e a igualdade, que todos tern as mesmos direitos, e que) partantoJ aquele que
pensa que e superior deve abdicar de sua pretensao. No caso de "voce
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sabe com quem esta falando?" cia-se 0 contrario: a frase coloca quem a
usa numa posi\,ao superior, instaurando imediatamente a hierarquia e a
desigualdade social. .E que, no Brasil, a pessoa parece set mais importante
que 0 individua, pois set indivfduo e urn estigma, e set ananimo, e set
urn "ze ninguem"r

LA

frase "voce sabe com quem esta falando?" permite preeisamente
a passagem do individuo a pessoa. Isto e, do terreno da impessoalidade
das reIac;5es capitalistas para 0 sistema hierarquico e autoritario das tela~5es pessoais, para 0 territ6rio do favor, cia considerac;ao, do respeito,
do prestigio, com seus figur5es, seus medaIh6es, seus padrinhos, seus pistoMes, etc. Nesse sentido, 0 que torna aIguem pessoa, 0 que Ihe da identidade social nao e apenas 0 criteria economica, mas tambem, e sobretudo, as reIa<;oes pessoais. Sao pessoas aqueles que contam; como revela
o dito: "quem tern sapato se conhece". E entre quem se conhece, nao
se pergunta "voce sabe com quem esta falando? ", pais todo mundo ja
conhece a seu lugatl]
Assim, no Brasil convivem e conjugam-se num mesmo drama dais
mundos: 0 mundo das pessoas, onde todos sao ccgente", de uma au de
outra maneira acima da lei, mundo das rela<;oes sociais personalizadas que
possui um c6digo altamente eIahorado. E quem desconhece esse c6digo,
carre 0 risco de ser inferiorizado, colocado em seu cCdevido lugar" ao receber pela frente urn ,c voce sabe com quem esta falando?" Por outro
lado, ba 0 mundo de individuos, impessoal, regido pela lei igualitaria e
universalizante. Como afirma Roberto da Matta: n as leis s6 se aplicam aos
individuos e nunca as pessoas".
A hip61ese de trahalho que eu goslaria de discutir aqill e a seguinte:
parece que, no Brasil, as meios de comunica<;ao nao trabalham exatarnente
com os mesrnos pressupostos que seus congeneres dos paises capitalistas
avan~ados. Isto e, nao trahalham com a hip6tese de uma sodedade onde
predominam as no~6es de igualdade, de universalidade, de individuo simultaneamente despersonalizado e a ser repersonalizado, a ser modelizado.
Aqui, do ponto de vista dos meios de comuruca<;ao, nao se trata de modelizar, porque nem sequer se reconhece que a capitalismo trabalha com
a despersonaliza~ao-repersonaliza<;iio. Os meios nao forjam modelos para
que os individuos possaro dizer "0 men en", porque 0 individuo nao conta.

I

L
I

Os meios de comunica~ao falam do mundo das pessoas, que transformam ate em superpessoas. No jornal, no radio, na televisao, nas revistas, a individuo 56 aparece no registro policial, quando se personaIiza
atraves da violencia. Ou entao no Carnaval, quando se torna personagem
de um falo da hist6ria nadonal. Ou ainda no mislidsmo ou no fUlehol,
quando se destaca por seus dons au poderes superiores. Aqui, os meios
apenas pretendem exibir e refor<;ar 0 mundo das pessoas, espetaculariza-Io,
torna-Io ainda mais brilhante e glamouroso, aumentar a separa<;ao. Ou,
entao, nos programas clitos n populares", do estilo Povo no TV ou Gil
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Gomes) denunciar e reprimir por antecipa~ao quem quiser infringir
digo social, tentar passar na marra de indivfcluo a pessoa.

Nem por isso a modeliza<;ao deixa de operar. Ao

contr~rio,

0

c6-

parece

que 0 impacto dos meios, e particularmente cia TV, e maior ainJa. A empatia parece srI muita mais forte. Porque as pessoas se reconheceiiiIlas

imagens apresentadas, enquanto os indivlduos tern a possibilidade, ao
menos imaginariamente, de se transformarem em pessoas. Talvez seja esse

o sentido da foto publicada na Folha h~ dois dias, onde se via duas indigentes em sua sala de estar instalada numa pra<;a do Born Retiro. Debaixo
cia arvore, sabre uma mesinha, 0 televisor que nao funciona ...
Para terminar, urn movimento que pretencla enfrentar

0

problema cia

domina<;ao no Brasil talvez tenha que atuar em duas frentes: por urn
lado, tera que fazer a crltica do indivlduo, dessa abstra<;ao que e 0 trabalhador livre, pressuposto b~sico da sodedade capitalista; mas, tambem,
teni que desfazer, desinvestir 0 c6digo das relac;oes pessoais, 0 c6digo
hierarquizante e autoritario expresso no voce sabe com quem esta falan~
do?" E 0 que fazem por exemplo, oa area cultural, as musicas de LUls
Me10dia ou os filmes de Julinho Bressane.
If

Urn outro exemplo do que estou dizendo e a fala do Lula num debate
televisivo com os outros candidatos. Constato que a fala do Lula nao
procede do mesmo registro que a discurso dos outros candidatos, que e
urn discurso de pessoas. IA fala dele e a<;ao, enquanto ados outros e
representa<;ao/ Quando 0 Lula responde, de repente 0 tom muda, a dic<;ao
e outra, 0 comportamento tambem - tudo e diferente. A fala e movimento, e segmento de um movimento muito mais amplo. Par iS50 mesmo
e inimit~ve1. Lendo a transcri<;ao do debate, constato por exemplo que 0
Montara retoma varios dos enunciados de Lula. Mas as retoma apenas
no plano da expressao, para incrust~-Ios dentro de seu pr6prio discurso
- processo que os dilui completamente. Talvez seja essa a razao pela qual
sentimos que se abre urn fosso: de um lado 0 Lula, com a fala singularizada de um movimento; de outro, a discurso representativo dos candidatos-pessoas.
Pergunta - Voce diz que Lula e a<;ao, desempenho e tambem urn novo
modo de ser. 15so leva a pensar que estaria havendo uma dinamica em
que as pessaas estao senda mais "desempenho", ista e, mais dispostas a
ir para a rua e impor sua individualidade. Mas isso corresponde a algo
de novo que esta surgindo, de que Lula seria porta-voz, au e urn mero
formalismo?
Laymert G. dos Santos - Voce coloca a coisa em termos de alternativa:
au e formalismo au uma nova maneira de ser. Nao me parece que seja
formalismo, mas naD sou eu quem vai julgar. Par outro lado, nao me
parece tampouco que Lula seja uma nova maneira de ser, que seja a';3o,
movimento. Nao foi isso que frisei, mas siro que Lula e urn segmento
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de movimento. Inclusive a fot~a, 0 impacto do discutso dele esta exatamente no fato de nao' ser um discurso dele proprio (discutso de "pessoa"),
mas, siro, uma palavra-a~io, palavra que vern do movimento, do qual Lula

e urn

segmento importante, e

DaD

sen porta-vQz. Ele

e apenas

urn elemento

que amplia essa outta fala, a fala do movimento.
Nesse sentido, eu ditia que esse movimento pelo qual Lula e car-

regado e no qual ele interfere, esse movimento, siro, e uma nova maneira
de set. S6 que nio concordo com voce em que essa nova maneira de ser

implique impor a individualidade. Parece-me que Lula percebeu muito
bem aquilo a que me refeti: e necessatio lutar em duas frentes. Se ha
alguem que sabe 0 que e um individuo abstrato, esse alguem e quem trabaIha numa fabrica, e LuIa e um desses. E, ao mesmo tempo, Lula tem
esse outro componente, muitas vezes ausente em outros tipos de lideran~aJ
que e uma especie de descolamento com rela~ao ao tal c6digo das rela~6es
pessoais, da hierarquia social. Digamos que Lula nao tem 0 devido respeito
que as pessoas exigem, e e justamente porque ele nao tem esse devido
respeito, que ele nao procura moduIar seu discurso em fun~ao do interlocutor. A singuIatidade vem exatamente disso: ele e alguem que faz a
critica do processo que nos torna individuos abstratos e, ao mesmo tempo,
a critica desse c6digo de ser "pessoa" no Brasil.
Mas Lula e s6 um exemplo, Poderiamos pegar os exemplos que citei:
a musica"'de Luis Melodia, ou os filmes de JuIinho Bressane, que mostram
exatamente como - no caso - as marginais, as malandros cariocas, 0
pessoal que mora no Est_cio, desinvestem os dois c6digos ao mesmo tempo,
e, ao faz~-Io, produzem urna fala nova, uma fala diferente.

•
Mesa-redonda no leBA, Salvador, 13 de setembro de 1982:
Marcus do Rio - Nos movimentos da juventude, uma das caisas que me
parece fundamental e a descaberta do uso politico do humor. Acho que
os movimentos politicos da juventude, a partir da decada de sessenta, e
ate hoje, descobriram 0 potencial extremamente subversivo contido no
humor. No entanto, nao vejo isso de forma alguma, nem em Lula, nem
na Iideran~a do PT. Nunca vi uma s6 foto de Lula rindo e quando os
candidatos do PT falam, eu realmente fico deprimido; no discurso deles
o humor esta totalmente banido.

'.'

o
Quebra-quebra: sinais de um processo de singulariza.iio?

o "quebra-quebra" com 0 qual convivemos no Brasil durante alguns
meses, em 1983, e 0 tipo de fenomeno que se presta a uma leitura
em termos dos processos de singuIariza~ao com seu potencial disruptor, seus perigos e suas promessas sedutoras.

L
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Todos recordamos aqueles momenros em que, subiramenre, hordas
de popula<;ao irromperam pelas ruas dos grandes cenrros urbanos, invadindo, saqueando, derrubando rudo 0 que viam pela frenre. Era
espantoso ver como, de urn come~o em que se roubava 56 comida,
rinha-se passado rapidamenre a uma ourra etapa, na qual se roubava

.1

qualquer coisa, as vezes nem mesma para
sabor de transgressao que a acesso gratuito

0
aDS

consuma, mas 56 pelo
objetos proporcionava.

Na ocasiiio, como era de se esperar, as cidades, em panico, responderam prontamente, fechando suas portas. Nos jornais, radios e tdevisoes, proliferavam, afHtos, tecnicos e cientistas, leigos e especiaIistas, atens e religiosos, civis e militares, inteIectuais e empresarios,

politicos de esquerda, de centro e de direita -

todos repetindo urn

mesma refrao: "que desempregados manifestem-se exigindo emprego,
I

,I

.
'!III

ainda va Ja. Nada mais justo e honesto. Que desempregados e subempregados tenham a ousadia de roubar comida e roupa, ate da para
entencler -

afinal, a comunidade lhes cleve ao menos 0 alimento e
o agasalho; DaD podemos deixar nossos trabalhaclores morrer a mingua.
Porem, roubar diamantes, bombons ou ddlo-vitrolas js e arruac;a.
Isso certamente esta sendo !iderado por bandidos ou agitadores profissionais (fascistas, segundo a esquerda; comunistas, segundo a direita). E, se assim for, nao podemos, em hip6tese alguma, deixar impunes tais comportamentos".

De fato, havia aqueles que s6 ousavam pegar roupa e a!imento
(para trabalbar). E, tambem de fato, esses nao foram os verdadeiros
agitadores, nao foram esses os portadores do "quebra", apesar da im-

portanda e da legitimidade de sua luta. 0 efeito disruptor estava no
gesto, feito de humor e violencia, que quebrava uma certa concepc;ao

da rela<;ao entre trabalbo e lazer; que quebrava 0 criterio de rendimento como prindpio da organiza<;ao do tempo e do espa<;o; que
quebrava 0 prindpio da propriedade dos meios de produ<;ao e de
consumo; gesto que desrespeitava essa vida reduzida a uma questao
de nfveis, valores hierarquicamente organizados segundo equivalentes
gerais. Em outras palavras, 0 efeito disruptor estava no gesto que
desrespeitava, ostensivamente, esse homem reduzido a condic;ao de

suporte de valores.
E nilo e s6 isso. 0 efeito disruptor estava tambem na quebra de
uma certa concep<;ao de luta politica que a reduz ao confronto polarizado entre interlocutores reconhecidos e autorizados por uma maquina estatal. 0 efeito disruptor estava, acima de tudo, no l'clesmame"
- desgarrar-se do Estado como provedor universal, interlocutor pri-

vilegiado, tradutor juramentado de todos os desejos. 0 efeito disruptor
estava, exatamente, na quebra dessa posic;ao dependente e reivindi-

cadora.
No roldao do quebra-quebra, 0 que se rompia, 0 que se desmanchava era, fundamentalmente, 0 modo de produ<;ao da subjetividade
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que caracteriza as sociedades industriais contemporineas. Mas se ha
nesse fen(jmeno, sem duvida alguma, uma carajasa afirma,aa da vida
ele e tambem partadar de um grande perigo: a desmanchar-se, a~
inves de condi,aa de cria,aa de novas agendamenros saeiais - sinais
de um processa de singulariza,ao que se prepara - pode vir a ser
finalidade em si mesma. Naa tera sida a primeira vez que nos dizeroos: Use e para viver assim, tao precariamente, melbar sermos
autares de Dossa pr6pria morte". AU mesmo, sem dize-lo, nao teta
sida a primeira vez que sucumbimos ao fasdnia da destrui,aa levada

as

Ultimas conseqiiencias,

em

face da violencia cometida contra a vida

no munda em que vivemas. Esse perigo
« microfascismo" .

ea

que Guatrari chama de

Mas naa fai esse perigo (0 desmanchar-se virar finalidade) a que
tanto assustou grande parte da papula,aa. Naa e desse susta que as
comendrios fcram porta-voz. 0 insuportavel, nesse caso, era 0 proprio
desmanchar-se. Insuporravel nissa tuda era a vialenda da quebra dos
fundamentas da sodedade em que vivemos. Para aqueles que assim
encararam esses acontecimentos, mudan~as 56 sao concebfveis enquan·
to relativas a um sistema (social, institudonal au individual), ao
passo que toda e qualquer mudan,a de textura e, invariavelmente,
vivida como partadara de um perigo de vialeneia e caas. A preserva,aa da textura de determinada ordem social e canfundida com a
preserva,aa da ordem social enquanta tal, seja qual for sua natureza;
e, implicitamente, a preserva,aa da textora de um determinada mundo pslquica e canfundida com a preserva,aa do mundo psiquico enquanta tal. Em autras palavras, a que tais pessaas canfundem, e a
preserva,aa de uma determinada figura de si mesmo, com a preserva,aa de um si mesmo. Para e1as, aquila de que a quebra-quebra era
portador era muito mais violento e angustiante do que ter, por exernpia, a Ptapriedade saqueada. 0 medo de perder casas e coisas Ii nada

em face do terror de perder a si mesmo.
E, provavelmente, um mOOa dessa natureza que fez com que
a entaa governa do Estada de Sao Paulo acupasse as ruas da cidade
com as far,as da lei e delimitasse um espa,a para a mavimenta. Este,
que rebeldemente agitava a cidade, afirmativa e aut(jnamo, valtava
agora a fazer fila para, civilizadamente, expressar suas reivindicac;6es

aa Estada e aa Capital. Sobrecadificado, 0 movimenta agora estava
sob controle. A quebra da pasi,aa reinvidicadara estava quebrada.
A violencia da vida contra a violencia da morte - vioIencia esta
propria da pradu,aa de subjetividade capitalfstica - estava apaziguada. A vialenda da marte reconquistara deddidamente seu espa,o.
Dois medos J duas medidas. Uns J muitos J desprovidos -

petenda de sensibilidade -

por incom~

de recursas para lidar com sua martifi-

ca\ao cotidiana J nao se instrumentalizam para viver mudan\as e temem

qualquer especie de quebra. Temem a violenda com que a vida se

63

insurge contra tudo aquilo que a confina. Esse medo e covardia. Foram esses que, unidos (como sempre em maioria), dispuseram-se a
interceptar 0 quehra-quebra, custasse 0 que custasse, da rnesma forma

que resistiriam a qualquer sinal de
reconheceram no quebra

0

singulariza~ao.

Outros, poucos,

potencial ctiadar, e se temiam alga, era

exatamente perder esse potencial. E tanto fazia como se daria tal
perda: 0 potencial disruptor poderia ser simplesmente denegado, atraves, por exemplo, da redu~ao do movimento a sua dimensao macropolltica; ou entao - a que e pior - , ele poderia perder-se numa
pura destrutividade por nao se conseguir encontrar vias de articula~ao
de modos de vida que encarnassem a consistencia do processo que
ali se experimentava. De qualquer maneira, a violencia temida, nesse
caso, e a da morte. Tal medo e sinal de vida. Os que a sentem,
ainda que apreensivos, acolheram

0

quebra-quebra com silencioso

prazer, em cumplicidade com um posslvel processo de singulariza~ao
que af se anunciava.

Por ocaSlao desse quebra-quebra, escrevi a Guattari comentando 0

fato. Eis 0 que ele me respondeu: "a respelto das 'hordas selvagens'
de que voce fala em sua ultima carta, tenho a intuic;ao de que esse
tipo de fenomeno anunda, a longo prazo, a reconstituic;ao de urn novo
tipo de movimento "autonomo-comunista-anarquista" nada disso
em particular, tuda isso ao mesmo tempo. Toni Negri e eu estamos
escrevendo uma esp<:kie de (manifesto' * a esse respeito" (Carta de

27-5-1983) .
~I

o
Mesa-redonda na Folha de S. Paulo, 3 de setembro de 1983:
Jose Miguel Wisnik - Gostaria de mencionar duas coisas que) a meu ver)
representam singularidades da situac;ao brasileira em relac;ao a europeia.

Uma primeira e 0 fato de que no Brasil hoje ha, creio, um processo de
prolifera~ao molecular, selvagem no sentido de que e um processo de
certo modo fora do controle policial e fora do controle explicativo. Re-

firo-me a emergencia, por toda parte) e a qualquer momenta) de formas
de violencia que se expressam das mais diferentes maneiras) fundamental-

mente pelo assalto. 0 assalto a mao armada, tal como prolifera par toda
parte) parece~me corresponder a uma forma espedfica) molecular) de res-

posta gestual, significativa do jogo das

for~as

no Brasil. Ao mesmo tempo

em que a gente ve, ou que a gente convive com a proximidade do assalto
par toda parte, a gente tambem convive com formas de violencia que

nao tem por finalidade simplesmente se apropriar de um objeto alheio,
mas que se expressam tambem enquanto ato simb61ico. Por exemplo) no
ano passado se noticiou que aqui em Sao PaUlo, p~rto desse grande com~

plexo industrial do ABC, grupos de favelados iam ate as pontes para
* Cf. Guattari e T. Negri, Les Nouveaux Espaces de Liber/e. }!d. Dominique Redou, Paris 1985.
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pedestres (as passarelas da via Anchieta e da Imigrantes) e atiravam parale1epfpedos nos carros que passavam. Eram blocos de granito, em alguns
casos mortfferos e que de algum modo apareciam como sinal: eles nao
estariam ali como parte de urn assalta classico, mas siro como forma de
lazer, como passatempo de fim de semana, eofim como "cultura" (?). Rei
como que uma contigiiidade espantosa entre aquele complexo industrial,
que produz as autom6veis, e esse tipo de comportamento, esse modo de
atua~ao sabre essa maquinaria automobilfstica em a~ao a qual seria
uma especie de resposta.

Essa prolifera,a,,_d-".Jo.rmas..J11oIeC1l!aE",-de.struEvas - pouco sujeitas
seja a urn cantrale palidaI, seja a urn cantrale teorTco que explique 0

f :~~~~~~~s:i~~~t~:~eq~i~:;;~~~~~,c~;:~~~;~; ex~e~:~~e:t4,~,j9ce:~b
urna forma de linguagem polftica comum. Como -pensar essa diferen,a?
Que-conseqii~ndas politicas extrair delas?
"--.-.---.---- -.-- ---'"

(- ~:.e.-~.~.a:.~r.~s~.~. ~~~.a~~~~~~O~~~a:.~.~;~:;;£~.i~l r.al:.~e:!.h :._.~!.s.a~£:e.~:.ioa:;.-.a~:
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. .- '
l'rii,nerite.d;~cutida no campo dos pemadores, pa univer~idade, pos _ps>lfdcos; -- daf 0 avanc;o em que essa discussao se ~ enCo~t~a
p.o ~~~~~~~
A musica popular, de certo modo, coloca a questao do desejo em multiplas formas - naD 56 de expressao verbal mas de expressao gestual e
corporal. IS50, com uma capacidade de penetrac;ao que cria uma situac;ao
nova, uma situa,ao singular: a possibilidade (ambivalente tambem) de se
discutir, de se colocar e de se elaborar essa questao molecular dentro da
chamada industria cultural,
uma musica do Caetano Veloso que se
chama Ele me deu um beijo na boca, que de certo modo e uma condensac;ao ou uma variac;ao da discussao filos6fica que se encontra no AntjEdipo. Eu aCho que, no Brasil, essa teoria pode ter mais dWogo com esse
tipo de canc;ao do que com as ensaios que tern sido escritos. Entao, essa
questao se expressa muitas vezes poeticamente, de uma forma irredutiveI,
na musica e na danc;a. AIem disso, a musiea popular brasileira coloca
esse problema a partir de outras fontes (por exemplo, for,as e fluxos da
musica negra) J a partir de outras matrizes, distantes da matriz europeia
que produz essa teoria. Nessas outras matrizes, a questao nao e colocada
apenas a partir de urn pensamento de certo modo radonalista e herdeiro
da Ilustra,ao, que e 0 pensamento europeu, mas tamb&n a partir de outras
matrizes - afetivas, corporais e religiosas - que, de alguma forma, Ian,am esse problema para outros pIanos. Em fun,ao elisso, para finalizar,
gostaria de perguntar ao Guattari, pedindo que ele tome esta pergunta
como t'um beijo na boca", 0 seguinte: quais sao as seus deuses? Como
sao eles? Os seus deuses sao a "superHcie iridescente da bola Dca" au
sao mais assim "como cabe~s de bebe sem touca"?

'-hole

Ha

Gusttsri - Neste momento, no Brasil, a inven~ao de modos de expressao
semi6tica de diferentes naturezas, evocados por todos neste debate, constitui, de alguma maneira, uma especie de reserva paSSIVe! de expressivi~
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dade, de meios totalmente imprevistos, inesperaclos, para lutat contra tacias
as Hnguas burocratizadas, endurecidas. Sobre a interven~ao de Jose Miguel
Wisnik, eu clitia que a maneira de evitar express6es mordferas do desejo
(como essa de lan~ar paraIelepipedos como distra~ao de fim de semana),
a maneira de evitar a risco de acumulas;ao de microfascismo, 0 risco de
desenvolvimento de ca.nceres fascistas, nae consiste, evidentemente, em criar
sistemas de cantrale e de sobrecodificac;ao. Consiste, sim, em instaurar dispositivQS que articulem as modos de expressao dissidentes aos modos de
expressao dominantes, clanJo-Ihes uin--"ce-iio"- poder--nas~--reais reIac;6es de
£or\a. Ao inves de uma especie de rola compressor fascista, terfamos assim
a criac;ao de modos de conexao e de articulac;ao rizomaticas. Terfamos
tambem 0 aprofundamento de processos em sua singulariza~ao, sem que,
por isso, eles se tornassem impotentes nas rela~6es de for~a reais.
Quanto a questao de que sao meus deuses, eu me permitiria dizer
que sao os deuses miraculosos, que lembram urn pouco as divindades do
Presidente Schreber 8, mas tambem - e talvez de urn jeito mais historico,
mais real - meus deuses sao contextos de lutas sociais e de transforma~ao, como, por exemplo, este que esta existindo no Brasil neste momenta.

7. Em busca de identidade

11I1

sera que 0 que organiza urn comportamento, uma re1a-;ao social, urn
sistema de produ~ao e 0 fato de ele ser circunscrito a uma identidade?
Ou de ele ter, colada, uma etiqueta? Ou ainda de ele se exercer sob leis
prefixadas de urn regulamento? Sera que a rela~ao fundadora do ego,
aquilo que nos da 0 sentimento de sermos nos mesmos, esta em nossa
obedi€ncia ao coeligo de uma microssociedade ou as leis de uma sociedade?
AU entaD oa referenda a uma ideologia religiosa, poHtica au autra
qualquer? Sera isso que nos permite viver - nao so no sentido de podermos nos respeitar, mas tambem, e sobretudo, no de podermos ter rela~6es criativas? Sera isso que permite organizar uma divisao de trabalho?
sera isso que permite produzir, tanto no campo material, quanta no subjetivg. ascondi~6e.s de uma ~id..a coletiva e, ~o mesmo tempo, as condi~6es
de'~rnar a vIda para nos mesmos \ (aqUllo que eu chamo de processo
-. -- "-, ,
de singularlza~lioyr'
E exatamente esse tipo de problema que, para mim, fica muito mal
colocado quando pensado nesses termos - nos termos de uma identidade,
nos termos do poder que 0 ego tern de controlar as for~as pulsionais do
inconsdente, sob 0 dominic do superego, da lei, enfim, de todos as sistemas de controle social. Penso que, ao contrado, a maneira como 0 ego,
os individuos, os grupos sociais saO modelados pelos sistemas capi/alisticos
8. Trata-se do "caso Schteber", no qual Freud trabalha a questiio da psicose. Em relal;iio aos seus
"deuses miraculosos", Guattari escreve 0 seguinre: "daria para aproveitar 0 verbo 'miracular' utilizado
pelo Presidente Schreber, para substituir 'sublimar', termo que impliea uma mudan-;a de tegistro.
Fazemos milagre, fazemos 'surreal' com tudo 0 que h8 a nossa volta ... " (Carta de 18-9-84).
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•
contempora,neos

e rnuito mais

portadara de desordem e de entropia do que

os sistemas de sensibilidade - aquilo que eu chamo de modos de semiotiza~ao pre-pessoais - , sistemas que podem se desenvolver a revelia da
domina~ao pelas esttuturas de identidade.

•
/

0 .911~e _~ro.duzido .. p-,,~_subjetiv_i<:I~d,,- ..capitalfstica, 0 qUe nos
chega atraves da mfdla, da famIITa,enfim, .de toao s o.s_.eSlliip'!!l!en.tQsque
~fio5"-roc!eiam, DaD sao apena~ __ ic:l~ias.;_.p@:9. _.~~Q a __P;~~~~!S_s~<? 4~ significa~_5es
atraves de enunciados significantes; nem sao mOclelos de identidade ou
identi£ica~oes"com p6Ios Timliernos, paterllos,.,e.tc,. _~~o, m~~~ .essencialmente,
"de'. conexao~iretaJ entre, de urn lad.o, as grandes maguinas proJutor_~s '-~~_9~<;~n~~ole ~ocial e, de outro, as in~ta~ci~s psfq~icas, a maneira
~:perceber 0 mundo. . .
"--- .

sistemas

•
A problematica das identidades - como, alias, os psicanallstas per'
ceberam no decorter da historia da psicanalise - nao diz respeiro apenas
a urn decalque de identidades, nem a processos de identifica~ao. 0 que
ha de rico e ftutffero na evolu~ao da teoria do objeto na historia da
psicanalise e que, apesar de todas as redu~5es interpretativas com que
foi tratada a questao da rela~iio de objeto, houve a retomada - em particular nas teorias kleinianas - da ideia de que haveria pontos de singularidade subjetiva aquem das esttuturas do ego e das esttuturas identificatarias.

/

J~

f

Tambem na teotia lacaniana, uma das formulac;oes . que, para mim,
permaneceram como das mais operacionais, e a do «objeto a» como fun7~ao de singularidade nos processos psfquicos. 0 ponto em que, sem duvida, eu discordo das referendas de Lacan e a utiliza~ao que faz do materna do "objeto a»; sobretudo, 0 modo como de 0 articula na sua teoria
do fantasma, que acaba por reintegra-Io na problematica da representa~ao.

Pouco importa 0 nivel atual do debate: se ha algo de valido nos
ensinamentos da psicanalise e, no minima, 0 fato de que ela tendeu a
fazer exploelir a legitimidade da no~iio de identidade. No infcio da psicanalise, essa problematica explodiu espetacularmente. Nas primeiras analises
de Freud -:- sobretudo nos estudos sobre a histerla-; d,,-<rescobriil
que,p"l"~a'l~~irrdQ¥~c~r;o da Identidade e <10 eliscurso do ego, modos
Je ~~.Qit::~~va~.it()_,p-q~e~ __ ~~ .e~c:~~nar_ no__corp,o" em disC;l1rso_seJ~.itil~gen~, erp.
discursos de rela~5es- sintomaticas, d.c::.Jelac;6es. soc:iais,. etc. A partir dai,
.(/' OCjue-'precrsa'mos" nos indagar e se vamos nos contentar em fazer explodir
a no~iio de identidade para denlro - faze-Ia implodir em dire~ao a teoria
dos "objetos parciais" - , ou se vamos tentar tarnbem faze-la explodir
para fora) em dire~ao a coisas como as "objetos transicionais" de Winni\ eott, au os objetos institucionais, enfim, em dire~ao a todo objeto ecoJ n6mico, a todo objeto maqufnico que habita 0 campo social.

l \'

67

Para fechar essa questiio me parece oportuno partir de uma dupla
descentraliza<;iio radical da no<;iio de subjetividade em rda<;iio a noc;iio de
identidade. A s~e.!!Yic!~c1~p~rece estat ca.ta~,teriz.a4a de urna dupla m~
.n.e.!m;.de um Iado 0 fato de da habital' processoi~.fuft'.a'p_e~oais· (a '(jj.
mensiio molecular) e, de Dutro, 0 fato de da ser essencialmente--agencl.da
n~_e.I .das concatena~oes de rela~o~.~ __ ,sQciai~) ecofil)mic~s)maquinicas, .-de_

,i

a

eia ser aberta a todas as determina\oes s6cio-antropo16gicas, econoJl)i~_

cas, etc.

•
Debate sobre "Inconsciente e Hist6ria", Olinda, 14 de setembro de 1982:
Djanira Cavaicanti - Uma questiio que se colocou desde 0 infcio do debate esta me incomodando muito. E a questiio do reconhecimento das mi·
norias, da credibilidade que Thes possa ser conferida. Niio sei se, de fato,
uma solicita~ao de reconhecimento se co10ca na pratica dessas minorias. E
se isso se co10ca, acho que DaD deveria se colocar. Nesses movimentos de
minorias, a meu ver, 0 que se passa no plano do desejo esta aMm da
reprodu\3o dos espa\os, dos afetos existentes e dominantes - esses, siro,
mais do que reconhecidos. Em nosso movimento de muTheres aqui em Olinda, e DaD 56 aqui, nao e reconhecimento que buscamos. Nao estarnos mais
preocupadas com isso. Estamos tranqUilas. Na verdade, 0 que buscamos
enos apropriar de um espa<;o social, um espa<;o existencial pr6prio. Espa<;o
cnde nos mesmas nos reconhe\amos, nos conhe\amos; onde possamos criar
um dima afetivo legal entre n6s. Acho importante conversar sobre isso.
Guattari - Estamos girando em torno da questiio da identidade e do
reconhecimento, 0 que alias niio e de se espantar: a identidade esta freqiientemente vinculada ao reconhecimento. Quando a pollcia pede a carteira de identidade de alguem, e justamente para poder identiHca-lo, reconhec~·lo socialmente. A meu ver, 0 ponro em que as problematicas do
inconsciente se entrelal;am com as problematicas polfticas esta exatamente'
na ideia de que niio se trata apenas de subjetividades identificaveis ou
identificadas, mas de processos subjetivos que escapam as identidades.

",.

8. Identidade X singularidade

,.j- /',~~"

~ijo

Identidade e singularidade
duas coisas completamente diferentes.
A singularidade e um conceito ixistencial) ja a identidade e um conceito
ii de referencia<;iio, de circunscri<;iio"darealidade a quadros de refer~ncia,
quadros esses que podem ser imaginarios. Essa referencial;ao vai desembocar tanto no que os freudianos chamam de processo de identifica<;iio,
quanto nos procedimentos policiais, no sentido da identiHca<;iio do indivlduo - sua carteira. de identidade, sua impressiio digital, etc. Em outras
\ palavras, a identidade aquilo que faz passar a singularidade de diferentes

(

e
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maneiras de existir por um s6 e mesmo quadro de referencia identific!lVel.
Quando vivemos Dossa propria existencia, nos a vivemos com as palavras
de uma lingua que pertence a cern miIh5es de pessoas; nos a vivemos
com urn sistema de tracas economicas que pertence a todD urn campo

social; n6s a vivemos com

representa~6es

de modos de

produ~ao

total-

mente serializados. No entanto, nos vamos viver e morrer numa reIa~ao

totalmente singular com esse cruzamento. 0 que e verdadeiro para qual·
quer processo de cria~ao e verdadeiro para a vida. {]m musico au pintar'
~sJ.L mergulhado...em...tudlL.{l-(JUe...!QL.~ Jlist6ria.. di ..pfiitiJra;::::;.m:::-.tUJO-::O
sru:..jLQi!1!".r.a..§~nL!c:>m.Q.d~l~e,nQ.ental!lo, ele a retom. de \I!,!_'!'-.Cll:!O
singular."Jsso e uma coisa. Outra coisa e a maneira como essa existencia,
esse processo criativo sera depois identificado em coordenadas s6cio-hist6ricas; issa naa coincide com 0 sentido do processo de singulariza~ao.
Ora, 0 que interessa a subjetividade capitalfstica, nao e 0 processo de singulariza<;ao, mas justamente esse resultado do proceSSD, resultado de sua
circunscri~ao

tf
\1,

a modos de identifica~ao dessa subjetividade dominante .

•

l Aquilo gu~ eu chamo de mocessos de singulama.aQ.= poder simples-

J!1ente._,viver,. __SQ.Q.~yiY~.)l!Jm.~~.~!minadQ

lugar, num determinado IDOmenlQ.-SeJ:...a··gente..
nao tern nada a ver com identidade (coisas
dD""tipo: meu nome e Felix Guattari e estou ·aq;,"fj". Tem' a ver,-sim..sp_I!'
.!l, _1?la~_~ira c0!ll0' _em 1?rin~~pio to4~!. ~ ~LeJJ.)&D!9~. q'L~_,.S{)l}SJitl,lJ~~ __ 0. ~g~
funciona,m. _e_s~-.articuram; Oll seja, - @: maneira como a gent~J~nt~~ como
a gente r.espira,..CO.t:nP-ea.gente.ieJlLQll...niio.JlO11tade..m=-fa!3r, de es!atagqi.
ou<i~..embora-.. \

=

-

9. Identidade cultural: uma cilada?
Entrevista a Joao Luiz S. Ferreira, para a
vador, 13 de setembro de 1982:

Funda~ao

Cultural Bahia, Sal-

Joao Lui. S. Ferreira - 0 interesse por esta entrevista surgiu a partir
do momenta em que voce utilizou 0 conceito de identidade cultural como
urn conceito a ser desprezado. Eu achei impr6pria a sua cdtica a instanda
cultural, na medida em que, a men ver, aqui na Bahia, esta

e uma

ques-

tao fundamental. Sinto que alguns palses talvez nao seja tao real
ista que vall dizer, mas foi impressio que rive - , certos paises da
Europa nao tern a identidade cultural que a Bahia tern. Para mim, esse
fato nao resultaria - pelo menos aqui no nosso caso e por uma serie de
fatores - em urn movimento de liberta~ao, ou algo do genero. A meu
ver, issa poderia remeter muito ffiais a uma a~ao polItica, que compreendesse e estruturasse, a mvel do eliscurso, essa realidade da Bahia, que e
especifica em rela~ao a realidade do centro mais dinfunico do capitalismo
no Brasil, que seria Sao Paulo.

L
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No Nordeste, no caso da Bahia especificamente, a dinamica capitalista e 0 que voce chama de prodw;ao da subjetividade capitalfstica se
daD a partir do Centro-Sui mesmo, com a televisao e todo 0 mecanismo
que conhecemos. Em algumas ddades do interior da Bahia, pensa-se que
as ateres da TV Globa sao estrangeiros; utiliza-se 0 termo « estrangeiro"
-

e esta me parece set uma questao poHtica importante.

Acho que a rela,ao radal na Bahia nao e apenas uma reIa,ao a nfvel
sodal; a reIa,ao radal na Bahia coloca a questao cultural tambem. Isso,
inclusive, e urn problema que emergiu dentro do movimento negro: urn
antagonismo entre as que propuseram urn movimento cultural e as que
propuseram uma linha diretamente polftica. Hoje, depois de alguns anos
de experiencia, 0 que a gente ve e que 0 Movi.mento Negro Unificado
tern 0 menor peso oa Bahia. E agora, recentemente, passa por urn

DaD
r

I

processo de racha, de fragmenta,ao. Apesar de eu achar que

0

movimento

negro oa Bahia, mesma 0 cultural, esta passando por urn momento de
certo descenso, 0 que houve, nos ultimos aoos, foi uma transforma<;ao
radical de toda a comunidade negra, basicamente em cima do "orgulho
racial" e cultural. Na questao cultural emergiu uma serie de elementos,
alguns discutfveis - como e 0 caso do culto
Africa - , e outros muito
importantes, tais como 0 reconhecimento do candomble como elemento cen-

a

tral da estrutura da resistenda negra. Acredito que isso seja urn dado
fundamental, a nfvel do processo de recupera,ao de identidade, sobretudo
na parcela negra da popuIa,ao da Bahia, que, alias, e majoritaria. Isso
nao quer dizer que tal processo nao esteja ocorrendo tambem dentro da

c1asse media branca emergente. Mas acho que toda a parcela critica dessa
classe media -

seja marxista, anarquista, nao importa a tendencia -

carece dessa consdenda, e suas ideologias (inclusive as do PT), nitidamente elaboradas nos centros industriais mais desenvolvidos, funcionam
para mim como entrave a esse processo de interac;ao, de integra~ao e de
".'.

uma consdenda mais radical da realidade. A importa,ao desse discurso
fundona como substitutivo da pr6pria consdenda do real. A partir disso
e que achei que seria interessante tentar compreender melbor a critica
que voce faz a esse conceito.
Guattari - Nao vou entrar numa analise desses fenomenos que voce esta
descrevendo, fenomenos que estao ocorrendo no contexto da Bahia, porque

nao os conhe,o. A linica observa,ao que estou em condi,oes de fazer e
que me parece que as ~nc~ito!_.4e_cultura e de identid!d"-_fl!lturaL sao
proft!!!.9:.E.mente reacionarios~-:-· a cada vez que os utilizamos, veiculamos,

-8em perceller, modos ete representa,ao da subjetividade que a reificam e
com isso nao nos permitem dar conta de seu carater composto, elaborado,

fabricado, da mesma forma que qualquer mercadoria no campo dos mercados capitalisticos.
Os universos sem.i6ticos em seu funcionamento real nao existem como
universos separados. As pessoa5, nas sociedades arcaicas - ou numa 50-
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ciedacle como essa que voce esta descrevendo, oa Bahia - , pessoas cuja
atividacle de expressao se da: de diferentes maneiras, nao separam sens

modos de semiotiza~iio em esferas de cria~iio: esfera da musica, da dan~a,
da representa~iio plastica, do teatro, das atividades religiosas, das atividades
economicas, de urn campo etno16gico, e assim pot diante. Tuda isso cons-

titui, indissociavelmente, sua produ~iio de subjetividade.

,
'~

Por isso, penso que as caisas mudariam, se tratassemos esses diferentes elementos que voce descreveu da situa~ao na Bahia, em termos de
produ~ao de subjetividade, ao inves de fazer deles esferas isoladas, entidades reificadas. E, alias, essa mesma atitude reHieadora que leva a qualificar paulistas e cariocas de «estrangeiros»: a concep~ao de uma entidade
reHicada e correlativa a no~ao de identidade cultural, que implica 0 par
identidade/a1teridade.

Ao inves de reHicar uma no~ao como a da cultura de urn grupo sodal,
poder/amos talvez falar, com mais vantagem, de urn agenciamento de processos de expressoo. Esses processos, a mvel molar, sao, de fato, ootagonicos em rela~ao as produ~oes de subjetividade capitalistica, mas 0 que sua
rei£ica~ao

naD nos permite perceber

e que,

a nive! molecular, des sao per-

feitamente indistintos em rela~ao a outras produ~Oes semi6ticas. Niio s6
as que se dao na Africa, mas tambem aquelas, por exemplo, de punks
ou de grupos de rock da periferia de Paris, ou de urn poeta ou musico
do Japao, ou de qualquer lugar do mundo.
/

Para mim,

e finito

impottartte considerar que esses processos de sin-

• gulariza~ao podem ser, por urn lado, capturados por circunscri~6es, por.
. \ rela~6es de for~a que !hes dao essa figora de identidade - nunca esque, . cendo que se trata de urn conceito de alguma forma profundamente reacio,; nario, mesma quando manejado por movimentos' progressistas. Por Dutro
'::, lado, esses mesmos processos podem, concomitantemente, funcionar no
'\ registro molecular, escapando totalmente a essa 16gica j'identitaria". Essa

especie de ambigiiidade dos conceitos existe em todos os campos .

•

A ideia de subjetiva~iio coletiva singular nao se refere, for~osamente,
a uma alma imanente ou transcendente, que seria a alma de urn grupo
f social: todas essas concep~6es que referem os fenornenos subjetivos a iden'.' tidades culturais, em minha opiniao, tern sempre urn fundinho de etnocen'0 \rismo. Uma subjetividade' podcestar.envolv.!~.~.• !!!!...l'.!:'!.~~<;>~-de sjoiWX'. ~ariz-"£i!o.'::::' por exemplo, a subjetividade de grupos homossexuais, ou a
subjetividade dos negros, que reinventam urn sistema religioso particular
como 0 candomble - , sem que s~ ...te.1Jha,p_Qr isso, que.P!9j~!!!!..S2pre
essa produ~ao de subjetiviaatle a- referenda .de urna. identidade ~u1tural,
Tal reter~ncia, a men ver, e mitica... Nio e bern "mftica" a 'p;Iavra
que eu gostaria de empregar, pois trata-se de urn mito extremarnente fun-

donal: e1e implica urn tipo de produ~ao subjetiva que casa muito bern
com os neg6dos das sociedades capitalisticas.
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•
A reapropna,ao de elementos culturais de origem muito heterogenea
que se da, par exemplo, no candomble, costuma ser tratada como pertencente a uma identidade cultural separada, e que estaria sendo resgatada.
No entanto, ao que tuda indica, essa pratica tern, ao contrado, urn carater cdativo de inven\ao de uma espeeie de religHio num contexto, ao
fim e aD cabo, fiuito modernista. Alias, issa parece ser uma caracteris~

i

-!

tica da situa,ao do continente latino-americana de modo gerai. Ele nao
foi completamente devastado pelas semioticas capitalfsticas e dispae de
reservas extraordinarias de meios de expressao nao-Iogocentricos, podendo
se articular em forroas de criac;ao totalmente originais .

•
Algumas vezes, durante esta viagem, sobretudo oa Bahia, olivi pessoas

falarem em "alma" brasileira, au em alma de uma regiao do Brasil. E me
perguntei se essas pessoas estariam referindo-se a alga profundamente inscrita nos modos de sentir, de pensar, de se expressar das populac;6es

i

daqui, au a uma certa recomposi,ao de determinada subjetividade cultural
em rea,ao a subjetividade dominante. E me fiz essa pergunta porque tal
subjetividade dominante existe, queira-se au nao, em qualquer regina do
Brasil (na Bahia, par exemplo), pais a Brasil tornou-se uma grande po-

I

tencia capitalista.
Se compararmos essa situa~ao com a da Fran~a veremos que, la, re~
gi5es se reconstituiram numa perspectiva de autonomia (esteu pensando
na Corsega, na Bretanha enos Pafses Bascos), recompondo uma "identi-

dade cultural". A meu ver, trata-se de uma pseudo-identidade cultural,
que se coloca em rea~ao ao movimento capitalfstico, movimento esse que,

de qualquer manelra, ja contaminou todos as modos de subjetiva,ao. E
muito importante se dar conta disso, para nao ficar pensando que realmente, no fundo, "nos, brasileiros, nao vamos nos deixar capturar por
esse tipo de esquadrinhamento - que existe nos pafses industriais desen~

volvidos". Outros paises que tinham tradi,aes milenares de urn certo tipo
de rela,ao sodal, de urn certo tipo de vida cultural, foram varridos no
espa,o de uma decada, justamente pela produ,ao de subjetividade capitaHstica. Basta imaginar 0 que os japoneses viveram em 40 anos. Bern, em
certas partes da sociedade japonesa, inclusive em sistemas urbanos, con-

tinua havendo uma qualidade cultural especifica do Japao, em particular
uma etiqueta das rela~oes sociais, uma maneira de articular a relal;;ao da

lingua escrita, da lfngua corporal, da lfngua do rosto, etc. - mas tudo
isso perfeitamente integrado no processo de produ,ao da subjetividade
capitalistica. Nao duvido nada de que, urn dia, voces terao aqui urn Ministerio das Personalidades Culturais, cuja incumbenda nao vai ser a de
esmagar todos esses modos de expressao especificos das diferentes regiaes
brasileiras, mas, pdo contrario, a de desenvolve-los, incentiva-Ios, enquanto,
e obvio, eles nao interferirem nas coisas serias, isto e, as coisas da pro-

du,ao e da polftica.
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A identidode cultural constitui~ 0 meu ver, um nivel do subietividade: o-nIiiifl-ae-ierritorializariio subietiva. Ela e um meio de auto-identifjca~o "nurndeterminadogrupo--qu,,'c()nJuga seus modos de subjetiva~ao

(

nas rela~5es de segmentaridade social. Mas, ao mesma tempo, poder~se-ia

considerar outros niveis da subjetividade, nos quais ola funciona em multipIas reIac;oes transversais: nao apenas em reIac;6es transculturais, mas tambem naquilo que se poderia chamar de rola~6es transmaquinicas. E isso
que faz com que, por exemplo, na antropologia das sociedades africanas,
se possa ter a encarna~ao de um grupo social numa "personalidade de
base" - para retomar a terminologia da antropologia cultural e de Margareth Mead - e, ao mesma tempo, se passa ter urn extraordinario (( difusionismo", que nao para de atravessar toda a Africa ha mil~nios. Difusao
tanto de tecmcas maqufnicas, propriamente ditas, quanta de tecnicas rituais
(como a geomancia) J de questoes lingiifsticas, mfticas, etc.

•
A

no~ao

de "identidade cultural" tem

polfticas desastrosas, pois
produ~ao

0

que !he escapa

implica~6es

e justamente

polfticas e microtada a riqueza da

semiotica de uma etnia, de um grupo social ou de uma sociedade.

10. Minorias: os devires da sociedade
a. Identidade X devir mulher, homossexual, negro ...
(

A reivincIica~ao de grupos de minorias nao e so a do reconhecimento
de sua identidade. A diferen~a dos atuais grupos homossexuais, por exemplo, em rela~ao aos da belle f:poque e que sua questao nao e setorial.
Eles trabalbam para que seu processo, seu devir homossexEal se introduza
no' conjuntoda 'siJciedilil,q:felsi "de- fato; fodas' as "iola~6es sao trabalhadas
pelo devif"homossexual.

o feminismo tambem tem isso: ole nao coloca so 0 problema do
reconhecimento dos direitos da mulher em tal ou qual contexto profissional
ou domestico. Ele e portador de um devir feminino que diz respeito nao
56 a todos as homens e as crianc;as mas:-no fundo, a tOdaS""""as"engreriageos
da sociedade. Ai nao se trata de uma problematica iiffib6lica - no sentide-da teoria freucliana, que interpretava certos simbolos como sendo talicos
e outros maternos -

e sim de alga que esta no proprio cora~ao da pro-

du~ao

da sociedade e da produ~ao material. Eu 0 qualifico de devir feminino por se tratar de uma economia do desejo que tende a colocar em
questao um certo tipo de finalidade da produ~ao das rela~6es sociais, um
certo tipo de demarca~ao, que faz com que se possa falar de um mundo
dominado pela subjetividade masculina, no qual as rela~6es sao justamente
marcadas pela proibi~ao desse devir. Em outras palavras, nao ha simetria
entre uma sociedade masculina, masculinizada, e urn devir feminino.
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Arthur Rimbaud, nas Iluminaroes, falava de urn devir negro. De algurna forma, tambem esse devir negro cliz respeito a outras categorias ernograficas. Ha urn devir negro da pintura, urn devir negro da musica, assim
como se poderia dize1'1 que ha tIm devir minoritario da literatura - recusa
da inscri~ao da literatura nas formas dominantes.
Em outras palavras, a ideia de "devil" esta ligada

a

possibilidade

au naD de urn processo se singularizar. Singularidades femininas, poeticas,

homossexuais, negras, etc., podem entrar em ruptura com as estrati£ica~
f;oes dominantes. Para mim, esta e a mola·mestra da problematica

~as minorias: e uma problematica da multiphctdaaee-aaJ?Turahdade, e
nao uma questao de identid.ae cultural, de retorno ao identico;-de"retomO' ao' arcaico. No caso de - tra~os arcakos···serem retom-ados
por

-=-

exemplo, trat;os das religi6es africanas que existiram centenas de anos
atnls - , nao
enquanto arcafsmos que des adquirem alcance subjetivo,

e

mas na sua articulac;ao num processo criador. E a caso, por exemplo, do

que ha de mm'vivo no jazz. Ele incorpora certos tra~os de singularidade

dos spirituals negros para fazer uma musica autentica, que corresponde a
nossa sensibilidade, nossos mstrumentos e nossos modos de difusao, ate
que tambem essa musica se choque contra 0 muro do Estado.
Entao, para resumir, eu oporia a ideia de reconhedmento de identidade uma ideia de processos transversais, de devires subjetivos que se

insrauram atraves dos individuos e dos grupos sodais. E eles podem faze10, porque eles proprios sao processos de subjetiva.;ao, eles configuram a

propria existenda dessas realidades subjetivas. Mas eles nao podem existir
em si, e sim num movimento processual; e isso que lhes da sua potencia
estratifica.;oes materiais, de
de travessia em todas as estratifica.;oes sentido, de sistemas maqufnicos e assim par diante.

Assim, poderiamos dizer que toda vez que uma problematica de Mentidade ou de reconhecimento aparece em determinado lugar, no mlnimo
estamos diante de uma amea~a de bloqueio e de paralisariio do processo.
E dentro dessa logica - que pode parecer urn tanto paradoxal - que da
para se coneeber a existenda nao de urn programa eomum, de uma frente,
de uma unificac;ao, mas de vias de passagem, vias de comunicac;ao incons~
dente entre a questao negra, a questao feminina, entre devires crian\a e
devires poeticos. Devires que permeiam, literalmente, esses diferentes

modos de

subjetiva~ao.

•
Se hoje se colocam problematicas como a da

subjetiva~ao

dos negros

no Brasil au dos homossexuais na Fran.;a, isso nao quer dizer que have~
ria, na espede humana, uma natureza negra, uma natureza homossexual,
au entao universais da negritude, universais da homossexualidade, que
seria necessaria recuperar. Isso quer dizer, antes, que agenciamentos sociais

no Brasil pretendem construir sua subjetividade baseados na articula~ao de
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r
alguns elementos. A homossexualiclade que as homossexuais constroem nao
e alga que as especifique em sua essencia, mas siro alga que diz respeito
diretamente a rela~ao com 0 carpa, a reIa~ao com 0 desejo do conjunto

(

"

das pessoas que estao em torno dos homossexuais. ISBa nao quer dizer
que as homossexuais pretendam fazer proselitismo au instaurar uma ditadura da homossexualidade. Quer dizer, simplesmente, que a problematica
que e1es singularizam em seu campo nao e do dom/nio do particular ou,
menos ainda, do patol6gico, e sim do dom/nio da constru,ao de uma subietividade que se conecta e se entrela,a com problematicas que se encontram
em Dutros campos, como 0 da literatura, da infancia, etc. Sao justamente
esses elementos que levariam a falar de urn norte-suI atraves dos. pafses,
de uma negritude atraves de tadas as ra~as, de Jinguas menores atraves
de todas as Iinguas dominantes, de um devir homossexual, de um devir
crian,a, de um devir planta atraves dos sexos delimitados. Sao esses elementos que eu e Deleuze agrupamos na rubrica de dimensao molecular"
do inconsciente.
(f

•
Inurneros processos de minoriza~ao atravessam a sociedade: processos
de minoriza~ao e de infantiIiza~ao, que tocam as mulheres de certos setores da sociedade, que tocam certos elementos de seu comportamento, que
tocam comportamentos sexuais dissidentes, que tocam certas concep~oes da
rela~ao com a produ~ao, da reIa~ao com a natureza concep~oes que

nao sao reconhecidas pela sociedade como urn todo (por exemplo, as do
movimento ecologico); daria para continuar a lista com os psiquiatrizados,

os drogados, e assim por diante. Querer ser poeta ou fazer poesia ia e,
de urn certo modo, participar de uma minoria, de uma minoria oprimida,
a menos que essa poesia se encaixe, por exemplo, em algumas normas
universitarias e editoriais.

•
as processos de marginaIiza~ao atravessam 0 conjunto da sociedade.
De suas formas terminais (prisoes, manicomios, campos de concentra~ao,
etc.) as formas mais modernistas (0 esquadrinbamento social), esses processos desembocam numa mesma visao -de miseria, de desespero, de aban-

dono a fatalidade. Mas esse e apenas um dos lados do que estamos vivendo.
Um outro lado e 0 que faz a qualidade, a mensagem e a promessa das
minorias: e1as re!,r,,~e!l-,aI!Ltlaos6!,6Ios de resi~tenci~_ m,as !,otencialidaf!"s
de.. processos __ 4e. transfo~JDa~~o, suscetfveis, numa etapa -QiCoutra, de serem
retomados-'por setores·'·inteiros das massas ...

•

o movimento feminista na Fran,a conseguiu conquistar alguma pos·
sibilidade de interven~ao, hoie, em certas engrenagens do poder do Estado,
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e ainda bern. Mas 0 movimento feminista nao e 56 isso, assim como ele
tambem nao e s6 as grupos feministas. 0 movimento 56 tern sentido na
medida em que se articula com 0 conjunto das microrrevolu~6es feministas
que estao em jogo em todo 0 tecido social.

•
Mesa-redonda no ICBA, Salvador, 13 de setembro de 1982:
Luis Mott - No infcio desta discussao, uma colega questionou a nosso
desejo de estar na mesa. Na verdade, eu queria derrubar a mesa, eu nao
queria estar na mesa, pais, no Brasil, ate esse nosso desejo minusculo
de simplesmente levar nossas aspira~6es para fora do pequeno gueto em
que vivemos e sempre barrado. Por caincidencia, uns tres meses atnis,
apesar de todos os meus titulos universitarios, fui impedido de fazer uma
canferencia neste mesma recinta. E 0 assunto era "A luta contra a dis~
crimina~ao sexual na Alemanha, do sec. ·XIX ao sec. XX" (e olhem
que nem era a discrimina~ao hamossexual .. . ). Par issa, eu, homossexual,
aproveito a respeitabilidade desta "personalidade internacional" que e 0
Guattari, para estar nesta mesa, para legitimar a direito a expressao do
movimento dos homossexuais.
Nao e a primeira vez que se questiona a "estar na mesa" com relaa homossexuais. Na 32~ SBPC, que foi 0 ano passado, aqui, em
Salvador, disseram que SBPC significava "sociedade das bichas procurando
cartaz", porque 0 movimento homossexual apareceu muito, fez muita coisa,
apareceu na te1evisao, etc. Esses milhares de homossexuais, durante dais
mil anos, nao podiam aparecer, sob pena de serem queimados Da fogueira,
ou psiquiatrizados a for~a (eu fui psiquiatrizado a for~a, quando era jovem,
porque tinha tendencia homossexual e a familia nao aceitava ... ). Nos,
que fomos oprimidos pela escravidao, pe10 "heterossexismo" (palavra importante a ser introduzida no Brasil) . .. pais bern, nos queremos e temos
a direito de apatecer e ser respeitados. Evidentemente, nao sou eu, a
minha pessoa, baixinho e gordinho, que quero aparecer e set respeitado,
mas sim a causa desses miIhares de homossexuais (bast. consultar 0 Kinsey
para saber se e dez ou quinze miIh6es no Brasil).

~ao

I.

~'
"

I

Eu concordo com Guattari: a que nos queremos e que as pessoas
nao se vejam como negros, nao se vejam como homossexuais, nao se
vejam como mulheres; que as pessoas se vejam como pessoas humanas,
que tem 0 direito de transar com quem quiserem. 0 fato de ser negro
nao implica discrimina~ao, 0 fato de ser muIher nao implica inferioridade:
entao, por favor, quem e branco e macho, ou participa do mundo dos
brancos machos, nao estorve os oprimidos, nao as impe~a de sentar a
mesa e aparecer. 0 que a gente quer, no fundo, e uma sociedade igualitaria, uma sociedade em que nao haja nem opressores, nem oprimidos,
uma sociedade, como disse Guattari, em que "0 desejo que se vire como
puder" - e uma frase dele em A Revolufiio Molecular, no artigo que
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se intitula "Cheguei ate a encontrar travestis felizes" (pagina 43, para
quem quiser conferir). Nos, homossexuais, lutamos exatamente peIo direito
a Iiberdade do desejo. Como disse Guattari, nossa luta niio se refere apenas aos homossexuais, as bichas, as lesbicas. Nossa luta se estende a toda
a sodedade, na medida em que queremos Iiberdade de sexo, queremos
uma sexualidade scm rotulos.
E termino com uma frase de urn colega de Guattari, urn frances, 0
Guy Hocquengheim, que diz 0 seguinte: ((0 buraco do meu cu e revolucionario" .

•
Vou cantar uma coisa que me aconteceu ha quatro anos, quando vim
ao Brasil pela primeira vez. Eu estava num grupo de amigos de esquerda
(ate, pode-se dizer, de extrema-esquerda), num ambiente muito caloroso
e simpatico, e Ia pda meia-noite, uma mulher negra que estava na assistencia desde 0 comec;o veio falar comigo. Disse ela: ((0 movimento negro
esta comec;ando a se organizar seriamente no Brasil, e eu gostaria de te
passar alguns documentos". Depois, eu percebi (alias, foi uma amiga que
me fez notar isso) que durante os dez ou quinze minutos em que havlamos
conversado, a plateia tinha se dispersado.

I

I

E atraves dessas coisas minusculas que se percebe 0 que se passa.
Ao que tuda indicava, essa questao, a questaa negra, estava totalmente
desinvestida aqui, pelo menos naque!a epoca; nao sei se a coisa mudou
de 1a para ca. Percebi que a questao do racismo estava muito longe de
se resolver, ao nlve! inconsciente, no Brasil - mesma na cabec;a daqueles
que tern, com relac;ao a isso, posic;oes poHtieas perfeitamente corretas.

~\.

o que eu gostaria de colocar e que se pode fazer urn paralelo entre
a maneira como os negros sofrem 0 racismo (mesmo por parte de pessoas
que decIaram te-Io superado), a maneira como as mulheres sofrem 0 falo~
cratismo e, ainda, a maneira como os homossexuais vivem a defasagem
profunda e real que existe entre, de urn Iado, as decIarac;oes, as tomadas
de posic;ao eonscientes e, de outro, a eeonomia inconsciente, nas questoes
da homossexuaIidade. Poderiamos continuar a serie falando das pessoas que
foram psiquiatrizadas, ou que tern urn funcionamenta mental diferente
daqueJe que e eonsiderado normal. Por que me parece importante estabeIeeer uma relac;ao entre essas diferentes situac;5es? Porque, a meu ver,
elas nao sao apenas da natureza de problematieas eulturais Iocalizadas, de
problematicas raciais, sociais: minha hip6tese e que existem vias de pas~
sagem inconscientes entre essas diferentes formas de racismo, essas clife~entes formas de segregac;ao.

\~ ~.

E conclic;ao para as sociedades capitalfsticas se manterem, que elas
\sejam calcadas em uma certa axiomatiea de segregaC;ao subjetiva. Se os
negros nao existissem, seria preciso inventa-Ios de alguma maneira. No
]apiio niio ha negros, mas eles inventaram os negros do ]apiio: Ia ha
minorias etnieas totalmente marginalizadas - os coreanos, por exemplo,
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sao como os norte-africanos na Franf:;a. 0 que, para mim, parece importante nessas questoes, e que se saia do carater unicamente defensivo na
luta das minorias - "somas vftimas, ninguem reconhece nossos direitos,
etc." - para desenvolver, ao contrario, uma posif:;ao ofensiva que evoque,
como na obra de Rimbaud, urn "devir negro", devir esse que diga respeito
a todas as raf:;as. Todos nos podemos entrar num devir negro, num devir
Indio (0 que, alias, foi justamente a intuif:;ao humorfstica e genial dos
fndios Metropolitanos 9 em Roma, num devir mulher, num devir homossexual, num devir crianf:;a, etc.
Sao esses devires que me parecem a verdadeira resposta aos problemas do racismo: eIes consistem em pegar 0 problema peIa raiz. Ou seja,
pegar 0 problema nao ao nivel das grandes entidades eulturais e ideol6gicas, mas ao nIveI em que se articula, efetivamente, a canstrUf:;aO, a produ~ao das subjetividades. E 0 nivel de todo esse racismo entre homem e
mulher (imposto quase que desde 0 nascimento), de todas essas dicotomias nas rela~6es de semiotiza~ao (atividade ludiea versus atividade escolar, por exempla), de todos esses sistemas de punif:;ao que fazem com
que so sejam seIecionadas atividades rentaveis para urn certo sistema de
hierarquia social. E 0 nivel da proie~ao de todos esses fantasmas eoletivos
da periculosidade dos ehamados marginais ("os loueos sao pessoas perigosas", "os negros tern uma sexualidade extraordinaria", "as homossexuais
sao perversos polimorfos", e assim por diante). E essa maneira de captar
os processos de singulariza~ao e enquadra-Ios imediatamente em referencias
- referencias afetivas, referencias teoricas par parte dos especialistas, refe~
rencias de equipamentos coletivos e segregadores. E nesses devires que
se da a articulaf:;ao entre 0 nlvel molecular da integraf:;ao subjetiva e todos
os problemas politicos e sociais, que hoje perpassam pelo planeta .

•
Reuniao com feministas e homossexuais na sede do Grupo ,de
bieo-Feminista, Sao Paulo, 2 de setembro de 1982:

A~ao

Les-

Pergunta - Num artigo da Revolu(ao Molecular, voce coloca tres nIveis
de homossexualismo: urn primeiro seria 0 cia c1andestinidade, 0 segundo 0
do militantismo mais vanguardista, e 0 terceiro, mais molecular, seria 0
da procura de pontos de passagem entre as diversas minorias sexuais. Eu
queria entender 0 que seriam esses "pontos de passagem".
Guattari - Talvez eu tenha dito isso, nesse artigo, mas, a meu ver, essa
passagem nao se da apenas entre minorias sexuais. E·tambem uma passagem
(urn devir) que pode atravessar diferentes campos nao so microssociais,
mas tambem 0 da literatura, da musica, etc. Entao, e urn devir molecular
no sentido de que configura urn certo tipo de universo, que nao vai
aietar unicamente a rela~ao entre os sexos, mas entre todos as sistemas
9, ~fndios Metropolitanos" era como s,' autodenominavarn
em 1977.
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de alteridade, as sistemas de perce~ao, a sintaxe de uma escrita, de uma
musica, etc. Nao e por acaso que os maiores criadores na arte, na literatura, no teatro, etc. - nao vou fazer a lista - eram homossexuais.
Para mim, nao se trata nesses casos, absolutamente, de I urn problema de
sublima<;ao, nem de «assumir" a marginalidade. A maneira como alguem
como Shakespeare artieula aquilo que se poderia chamar hoje de seus "roteiros", a maneira como organiza seus persanagens, como modula a sua
escrita da poesia para 0 texto narrativo, por exemplo - essa maneira
participa do mesmo devir homossexual. E a passagem desse devir da Iiteratura em Shakespeare para 0 devir homossexual se di tanto quanto a
passagem do devir homossexual para 0 devir mulher, 0 devir crian<;a, a
devir cosmico ...
Sempre se tern que partir de alguma coisa, ou seja, sempre se tern
que dispor de uma cartografia minima. Nesse sentido, a meu ver, para
as pessoas qualificadas socialmente como homossexuais, a melbor cartografia e essa que se configura no sentido de urn devir homossexual, e Dao
cartografias como a psicanalitica, que gira em torno de uma salada feita
de sublima~ao e todas aquelas baboseiras ...

Pergunta - Eu fa~o parte de urn grupo homossexual. Em algumas de suas
conferencias, voce colocau que se deve afirrnar as singularidades. Entao,
eu pergunto: como e que eu poderia afirmar minha singularidade de lesbiea, sem estar reafirmando uma oposi~ao estanque homo/hetero?
Guattari - Eu vou repetir e e meio bobo f}yar repetindo, pais isso me
}orna urn tanto professoral, 0 que me irrita!~ine parece muito mais ade!, ff. quado falar de "processo de singulariza~ao" do que falar em singularida\ de, ino sentido de que 0 que hi sao processos diferenciais. Por exemplo,
um/ grupo feminista pode estar seguindo urn processo diferencial em
rela<;ao a outros grupos existentes. Mas voce, enquanto mulher, no seu
devir homossexual (e terfamos que ver se e assim mesmo), no seu devir
singular, voce esta introduzindo urn outro processo diferencial de singulariza<;ao, infra-individual. Toda a questao esta em saber comb e que se
articulam esses diferentes processos de singulariza<;ao que voce esta vivendo. E talvez haja ainda urn terceiro nivel de processo de singulariza~ao:
o da sociedade brasileira, em rela~ao a tudo 0 que esta acontecendo.

t
\'

A micropoIftica e, exatamente, tentar agendar as coisas para evitar
que aconte<;a aquila de que fald muitas vezes: urn processo de singulariza<;ao de urn grupo de homossexuais acarretar, em algumas circunstancias, a reifica<;ao de urn devir homossexual individual. Tentar agendar as
coisas de modo que os processos de singulariza<;ao nao se neutralizem mutuamente, nao se recuperem na reconstitui<;ao de pseudo-entidades molares.
A mieropolitica consiste em eriar urn ageneiamento que permita, ao con~
trario, que esses pros:essos se ap6iem uns aos outros, de modo a intensi·
ficar-se.
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Comentario - Essa reifica~ao (0 modelo persono16gico "gay") me faz
lembrar uma passagem do Anti-Edipo em que voces falam das reterritorializa~oes perversas em parafsos artificiais. Lemhro-me tambem de que,

,I

quando discutimos num grupo de estudos a questao do devir mulher, alguns
entenderam que se tratava de urn devir mulher-objeto ...
Comenlaria - Sou uma das pessoas que entendeu assim, pelo fato de
voce tambem dizer, naquele meSilla texta, que as muIheres sao as unicos
depositarios autorizados do devir corpo sexuaL
Guattari -

A nive! molar e macrossocial, eu acho que

e issa

meSilla.

Comentario - IS50 naD me parece verdade porque, em Dossa sociedade,
quem pode expressar abertamente a sexualidade e 0 homem.

Guattari - Se ficamos com essa ideia de processos de singulariza,ao diferenciais, e cahive! pensar que, numa sociedade completamente falocratica,
talvez a primeira ruptura - antes de urn devir poeta, por exemplo, antes
tambem de urn devir homossexual - seja a tuptura desse primeiro nivel
de qualifica,ao molar. .. Romper com essa maquina de produ,ao de pessoas individualizadas, e de divisao binaria dos sexos.
~ao

Estoll convenddo de que 0 devir homossexual e heterogeneo em relaa urn devir mulher. Par outro lado, e concebivel que as universos

das homossexualidades, numa certa etapa, s6 possam ser qualificados atra-

yeS dessa semiotiza,ao de urn devir mulher. Aquilo que os freudianos
,I II; ;

.
'

"/
l

classicos, sem querer, revelaram: se voce nao esta num devir doniinante
de homem, entao e porque voce e uma mulher. 56 que fkamos nisso.
Voces taIvez conhe<;am urn artigo· admirave1 de Pierre Clastres, que se
chama "0 arco e 0 cesto". 10 A diferencia<;ao na soeiedade a qual ele se
refere e absolutamente clara: ou voce carrega 0 arco, ou voce carrega
a cesta; reencontramos isso em toclas as teorias relativas ao falo .
Pergunta - Mas isso nao e tambem uma oposi<;ao maniquefsta: ou voce
esta de urn lado, ou voce esta do outro?
Guattari - E claro, e exatamente isso que eu estou tentando dizer. E uma
oposi<;ao estanque, mas ao mesmo tempo e uma oposi<;ao difereneial em
rela<;ao as oposi<;6es dominantes. Se eu nao posso me integrar na inicia<;ao
a uma certa: posi<;ao sexual dominante, se eu nao posso semiotizar a minha
singularidade - que talvez nao seja nem homem, nem mulher, nem planta,
nem animal, nem nada disso - , entao tudo bern, eu serei uma mulher.
Entretanto, nao e isso que vai me permitir singularizar. Posso muito bern
desmunhecar, carregar graciosamente uma sacolinha no bra<;o, me maquiar:
imitarei, da maneira mais for<;ada posslveI, os pseudotra<;os de singulari10. In Pierre Clastres, A Sociedade contra a Estado. Francisco Alves, Rio 1982, p. 71 a 89.
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dade da mulher. E, assim mesmo, urn processo diferencial - nesse campo,
nun:~s.ingularida,qe~ap_sqlutas, senao e a morte. Sempre estamos me.~
tRIOs em processos diferenciais de singularizal,;ao: a questao esta, exata~
mente, em nao se deixar capturar, em naa cair nesses modos de qualifi~
cal,;ao e de estrutural,;ao que bloqueiam a processo.
Comentario - Talvez eu naa tenha entendido direito a resposta, pois me
pareceu estranha essa hist6ria de que, para voce, no que se refere ao

corpo, a mulher tern mais liberdade. Eu acho que
SueIy RoInik -

liberdade -

0

e0

contrario.

Acho que a questao nao esta em avaliar quem teria mais

homem ou a mulher - , mas em apreender

0

modelo que

funda tanto esse homem quanto essa mulher: 0 falocratismo. E se 0 que
esteu dizendo tern aver, resistir a essa sexualidade dominante significaria
ter como alvo tanto urn modelo de hornem (0 machao, em quaIquer uma

de suas versoes), quanta urn modelo de mulher (a noivinha & a putinha,
a esposa & a arnante). A resistencia consistiria em embarcar nos processos

de difereneia,ao de todos esses modelos, pois com isso

e0

proprio falo-

cratismo que estarIamos desinvestindo. Sao justamente esses processos que
a gente poderia chamar, citando Guattari, de "devir mulher": devir mulher

do homem, devir mulher da mulher, enfim, devir mulher de nossa soeiedade.

o que quero dizer e que a base desta soeiedade e urn modo "falocratico" de produ,ao da subjetividade - modo de produ,ao que tern no
rendimento

0

seu criteria,

0

que implica apelar para urn processo cada

vez mais acelerado de desmanchamento e de produ,ao serializada de forSe concordamos com isso, nao precisamos de grandes esfor.;os para
nos dar conta de que, nesse modo de produ.;ao, 0 que se recaka e a

milS.

possibilidade de se criarem formas a partir da sensibilidade dos indivfduos
a seu ptocesso de existencia, formas tao multiplas e variadas quantos fotem
esses processos. AU seja, 0 que fica tecalcado e uma especie de "funl,;ao

gravidez" -

a possibilidade de a gente se deixar fecundar pela vida, de

a gente fundonar como canal para a proliferal,;ao de formas de existencia
que se imp6em a cada nova configura.;ao da experiencia. Ora, 0 que e
esse recalcado senao, exatamente, 0 "devir mulher"? Conclusao: pe!o jeito,
qualquer ruptura com 0 modo de funcionamento de nossa sociedade passa,
no mInimo, POt urn devir mullier.

E 0 feminismo? It gente poderia se perguntar se ele seria urn desses
campos de experimental,;ao de urn devit mulher - no caso, urn devir mu-

lher das mulheres. Acho que a coisa

e

mais complicada. No feminismo

houve, antes de mais nada, toda uma dimensao de teivindica.;ao de direitos,
de contesta.;ao da posil,;ao de escrava, cuja importaneia e inegavel. Mas

este

e apenas

urn dos lados da historia,

0

lado molar. No plano molecular,

se e verdade que 0 feminismo criou urn solo para a prolifera~ao, mais
protegida, desse devir mulher das mulheres, ele tambem criou, ao meSillO
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tempo, urn tremendo buraco negro: estou pensando especificamente no
fato de esse movimento tet confundido 0 devir mulher com a posi~ao de
escrava. Isso significou uma desqualifica~ao do tal devir que contribuiu para
imobiliza-lo por efeito de culpabiliza~ao. E assim, ao inves de embarcar
num devir mulher - implosao tanto do senhar quanta do escravo - ,
as mulheres investiram a posi~aa de senhor - e, com isso, cairam de
cheio no falacratismo. Em compensa~aa, tenho a impressao de que hoje,
ap6s ter passado par uma especie de ressaca do femininismo, a gente estaria experimentando uma reativa~ao - ou uma ativa~ao? - de urn
devir mulher das mulheres .... Sera?
Pergunta - Gostaria de entender melhor essa questao do devir, principalmente pensando no "devir poeta" de que falou Guattari.
Guattati - Partamos de uma tabua rasa, de uma redu~ao geral de todas
as significa~6es dominantes, que desembocam na afirmat;ao de que haveria
homens e mulheres, adultos e criant;as, uma ordem animal e uma vegetal.
Joguemos tudo isso fora e consideremos que nao ha corpo, nao ha identidade, etc., pois tudo isso esta categorizado num determinado modo de
representa~ao.

, ~II

it'

Em compensa~ao, consideremos que he: objetos singulares, envolvidos
num processo geral de desterritorializa~ao, objetos poeticos enquanto rupturas de percept;ao, enquanto composi~6es de processos de sensibilidades, de
representa~6es heterogeneas, que em dado momento vao se organizar segundo urn determinado perfil, que nao podera ser remetido as referencias
ordinarias das significat;6es dominantes.

o que eu gosto no meu devir mulher, por exemplo, pode ser urn
jeito de bater 0 saito do sapato no chao, urn jeito de captar a intensidade
de uma rela~ao de orgaos (no sentido mais indefinlvel de "orgao"), urn
jeito de territorializar algo, de se voltar para urn olhar... Sao diferentes
sistemas de intensidade que nao se articulam necessariamente numa significa~ao de mulher, que nao sao necessariamente categorizaveis num modo
de representa~ao da mulher. Mas pade ser tamhem que, ao mesmo tempo,
eu esteja metido numa "trip sadomasoquista", e que, nesse caso, eu pec;a
a minha amante que articule e incorpore a cena esses diferentes sistemas
de intensidade. Alias, especialmente nesse caso, tenho grandes chances de
nao conseguir realizar tal articulat;ao, dada a propria natureza do contrato
sadomasoquista: trata-se de urn processo cuja finalidade e exatamente a
de se abolir enquanto tal. Tais sistemas de intensidade, tais tipos de
objeto, tornados nesses diferentes processos relativos, podem pertencer- a
singularidades totalmente heterogeneas. Eles podem ser do dominio de
uma semi6tica etoI6gica; trata-se de captar algo - por exemplo, urn objeto
completamente desterritorializado - e ter a intensidade dessa captura, 0
que em etologia seria chamado de uma especie de fun~ao de grasping. 11
Eles podem tambem pertencer ao dominia de uma representa~ao pIastica,
It Guattari utiliza a palavra grasping no sentido de "crispal;io existencial".
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au musical, ao dominic de uma sernlOtlca corporal, de uma canCIa OU,
ainda, podem estar incorporados a uma cena fantasmatica, a que faz com
que se esteja repetindo sempre as mesmas eenas (ate no sentido de "fazer
uma cena II • • • sempre a mesma ... ) .
Em outtas palavras, tais elementos de singularidade molecular podem
coexistir e estar implicados em nfveis totalmente heterogeneos, segundo
a natureza dos processos aos quais se encontram incorporados. :E 0 mesma
que pilotar e processar uma singularidade que vai desempenhar um papel
num devil' poetico, num devil' homossexuaI, mas que tambem vai desem·
penhar um papel num devir homem de lettas, num devir poder num dado
grupo social.

I
Ii

Pergunta - Eu gostaria de saber se voce tern maiores informa\=oes sabre
a processo que tern vivido as movimentos feministas na Europa. Como
voce ve esse processo?
Guattari - Nao tenho muita informa~ao. Mas, de qualquer maneil'a, acho
que as movimentos em questao foram e continuam sendo, eertamente, urn
suporte de processos problematicos, de processos analiticos que dizem
respeito as questoes da mulher. E, ao mesmo tempo, pelo poueo que sei,
esses grupos tern, muito freqiientemente, urn funcionamento do tipo "gru·
pelho". No entanto, uma coisa nao impede a outra. E 0 mesmo que venho
dizendo acerca do PT: ele pode estar inteiramente engolfado num jogo
politico, num jogo de midia e, ao mesmo tempo, estar sendo parcialmente
o vetor de uma problematica molecular.
Pergunta - Voce teria alguma informa~ao sobre como e 0 relacionamento
entre 0 movimento homossexual frances e 0 movimento feminista? Ate
que ponto eles se ap6iam, se solidarizam, trabalham juntos? Dutra coisa
que me interessa saber e a rela~ao desses movimentos com as particlos.
Voce acha que e interessante eles terem urn cantata com as partidos, ou
devem ignora-Ios completamente? E uma terceira pergunta, para a qual
acho que nem passo obter uma resposta: 0 que voce pensa dessa onda
de "homossexual macho", "gay macho", {{macho man ,? 1sso ai nao pre·
judicaria 0 movimento homossexual, em rela~ao as feministas, uma vez
que os distancia uns dos outros? Eu tenho a informa~ao de que, nos
Estados Unidos, existe urn movimento homossexual muito machista.
J

Guattari - E ha tambem um machismo feminino. Acho que atualmente
nao ha muita politiea nem micr6poHtica comun; aos movimentos feminista e homossexual na Franl,;a. A Franl,;a ainda naG saiu de urn processo
de esmagamento, de repressao, de depressao, que coincidiu com todo °
periodo da ascensao de Giscard D'Estaing ao poder. E depois de mais
de urn ano da ascensao da esquerda ao poder, ainda posso dizer que, no
conjunto, ha: uma espeeie de passiviclade que continua - cada urn faz
suas coisas no seu cantinho. Em todo caso, nao ha nenhum equivalente
dos processos que parecern estar se desenrolando aqui ...
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Pergunta - Queria saber se os grupos homossexuais na Fran~a, os homens
que milham, sao feministas, se eIes tern interesse pe10 feminismo.

Guattari - Eles podem fazer declara~6es desse tipo, mas eu nao acho
que na pratica isso aconte~a.
Comentario - Ate alguns anos atras, 0 homossexuaI tinha tra~os femininos, era muito feminino. E agora tenho a impressao de que e1es nao
querem mais ter as caractcristicas ditas "femininas". Sao os macho man
de que se falou ha pouco.
Guattari -

Esses homossexuais machos segregam os travestis?

Comentsrio - Nao s6 os travestis, mas tam bern as pessoas mais "pintosas", mais desmunhecadas.

Pergunta - Li num Iivro frances sobre a sexualidade (nao lembro a nome
do autor), que 0 n gay macho", ]a nos Estados Unidos, surgiu como uma
rea<;ao a imagem que as heterossexuais tinham dos homossexuais: 0 homos·
sexual seria a bleha louca, 0 desmunhecado, aqueIa historia toda. Entao,
eles passaram a cultivar uma imagem mascula, para mostrar que nao era
nada daquilo que a soeledade hetero Imaginava. Gostaria de saber 0 que
voce acha disso.

/,

I

l

I

Suely Rolnik - Niio sei se concordo com essa historia de que 0 macho
man seria uma rea~ao do homossexual it imagem de afeminado que Ihe e
atribufda. Para mim, essa coisa esta tnais na linha de uma espeeie de
prolifera~ao de urn sadomasoquismo que reproduz, ou simplesmente perpetua, 0 que se passa, e muito, na conjugalidade heterossexual, aqueIa da
vida em familia. So que, transladado para urn territorio homossexual e
intensificado, tal sadomasoquismo aparece mais cIaramente. Mas para que
sua reprodu~ao au sua perpetua~ao? E que 0 panico gerado pelo fato de
estar havendo urn processo gaIopante de desterritoriaIiza~ao da famma
(0 que impIica, evidentemente, a desterritorializa<;ao de urn certo homern,
de uma certa mulher e de urn certo arnor), panico que estamos todos
vivendo, provoca 0 aparecimento defensivo de inumeras formas de denegar
essa situa~ao . .E nisso que eu situaria esse "devir machio" (macho man)
dos homens, como tambem seu "devir noivinha ou esposinha" (a bieha,
o afeminado) e seu "devir putona" (0 travesti).

o que quero dizer e que quase ja nao se fazem (em todo caso, fazem-se cada vez menos), a nao ser no mundo gay, noivinhas ou esposas
como antes (mulheres masoquistas e meIanc6licas, eternamente chorosas,
a espera de serem agraciadas com 0 desejo de seu marido), nem amantes,
putinhas (eternamente "produzidas» para conquistar e reconquistar 0 ma~
cho, deliciosas por seu sabor de transgressao), ja que "pular a cerca" do
casamento nao constitui mais transgressao alguma; da mesrna forma, js
quase nao se fazem maridos ou cafet6es (hornens eternamente fugitivos,
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-------~(sadizando» as mulheres com sua amea~a de ausenda, au com sua ausenda
mesilla») a nao set no munde gay: esses macho man segregando as homossexuais desmunhecados e as travestis, que voce mencionou. IS50 e proprio
do macbao.

o

que acontece

e que,

figurava seu contorno -

de urn processo de existencia que assim can-

triangulo marido/esposaje a outra - , pouco

0

a pOlleD so vai restando sua forma que, inflaeionada e esvaziada pela capi~

tal, e reconstituida em silicone au em pIanejadas mises-en-scene. E faz
de conta que nada mudou ... (se bern que, no Brasil, a presenp de tais
mises-en-scene DaD esta tao disseminada quanta em grandes metr6poles
como Nova Iorgue, pois agui

0

arnor familialista ainda

e "carne

Esse tipo de territorio conjugal predomina, mesmo que sua

de vaca",

dura~iio

renha

diminuido sensivelmente e que os parceiros sejam periodicamente substi-

tuidos) .
Acho que sao voces que deveriam me explicar esss historia

Guattari -

de macho man. 0 que eu me pergunto em rela~iio a essa problematica
(e que tern a ver com 0 que disse a Suely) ese, independentemente desse
catcher de modeIiza~ao e contramode1iza~ao, naa haveria 31 tambem uma
conjuga~iio com a sadomasoquismo. Uilla coisa que me espantou (e tal
meio par acaso que percebi) foi 0 aumenta consideravel, nos bairros de
prostitui~iio em Paris, de mulheres equipadas com material sadomasoquis-

e

ta: chicotes, etc. IS50, a meu ver,
urn fenomeno bastante novo. Tenho a
impressiio de nao ter vista iS50 antes, pelo menos nao tao abertamente,

nas ruas. Creio que nos Estados Unidos os grupos sadomasoquisras ja eram
iS50 nao mudou, nem atingiu as novos

muho fortes ha: alguns anos; e
homossexuais.

Deixando isso de lado, vou falar urn pouco sobre aquela sua pergunta,
acerca da articula~iio cbm partidos. Vou repetir minha opiniiio por minha
conta e risco. Ache que todes as movimentos minoritarios deveriam, oeste

momento de campanha, embarcar a fundo nessa historia de PT, niio para

e

fazer carreira no partido,
claro, mas para encontrar suas modalidades
de inser~iio, para tentar desenvolver uma nebulosa de expressiio, uma agita~o, urn estilo de vida que uhrapasse todas as estruturas de grupelho
que se grudam feita ostras e moluscos nesse processo.

Comentario -

Voc~

tern dado for~a para que os movimentos se integrem

no PT. Mas, pelo que estoll vendo, esses processos de integra~ao nas
estruturas pollticas tende a acabar com a maluquice espontanea, de rua,

sei Iii. ..
Guattari -

Se

e assim,

essa loucura nao deve estar

Ia

muito s61ida ...

Comentario - E justamente isso. Acho que 0 importante no que voce
introduz, e essa categoria do desejo_ Se esses grupos fossem capazes de
fazer uma leitura da politica em termos de desejo, poderia ser diferente.
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Estou de acordo com voc~, plenamente de acordo.

Guattari -

Para que voce tenha uma icleia de como isso esta senda
manipulado aqui, ha plataformas de candidatos que incluem coisas do lipo

Comenhirio -

t·:

(( que as negros passaro viver sua negritude, as mulheres sua feminilidacle,

as homossexuais, seu desejo» ...
Guattari Acho que voce est3 inteiramente certo em crltlcat a Iado
"palavra de orclem" que hi nissa. Esse trabalho 56 tern sentido se corres~

ponde a uma tomada de
Mas isso

e,

consci~ncia

coletiva de urn projeto desse tipo.

a fieu ver, uma razao a mais para se colocat a problema, para

pelo menos falar dele, mesmo que nao se fa,a nada.
Comentario -

A discussao

e se

a gente deve faz~-Io dentro ou fora.

Guattari - Para mim nao tern nenhuma lei, nenhuma palavra de ordem.
AU voce esta se sentindo efetivamente comprometido, com tesao de intervir aqui au ali, au DaD esta - e pronto. Nao e 0 caso de sait distribuindo
panfletos em Sao Paulo, condamando os homossexuais a aderirem ao PT!
Entao, viva a homossexualidade!

Comentario -

Guattari - Hei dais nfveis nessa hist6ria, e ambos sao muita importantes.
Primeiro, e a questao do reconhecimento dos direitos. Esta e uma batalha

da al,ada de juristas, de politicos, etc. Na Fran,a ha urn grupo de homossexuais que travou esse tipo de combate com uma tenaeidade incrfvel,
tendo que fazer coisas chatfssimas, e conseguindo, assim meSilla, levar as
coisas adiante. Eles estudaram as textos, foram ver as deputados, as sena-

dores, etc. Enfim, foi urn trabalho de lobby. Mas, penso que nao se deve

reduzir a problem~hica a esse nIve!. Ha urn segundo aspecto: e que, com
au sem reconhecimento, existe uma presenc;a viva dos homossexuais, das
feministas, etc. Ha toda uma afirmac;ao, uma atuac;ao de outra maneira de

falar, de ver, de se comportar. E esta dimensao pode ter uma grande
importancia.

I

Comentario - Foi born 'ioc~ ter falado desses homossexuais que, sendo
advogados, desenvolvem urn trabalho dentro do sistema e conseguem incomoda·la. Aqui, todo mundo despreza essa parte institucional ...

i

Guattari -

Isso

Comentario -

e besteira.

Eles acham que Iidar com

0

lado institucional

e reformis-

rna, nao rouda nada. Para eles, as instituic;5es devern ser desprezadas, porque a que vale e s6 urn tipo de coisa: 0 anarquismo, que eu questiono
muito. Considero muita ingenuidade, como voce mesmo disse, desprezar
o Estado llporque ele nao presta", "porque nos oprime", etc.; e, em nome

86

ib

J

disso, deixa-lo de lado e tentar fazer alguma coisa totalmente fora, como
se com isso fossemos conseguir destruir 0 Estado.
Suely Rolnik - Esse maI-estar em relat;ao as institult;Oes e urn sentimento
bastante comum entre n6s, nos ultimos tempos. Tenho a impressao de que,
em parte, e1e e gerado por urn dado absolutamente objetivo (e 6bvio) que
e a "dureza" da ditadura. A rigidez desse regime esta encarnada, de urn
modo au de outro, em todas as instituit;6es do pais; esta e, alias, uma
das condit;6es de sua sobrevivencia.

Mas acho que esse mal-estar nao passa s6 par ai: a sensat;ao de que
as instituit;6es sao territorios contaminados e que, par isso, nada se deve
investir ne1as cumpre, muitas vezes, urn papel defensivo. Esse ripo de
sensat;ao e, a rneu ver, uma especie de avesso do deslumbramento com a
instituit;ao, que caracteriza a "libido burocratica". Na verdade, essas duas
atitudes satisfazem uma mesma necessidade, que e a de usar as formas
vigentes, a institufdo, como pararnetro unieo e exclusivo na organizat;ao
de si mesmo, evitando assim sucumbir ao perigo de esfacelamento que
poderia estar sendo acarretado por qualquer especie de mudan~a. Sao dois
estilos de simbiose com a instituit;ao: urn de "grude" e identifica~ao
(quem adota esse estilo calca sua identidade no institufdo) e outro de
repuIsa e contra-identifica~ao (quem adota esse estilo calca sua identidade
na nega~ao do instituido, como se houvesse urn "fora" das instituit;6es)
Venda as coisas PO! esse prisma, tanto 0 "alternativismo" quanto 0
"burocratismo" refletem urn bloqueio da for~a instituinte, uma impossibi~
lidade de entrega aos processos de singularizat;ao, uma necessidade de
conserva~ao das formas vigentes. 1sso fica mais diffcil de ser percebido
\ no caso do "alternativismo", porque ele transpira toda uma ilusao de
\. \ autonomia e de eria~iio... E claro que nem toda experimenta~aa social
\ esignada pelo nome de {{ alternativa" esta inteiramente intoxicada de
alternativismo. So que, muitas vezes, quando pensamos ter escapado a
"caretice", estamos eorrendo 0 risco de cair em outra, mais dissimulada.
E, nesse sentido, concordo com voce: nao e fingindo que as institui~6es
naa existem que se vai transforma-las. Apesar de que ate da para entender
que, para suportar a dureza de urn regime ditatorial, muitas vezes a solu~ao que se adota e fingir que ele nao existe, achando que com isso ele
acaba desaparecendo ...

~.

Comentario - Gostaria de voltar a formula "Viva a homossexualidade",
pais criou~se em nosso grupo uma polemica entre ({ ser" e "estar" homossexual. Toda vez que a gente se afirmava enquanto homossexual, au co~
locava a problematica da repressao, algumas pessoas achavam que era
reacionario, porque com isso a gente estaria reconstruindo urn novo padrao,
au uma nova identidade, e negando urn vir a ser. Ora, omitir isso, nao
se colocar enquanto homossexuaI, e omitir uma problematica que existe:
tanto faz voce "ser" au (festar" Iesbica, au bieha, pais mesma conside87
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rando que apenas "estou" Iesbica, nao a "sou", esse "estar" tern consepalpaveis tao complicadas quanto as do "ser".

qiH~ncias

Coment"rio - A nivel da luta, a gente e obrigada a se dominar, a se
colocar enquanto Iesbica porque a gente tem que falar contra a discrimina~ao policiaI, a diserimina~ao no emprego, etc. Gutra coisa e eriar urn
novo padrao, pelo £ato de a gente ter que se denominar - e e essa
a nossa preocupatyao. Entao, eria-se uma discussao em torno dessa questao
de "ser" ou "estar" Iesbica - diseussao que, a meu ver, as vezes e meia
esteriI, porque nos separa dos outros movimentos.
Comentario - Isso estava se coloeando muito para todo mundo. Pela
que entendi do que Guattari pensa, a forma mais transformadora seria
a existeni.:ja d~ varias revolu~5es molec·ulares, au seja, uma multiplicidade
aegriipos feministas, Iesbico-£eministas, grupos de negros e outros que questionassem as estruturas patriareais, au £alieas. Ora, a partido reproduz a
estrutura patriarcal. Entao, nae ache que a mais produtivo seja estar gas~
tando minhas energias nesse tipo de estrutura, e sim tentande eonstruir
novas formas de atua~ao, agenciamentos que procurem questionar essas
estruturas de poder.
Talvez voce tenha razao. Se a movimento funcionar assim,
tudo bem. Mas pode tambem acontecer de ele cair em situa~6es de decomposi~ao. Vou dar um exemplo historico: todos as diferentes componentes
do movimento autonomo na Idlia desabaram, e muita por causa desse
tipo de discurso. Podemos imaginar quanta isso e lament"vel. Um dos
componentes que explodiram foi Lotta Continua 12, que nao tinha nada de
extraordinario, mas era importante no movimenta italiano. A etapa crucial
de sua explosao consistiu no fato de que, urn dia, todas as militantes feministas da Lotta Continua, exatamente com esse discurso, deixaram 0
movimento. Organizaram-se em estruturas - alias, muita interessantes:
editoras, cooperativas, etc. - que, em alguns meses, se despolitizaram
completamente. a movimento Lotta Continua viveu isso como uma espe·
de de ressaca de culpabilidade: perdeu sua mola-mestra, se despeda,ou,
e s6 sobrou a jornal. Sem duvida, esse proeessa teria aparecida historicamente, de urn modo au de outro. No entanto, urn outro roteiro poderia
ter se delineado: a autonomiza~ao dos componentes feministas funcionando
como um fator de refor~o da efid~nda de movimentos como a Lotta
Continua, ao inves de contribuir para sua queda num buraco negro. Ima~
gine se todas as mulheres (feministas au nao, Iesbicas au nao) do PT,
de repente, resolvessem dizer: "Chega, estamos de saeo cheio do Lula e
disso tudo, vamos dar a fora ...

Guattari -

~

)

JJ.

Coment"rio
acharia 6timo!

E ai elas se organizariam em grupos de mulheres. Eu

12. Jomal e movimento da esquerda extraparlamentar italiana dos anos 70,
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Guattari - E, pode ate ser. .. Mas dai a achar 6timo que movimentos
como a PT desapare,am e, no minima, diseutivel. ..
b. Fala~ao em torno de experiencias minoritarias e suas tramas
1?) Psiquiatria

Reuniao com a Rede de Alternativas
de 1982:

a Psiquiatria,

Sao Paulo, 28 de agosto

Guattarl - A cna,ao da Rede Internacional de Alternarivas a Psiquiatria
se constituiu em ruptura-' com 0 que estava ocorrendo ate "en tao
nesse campo, na Europa. Ruptura que, certamente, nao se eocarnou
em uma pratica social real, mas que, em todo a caso, fez com que questoes da psiquiatria, tais como tecnieas psieol6gieas e psicanaHtieas de assistencia a comunidade, a infancia, etc., se tornassem assunto de debate publico. A tematiea em questao nao era apenas do interesse de algumas
experiencias minoritarias no campo da psiquiatria, tais como as comunidades terapeutieas. Ela mobilizou varios outros setores, e nao s6 no campo
psi". Na Inglaterra, por exemplo, grupos de psiquiatrizados se organizaram, principalmente para lutar contra a internac;ao arbitraria. 0 assunto
teve grande proje\ao entre grupos de esquerda. Na midia, a repercussao
do movimento foi ootaveI. Mas, nesse ponto, ja na epoca da antipsiquiatria havia uma defasagem consideravel entre 0 discurso veiculado pela
midia e a realidade psiquialriea coridiana. Essa defasagem pravoeava urn
mal-estar em quem estava com as maos na massa. Na epoca da cria\ao da
Rede, esse mal-estsr vinha se acentuando, e tornou-se alvo de muita polemica.
(I

a movimeoto Psiquiatria Democratica 13, par exemplo, desde 0 infcio
tentou colocar 0 problema em outros termos. Para come\ar, BasagIia sem·
pre recusou 0 termo "antipsiquiatria». Ele considerava que a ae;ao nesse
campo nao podia ser fdta s6 a partir de pequenos grupos minorihirios;
era necessario encontrar urn modo de articula\ao para ° que estava se
passando no seio' dos estabeledmentos psiquhhricos. Daf 0 tema de urn
Iivra que fez multo sucesso na oeasiao: A Institui,iio Negada. 14 Urn trahallio concreto de questionamento das institui\oes, segundo essa corrente,
por definic;ao s6 poderia set feito atraves da articulae;ao com os movimentos poIfticos e sodais, no sentido de sua tomada de conscienda desses
problemas.
Algumas pessoas se encontravam no cruzarnento dessas tendeneias: elas
julgavam, por ocasiao da criae;ao da Rede, que naD se devia colocat entte
1.3. Associa~iio organizada em torno de Franco Basllglia, na Ita!ia, na decada de 70, que visava e conseguiu transformar as estruturas psiquiatricas, estruturas que ate entao eram, naquele pais.
extrematnente retr6gtadas (Cf. "A trama da Rede", in F. Gua!tari, Revoluroo Molecular - Pulsaroes
Politicas do Deseio, org. S. Rolnik, BrasiHense, Sao Paulo 1981, p. 126, 127).
14. Franco Basaglia, A Instituir'lO Negada. Graat, Rio 1985.
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parenteses a debate te6rico, e sim criar condk6es para que houvesse
trocas e canfrontcs no campo pratico. Isso, para que a debate se expan·
f disse para alem dos grupos minoritarios. 0 que se propunha eram projetos de a~ao tanto a nivel da pratica psiqui"trica quanto a nivel das es\ truturas estatais, das leis relativas a psiquiatria. A idc:'Ha era criar condic;i5es

t

para que se pudesse elaborar uma t~itica, uma estrategia, que impIicasse
a participac;ao efetiva de toda especie de componentes: os promotares da

antipsiquiatria, e claro, mas tambem trabalhadores da saude mental, grupas de psiquiatrizados, movimentos alternativos que investiam essas guestoes e, oa medida do possfve1, diferentes componentes polfticos e sindicais
da esquerda interessados nelas.
Em 1975, resolvemos, algumas pessaas, nos reunir em Bruxe1as para

i-I

discutirmos esses problemas. Havia toda a equipe de Basaglia e de Giovanni Jervis, da It"lia, todo 0 grupo que trabalha com Mony Elkaim,
grupos da Inglaterra, da Fran~a; estavam presentes Laing, Cooper, Robert
Castel e outros teoricos dessas quest6es. Esse encontro, que seria restrito,
se transforrnou imediatamente num encoutto muito amplo e importante.
o fato e que se havia desencadeado um processo, apesar de nos.
Houve varios encontros posteriores. 0 encontro de Paris foi inerlveI,
uma bagun~a espetacular. Uma parte do bairro Les Hailes estava literalmente ocupada pela Rede. Foi tao surpreendente, 0 que havia sido previsto transbordou tanto, que nao deu nem para diseutir direito. Mas isso
nao era 0 mais importante. ]a no eneontro de Trieste, que deve ter tido
umas cinco ou seis mil pessoas, apesar da dificuldade deu para discutir
urn poueo; mas e que esse eneoutro aconteceu em urn perfodo muito quente de lutas sociais na ItaIia, com toda a efervescencia da Autonomia.

o fato e que, no inkio, a Rede era urn neg6cio essencialmente europeu, com componentes extremamente diferentes uns dos outros. E era
muito diflcil manter esses componentes juntos, sem urn Dueleo de ami·
zade catalizador que impedisse os reflexos tradicionais de paranoia coletiva,
inevitaveis nesse tipo de empreendimento - coisas como: "a gente vai
acabar se debeando recuperar pelo pessoal da It"lia, mais ou menos ligado
ao PC italiano", "a gente vai se deixar manipular peIos antipsiquiatras
ingleses", "a gente vai perder tempo com esses movimentos alternativos
que sao legais, mas que nao se ligam com a realidade social": todD 0
cortejo de problemas pessoais e nardsicos.
Mas, apesar disso tudo - e, e preciso dizer, para nassa grande surpresa - a Rede europeia continuau a creseer. Nao houve resultados e
reaIizai;oes extraordinarias J porque eIa se desenvolveu justamente no momento em que estava havendo uma baixa geral da importilncia das lutas
sociais daquele per/odo na Europa. Mas, de qualquer modo, ela teve 0
merito de criar uma especie de linha ~de, __resis_t.encia que permitia, algumas
I vezeS J organizar uma defesa eorictef~ con'tta .~;:-- repressao. Rouve muita
1\ troea: ....organizou-se uma verdadeira rede a nive! das estruturas alternativa8
europelas.
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Penso, por exemplo, no caso da Espanha no final do regime franquista, quando uma forte repressao se abateu sabre os meios alternativos Ii

psiquiatria: as pessoas que estavam empreendendo uma a~o global nesse
sentido foram especialmente visadas pela repressao. 0 fato de isso ter
sido divulgado, e rapidamente, por atua,ao da Rede, funcionou como meio
de pressao sobre as rela,oes de for,a locais. Rouve outras lutas antirepressao em palses como a Alemanha e a Belgica, com situa~oe;-~dIferen~
fes daespanhola. Rouve tambem lutas do tipo italiano. Em todo 0 caso,
houve uma populariza,ao muito. grande dessas lutas atraves da Rede
por exemplo,··com os filmes de BelocCio (nao sei se· ele foi distribuido no
Brasil) .
No fundo, 0 que agora me parece ter sido mais importante e 0 fato
de que a problematica se coloeava pela primeira vez em escala europeia,
em terrnos novos e com interlocutores inteiramente diferentes daqueles
aos quais estavamos habituados. Esta

ea

situac;ao atual, com a diferenc;a

de que, na Fran,a, esta existindo a possibilidade de uma luta juridica,
espedalmente pela aboli~o de leis como a que, la, rege a interna,ao. Os
jovens psiquiatras que estao a frente do Sindicato Nadonal da Psiquiatria
(muito bern implantado na Fran,a) tern desenvolvido urn traballio juridico
junto aos membros do Sindicato da Magistratura (organismo de esquerda).
Eles estao em conexao com a ROOe.

Ha

tambem novas componentes da

Rede, na Europa - espedalmente na Rolanda e na Su<'cia - , que se
/' preocupam com esses problemas. Ha estruturas de estudo, estruturas de
il
transformac;ao de leis a nive! europeu, estruturas articuladas para fazer face
\ ao que se prepara neste campo.
Quanto

a liga,ao

com a America Latina, desde

0

come,o da Rede

havia alguns mexicanos e brasileiros interessados nessas questoes; eIes to~
maram a inieiativa de criar uma rede, com meios de atuac;ao nao~identicos,
e claro, mas similares. Talvez essa invenc;iio de outros meios possa fazer
com que a Rede, oa America Latina, venha a superar aquele tipo de
dificuldades que assinaIei, au seja, a risco de se constituir a maneira de
grupelhos, au a maneira universitaria, formal . ..

,;
;.
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\

Suely Rolnik - Poi com esse espirito de rede que criamos em Sao Paulo,
por volta de 1980, urn grupo que ficou sendo chamado de Nuc!eo de Psiquiatria e Psicologia Social, e que se reunia no Sedes Sapientiae. A iniciativa mobilizou muita gente, muito mais do que se esperava. Poi urn pouco
como aconteceu na Europa: constatamos, com certa surpresa, 0 quanta
havia uma demanda importante nesse sentido, sobretudo em Sao Paulo, na
medida em que era a cidade onde nos reunfamos. Mas rnuitas pessoas e
grupas de autras estados nos cantactaram tambem. 0 numero de experien~
cins nao identificadas com as sistemas de referencia dO.Qlinantes no campo
da psiquiatria era realmente cansideraveI. E a maioria delas estava senda
vivida num isolamento total. Estou me lembrando especialmente desse grupo porque, nele, era explfcita a intenc;ao de criar rede entre as praticas
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alternativas em psiquiatria. Mas e claro que a mesma inten~ao existia,
implicit'amente, em outras iniciativas anteriores a esta e, evidentemente,
nao s6 em Sao Paulo. 0 Nucleo dissolveu-se depois de dois anos de
existeneia. Mais tarde, criou-se urn grupo oficialmente vinculado a Rede
Inter~acional, 0 qual congregou as diferentes iniciativas desse genera espalhadas pelo Brasil. E a esse grupo que Guattari est. se referindo ao dizer
que espera que ele encontre formas de organiza~ao que superem certas
dificuldades da Rede europeia.
Guattari - Nao falei a respeito da forma de organiza,ao da Rede europeia, e isso e muito importante. A Rede, logo de cara, funcionou num
plano internacional, nao somente a nfve! dos debates, mas a nfvel das
estruturas e dos pr6prios encontros concretos. Por exemplo, na Fran.;a
nunca houve urn secretariado unificado; e a nlvel europeu que existe urn
agrupamento dos subconjuntos da Rede. As aproximadamente sessenta comunidades de alternativas it psiquiatria que existem no sudoeste da Fran,a
estao muito mais ligadas aos movimentos comunitarios na Rolanda'do que
aos psic6logos, psicanalistas e psiquiatras que se pretendem alternativos
em Paris, com os quais essas comunidades nao tern grandes coisas em
comum. Da mesma forma, os juristas que se interessam pelas questoes ·de
transformaf;ao da lei _se organizam entre si, sem passar par secretariados
nacionais. A mesma coisa se passa ao nlvel do movimento dos psiquiatri·
zados. Considero esse ponto mnito importante e imagino que, ao menos
nissa, a problematica cleve ser identica na America Latina.
A Rede nao existe para que todo mundo se ponha de acordo, nem
para fazer uma frente, urn programa comum aos juristas, aas psiquiatrizados, aos '(psi" de tal ou qual categaria. A Rede existe sim para criar
condif;oes de uma dialetica real, supondo que, atraves disso, as ideias possam avan~ar com diferentes rizomas, diferentes nfveis de eIabora~ao. Foi
a que se passon no encontro da Rede em Cuernavaca, no Mexico, ha tres
anos e meio. Foi que se passou, no ano seguinte, no encontro que houve
em Sao Francisco, e cuja iniciativa partiu de movimentos dos psiquiatrizados nos Estados Unidos. Esses dais encontros eram mais uma maneira
de os diferentes componentes se situarem uns com relaf;ao aos outros. Mas
a verdadeira fundaf;aO da Rede na America Latina aconteceu no ana passado, em Cuernavaca, porque Ia estiveram presentes mais de vinte delega.;oes. Nesse encontro, ja se tinha safdo daquele carater inicial de tomada
de cantata. Rouve comissoes de trabalho extrernamente vivas.

°
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Pergunta - Como e que acontece essa assimetria das multiplas participaf;oes? Como e que isso foi vivido na experieneia francesa?
Guattari - Espero que 0 debate nao se centralize
ces e europeu, mais siro nos problemas brasileiros
E claro que nao you escapar a questao, mas you
verdade, 0 que aconteceu e que, no contexto frances
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nos problemas frane Iatino-americanos.
ser bern breve. Na
de 77 - e Ievando

em considerac;ao 0 terrfvel centralismo parlSlense - a Rede £icou por
muito tempo despeda,ada por fenomenos de grupelho. Isso acabou fazendo
com que eIa nao funcionasse ao mvel frances, ao nfvel nacional, e foi
o que de melhor podia ter acontecido: eIa se tornou, de fato, multicentrada, com contatos em escala europeia. S6 recentemente, por ocasiao
do ultimo encontro em Genebra, foi que reconstitufram urn secretariado
frances, por causa da iminente tomada de poder pelos socialistas, 0 que
criava a urgencia de se pensar propostas para a saude mental a mvel
nacional. Em momentos como esse, torna-se difkil manter 0 car::her de
encontro e de eIabora,iio, pois ha prazos em jogo. 0 melhor que se tem
a fazer para enfrenrar essa situa,iio e as diferenres sensibilidades deIegarem a urn grupo restrito, au relativamente restrito, 0 mandata de dialogo
com as forma,aes politicas e sindicais. Mas deve ficar bem claro que niio
se trata de um secretariado politieo, de um organismo que formulara uma
teoria, urn programa unificador de todos as componentes. E urn organismo
transit6rio e com um objeto perfeitamente delimitado. Fora esse tipo de
situa,iio, no fundo, e um criterio de vitalidade para a Rede 0 fato de se
pader cortar sua cabec;a nacional, sem que isso mude alguma coisa: ela
continua a viver, de urn modo au de outro.
Para que as iniciativas DaO se paralisem, e importante que nao haja
apenas urn secretariado mas que proliferem secretariados, tantos quantas
forem as diferentes linhas de iniciativas. Atraves disso, toda uma serie de
contradic;oes aparentes deixa de existir. Mas a estrutura multicentrada DaO
e, necessariamente, a mais adequada sempre. Situas;oes como a da Fran~a
ou a do Brasil, atuaImente, implicam um minimo de acordo e coordena,iio, e ate de representa,iio da Rede em escala nacionai.
E evidente, acho eu, que para 0 Brasil, hoje, seria muito importante
que uma estrutura leve e 0 mais efieaz possiveI pudesse afirmar a problematiea da alternativa psiquiatriea. Afirmar-se primeiro em rela,iio a si
propria, como corrente; afirmar-se como for~a de proposta de dialogo, com
forma~oes de esquerda como 0 PT; e tambem, evidenternente, afirmar-se
como for,a de oposi,iio a psiquiatria tradicional, aos poderes de Estado,
todas as for~as tradicionalistas conservadoras nesse campo - e quando
digo conservadora indua nisso uma parte da classe operaria» diretamente envolvida com tais questaes: os trabalhadores no campo da psiquiatria. Suponho que nesse ponto niio deve haver muita diferen,a entre
a situac;ao latino-americana e a europeia: uma parte da classe operaria e
realmente conservadora.
j(

l),

j(

Pergunta - PeIo que estou entendendo, voce esta definindo a psiquiatria
como controle social. Eu queria saber se a Rede chegou a uma concepc;ao
de alternativa a psiquiatria. Sei que, por exemplo, 0 modeIo antiasilar proposto, neste momento, nos paises mais atrasados em materia de saude
mental, parece estar revertendo num controle social maior ainda, em pafses
como a Fran,a. A Rede propae algum modeIo alternativo?
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Guattari - Retomando 0 que tentei explicar antes, nao se trata, nunea,
de propor urn modelo alternativo. Mas sim de, ao contrario, tentar articular as processos alternativos quando des existem. IS50, sobretudo na
escala europeia: la a situac;ao da psiquiatria, em alguns pafses, e inteiramente arcaica e quase carcera.ria, enquanto que em outros, especialmente
as pafses n6rdicos, a sofisticac;ao do contrale psiquiatrico foi levada a urn
ponto inimagimivel. Na Dinamarca e na Suecia, 0 Estado paga miles de
familia, concede horarios espedais aos traballiadores para fazerem grupos
de psicoterapia; ha aldeias inteiras cuja vida gira em torno de terapia. Isso
nao tern nada de absurdo; ao cantraria, e muito ardiloso.

~L

Na Rede, a convivencia desses sistemas em sua diversidade gera urn
enriquecimento redproco: as "estruturas subdesenvolvidas" podem ler 0
futuro que as espera; as "superdesenvolvidas" podem ver nas estruturas
mais arcaicas como certas formas de luta e de interven~ao sao vhiveis e
podem ser eficazes.

,
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Comendrio - 0 surgimento de uma luta antipsiquhhrica no Brasil nao
me parece tao viave1 assim. Aqui, se ha alguma espontaneidade das rnassas
trabalhadoras para lidar com a saude mental, eIa se Iimita a procurar,
"espontaneamente", os comissariados de poHcia quando se tern problemas
desse tipo. Alem do mais, por enguanto estamos em plena luta pela saude
fisica da popula~iio, pois nem essa e respeitada. A defasagem e muito
grande em reIa~ao it situa~ao europeia; la, esses problemas de saude ffsica
ja foram amplamente resolvidos. Isso permite que voces se preocupem
com a saude mental, e ate proponham uma forma de organiza~ao espon·
tanea de luta nesse sentido.
Guallari - Niio acho gue alguem antes de voce tenha falado em • espontaneidade"; em todo caso, eu nao usei essa palavra. Ao contraria, a pro·
blem~hica da Rede e a busca de uma organiza~ao com eficacia maxima.
E urn fato - basta constatar - que todas as estruturas poHticas, sindicais,
universitarias, tradicionais, nos ultimos quarenta anos, pdo menes na
Europa, nao so nao transformaram nada no campo cia psiquiatria, como
tambem, mais do que isso, s6 fizeram consolidar as situa~oes opressivas,
desenvolvendo pseudo-reformas, traballiando de fato com os mesmos mecanismos de desapropria~iio dessa problematica do campo social real.
Talvez a situa~ao seja diferente na America Latina e no Brasil. Se me
disserem que existem, hoje, organizac;5es de esquerda no campo 1T'.edico
(por exemplo, organiza~6es poHticas ou sindicais) que pelo menos se colo·
quem essa problematica, e nao no sentido de urn vago programa de me·
Ihoria dos equipamentos au aumento do numero de psiquiatras, aumento
de salarios, etc.; se me disserem que essas erganiza~oes vinculam·se real·
mente ao ponto de vista dos interessados (as psiquiatrizados, as crian~as,
etc.), nesse caso, r~aImente nao tern 0 menor sentido buscar estruturas
que permitam a articula~ao das singularidades, das diferentes posi~oes em
confronto. De que-servfr'ht i~s~, se -hi existe?-
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Fac;o questao de deixar claro que no que acabo de dizer nao ha
nenhuma hostilidade em reIac;ao aos particlos e aos sindieatos. Ao contrario, insisto oa necessidade de se criarem condic;oes de urn dialogo no
campo em que essas questoes se colocam. Criar estruturas sensibilizadas
de lato para essas problematicas, conectadas com as praticas reais, mesmo
que elas sejam minimas, de maneira que se instaure uma verdadeira dialetiea entre esses componentes de luta que, par definic;ao, estao em niveis
diferentes.
Lembro-me da problematica que se colocou na Espanha nos anos 76
e 77. 0 fato de a ascensao das forma~6es de esquerda nao ter coincidido
com urn verdadeiro dialogo em torno dessas problematicas fez com que
as quest6es da saude que a esquerda propos passassem inteiramente ao
largo da realidade. E preciso aproveitar as momentos em que ha condi~6es de se desencadear urn dialogo gerai. Tudo isso para dizer, repito,
que nao ha cuho de ~tanefsmo algum nesse tipo de proposta ...

•
Carta de Guattari a Suely Rolnik, Paris, 24 de maio de 1983:
Sinto que a Rede de Alternativas a Psiquiatria, na Europa como na
America Latina, esta em vias de ser recuperada, pelo mesmo tipo de gente
pr6xima ao Pc. Tudo bern! Nao tern por que se agarrar it Rede! 0 importante e continuar nossas pr6prias redes e reinventar urn modo de fun·
cionamento internacional que nos permita ter acesso, nas condic;oes menos
ruins possfveis, ao perfodo formidavel que esta se preparando - para 0
pior e para 0 mellior!

~\

•

A psiquiatria na Franc;a foi modernizada em seus equipamentos: ha
toda uma pol1tica de abertura, de desenvolvimento de equipamentos extrarehospitalares - enHm, de setorizac;ao. 15 Essa polftica de setorizac;ao
formista, e!a nao resolveu absolutamente nenhum problema fundamental.
Primeiro, porque reforc;a 0 sistema de esquadrinhamento que existe em
todos os outros registros de cantrale social. E, depois, porque a reforma
f / que ela implantou na Franc;a fracassou. 0
que aconteceu foi uma multi. plicac;ao de equipamentos de outra natureza, mas os grandes basti6es da
psiquiatria nao foram toeados. 1sso faz com que na Fran~a haja uma maquimlria psiquiatrica que custa uma soma colossal, ao lado de uma crise
sentida par todos as ladas, inclusive pelos responsaveis a nive! do poder

e

15. ""A polftka do Setor instaurou-se, na Fran"a, a partir de 1960: os poderes pUblicos, apoiados
nas correntes progressistas da psiquiatria institucional, quiseram fazer com que a psiquiatria salsse
dos grandcs hospitais repressivos. Pretendia-se aproximar a psiquiatria da cidade. Isso conduziu a
cria..io daquHo que foi chamado de 'equipamentos extra-hospitalares': centros de saude, hospitais·dia,
albergues, ateliers protegidos, visitas domiciliares, etc. Essa experienda reformista transfonnou 0
aspecto social externo da psiquiatria sem por isso desembocar oum verdadeiro empreendimento de
desaliena..iio: miniaturizaram·se os equipamentos psiquiatricos, mas fundamental mente em nada mudaram
as rela¢es de segrega..io e de opressio". (In F. Guattarri, Molecular Revolution, PJychiatry and
PoliticJ. Penguin Books, 1984, Glossario). Cf. F. Guattari, Revolu~ao Molecular - PuisafoeJ Politicas
do Dese;o, org. S. Rolnik, Brasiliense, Sio Paulo 1981, N. do T. (4), p. 32, 33.
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de Estado. 0 governo socialista escolheu, para a Saude, urn mmlstro que
faz dedara,6es de prindpios promissoras sabre a supressao da lei de 1838
(lei que rege a internac;ao), sabre as trans£ormac;5es radicais dos equipa~
mentos psiquiatricos. Mas, por enquanto, nao da par~ ver como e que isso
vai ser ...

•

Certas comunidades alternativas a psiquiatria uns trinta grupos
que vivem no suI da Franc;a, em Cevennes, uma regiao montanhosa muito

bonita -

se dispuseram a acolher pessoas saindo de hospirais psiquiatri-

cos, ou crianc;as com di£iculdades. Esse movimento nasceu no proIongamento dos acontecimentos de 68 na Franc;a. Hoje em dia, 0 Estado financia esses grupos, sem Ihes pedir contrapartida alguma, por exemplo, de
controle. Poder~se~ia dizer "muito bern, tal uma forma de reconhecimento
agradave1 e utH". Mas, de £ato, pouco a pouco isso acaba integrando esses
grupos em estruturas muito mais sutis que as de urn hospital psiquirhrico.
E 0 proprio grupo que £az sua auto~regulac;ao, sua auto£ormac;ao e sua autodisciplina. Isso seria, do meu ponto de vista, inteirarnente positivo se pudesse desembocar numa modificac;ao da realidade da opressao psiquiatrica
na Franc;a. Na verdade, 0 poder de Estado se serve desse setor como de
uma especie de valvula de seguranc;a. As pessoas que se investem nessas
atividades nao sao absolutamente arneac;adoras para 0 poder, pois mesma
que tenham concepc;5es dissidentes e praticas diferentes, peIo menos ate
agora isso nao fez com que houvesse uma dialetica que desembocasse numa
trans£orrnac;ao da situac;ao no campo psiquiatrico.
Na Rede, frequentemente discutiu-se essas quest5es: chegamos a considerar que era positivo levar adiante esse tipo de experimentac;ao, mas
que e1a s6 adquiriria sentido se se articulasse com os movimentos de contestac;ao a psiquiatria nos grandes manicomios, na setorizac;ao e assim por

,.
i

I"

1,,,

diante.

•
Ha: trinta anos, quando La Borde 16 comel;Ou (num contexto de estrutura tradicional em suas reIac;5es com os poderes de Estado, com a
Previdencia Social), viveu~se microprocessos de transformac;ao, frequentemente com paixao e entusiasmo. Nesse contexto, La Borde fez uma serie
de pequenas mudanc;as que tiveram urn certo grau de eficacia para transformar as relac;5es entre os tecnicos e os pacientes, e entre os pr6prios
tecnicos.

Nao vou fazer uma conferencia sabre a que foi La Borde naque1a
0 que estava sendo a
problematica de higiene mental naquele momenta. No entanto, esse processo nao conseguiu varar 0 mura do Estado; ele ricocheteou.
epoca, mas digamos que nossa experiencia refletia

16. cf. F. Guattari, RevolufiJo Molecular Sio Paulo 1981; N. do T. (7), p. 85, 86.

Pulsafoer Politicos do Vescjo, org. S. Rolnik, Brasiliense,

96

Os microprocessos vividos em La Borde nao desemhocaram num processo mais geral de transforma.;ao: continuaram, de cetta forma, a girar
no vazio, a trabalhar sabre si mesmos. Do mesrna modo que uma mutac;ao
no domInic cia pintura vai continuar a girar em torno de si mesma, fechada num museu que as escolas visitam no sabado a tarde: ha urn para~
doxo entre as pequenos milagres, como foi a de Modigliani, e a escandalo
que e obrigar as crianc;as :l se aborrecerem, visitando-o. E claro que nao
tenha a pretensaa de camparar j'Jadiglialli a La Borde. No entanta, as
vezes h<i pessoas que vern visitarvL~Bor-de como iriam a urn museu. E
nao me cabe dizer-lhes rc mas que pena, voces deveriam tet vindo ha trinta
anos, nao e agora 0 momento de visitar La Borde n. Ainda que ha trinta
anas tenha havida, de fata, um capital de passivel que paderia ter desembocada em outra coisa, diferente do que La Borde e haje. A historia de·
eidiu: La Borde £icau como uma das instituic;6es que nao sao diretamente
recuperadas pela pader do Estada, mas com as quais 0 pader do Estado
se acomoda muita bern. A tiniea excec;ao a isso se deu durante alguns
mamenros muita dificeis do giscardisma na Fran,a, onde 0 poder do Estado estava realmente querendo fechar La Borde, e prender muitas das
pessoas gut: 3f trabalhavam. Mas essas pris6es nem tinham a ver com a
problematica psiqui<itrica: eram outros os problemas que estaV3rn em jogo.

•
Na Belgica, um grupa de latina-americanas Jigado a Rede fez uma
que vale a pena contar. 0 grupo entrall em cootato com os
sindicatas (par exempla, a federa,aa sindica! das empregadas de comercia),
nao 56 para reivindiear coisas como segura social, mas tambem, e sabreexperi<~ncia

i
i

i
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tudo, para pedir que apoiassem a integrac;ao de pessoas egressas de in-

ternac;oes psiquiatricas em alguns setores da prodw;ao. Na verdade, a cDisa
nao era c:olocada em termos de uma reintegrac;ao a produc;ao. Assemelhava-se a experiencia de Parma, na Italla, na qual se tentou fazer com
que mongo16ides, pessoas com distUrbios neurologicos graves, etc., fossem
assumidas por grupos de operatios, nao para entrar na produc;ao, mas
simplesmente para cenviver, na fabrica. Esse ripo de intervenc;ao concreta
numa problematica pode mexer com as ideias, muito mais do que qualquer
discurso ...
Tude isse, apesar de esses grupos conservarem alguns trac;os de grupelha, de dogmatismo (nao so politico, mas tambem psicanalitica). Esses
trac;os, no entanto, nao impedem que haja um carater mutacional, micro~
mutacional nessas experiencias, 0 qual deve ser detectade atraves de urn
reconheeimento dos processos, mesmo que sejam minuscules. Somente assim
se pode avallar os acertos e desacertos.
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Reuniao com a Rede de Alternativas il. Psiquiatria, Recife, 16 de setembro de 1982:
Guattari - Eu gostaria de conhecer algumas das experiencias alternativas
que se processam aqui.

I'

Comentario - Entao, vamos come\=ar pdo Hospital Tamarineira. Antes,
isto aqui nao era urn hospital - era urn deposito, urn campo de concen~
tra\=ao. Hoje, ° que conseguirnos foi atingir 0 nivel de asilo. Conseguimos
simplesmente que se coma, que se tenha cobertor, que se tenha cama DaO ha nada de muito revoluciomlrio em termos de psiquiatria. Criar uma
estrutura fiska melhor nao e tao complicado assim. Talvez 0 mais dificil
seia mexer com a diniimica das pessoas que trabalham aqui. Caiar paredes
e facti . ..

Comentario - Eu queria contar um pouquinho do trabalho que a gente
realiza aqui, num bairro, Casa Arnarela. .E urn grupo de cinco pessoas eu e mais quatro pessoas da comunidade - que viveram algurna especie
de situa~ao de atendimento psiquiatrico. (por exemplo, um pai que foi
internado, au a propria pessoa). Resolvemos nos juntar ha urn ano e tres
meses, e come~r a conversar sobre a possibilidade de nao mais recorrer
ao hospital, ao ambulat6rio. Alugamos uma casinha e 0 que fazemos e dar
urn certo apoio as outras pessoas da comunidade. Por exemplo, ser companheiras de alguem que foi internado, ir junto ao hospital e tentar fazer
com que essa pessoa volte 0 mais nlpido possivel para casa. Urn outro exemplo e 0 de urna m~a, ha tres dias; da resolveu parir em casa mesmo.
a grupo foi ate III dar uma for~a na hora do parto. Hoje, em nossa casa
funciona, aMrn desse grupo de saude, urna feirinha de bairro, urn grupo
de jovens, urn grupo de artesanato, urn dube de miles. Essa iniciativa serviu para que as pessoas do bairro se juntassem mais, para fazer coisas em
prol do pr6prio bairro; serviu para que expressassem solidariedade, que
existe e que permite encarar certas problematicas. Hoje, nosso grupo e
reconhecido dentro do bairro como alternativa ao hospital: e1e e procurado,
por exemplo, quando alguem pira.
Nao considero essa experiencia como algo que se situa ao nive! da
saude mental, mas acho que, de alguma forma, e1a cumpre um papel at
dentro. Acho que a questiio da saude se coloca a partir disto: simplesmente, nos darmos espa.o para expressoes cujo significado se situe fora
do conceito de doenfa} e tambem} e claro} nos indagarmos por que nao
nos damos esse espa.o ...
2?) A escola

E surpreendente como Freud, que descobriu 0 perfodo de latencia
(esse perfodo de depressao, de esvaziamento do sentido do mundo, que
segue ao complexo de Edipo e ao complexo de castra~ao) nao tenha se
dado conta de que esse perfodo coincide com a idade de escolariza\=ao, a
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entrada da crianc;a nos equipamentos produtivos modelizantes, a entrada
nas Hnguas dominantes. E a crianc;a, que tem uma capacidade extraordimiria de danc;a, de canto, de desenho, etc., perde em poucos meses toda
~ssa riqueza. Sua criatividade cai numa especie de grau zero: eIa comec;a
a fazer desenhos estereotipados, ela se modeliza segundo as atitudes dominantes.
As pessoas que tentaram experimentar, seriamente, autros metodos
educacionais, sabem muito bern que se pode desmontar essa medlnica infernal; das sabem muito bern que, com outro tipo de abordagem, essa
riqueza de sensibilidade, essa riqueza de expressao, pode ser reIativamente
preservada.

•
Reuniao com pre-escolas "alternativas"
1982:

* de Sao Paulo, 27 de agosto de

Guattari - Na Europa, e particularmente na Franc;a, as pessoas que trabalham nas creches, nas escolas ou ate em estruturas paralelas (estruturas
alternativas), sempre t~m uma rela~ao direta au indireta com 0 Estado.
A rela~ao pode ser direta na medida em que as pessoas sao pagas pela
prefeitura au pelo Estado; au indireta, quando recebem subven~5es ou
atraves, simplesmente, daquilo que chamamos na Franc;a de sistemas de
"salario diferido" (seguro social, aposentadoria, salario-desemprego, pensao
familiar, etc.). Nessa medida, os salarios e os investimentos, de certo modo,
sao sempre derivados direta ou indiretamente de urn controle financeiro
do Estado. A isso podemos acrescentar a fato de que tambem a forma~ao
dos tecnicos e amplamente controlada pelo Estado. Portanto, 0 Estado, na
( Europa, esta macic;amente presente na escola.
Para mim, 0 que e interessante nessas experiencias de pre-escola autogeridas que voces estao vivendo aqui em Sao Paulo e, ao mesmo tempo,
sua dificuldade: voc~s conseguiram adquirir autonontia em rela~ao as nor·
mas dominantes. No entanto, isso impIica uma contrapartida que e, por
exemplo, 0 fato de voces nao poderem aceitar pessoas que nao tern meios
para pagar; com isso, voces acabam cerceados peIos sistemas de segregac;ao social e racial vigentes.
Parece-me realmente
microssocial, etc., se situe
conhece-Ia e correr 0 risco
de modelos as crian~as social, diferenc;a de status

necessario que toda experimentac;ao pedagogica,
em relac;ao a esse tipo de problematica. Desde eIa intervir na modeIizac;ao, na transmissao
a come~ar par aqueles fatores de diferen~a
economico, de status racial. Vma questao que

* .. Alternativa", no caso, e 0 nome que se deu para certas experiencias pedag6gkas que se desenrolaram em S. Paulo, sobretudo no inido dos anos 80, no bojo de um movimento micropoHtico movimento de questionamento do cotidiano - que entio se expandia entre setores de classe m&iia
progressista e intelectualizada. Poderiamos tra~ar uma linha de continuidade entre tais inidativas e
nucleos de resistencia no campo da educa~iio surgidos como rea~io 80 AI5 e que perduraram por tOOa
dc!cada de 70. A partir de 83 rnuitas dessas escolas fechararn. Corresponderia tal fato a urn refluxo
desse tipo de demanda? Onde estara hoje a clientela das escolas alternativas?
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se deveria colocat, por exemplo, e se ha crianc;as negras em tais escolas,
e indagar-se sobre tadas as implicac;6es que iSBa possa tet na economia

libidinal dessas crian,as. Essas sao limita,oes de iniciativas do tipo que
voces estao desenvolvendo. Entretanto e claro que iSBa nao signifiea que
nao exista uma matgem de experimenta,ao perfeitamente original e valida.

a

que importa e tentar captar as especificidades, as caracterfsticas origi.
nais, verdadeiras, de cada experiencia.

Parece haver varias petsonagens em jogo nesses empreendimentos: da
para entrever, ao menas, tres personagens importantes. Ou guatto, na
verdade: as crianc;as, antes de mais nada, que sao as personagens principais. Ha tamhem 0 personagem alternativo, que se situa em relac;ao as
suas proprias express6es, que quer criar urn minima de espa~o de liber~
dade e que - exatarnente por isso - esta correndo 0 risco de criar urn
gueto, isto e, de nao conseguir articular seu espa'r0 de liberdade com 0
que se passa no campo social, com 0 que se passa ao nive! do Estado.

o

terceiro personagem seria a Estado, que esta sempre elisposto, peIo

menos nos contextos que eu conhe~o, a querer colonizar tudo, serializar

tudo, recuperar tudo (inclusive as experiencias alternativas), desde que
isso seja passive!. E

0

quarto personagem

e0

bairro, a popula~ao,

0

meio-

ambiente.
Eu pessoalmente nao tenho uma grande experiencia em rela~ao aos
problemas das creches, mas as estruturas alternativas na psiquiatria, que

I

II
;

I

te

urn campo que eu conhe,o melhor, se chocam com esse mesmo tipo
de problematica. Os psiquiatrizados estao sempre prensados entre a per-

. sonagem do Estado e

0

personagem alternativo, que, freqiientemente, tern

uma dependencia indireta do poder de Estado. E quando esses empreendi-

l~"

1~1

mentos recusam essa dependencia -

era

0

caso, por exemplo, das primeiras

comunidades de Ronald Laingna Inglaterra -

des se arriscam a trans-

formar-se numa especie de ,:c~t.nuni(lade_ d.e . elite~ mesmo que vivam na
rniseria; uma coisa nao impede ~i--oU"tra. 1'3£a 'escapar disso, e preciso estar

"

atticolado a urn vasto setor de experiencia desse tipo, a que da urn poder
de negocia~ao com

Alemanha, onde

0

Estado. E urn pouco

e todo

0

que existe, por exemplo, na

urn setor da popula,ao que faz a gestao de suas

escolas, e tambem de cooperativas, etc. e que negocia coletivamente suas

necessidades de recursos financeiros com a poder publico. Esta

e,

a meu

ver, a uniea via de acesso a uma consolida~ao de tais alternativas.
Se aceitamos essa ideia de quatro personagens, vemos que

e muito

diHcil avaliar, de modo unilateral, iniciativas como as de voces. Par exempIa, a que levaria a popula,ao de urn bairro a jolgar efetivamente necessaria aventurar-se em empreendimento como a de voces? E a fato de
esses empreendimentos corresponderem aos seus desejos, a suas necessida-

des. E para isso e preciso que des estejam suficientemente eIaborados para
propor efetivamente urn minima de alternativa.
E nesse sentido que acredito que suas iniciativas, mesmo que estejam
de certo modo numa situa~ao de cerco e, as vezes, ate de gueto, possaro
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vir a ter uma importancia muito grande em outro contexto social, possam
vir a nomadizar ", emigrar, mudar de carater, ser retomadas e reinterpretadas por outros meios.
II

Pergunta - Penso que a Universidade poderia ser um canal para esse
tipo de experiencia pedagogica, fora dos limites da dasse media. Mas a
Universidade, aqui, s6 usa a petiferia para fazer pesquisas. " Eu gostaria
de saber se a Universidade, na Franl;a, esta tao dissociada, tao desvinculada
da comunidade como aqui.
Guattari - A Universidade, em qualquer parte do mundo, e desconectada
da realidade social - e esta e, alias, sua fun~ao. Entao, nao ha por que
se espantar. Mas, em eompenSal;aO, existem sueedaneos sociais giganteseos,
equipamentos coletivos mUltiplos, que desempenham uma fun~ao cada vez
mais acentuada de controle social. Ha um programa de informatiza~ao nao
sa da delinqiieneia caracterizada, mas de qualquer distUrbio, qualquer desvio, por menor que seja. Entao, em alguns bloeos de conjuntos habitacionais da periferia de Paris, e eomum uma familia, uma mae ser obrigada
a receber visitas sucessivas de dez, quinze, vinte tipos diferentes de trabalhadores sociais ...
Suely Rolnik - ... educadores de roa, de escola e de ambulatarios, assistentes sociais e psicalogos de fabrica, e tambem de escola, de ambulatario,
etc.: um monte de trabalbadores sodais caindo em dma de uma familia,
as vezes de apenas tres pessoas.
Guattari - 0 esquadrinhamento psicolagico e sanitario a nive! da pequena
infancia e das escolas e constante. Se a crian~a apresenta qualquer "disturbio", pot mais insignificante que seja, isto ja e motivo para que eIa
seja colocada numa dasse especial. A Sue!y pode falar disso ...
Suely Rolnik - A "cIasse especial", dentro da propria escola, e apenas 0
primeiro passo de um vasto percurso que afasta 50% das crian~as francesas da escolaridade "normal". La, cada bairro tern uns seis tipos de
equipamento coletivo para a infilncia: da escola a psiquiatria, passando por
diferentes matizes de combina~ao entre 0 pedagagico, 0 psicanalitico, 0
psiquiatrico e 0 medico. 0 Estado cai matando mesmo...
.

Guattari - 0 pape! da Universidade nisso tudo e justamente 0 de determinar forma~6es diferenciadas e muito segregadoras. 0 poder de Estado ou
os equivalentes do poder do Estado, atraves dos equipamentos coletivos,
esta ganhando uma importancia cada vez mais desmedida. E por isso que
insisto em afirmar: experiencias como as de voces sao importantes tambem
para os paises desenvolvidos. Elas colocam a questao da reapropria~ao de
todas as reIa~6es das crianc;as entre si e das crian~as com os adultos; da
reapropria~ao dos problemas educacionais, sanitarios, psfquicos, culturais,
. etc.; da reapropria~ao feita pelo tecido social, sem passar por essa media~ao
do Estado que assume propor~6es cada vez maiores e que desenvolve um
( modo de produ~ao subjetiva cada vez mais alienante e serializado.
-
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Se retomamos os quatro personagens, 0 que voces estao propondo
(criar uma sistematica de encontro para pensar tudo isso) , poderia encarnar-se numa tripla ou quadrupla afirma~ao. Uma a/irmat;ao relativa a
voces mesmos e as criam;as com quem voces trabalham: uma conscienti·
za~ao coletiva de que voces nao estao em setorezinhos privilegiados, e
que essa experiencia representa urn movirnento de transforma~ao, de criatividade. Uma segunda afirma,ao, relativa ao poder do Estado, a qual
passa por uma articula~ao com os trabalhadores que estao nos setores
publicos da educa,ao. H,j nesse nivel urn imenso trabalho de troca a ser
efetuado, com todas as paranoias que podem se instituir numa re1a~ao
desse tipo. Esse problema se colocou para os alternativos a psiquiatria.
Eles se propuseram estabelecer uma re1a~ao com os enfermeiros e psico·
logos que trabalham nos hospitais, aquela gente mesma que costuma dizer
coisas do tipo: {(mas voces fazem urn trabalho minoritario, urn trabalho
completamente fora da realidade, nao serve para nada". Uma terceira afirma(ClO, relativa as formo(oes de esquerda, aos partidos, para que eles
tomem consciencia dessa problematica. E uma ultima a/irma(ao, mais fundamental ainda, relativa ao coniunto dos grupos sociais diretamente interessodos nessos iniciativas, para que 0 projeto tenha credibilidade, e possa
ter consistencia.
I'

f·i~!,

Essa proposta de voces me lembra uma historia que seria interessante
contar. Trata-se de uma experiencia que se deu na Fran~a ha alguns anos,
e que foi muito significativa, apesar de ter sido breve. Alguns educadores
juntaram crian~as (talvez mais velhas do que as crian~as com as quais
voces trabalham) e, alem de proporem as atividades comuns (que voces
podem imaginar quais sejam), e1es fizeram com que as crian~as elaborassem
entre elas uma carta contendo suas proprias reivindica~6es; claro que os
adultos ajudaram. Foi publicado urn livro dessa experienda. Foi urn trabalho interessantfssimo, pois as crian~as conseguiram afirmar, quase que
a maneira de uma "carta de direitos das crian~as", uma especie de miniRevolu~ao Francesa mini, mas muito significativa. Da para imaginar
que a organiza~ao que voces estao se propondo possa se desenvolver parale1amente tambem ao nive1 das crian~as: estabelecer sistemas de troca, de
dWogo entre elas.
Comenblrio - Nesta discussao, ha algo que esta me irritando desde 0
inicio: e a circunscri~ao do "alternativo" em pedagogia a essas experiendas de classe media de Sao Paulo. Experiendas como essas h,j muitas
por at Fora desse cordao aqui, do Quartier Latin, desse caminho que
vai da PUC il USP, tern uma vida se fazendo. .. Uma experienda, para
ser pedagogica, nao precisa se formalizar como escola ...
Pergunta - Minha experienda me diz que nao e bern assim: dentro de
uma institui~ao formal tambem e possive! se criar urn espa~o alternativo
de a,ao. Por outro lado, voce pode fazer urn trabalho em uma favela, por
exemplo, e ser terriveLnente autoritario, inclusive, reproduzindo muito
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mais as estruturas de Estado. Seria interessante pensar par que existe
essa hostilidade entre as que trabalham dentro da institui~ao e as que
trabaIham fora dela. Par que existe essa supervaloriza~ao dos trabaIhos
fora da institui~ao?
Guattari - Eu nao acho que possa haver uma formula globalizante para
a que estamos chamando de alternativo. E aqui, precisamente, a analise
dos limites de cada experiencia me parece fundamental. Niio e uma questao de modestia. Mas e uma questao de apreensao do que sao as verdadeiras forma~5es do inconsciente a partir das quais estamos trabaIhando.
E claro que quando eu falo de "forma~5es de inconsciente", incluo nisso
as problemas de rela~5es de segrega~ao racial, de segrega~ao social, etc.
Uma alternativa entre quatro paredes e perfeitamente conceblvel. Penso
em algumas iniciativas na Fran~a, como as da escola Freinet, que praduziram uma elabora~ao de tecnicas muito originais. As experiencias Freinet
tiveram sua origem sobretudo no campo, em aldeiazinhas pequenas, totalmente apartadas da realidade social francesa mais geral. 1550 nao as impediu de serern experiencias validas. Uma experiencia totalmente restrita as
favelas pode apreender elementos do campo social que sao certamente
fundamentais. Mas e posslVel, tambem, que se desenvolva al um tipo de
tecnicas e um tipo de representa~ao completamente apartadas de certas
realidades das sociedades industriais que, pOl' isso, apresentam um caratet
de limita~ao de outro tipo.

rOque define uma experiencia altemativa e seu carater processual.
E para que funcione ao maximo a pequeno coeficiente de liberdade de

e

que dispomos, preciso analisar, a cada momento, as impactos conscientes
e inconscientes desses quatro personagens. Impacto a DIve! do contato mais

imediato com as

crian~as,

a nlvel da micropolitica institucional com a

grupo, com a vizinhan'Ya, etc. Issa porque quanta mais esses quatro personagens estiverem reealcodas no campo considerado) mais eles estarao

sendo ativos na modeliza(ao dos comportamentos.
Enfim J em minha opiniao, somente Iidando com esses quatro persona-

gens e que se consegue romper as cercos e desenvolver ~sse tr.ballio de
e1abora~ao coletiva, de alian~a e de mudan~ de rela~o de for~a, que tanto
queremos ...
c. Minorias na midia: a radio livre

Entrevista de Felix Guattari para
de agosto de 1982:

0

curso de

Jornalismo

da PUC-SP, 26

PUC - Poderia nos dizer alguma coisa sabre a situa~ao das radios francesas antes da eclosao do fenomeno das radios Iivres?

i
I

L

Guattari - Na Fran~a, tanto a radio como a TV estiveram sob a tutela
do Estado durante todo a p6s-guerra. Alias, nao se pode separ.r um do
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outro: a administra\ao do radio tornou-se subjacente a essa maquina enar~

me que .0

0

setor de TV -

maquina de produ¢.io industrial de midia.

Essa maquina incarpora os partidos que tern uma certa concep\ao de Estado; incorpora tambem uma grande quantidade de assalariados.
Nao sei dizer exatamente quantas pessoas trabalham no radio na
Fran~a,

mas s6 no setor de

produ~ao

devem trabalhar milhares. Foram

esses profissionais que mais se empenharam na defesa do monop6Iio quando 0 governo de Giscard quis saber se mantinha ou nao a tutela estataI.
Na ocasiiio, 0 monopoIio tinha tres emissoras oficiais: a France Antenne,
de grande audiencia, a Fipa, de musica popular, e uma emissora de "alto
niveI", a France Musique (nao estoll questionando a "nive!", mas a can~
cepr;ao de "alto nfveI"). Ao Iado dessas radios do monapoHa, existiam
tr~s

radios perifericas: a RTL, Europe I e Sud-Radio. Na realidade, nem
e uma sociedade

essas sao tatalmente privadas. A Europe I, por exemplo,
mista na qual 0 Estado e majoritaria.

I

.1

Nos ultimos tempas, e, com a ascensao de Giscard, a peso da radio
e da TV foi se tornando cada vez maior no plano politico. Giscard d'Estaing, personagem com caracterfsticas de urn narcisismo excepcionaI, fez urn
usa sistematico da TV. Isso provoeou uma forte resistenda, uma onda
generalizada de "saea cheio" que possibilitou uma inversao da situar;ao,
como a que oconeu nas ultimas eleir;oes. 0 que demonstra que 0 problema da escalada do poder com 0 auxilio da midia nao .0 urn fenomeno
linear.

Qutro fator de questionamento e de transforma~ao do monop6lio, que
e muito velho, e a funr;ao comercial, pubIicitaria dessas radios
estatais. Ate Giscard, nao havia publicidade nas radios do monop6lio. A
publieidade foi introduzida lentamente na TV estatal, com muitas dificuldades, limita~6es, controle e toda uma legisla~ao restritiva. A questao
da publicidade ja vinha sendo ha muito tempo trabalhada pelos meios financeiros e comerciais. Durante trinta anos houve uma ofensiva do setar
financeiro para impor a publicidade no radio. Essa ofensiva se tornou
urn aspecto importante da problematica das radios Iivres: os meios publidtarios, querendo fazer propaganda nas grandes cadeias de radio, visavam
principaImente as popular;5es locais e setoriais, que Ihes dariam 0 retorno
desejado. Quando come~ou 0 movimento das radios livres, a partir de
1977, nao percebemos, na nossa ingenuidade, que muita gente que nos
apoiava com 0 maior dinamismo, no fundo tinha uma perspectiva bern
diferente da nossa: queriam se utilizar dessa alavanca para desenvalver suas
proprias radios comerciais.
tambem

.,,,
L"

I'

.1

.

Urn ultimo fator a considerar sobre 0 estagio anterior ao fenomeno
das radios livres .0 que, tanto no ambito da TV, quanto no do radio
(muito mais no da TV), ha uma "inehar;ao" burocratica incdvel dos
orgaos de emissao. Eu poderia citar mil anedotas sobre a maneira pela
qual agiam os setores da produ~ao, as tecnicos, sabre 0 peso dos sindi-
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cataS e da tecnocracia dentro dessa rnaquina, que e urn verdadeira manstra
burocratico. Monstro que, alias, so sera liquidado quando houver uma
muta~ao.

PUC -

Millerrand utilizou as radios livres antes de ser deito?

Guattari -

Antes de mais nada, fa<;o uma observa<;ao a nivd da propria

e~pressao: ninguem poderia "se utilizar" das radios Iivres, antes das elei-

<;6es, para fazer campanha, porque das eram interceptadas, embargadas,
fecbadas, objetos de persegui<;ao. Eram veiculos que, do ponto de vista do
conteudo, nao veiculavam coisa alguma. Por outro lado, e verdade tarnbern que a tema das radios livres tornou·se urn dos mais importantes da
campanha deitoral de Millerrand.
No inkio era apenas uma minoria: 0 pessoal das radios livres era
urn banda de loucos, urn pouco como D. Quixote atacando a grande monopotio. Era espantoso. E como se as pessoas aqui resolvessem agora ir
atacar urn quartel. Rapidamente, 0 fenomeno ganhou uma £or~a incrfvel,
produzindo urn impacto sobre a grande midia, como se esse ato de ilegalidade tivesse criado uma rachadura no ediHcio do monopolio. Parece
que, de repente, implantou·se uma duvida sabre a legitimidade desse monopolio. E como se uma vidra~a, ja trincada, se partisse totalmente sob 0
impacta de urn simples pedreguIho.
Esquematicamente, as etapas foram as seguintes: esse pequeno gropo
de camaradas, diretamente inspirados pelos italianas (mais que inspirados,
pais as materiais italianos eram, basicamente, a que mais se utilizava).
viu sua iniciativa estender-se rapidamente par toda a Franc;a. Muitas vezes,
duas au tres pessaas colocavam as equipamentos em uma cozinha e comec;avam a emitir. Entre as grupos que se formavam, alguns eram fold6ricos e insignificantes. Outros, peIo contraria, eram muito importantes
desde a inicio. Par exemplo, a grupo Fessenheim~ na Alsacia, equipou-se
com material movel e comec;ou a emitir em tres linguas: a frances, 0
alemao e a lingua local. A repressao nunca conseguiu captura-Ios: provavelmente, passavam de uma montanha para outra... Em seguida, apareceram as grupos militantes, nao profissionais. Em primeiro lugar vieram
os ecologistas e as fanaticos do radio. Depois vieram as militantes de
bairros, como as de Saint Denis (suburbia de Paris), que inventaram urn
modelo de radio que imediatamente se tornou muito significativo. Eles
estavam ligados a tudo a que se passava no bairro - onde, alias, havia
muitos trabalhadores imigrantes. As pessaas entao vinham pessoalmente
na radio contar a que se passava, denunciar nominalmente seu Fulano
au Dona Sicrana. Eles emitiam dia e noite - principalmente a noite,
porque nesse momenta naD ha concorrencia, e a midia menor se torna
maior. Isso desencadeou uma repressao e, ao mesmo tempo, uma rea~ao
contra a repressao, uma intensa mobilizac;ao par parte de juristas e intelectuais.
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Houve entaa urn fenomeno de "bola de neve": quanta mais se reprimia as nidios livres, mais e1as se desenvolviam. Enquanto as sindicatas
operarios eram inteiramente fieis ao principio do monop6lio, os grupos de
se~6es sindicais come~aram a se utilizar das radios livres, 0 que provocou
desequilfbrios e gerou uma serie de eonflitos dentro dos sindieatos. Os
partidos de oposi~aa ficaram solidarios as radios livres, dizendo: "nos
somas favoraveis ao monop6lio, mas nao queremos repressao sabre as
radios livres". Entaa nos pedfamos que viessem dizer isso nas nossas radios
Iivres. Eles vinham, a polleia vinha arras e os processava. Ate Mitterrand
teve uns encontr6es com a polfda ... e todo mundo sabe que Mitterrand
e a homem da legalidade! No pr6prio seio da maioria giseardiana, as con·
tradi~5es se acirraram, porque interesses financeiros consideraveis, assim
como interesses politicos locais, tambem come~aram a questionar a rnanop6lio.
Portanto, progressivamente, esse fen6meno, que no inkio era insignificante, fez f10reseer tada uma serie de eontradi,oes entre a aparelho
esclerosado das radios estatais e as outras radios; e, por outro lado, no
nIve! que eu c1assifiearia como molecular, entre urn modelo de escuta previsivel e essa coisa que se com~ava a ouvir e que era mutante.

f

A radio livre e uma uriliza,ao inteiramente diferenre da midia radio.
Nao se trata de fazer como a radio dominante - nem melhor, nem na
mesma dire~ao, que a radio dominante. Trata-se de eneontrar urn outro
usa, uma outra rela,ao de escura, uma forma de feedback e de fazer falar
Ifnguas menores. Trata-se ainda de promover urn certo tipo de cria~ao que
nao poderia aeontecer em nenhuro outro lugar. Par exemplo, na radio em
que eu rrabalbei (Radio Tomare), a gente trazia urn grupo de teatro para
conversar conoseo, s6 que a gente trazia a grupo inteiro e nao apenas 0
lider. E se nos interessasse, a gente falava durante duas horas au mais
com des. Nao se pode imaginar uma radio, em moldes comerciais, que
suporte isso (uma entrevista de duas· horas), porque da depende de urn
fndice de audiencia, de uma certa suposi<;ao de como os ouvintes vao reeeber a mensagem. Nas radios oficiais, as pessoas falam como acham que
devem falar para serem ouvidas. Isso nao aeontece nas radios livres. Nao
e raro, alias, ouvir alguns loeutores estatais comentarem espantados: "mas
eu falei de uma maneira na Radio Tomate como eu nunea havia falado
antes! "
PUC - Mas naa acontecia de as pr6prias radios estatais copiarem as
radios Iivres?
Guattari - Uma vez, na Europe I} come~ou-se a 6izer emlssoes como as
das radios !ivres e issa deu a maior "pau" com a pessoal da televisao.
A Radio Tomate foi a primeira a colocar no ar imigrantes africanos:
des divulgavam a musica de que gostam - na epoea, inteiramente des-conhecida. Eles tinham ainda urn estilo de apresenta,ao muito particular.
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Agora ja se com~a a ouvir, nas radios oficiais, 0 mesmo tipo de musica
e 0 mesmo estilo de apresenta~ao. A diferen~a e que os camaradas africanos nas radios livres eram indisciplinados, chegavam atrasados, etc., e
nas radios oficiais nao podem nem conseguem fazer isso.
PUC -

Como se formou

0

grupo da Ridio Tomate?

Guattari - Imediatamente apos a tomada de poder pelos socialistas, um
nucleo de intelectuais e juristas do CINEL 17 reagrupou elementos das
varias radios Iivres que existiam desde 1977, incorporou elementos do
movimento autonomo e ocupou ilegalmente urn local no centro de Paris.
Houve entao urn crescimento extraordinario, porque as pessoas dos hairros, os loulous (malandros, pequenos bandidos) come<;aram a vir para
esse local, e aconteceu uma mistura incrivel de gente do bairro com inte~
lectuais, com militantes, etc. As vezes, apareeiam ate mesmo mendigos. Uma
vez, tentei trazer 0 Ministro da Cultura, Jacques Lang: ele aceitou, mas
nao quis vir ate 0 local da radio.
Foi uma experieneia extraordinaria, as vezes de uma violencia surpreendente. Havia cenas de conflito, problemas pessoais, as vezes misturados com problemas de droga, faltava dinheiro e por al vaL
PUC -

Como era a repressao antes? Dava prisao?

Guattari - Prisao nao dava, mas houve tantos processos que as JUlzes
ja estavam de saco cheio. Uma vez, publiquei uma carta no jo'llal Liberation, avisando ao juiz que nao iria mais responder as suas convoca\=oes.
Atraves do advogado, 0 juiz disse que eu podia me recusar a atende-Io,
mas precisava que, sobretudo, eu nao tornasse publica essa minha desobediencia ...
PUC -

Como era feita a intercepta,ao na epoca do giscardismo?

Guattari - Havia urn sistema eletronico de balizamento que localizava a
emissao e a apagava com urn ruldo. Mas a gente nunca era inteiramente
interceptado. Era s6 mudar a fabea de onda e prontot Ou entao, se n6s
nos colocassernos nas proximidades de uma radio oHcial, a intercepta\=ao
apagava tambem esta ultima. De qualquer forma, e um problema muito
complicado. Sem falar que a intercepta,ao podia tambem funcionar como
uma informa,ao. Voce virava 0 botao do radio e ouvia 0 tempo todo:
"censura, censura, censura ... ".
PUC mento?

As radios de extrema-direita tiveram algum papel nesse movi-

Guattari - Na epoca, nenhum. Agora que ha 0 estatuto das radios livres,
nan ha mais radios de extrema-direita, mas radios de direita: a Radio
17. Centre d'Inidalive pour de Nouveaux Espaces de Liberte (Centro de Iniciativa por Noyos Espao;os de Libetdade). (Cf. F. Guattari, RevolufdO Molecular _ Pulsflfoes POlitiCflS do VeselO, org.
S. Rolnik, Brasiliense, Sao P;ftjlo 1981, N. do T. (1), p. 225, 226).
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Chirac, por exempIo, e varias radios sionistas, uma delas particularmente
reacionaria. Mas os grupos fascistas, que eu saiba, nunea oeuparam as
radios Iivres. Uma vez uma radio abriu espa~o para todos: falava quem
quisesse, bastava telefonar e podia falar durante dez minutos. Entao, as
fascistas usaram essa breeha. Na epoca, isso foi entendido como 0 nascimento de uma radio fascista. Imediatamente, as pessoas intervieram para
impedir que isso voltasse a acontecer.
PUC - Atualmente, na Franc;a, varios grupos reivindicam uma emissora.
Mas chega um momento em que a dial nao comporta a numero de pedidos.
Como esta sendo resolvido esse problema?
Guattari - E uma questao complicada. A situa~o e bem diferente em
Paris e no interior. Com excec;ao das grandes cidades, como MarseIha,
Lyon, etc., no interior, ha possibilidade de salisfazer a todos as pedidos.
Em Paris, deve haver aproximadamente uns duzentos pedidos, e as possi~
bilidades sao Iimitadas. 0 problema e saber qual e a limite. Os socialistas
fizeram uma manobra e acabaram por impor uma especie de compromisso,
que consistiu em admitir a implantac;ao de radios muito potentes na regiao
parisiense, em vez de aceitar radios de 5 a 8 km de aleance (que ja e
muito para um meio denso e populoso como Paris). Eles partiram da
ideia de que 7 au 8 radios poderiam ter um raio de aleance consideravel
(uns 30 km) e 10 radios poderiam ter um raio de 15 km, a que ja e a
suficiente para saturar completamente a espa~o da regiao parisiense. ]a
urn outro enfoque tecnico, mais compadvel com ° espfrito das radios
livres, propunha a utilizac;ao de freqiiencias privadas, como as do exercito
e outras, 0 que permitiria 0 funcionamento de peIo menos 50 emissoras,
cujo aIcanee seria menor. 0 importante era eonseguir impedir as radios
comerciais e aquelas das grandes organizac;oes e dos jornais que monopoIizam a mfdia. Com 50 emissoras seria possfve! urn processo de fusao e
de associac;oes que abrangeria toda a demanda. No momento, com apenas
15 radios podendo funcionar, ha uma verdadeira guerra nesse setor.
PUC - Esta havendo composi~6es? Tendencias diferentes conseguem operar numa mesma emissora?
Guattari - Existe uma comissao de tecnocratas e de representantes do
movimento que vern se comportando como uma alcoviteira, tentando fazer
ca5amentos forc;ados. 15so tern dado origem a conflitos interminaveis. A
Radio Tomate, em todo caso, nao quis se casar, ou nao se casou a tempo
e agora esta numa fila de espera aguardando decis6es.
PUC - Par que as radios Iivres s6 ocupam a FM e nao as ondas curtas
e medias?
Guattari - Por raz5es economicas, principalrnente. Voce pode montar urn
equipamento de 300 W, que tem um raio de aleance de 10 km com
apenas 10.000 francos. Mas se voce quiser passar para as codas medias,
vai precisar de antenas enormes e de uma aparelhagem muito cara.
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PUC -

E quem vende esses equipamentos?

Guattari de parte

Antes, eles etam impottados ilegalmente da Italia. Agora, gran-

e fabricada

caseiramente pe10s genios da eletronica. Durante anos,

fomos ohjeto de uma campanha de denegrimento nessa questao
E preciso caohecer bern

0

t<~cnica.

aspecto tecnico da caisa porque, se urn dia

acontecer urn movimento de radios !ivres no Brasil, esse problema certa~

e

mente vai surgir. Os tecnieos nos diziam: "0 que voces fazem
perigoso.
Voces sao uns irresponsaveis. Voces podem entrar oa freqliencia da rota
de avioes, de ambuIancias au da poHda. Voces poclem desencadear uma

catastrofe urbana". Na realidade, nada disso aconteceu. 0 medo que eles
tinham era que se pudesse instaurar uma bagun~a no plano social, e que
esse tipo de radio tivesse a mesma £uo\ao que teve na IhHia: servir de
caixa de ressonancia a movimentos poHticos muito fortes.

i
i

r
i

i

PUC - Pode-se dizer que esse fen6meno ja foi recuperado ou enquadrado pelo capitalismo na Fran~a?
Guattari - Niio pelo capitalismo, mas pelo poder de Estado, pelo poder
local, pelos particlos tradicionais, pelos sindicatos. 0 governo socialista re·
sistiu a entrada do setor financeiro e nessa epoca houve uma polemica
muito viva, da qual participaram tambem as for~as de esquerda. Uma
vez que 0 governo recusou a entrada da pubIicidade nas radios Iivres,
estas se tornaram insignificantes para os interesses privados. 0 que nao
os impede, entretanto, de procurar outros caminhos.
PUC - Ao nivel da Iinguagem, 0 que mudou? 0 que representou esse
movimento de urn ponto de vista estetico?
Guattari - Sobre 0 aleance estetico sou muito reservado. Tudo depende
dos criterios adotados. Se voce gosta da musiea de John Cage, basta girar
o botao do radio para varrer todas as emissoras. .. Isso produz uma milsica muito particular ...
PUC Iivres?

Mas niio sera esse, justamente,

0

ruido final buscado pelas radios

Guattari - Num certo sentido sim, porque a coisa consiste em varrer as
redundcmcias dominantes) uma certa maneira de falar: "boa nohe, caros
ouvintes da Radio X! Vamos dar infcio a mais urn programa Y ... ". No
plano da Iinguagem, houve inicialmente urn fato contundente: dezenas de
Iinguas come~aram a ser faladas na radio francesa. So na Radio Tomate
se fala espanhol, italiano, aIemao, polones, basco, bretao, etc. Algumas
programac;oes sao exclusivamente nessas Jinguas, outras sao billngiies. Outra
coisa e a maneira de faIar essas Hnguas: as formas de sintaxe, de retoriea
e de argumenta~iio. Nada disso e feito dentro dos moldes dominantes
(0 que niio quer dizer que as radios Iivres niio criem seus proprios moldes) .
Alias, esta e uma das quest5es mais interessantes: qual e a maneira espeeffiea de falar nas radios Iivres?
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PUC -

Existem dados sobre a quantidade de ouvintes?

Guattari - ]a houve algumas sondagens, mas DaD sao muita dignas de
credito. Uma das melhores radios, a Gay, dedicada ao publico homossexuaI, cleve ter de 100 a 150 mil ouvintes, uma audiencia nao manifesta~
mente homossexual. Segundo algumas sondagens, a Radio Tomate cleve tet
cerea de 50 mil ouvintes. Mas a que e mais significativo e que a audieneia
das radios estatais eaiu em cerea de 50%. Hci uma crise terrfveI nessas
radios. IS50 ocorre, principalmente, potgue as pessoas nao conseguem chegar as fadios estatais, pais sao obrigadas a passar pelas radios Iivres. Voce
pensa que esb! ouvindo uma emissora e de repente eotta uma autra no
lugar, e issa sern que voce tenha tocado no dial. Muitas pessoas haje
recIamam potgue querem olivir musica classica oa France Musique e nao
conseguem sintoniza-Ia.

Quais as experiencias mais significativas das radios livres na

PUC -

Fran,a?
Guattari -

E dificil responder, porque sao coisas muito diversas.

Ha a

experiencia da Radio 93 no suburbio de Saint Denis. Nela, as pessoas
expunham os seus problemas da vida real. Em geral, eram pessoas entrincheiradas, resistindo contra a poIicia nos grandes conjuntos habitacionais.
Essas pessoas contavam, por exemplo, que haviam sido presas por nao
terem pago uma prestac;ao. Uma coisa era ler essas historias num jornaI,
mas outra era ouvir diretamente a propria pessoa falando. Houve ainda
as experiencias com radios regionais, que foram multo importantes. A ex~

periencia da Radio Coeur d' Ader, em Longwy, foi fundamental. 0 que
aconteceu de mais importante nessa radio, de certa forma foi tambem 0
que aconteceu nas fabricas Lip onde se ultrapassaram as direc;5es tradicionais e houve uma experieneia de autogestaa: cIa tarnau evidente que os
mavimentos eram capazes de quebrar a estrutura sindicaI e seus estere6ti-

pos, a ponto de essa radio (que era ligada

I
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a CCT

e ao PCF) se tomar,

num determinado momento, mais livre que todas as radios Iivres da Franc;a.

Foi urn grande problema para a CCT liquidar essa experieneia, porque
quem estava envolvido nela nao era simplesmente urn grupe1ho esquerdista, mas urn movimento social dos mais amplos.
Eu gostaria de inverter urn pouco a nossa reIac;ao para que voces

falem das radios livres no Brasil, hoje. Discuti essa questao em Campinas,
com gente proxima ao PT, e eles me disseram que uma radio livre aqui

nao seria simplesmente interceptada: e1a poderia dar cadeia. Pergunto: se
o LuIa resolvesse criar uma Radio dos Trabalhadores, isso provocaria repressao?
PUC -

Seguramente. No minimo, a radio seria fecbada. 0 problema aqui

e que a intercepta~ao nao e tecnica, como na Franc;a, mas policial. Haveria

personaliza,ao das pessoas envolvidas. Por outro lado, e preeiso considerar
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que uma radio de urn partido organizado como 0 PT poderia rer 0 respaldo de movimenros populares basranre amplos, 0 que daria imediatamente uma dimensao polftica de propor~5es nacionais as eventuais prisoes.
Em todo caso, uma radio dessa natureza s6 poderia surgir no bojo de
uma luta politica, em que a re1a~ao de for~as nos fosse favoravel.
Eu VOll fazer uma observac;ao que podera ser mal interpretada,
vinda de urn frances apenas de passagem por aqui. Parece-me que num
grande pais e numa grande potencia industrial, como e 0 Brasil, essa problematiea em aIgum momento deveria emergir. Nao consigo ver como e
possivel que nao se coloque aqui 0 problema da nova midia, nem que
seja so para forma~ao da for~a coletiva de trabalho. Num pais que vern
Guattari -

e

conhecendo uma repressao bastante forte, como
0 caso da Palonia, existern radios livres, e e1as desempenham urn pape! consideravel na resistencia

ao regime. Estive recentemente na Polonia e fui informado de que grande
parte dos esfon;os da polfcia estavam concentrados em fazer cessar as emissaes clandestinas. AIem disso, e preciso come~ar a refletir tambem sobre
(. 0 papel das radios Iivres no pr6prio seio das organiza~aes democraticas.
/ PUC - Os problemas para uma eclosao de radios Iivres no Brasil nao
sao apenas de natureza poIidal. Ha tambem uma resistencia interna imensa
dentro dos pr6prios grupos de esquerda. Seus programas simplesmente
ignoram a questao da midia, e nao apontam alternativas para resistir ao
seu poder. Por outro lado, as pessoas que se preocupam com esses problemas nao estao diretamente vinculadas a movimentos politicos e, portanto, nao tern perspectivas politicas pr6prias.
Guattar! - Esse problema tambem ocorreu na Fran~a. Os grupos militantes trotskistas, maolstas e esquerdistas de toda natureza foram os ultimos a encarar as possibilidades abertas pelas radios Iivres. Porem essa
situa'.;ao pode ser mudada, e muito rapidamente. Se formos esperar que
grupos militantes tradicionais tomem consciencia desse problema para se
mobilizar, corremos 0 risco de esperar por muito tempo. Freqiientemente,
quem faz a transgressao sao individuos isolados, "loucos" mesmo. Uma
das maneiras de encarar esse problema na Fran~a foi considerar que era
necessario de inicio preparar cuidadosamente urn dispositivo de emissao,
e 56 coloca-Io em funcionamento em ocasi6es muito especiais. Por exemplo: por oeasiao de uma greve com ocupa\,ao, se uma radio livre transmite
o que esta ocorrendo, isso obriga as for\'as policiais a investir urn espa\,o
social muito mais amplo do que 0 da fabrica em questao, 0 que agrava 0
problema. au entao, por ocasHio de algum acontecimento espedfico, a
interven~ao pontual de uma radio livre introduz uma informa~ao diferente,
que podera ser imediatamente retomada pela grande midia. E exatamente
para poder intervir no momento conveniente que e preciso fazer a prepa·
ra'.;ao teemca do equipamento com antecedencia. Caso contrario, quando a
ocasian favoravel se apresenta, em geral nao temos mais tempo de realizar
as condi\'oes tecnicas.
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puc - Sem duvida essa questao tera de ser enfrentada com maior ousadia
peIos brasileiros. Em todo 0 caso, a discussao ja comef):Qll.
Para terminar, voce poderia nos dizer alga sabre as radios livres na
PolOnia?
Gualtari - Trata-se de emlSsoes da dire,ao c1andestina do Solidariedade.
Elas sao bern curtas, registradas em cassete e saO emitidas sem a presen\,a
dos militantes, carrendo 0 risco de apreensao do material. ROlive ja aJgu~
mas pris6es, que come~aram com a de urn helga que Ievava material para
Ja. Uma rede que trahalhava para 0 Solidariedade caiu, mas oho dias
depois as transmiss6es ja tinharn recomef):ado. Seu conteudo consiste principalmente em orienta,6es do movimento Solidatiedade. Entre das, por
exemplo, a denuncia de revistas e panfletos que 0 governo polones publica em nome do Solidariedade. A radio funciona como garantia de
autentieidade das deeIarac;6es do movimento. Felizmente, 0 governo ainda
nao teve a ideia de fazer falsas emiss6es da Radio Solidariedade. Alem
disso, e muito importante para a populaf):ao ollvir a voz dos dirigentes ...
I'
I'
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Entrevista a Pepe Escobar, para
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Fathetim, 5 de setembro de 1982:

Pepe Escobar - Nos seus livros, sao privilegiados certos escritores
Fitzgerald, Faulkner, Kafka, Kleist, Michaux, a beat generation - , ver~
dadeiros videntes, artesoes eosmicos, eapazes de desenhar muta~6es de
pereep~ao, relativas ao espa~o, ao corpo, aD tempo. Na America Latina
ha escritores que mergulham no trabalho de afirmar a subjetividade com
uma paixao equivalente. Sao na maior parte das vezes deseonheddos ate
em seus proprios paises. Ha tambem os musicos, buscando fugir de estruturas harmonicas eonvencionais. Sera apenas no dominio da arte que se
pode eneontrar elementos para romper 0 bloeo sem fissuras - 0 "muro
branco", como voce e Deleuze 0 denominam - au tambem atraves das
pequenas aventuras do coti~iano?

I

(
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Guattari - 0 etnoeentrismo cultural europeu au norte-americano e uma
opera,ao de modeliza,ao sistematica de toda produ,ao cultural seja
~ atraves da arte au nao que pocleria amea~ar essa ordem. Mas eu pergunto se e necessario que as culturas ditas marginais entrem na "grande
cena". 0 problema nao e transformar a sistema de midiatiza~ao de massa.
E isso que se colocou no congresso sobre cultura que a UNESCO promoveu, recentemente, no Mexico 18, da qual partidpei como observador. 0 que
surgiu como ide:ia foi que se agrupasse a cultura latina - America Latina, Europa Latina - e elaborasse programas culturais conjuntos. Isso
tern sua importanda, e claro, mas ao mesma tempo me espanta: volta·se
18. Congresso promovido pela Unesco no Mexico em 1982, no qual Jack Lang, a entaa minisuo
frances da cultura, fez urn discurso em que contestava a hegemonia dos EVA na midi a, em particular
na industria dnemalogratica.

,

I
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ao velho problema da reparti,ao do bolo. 0 mesmo problema existe na
Fran,a com a questao das r.dios livres. Deve-se pedir para se falar nas
radios oficiais ou construir as proprias radios? Ate certo ponto, a batalha
foi ganha. H. centenas de radios espalhadas por toda a Fran,a_ Mas surge
urn grande paradoxo: 0 governo chega e propae esta,aes que atinjam 30
au 40 qui!ometros de raio, au seja, milhares e milhares de pessoas, e insiste que as radios deveriam ser de "boa qualidade". 0 poder assim ataca
o miolo dessas radios, fazendo com que se tenda a reproduzir 0 sistema
antigo. Mas as pessoas insistem, 0 que elas querem sao radios pequenas,
nao-profissionais, pais

e exatamente

isso que lhes agrada. E

0

imenso pro-

blema da .. _
Pepe Escobar -

Recupera,ao.

Guattari - Sim, veja: eu DaD sou levado a nostalgia das epocas anteriares, ao retorno a natureza, ao convivio que existiu ate urn determinado

(

per/odo historico. E digo isso para 1embrar que houve na Historia periodos de enorme difusao da produ,ao mitiea, cultural, sem industria de
comuniea,ao de massa, inclusive na America pre-colombiana. Tivemos
culturas, textos, etc., que passavarn por urn sistema de produ\3o e difusao
que eram multicentrados. Portanto, afirmar a necessidade de que grupos
sociais diversos se reapropriem de urn meio de expressao naa quer dizer,
necessariamente, particularizar a cultura e impedir a forma\3o de uma

teia de produ,aes culturais_ Quando uma ideia e valida, quando uma obra
e precise artigos na
imprensa ou na TV para explid-Ia. Transmite-se diretamente, tao depressa
quanta 0 virus da gripe japonesa. Essa ideia de urn grand ecran mundial
como referente geral da media,ao de massa para as coisas da cultura me
parece profundamente perversa ...
de arte corresponde a uma mutac;ao verdadeira, nao

•
Seria importante tentar ampliar a no,ao habitual de midia. A no,ao
de mfdia, enquanto exposi~ao de produtos, como numa espede de supermercado, e alga que determina nao s6 as formas de consuma da literatura,
da arte, etc., mas tambem modeliza as formas de produ~ao artfstica e
literaria.
Consideremos Kafka, por exemplo. E muito claro que Kafka nunca
terminou uma obra, a nao ser talvez, no maximo, uns dois contos. Ele
tinha urn certo ideal de forma literaria, alias bastante classico, mas quando
planejava urn romance, era em Dickens e Kleist que pensava. Ate seus

romances mais trabalhados fiearam inacabados. E notavel

0

fato de que,

quando se considera a obra de Kafka em seu conjunto, ve-~e ate que ponto
as mesmos elementos de cria~ao permeiam tanto seus esbo~os de romance
e de contos, quanto seu diario e sua correspondencia. E 0 todo esta sem-

pre marcado por uma especie de vontade latente de destrukao, 0 que se
complementa pelo fato de que, efetivamente, ele nunca terminou nada.
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Algumas semanas antes da sua morte, ele continuava a recomendar as
pessoas pr6ximas, aquelas que conheciam seus manuscritos, que destrufssem
tuda, meSilla sabendo que, provavelmente, elas nao 0 fariam. Pade-se ima~
ginar que, com esse desejo de nao acabamento de expressao, 0 que ele
visava eram as formas identificaveis de criac;ao. Ha uma frase no diario,
pelo que me lembro, que expressa uma especie de iluminac;ao presente
em roda a criac;ao de Kafka, algo assim: "a gente pade escrever tudo».
E acho que 0 que interessava realmente a Kafka eta isto: a gente pode
sempre escrever tudo 0 que acontece em llOgSa existencia. E quando ele
conseguia demonstrar para si proprio que poderia captar, em urn enun~
ciado, alga que de inicio nao lhe pareda semiotizavel, nesse momenta a
obra cafa, Iiteralmente, de suas maos. Ele ja tinha atingido seu objetivo,
e a ideia de ir alem disso, de acabar urn romance ou urn conto, nao Ihe
interessava absolutamente. 1sso e urn paradoxo do ponto de vista do mercado da midia num sentido amplo.

I

i

I

E esse tipo de obra ftagmentaria (e quando se pensa em ftagmento,
imediatamente pensa-se em Nietzsche) que eu e Deleuze chamamos de
"menor". E exatamente esse tipo de obra que rompe com as grandes iden~
tidades literarias, que teve uma grande expansao na mfdia, talvez muito
maior do que todas as gtandes obms constitufdas, fechadas e amartadas
em torno de si rnesrnas.

\\
I

I.

I,

Tenho a impressao de que em todos os grandes autores podetfamos
eneontrar pontos de fuga da identidade literatia. Joyce provoca a impressao de que ha uma especie de ponto de fuga no final da sua obta.
Finnegans Wake, por exemplo, esta de cerlO modo numa especie de Iinha
de fuga em dire<;ao a uma produ<;ao quase que a-significante - ou, pelo
menos, nesta obra, Joyc~ tenta recompor uma linguagem que nao e falada
por pessoa alguma~ que potencialmente poderia ser escutada pelo con~
junto do planeta.

I'

I

Em outras palavras, esse atributo "menor" para qualificar determi·
nado tipo de expressao de carater local, essa noc;ao de expressao menor"
no campo da produc;ao literaria, nao e forc;osamente sinonimo de urn degrau numa suposta hierarquia de tipos de expressao, numa especie de
divisao de trabalho Iiterario. Hierarquia que permitiria dizer coisas como:
"se voce quer escrever s6 para voce mesmo, ou para sua vizinha, muito
bern, mas outros, escalando degraus superiores, vaa podet chegar a grande
literatura, e van poder se impor nos grandes mercados da mfdia". Na
verdade, 0 que se passa e 0 contrario: e exatamente a produc;ao de uma
pessoa que nao escreve para alguem, nem mesmo para si propria, e que
ate, em alguns casos, vive seu processo de escrita como algo de estranho
a seu ego, como uma especie de intrusao produtiva, como urn processo
que pode set ameac;ador para seu sistema de representac;ao de mundo e exatamente essa produC;ao singular e menor, esse ponto singular de cria~
tividade ,..-- que ted urn alcance maximo na produc;ao de mutac;ao da senII
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( sibilidade, em todos esses diferentes campos que chamei de
'\ molecular.

revolu~ao

-{, ps sistemas de difusao de produ~ao literaria, artfstica, etc. sao semM
pre coricebidos como pertencendo' ao dominio de uma pidmide de controle
e de seIe~ao, que se encarna no fato de que ha sempre urn professor para
corrigir as copias, urn cdtieo para se1ecionar textos, urn editor e assim pot
diante. Esse modo de difusao e muito segregativo do ponto de vista das
produ~6es selecionadas. PodeJl}Qs. millto bern imaginar sistemas de, miclia
e de difusao que nao perten~am . a ess~ sist~m,a·_ 'piramidaI. Issa nao me
pareee absolutamente ut6pico pais,

atinal"de

contas,

durante

milenios a

difusao dos mites, dos contos, etc., nao passou nem pela Globa, nern
pelos dais au tres cthicDS que fazem a lei no mercado. E essas prodw;6es
nao deixaram por issa de encontrar seu campo maximo de difusao.

A mesma problematica se coloca em rela~ao a imprensa alternativa
e as radios livres. 0 movimento das radios livres na Fran.. sofreu os
efeitos das interven~6es do poder de Estado, a partir do momento em
que eIe parou de reprimi-Io. 0 Estado socialista na Fran~a disse: "muito
bern, agora voces vaa fazer radios !ivres numa boa, 56 que taclas as fadios
\- Iivres vao se submeter a urn estatuto. Vamos subvenciona-Ias, mas para
! isso e preciso que elas tenham urn minimo de audiencia, de qualidade e
de utilidade social". Com isso, noventa por cento das radios livres franeesas, eaindo na tenta~ao, se precipitaram num fuml, com exee~aa de
algumas poueas radios (vinte ou trinta em toda a Fran~a, inclusive a Radio Tomate). Essas disseram: c'o que estamos a Hm nao
de fazer gran·
des radios livres, mas de fazer nossas radios livres. 0 que estamos a
Hm nao e de difundir com meios sofisticados, nem de ampliar nosso
aleance, mas simplesmente de que parem de encher nDSSO sato em nossa
£reqii~neia de onda. Tambem naD estamos preocupados nem com reeonhecimento nem com eventuais julgamentos de valor; estamos poueo ligando
para a Indice de audiencia, pois quem quiser que nos escute; se naD,
basta virar a batao. Queremas ser as unicos a garantir aquilo que nos
agrada, aquila que
a nossa produ~ao, sem nos referirmos aos novos
tipos de julgamento da midia que se instauraram ha mais au menos urn
ana". Ai, a rea~ao a essa atitude consiste em dizer eoisas do tipo: "esse

e

e

pessoal de radio livre ta pirado". E preeiso compreender bern a seguinte:
quando n6s, que nos recusamos a nos submeter a esses parametras, dizemas que nao queremos fazer radios profissionais, isso nao significa que
queremos ser amadores au produzir eoisas medioeres, mas apenas que nao
queremos nos tarnar profissionais da nossa pnitica 0 que nao impede
que estejamos afins de nos eonsagrar inteiramente a isso.-

Voltando a Kafka: ele nunca se tornou urn profissional do kafkismo.
Depois

e que

apareeeram muitos profissionais do kafkismo, pelas univer·

sidades e por toda parte ...
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Mesa·redonda na Folha de Sao Paulo, 3 de setembro de 1982:
Arlindo Machado - A discussao da problematica da midia no Brasil e
viciada) arcaica) e uma discussao que nao consegue acampanhar a evolu\ao) 0 crescimento) as transforma\oes bastante aceleradas que ocorrem
nesse setor. Nae me refira s6 a discussao academica) mas tambem ados
partidos, da imprensa (comercial e alternativa» dos mavimentos sociais)
ou ainda entre os proprios trabalhadores da industria da cuItura.
Esse atraso nosso em reIa\aa a discussao na Franli;a) na Ita:lia ou
nos Estados Unidas e tanto mais desconcertante se consiclerarmos que a
papel da midia no Brasil e muito mais centralizador e eficaz do que nesses
outros paises. A televisao e urn instrumento modelizador da subjetividade,
cuja efic~kia ultrapassa muito a das velhas instituic;oes como os particlos
( palfticos) as escolas) a maquina governamental e) as vezes, ate mesmo
cel'tas instituic;oes religiosas. Bern) nao estou dizende nada de novo. Isso
tern sido tema de muitas teses universitarias. Mas nao extrafmos daf
todas as conseqiiencias: se a mfdia, no Brasil, tern esse papel hegemonico
na forma,ao da subjetividade, como e possivel que as for,as mais progressistas da sociedade nao tenham conseguido forjar urn projeto para "perfurar" essa hegemonia? A questao da mfdia nao e sequer enfocada nos
programas dos partidos polIticos que se colocam como uma aIternativa
para a sociedacle neste momento. Talvez essa negligencia em reIac;ao ao
problema da midia seja 0 resuItado da sedimenta,aQ inconsciente dos meios
de comunicac;ao ate mesmo no seio das pr6prias forc;as mais avanc;adas da
nossa sociedade.

1'1

J
'.,

"

Para ilustrar essa questao) poderfamas dizer que a luta polftica mais
avan,ada que setores de vanguarda da intelectualidade e da militanciayoIItica colocam hoje (1982) no terreno da midia e a lutacontr.~sura ....-----A censura, evidentemente, e urn aparato estatal"::=que se uti lza da
ideologia do regime que esta de plantao para intervir na produ,ao de
mercadorias cuIturais, sobretudo as de grande aIcance: e1a profbe algumas,
libera outras. Poderfamos dizer que, em termos bern gerais, a questao da
censura e apenas urn fenomeno particular do processo de intervenc;ao do
Estado na economia privada. Nesse sentido, a luta contra a censura,
quando e colocada como urn fim em si, nao difere muito da luta que
os proprios setores liberais da iniciativa privada colocam hoje contra 0
papel geral desempenbado pela estatiza,ao no Brasil. Quem lidera esse
tipo de luta, sao grupos diretamente vinculados a interesses economicos
na area de produ,ao de cuItura-mercadoria. Se e verdade que urn ou outro
afrouxamento na censura pode criar urn espac;o maior para debates) pode
permitir que certas questoes mais poIemicas sejam colocadas em circulaerao) tambem e verdade, por outro lado, que a luta contra a censura,
quando e colocada como urn objetivo em si) esconde - nao co10ca - e
as vezes ate escamoteia 0 fundamental, 0 mais importante: a questao da
propriedade e do usufruto dos meios de produ,ao cultural.
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Houve, ha uns tres aoos, urn cetto afrouxamento da censura no
Brasil, e quando nos conseguimos eotrar em contato com uma serie de
filmes, ver uma serie de pe~as e ouvir uma serie de musicas que haviam
sido proibidas durante bastante tempo, 0 sentimento geral foi de frustra~ao. Quando a censura caiu, ou pelo menos afrouxou, ficou patente que
as coisas DaO se alteravam muito. Nos estavamos assistindo a Laranja
Mecanica, a Rasga Coraflzo, ao Imperio dos Sentidos, mas uma coisa ainda
fkava faitando. Os meios de comunica~ao continuavam, todos eles, nas
maos dos trustes da industria cultural, nas maDS dos conglomerados economicos~ A soeiedade continuava alijada desses meios de comunica\=ao. Nao
consegufamos, em nenhum momento, passar a categoria de produtores
ativos.
Por outro Iado - e aqui nos entramos mais de cara na questao que
estamos focalizando, a das relacoes entre cultura de massa e singularidade
- sempre que a produciio simbolica se dava de uma forma marginal ao
sistema da mfdia, e por uma iniciativa dos proprios movirnentos sociais,
a ques6io ja nao se colocava mais em termos de censura. Eu cito 0 seguinte exemplo:" durante as primeiras manifesta~oes estudantis em 77, e
as primeiras greves operatias em 78, proliferou em Sao Paulo uma produCiio de filmes que foi chamada de "militante". Eram filmes financiados pelas proprias entidades que estavam empenhadas na luta. Eram fiImes
construfdos no esquema de trabalho coletivo e cuja fun\=ao era servir de
instrumento, de forma agressiva de publicidade para ampliar as proprias
lutas. Esses filmes foram perseguidos, foram apreendidos pela polfcia, mas,
em nenhum momento, a censura foi pretexto. Quando urn polieial invadia
uma projeciio publica, apreendia 0 filme, prendendo inclusive as pessoas
que estavam organizando essa proje~ao, des jamais perguntavam se os
organizadores tinham certificado de censura. Seria ate ridiculo colocar tal
questiio. Alguns jornais, na epoca, publicaram Iistas de filmes proibidos
pela censura e as vezes inc1uiam Das Iistas alguns dos HImes que foram
produzidos nessas circunstancias. Mas isso era urn equivoco, porque esses
filmes jamais haviam sido proibidos, eIes sequer chegaram ao conhecimento
da censura. Seria ate urn ato de suiddio se aIgum indivfduo pegasse 0
rolo de urn desses filmes e 0 levasse ao Departamento de Censura Federal.
A coisa simplesmente nao se colocava nesses termos, ja que a questao
da censura pouco importava tanto para os grupos que produziam os filmes,
quanto para a poHeia que os perseguia.

Quando a produciio simbolica na area da midia atinge certo grau
de radiealidade; quando 0 papel dessa produciio e urn papel demolidor,
urn papel de ruptura, urn rufdo dentro do sistema geral da midia dominante; e principalmente, quando essa mfdia e usada em Dutro sentido,
num sentido perfurador; quando essa midia come~a a servir de caixa de
ressonancia para movimentos sociais emergentes mais arnplos - al e que
a quesfao da censura se torna totalmente obsoleta. A questao da interven~ao do aparato estatal na prodU<;ao de cultura ja nao tern mais sentido,
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e todo esse problema da Iiberdade de cria,ao se coloca num nivel completamente diferente.
Se hoje, no Brasil, come,assem a proliferar radios Iivres ou radiospirata, tal como aconteceu na ltalia e na Frao'¥a, as formas tradicionais

de controle da produ,ao cultural estariam em pane, porque a emissao
pirata nao coloca 0 problema da cultura da forma com que tradicionalmente 0 sistema Iida com iSBa. Uma emissao-pirata, muita antes de estar
infringindo a lei de censura, esta infringindo a lei de seguran,a nacional,
esta infringindo 0 monopolio estatal de usufruto das ondas radiofonicas,
que so permitem a atua~ao de emissoras de grande alcance. IS50 sem mendonar 0 fato de a emissao-pirata estar completamente fora de tada
estrutura empresarial, comerciaI - enfim, de tadas essas estruturas jurf-

dicas que dao expressao

a produ,ao

cultural na area da economia.

EntaD, parece-me que a questao da censura so se coloca como problema nos Iimites de uma produ,ao cultural tradicional, ou seja, nos Iimites
de uma produ,ao cultural diretamente produzida para a estrutura da midia.
( A queslao da censura s6 se coloca como problema para um lipo de proi
dUfao cultural que) em ultima analise, nao questiona a propria estrutura
\ da midia.

Pergunta Gostaria que voce desenvolvesse essa compara\ao entre 0
processo de pirataria cultural caracterfstico da Europa e a maneira tupiniquim de pirataria, caracterfstica do Brasil.

".

Arlinda Machado -

Bern, nao me atreveria a responder

a primeira

parte

de sua pergunta, pois, no que diz respeito ao processo de pirataria cultu-

ral na Europa, principalmente na Fran,a, Guattari esta melhor situado
do que eu para responder, sobretudo pelo fato de ele ser urn dos principais artieuladores do movimento das radios !ivres na Fran~a. Agora,
quanto a segunda parte da questao, sua expressao «a maneira tupiniquim"

de fazer pirataria cultural me parece muito apropriada; acho que
.1

e tupi-

niquim mesmo, pois me parece que quem esta fazendo urn usa mais
criativo dos meios de comunica~ao de massa no Brasil, hoje, sao exata-

mente os indios. Voces devem estar lembrados dos episodios comicos
que envolveram 0 Cacique Juruna ha algum tempo, quando ele percorria
I'

I

os ambientes ministeriais, carregando a tiracolo urn gravador portatil e
gravando todas os discursos e promessas aficiais. Esta foi a rnaneira que
ele encontrou para chamar os homens do governo de mentirosos. Sua
presen~a nas cerimonias oficiais carregando urn gravador portlltil presen~a que chegava a ser descancertante era uma decIara~ao, uma expIicita~ao da demagogia dos homens que estavam fazendo os discursos. Essa
atitude do Cacique Juruna se parece muito, em minha opiniao, com a

atitude da crian,a que ganha do pai, por exemplo, urn piano de brinquedo para que tome amor pela musica desde cedo; ao inves de bater
nas teeIas, como manda 0 design do apareIho, essa crian~a enfia a mao
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por baixo e come~a a dedilhar ruretamente as cordas, au bate no apa.
relba, para que as cordas vibrem e produzam urn fUlda agradavel. Ou
seja, a crian~a inventa uma maneira inteiramente nova de se relacionar
com 0 instrumento.

Para mim, pirataria e ista: e inverter 0 usa que esta previsto na
( pr6pria consrru~ao do aparelho; e, par exemplo, rransformar um aparelho
de recep~ao num aparelho de emissao. Isso e exaramenre a que fazem
as indios, por incrivel que pare~a. A Funai distribuiu uns aparelhos de
transmissao de radio amador ("fabm do cidadao") para algumas tribos do
norte do pais (principalmente aquelas cuja localiza~ao geografica era mais
complicada), para que pudessem se cemunieat e pedir socorro no casa
de haver a1guma tragedia (por exemplo, uma epidemia). S6 que os indios,
ao inves de pedirem socorro, come~aram a fazer urn usa diferente desses
aparelhos de radio. Eles come~aram a se comuniear entre si, chegando a
estabe1ecer uma pequena rede de comunicac;ao. I550, para mim, e pirataria. Urn outro exemplo e 0 do usa do vldeo-cassete nurn congresso de
indios que se realizou no Peru em 79 au 80. 0 congresso era uma vetdadeira Torre de Babel, pois cada tribo falava uma lingua diferente; a
soluc;ao que encontraram para transmitir suas experiencias, suas Iutas, sua
tradi~ao, sua cultura foi a uso do video-cassete. As tribos brasileiras que
participaram desse congresso tambem Ievaram suas experiencias em videocassete, com 0 auxilio da Comissao de Defesa do fndio. Isso e pirataria.
Esta e a maneira tupiniquim de se utilizar dos meios de comunica~ao
de massa.

•
Reuniao com grupos de minorias, Olinda, 15 de setembro de 1982:
Pergunta - Como 0 empresariado frances se colocou diante da portaria
presidencial que dava Iiberdade as radios Iivres?
Guattari - Reuve diferentes rea~6es; as radios perifericas, que sao as
radios nao estatais, mas nas quais e Estado tern peso muito grande como a Europe I - comet;aram a fazer programas com 0 nome de Radio
Livre~' come~aram a imitar a tipo de expressao que tinha sido experi~
mentado nas radios Iivres, para poder recapitaliza-Io imediatamente, em
suas empresas. Em compensa~ao, outras pessoas do "movimento" dos empresarios investiram muita grana para fazer radios Iivres, mas ate agora 0
governo socialista deu uma de purists, afirmando que nao hayed pubJieidade nas radios !ivres. Mas ninguem acreditou. Entao, grandes interesses
comerciais disseram: ({ pois bern, nao fazemos pubIicidade, mas vamos nos
preparar para fazer nossas fadios livres», convencidissimos de que 0 governo acabaria cedendo, autorizando a publieidade nas radios Iivres. Isso
levando em considera~ao tambem toda a difusao do video, da TV por cabo,
regionaIizada, que provavdmente tambem funeionariam com or~amentos

"
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publicitarios. E 0 terceiro elemento seria 0 da Radio France, a radio nacional, que nae entrOll Duma de radio livre, e com issa perdeu cinqiienta
por eento da sua audiencia.

•

~.

i
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Debate promovido por um diret6rio do PT de Sao Paulo, 25 de agosto
de 1982:

if

Pergunta - 0 fato de 0 governo Millerrand ter legalizado e institucionalizado as radios livres nao implica um esvaziamento de sua capaddade
criadora?
Guattari Nao vejo contradi,iio entre institucionaliza,ao e capacidade
cdaclara. Que as diteites das radios livIes estejam, neste momento, cornpletamente manipulados pelo novo governo socialista da Fran,a, e verdade; mas seria absurdo usat esse pretexto para negar que houve urn minima

de

iIi
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avan~o,

que representa nao mais set preSQ, processaclo, nao sofrer

interferencias nas radios, como acorria na epoca de Giscard. Tomemos
essa nossa conquista como ponto de partida. A radio livre na qual traballio nao foi reconhecida pelo governo, mas estou pouco ligando para
issa. E no fundo eu ate pretira que seja assim: nao e issa que vai
fazer com que se interrompa nossa processo de expressao atraves da radio
livre. 0 que vai ser decisivo, em ultima instancia, entre sucumbir a

recuperac;ao ou alimentar

0

processo de transformac;ao, nao sao as leis

votadas em assembleia, nem os programas adotados pelas grandes orga-

nizac;6es tradicionais. 0 que vai ser decisivo e uma criatividade processual
que fac;a com que as leis acabem se chocando de certo modo com a
vitalidade do movimento em todos os seus componentes.

+

E preciso tomar muito cuidado para nao pensar a ac;ao da mfdia como
fazem freqiientemente os teoricos da informac;ao e da comunicac;ao. Na
(1 atuac;ao da mfdia, nunea ha uma passagem direta dos sistemas de produc;ao
;) de enunciados. aos indivfduos que recebem esses enunciados; nunca ha uma
\ passagem direta entre 0 produtor e 0 receptor da imagem. A midia sem. pre atua atraves de media,ao de processos de subjetiva,ao. Os soci610gos

,i
!

demonstraram que a intervenc;ao da midia na opiniao publica, por exemplo,
passa sempre por sistemas intermediarios, que eles chamam de grupos pri-

marios _ou de ((tv0 step. 19 E sao precisamente esses niveis de slibjetiva~ao
intermediarios, esses· g;upos pri1Tlarios, os visados pelos· processos de pro-

du~a() de subjetividade capitalfstica.. E a modeliza,ao desses grupos· pas·sa
pelo controle de seus lideres: . e esse ci cibjetivo da midia.
..
19. A n~io de "gropo primlirio" vern da sociologia americana e refere-se aos grupos nao-institu·
cionais que "tazem" a ofliniao. 0 uso que Guattari taz dessa n~ao amplia seu sentido, incorporandoIhe, como eIe pr6prio diz, componentes afetivos c de "confec\ao" de existencia estetica.
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Assim seodo, nao e apenas 0 fato de fazer radios Iivres au fazer
video independente, ou superoito, etc., que permitira aos grupos desmon~
tar a prodw;ao da subjetividade dominante. Considerados em si mesmos,
o fenomeno radio livre na It:Hia ou na Fran~a, assim como 0 fenomeno
video, superoito, etc., se prestam a todas as recupera~6es possiveis. 0 que
vai permitir 0 desmantelamento da produ,ao de subjetividade capitalistica
e que a reapropria~ao dos meios de comunica~ao de massa se integre em
agenciamentos de enuneia~ao que tenham toda uma micropoHtica e uma
polftica no campo social. Uma radio livre so tern interesse se e1a e vinculada a urn grupo de pessoas que querem mudar sua rela~ao com a vida
cotidiana, que querem mudar 0 tipo de rela~ao que tern entre si no seio
da propria equipe que fabrica a radio livre, que desenvolvem uma sensi·
bilidade; pessoas que tern uma perspectiva ativa a nIveI desses agencia~
mentas e, ao mesmo tempo, nao se fecham em guetos a esse nIvel.

•
E obvio que so poderemos muclar a rela~ao com a midia - com
esse modo de produ,ao de subjetividade - , atraves de um minimo de
reapropria~ao dos meios de comunica~ao. Nao e 0 caso de ficar esperando
que algum Hder, que aIgum partido autorize ou erie radios livres, mas
sim de come~armos desde ja a criar, nos mesmos, nossas proprias radios
livres, pais e hoje que a situa~ao se apresenta com esta possibilidade ...

•

A radio livre e como uma espeCle de fosforo que vOce risca e logo
tudo pega fogo. Basta que tres ou quatro radios Iivres apare,am num
cantinho do Brasil para que, imediatamente, milhares de radios Iivres comecem a fundonar. E ai se colocam problemas em grande escala: problemas de legisla,ao, de tomada de posi,ao dos partidos politicos, de rea,ao
de profissionais (de radio, de jornalismo, etc.), de coordena,ao no plano
tecnico e no plano material. E 0 tipo de problema que coloca a questao
da autonomia completa das radios - autonomia em re1a~ao aos particlos,
sindicatos, municipalidades, etc. - e que, desde 0 inicio, 0 faz em grande
escala.

d. Minoria - marginalidade o devir molecular

autonomia -

alternativa:

Correspondencia, fevereiro e setembro de 1983:
( Suely Rolnik - Quando vOce se refere aos processos de ruptura com 0
modo de produ,ao de subjetividade capitaI1stica, voce utiliza uma serie
de termos: processo de singulariza,ao ou de autonomiza,ao da subjetivi\ _ dade, fun~ao de autonomiza~ao, de minoriza~ao, autonomia, minoria, mar121
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ginalidade e revolu~iio molecular. Esses termos se equivalem ou eles esta·
riam designando diferentes aspectos desses fen6menos?
Guattari eu clitia

0

Concordo em que ha uma equivalencia dessas formulas. Mas
seguinte:

"revolu~ao

molecular" corresponde mais a uma atitude etico-analiticomesmo para "fun~ao de autonomia").
2 9) IIprocesso de singuIarizac;ao" seria 0 fato, mais ob;etivo, de uma sin~
gulatidade desprender-se dos estratos de ressonancia e fazer proliferar e
ampliar urn processo, que podera au nao encontrar uma estrutura au urn
sistema de referenda intrinsecos.
39) A" autonomia" se refere mais a novos territorios, novos refroes sociais.
. 4~) Alternativas podem ser tanto macro quanta micropoliticas.
5':') Quanta a "minoria" e a " marginalidade", eu veda "minoria" mais
no sentido de urn devir, urn devir minoritario (exemplos: urn devir---mI~
'nofifiI'io· para a literatura, "que seria uma safda das redundancias dominantes, urn devir crianc;a, urn devir multidao, etc.) J enquanto que "marginalidade" seria mais "sociological', mais passivo.
-lC?)

polftica (vale

0
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Entrevista a Sonia Goldfeder, Siio Paulo, 31 de agosto de 1982:

'':rI
"

~l".:

Sonia Goldfeder ~ Como voce definitia a questiio da marginalidade e das
minorias nas sociedades atuais?
Guattari -

Primeiramente, e preciso distinguir as marginaIidades e as mi-

notias. Trata-se de uma

distin~iio

de metodo, Na lingoagem habitual, po-

demos dizer que as llpessoas-margens" (marginais) sao as vftimas de uma
segrega~ao e sao cada vez mais controladas, vigiadas, assistidas nas socie-

dades (ao menos nas desenvolvidas). E aquilo a que se refere Foucault
com a expressao "vigiar e punir". No fundo, tudo 0 que nao entra nas
normas dominantes e enquadrado, cIassificado em pequenas prateleiras, em
espa~os particulares, que podem ate mesmo ter uma ideologia teorica par-

ticular. Ha, portanto, processos de

marginaliza~iio

social Ii medida que a

sociedade se torna mais totaIitaria, e isso para definir urn certo tipo de

subjetividade dominante, Ii qual cada um cleve se conformar. rsso ocorre
em todos os nIveis: desde a roupa que voce usa, ate suas ambi~5es, suas

possibilidades subjetivas praticas.
As minorias sao outra coisa, no sentido ,de que voce pode estar numa
minoria querendo estar nessa minoria. Ha, par exemplo, minorias sexuais
que reivindicam a naD participa~ao no modo de valores, de expressao da
maioria.
Podemos imaginar uma minoria que seja tratada como marginal au

um grupo marginal que queira ter a consist~ncia subjetiva e 0 reconhecimento de uma minotia, por exemplo. E af teremos um conjunto dialetico
entre minoria e marginalidade.
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Vma representas;ao muito caillum oa cultura dominante e a de que
o problema cia marginalidade/minoria e importante, mas particular; e que,
POt essa razao, e precise tomar medidas particulates para as jovens delinqiientes, as prostitutas, os drogados, gente que naG pode se afirmar
oa cultura, etc. A meu vet, essa e uma maneira de desconhecer a natu~
teza do processo que conduziu a marginali2a~aO, processo com 0 qual nos
defrontamos cada vez mais, au a poHtica de autonomizas;ao das minorias.
Rei pOlleas muIheres que tern coosciencia dos problemas de aliena~ao
feminina, e menes mulheres ainda organizadas em movimentos feministas,

e no entanto 0 problema tende a afetar todas as mulheres. Ha poucos
trabalhadores que se revoltam contra 0 modo de organiza~ao de traballio,
a hierarquia, a conceps;iio cia relac;ao entre trabalho e lazer, etc., e no en~

tanto ha cada vez mais uma desadapta~ao das formas de traballio. Em
autras palavras: aqueIes que se exprimem na "faixa" da marginalidade e
( da minoria colocam, sem duvida, problemas que dizem respeito a essa faixa.
. mas que tambem dizem respeito ao conjunto da sodedade.
Que as pessoas que querem mudar a sociedade tenham como objetivo pertinente, sem duvida aumentar 0 salatio, democratizar a
sociedade, obter maioria no Parlamento, tudo bern. Mas ate que ponto 0

seu modo de fazer poUtiea, de fazer sindiealismo, de fazer jornalismo militante intervem nessa problematiea geral levantada pelas minorias e marginalidades? Infelizmente (e isso acontece com frequenda), pessoas que
querem mudar a sociedade veiculam os mesmos preconceitos, as mesmas
atitudes falocraticas, a mesmo desconhecimento total dos desejos que, no
entanto, 56 poderao se construir e ser vividos em determinados vetores de
singularidade, de autonomia - POllCO importa como os chamamos.

e. Trama de minorias: "rizoma"

As antigas marginalidades se encontram hoje substituldas por urn processo de marginaliza~ao que permeia todos os estratos e todos os comf ponentes da sodedade. Considero que, hoje, quem esta colocando os

I

problemas mais crudais no que diz respeito ao futuro das sodedades -

\ particularmente 0 problema da crise mundial - sao as diferentes minorias.
Nao que as minorias tenham uma teoria a respeito, nao que eIas estejam
tendo meios de interven~ao para mudar as diferentes ordens sociais, mas

sao

el~s

que levam em

ci~nte n9 (;:ampo'

considera~ao

social;" sem

a problematiea da subjetividade incons-

que se deixa escapar a mala mestta da
crise e do impasse no qual estao afundadas as nossas sociedades.
0

E par isso que eu consiclero que urn dialogo entre as minorias po~
deria ter urn alcance muito maior de que urn simples acordo entre grupos

oprimidos. Esse diaIogo pode desembocar numa atitude muilO positiva,
mnito mais ofensiva, que vai consistir num questionamento da propria
mola mestra, da propria finalidade das sodedades atuais.
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A problematica molecular esta totalmente em conexao - tanto a nivel
da sua modeliza~ao repressiva, quanto a nivel de suas potendalidades liberadoras 1S50 DaD

com 0 novo tipo de mercado internacionaI que se instaurou.
diz respeito somente aos mercados economicos, mas tambern a

todos os mercados da informa~ao, todos os mercados da imagem -

0

que

faz com que a transmissao de modelos tenda, no limite, a dizer respeito

ao conjunto da superffde do planeta. Isso talvez seja interessante para
tentarmos eDnceber uma nova dimenStlO do internacionalismo. Rei mutaIl;oes que foram trazidas pelos movimentos de minorias, que nao preeisam

de urn estado maior central para serem discutidas e difundidas, pois se
transmitem atraves de Qutros modos de comunica~ao. Nao sao somente

I

i.
...
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i
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transmissoes programaticas, transmiss6es de icle:ias as que se operam ai,
mas tambem transmissoes de sensibilidades e de experimenta(tw que DaD
passarn, repito, pela instaurac;ao de uma «internacionaI" ...

•
Debate na Universidade Federal de Santa Catarina, Florian6polis, 17 de
setembro de 1982:
Pergunta -

Seria interessante que voce se estendesse mais a respeito

dessas formas de

organiza~ao

de que voce fala, essas formas de

articula~ao

dos movimentos de minorias, por exemplo. Formas que nao sao partidos,
que nao tern coordena~ao centralizada, mas que tambem nao sao espondneas; formas nas quais 0 poder se dilui - enfim, isso tudo que voce
charnoll de «rizoma».
Guattari - VOll pegar urn exemplo nao muito ambicioso, que e 0 __ TIlOvimento das radios livres na, Italia e na Fr.an~a. Esse movimento, na Fran~a, nao partiu de uma organiz~C;ao esttuturada, constitufda como grupelho.
Ele se desenvolveu, e muito rapidamente, a partir de 78, em meios bastaote heterogeoeos: meios de marginais, de minorias nacionais (gropos de

pessoas na AIsacia, por exemplo) ou de movimentos de sindicatos operarios locais. E ole acabou acarretando uma transforma~~o total da maneira como a problematica da midia se colocava na Fran~a. E, ;;'0 entanto, nao houve programa geral de interven~ao por parte das radios Iivres.
o que houve foi uma especie de problematica molecular, se e que se
pode dizer assim, que colocou a questao em toda esp¢de de nlveis, a
urn ponto tal que tornau-se ate urn assunto bastante importante durante

a campanba e1eitoral. A articula~ao das radios Iivres se colocava no niyel
das lutas juridicas, para mudar as leis referentes ao monop6lio, no /live]
das lutas de solidariedade contra a repressao, no nivel de uma colabora~ao
tecnica para trocar, para fabricar material. Era uma articulac;aa suficiente-

mente eficaz para responder a esse tipo de problema, sem nunca desembocar numa unifica~ao - 0 que, alias, teria sido impo~sivel e absurdo
como projeto, contrllrio ao pr6prio espirito do movimento.
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E urn pouco desse tipo de articula~ao que eu falava. Penso que poderiamos transpor a mesma coisa para 0 movimento feminista TIa Fran~a
e na Europa, que, independentemente das divisoes existentes entre seus
componentes, calocau problemas que mudaram a maneira como uma serie
de quest6es se colocavam, e isso, no nive! do canjunto da sociedade. Issa
nao quer dizer que 0 movimento tenha chegado a resultados imediatos
e palpaveis, mas que a problematica molecular que ele colocou em jogo
0 questionamento de urn certo tipo de rela~ao homem-mulher, por
exemplo - e alga de que ate o~ particlos mais reaciomirios naa puderam
escapar.

('

l

~

0 problema da Rede Internacional de Alternativas a Psiquiatria e
tambem da mesma natureza. Nao se trata de se colocar em acordo, nero
de fazer uma frente entre psiquiatras que trabalham no setor publico e
pessoas que viveram as hospitais psiquiatricos em sua vida, seu corpo,
durante dezenas de anos. AU pessoas, por exemplo, que DaD se interessam
absolutamente pelas estruturas publicas da psiquiatria, mas que vivem
iniciativas marginais comunitarias, estruturas de acolhida, fora dos para·
metros de financiamento habitual. E, no entanto, 0 problema da Rede
cansiste em achat uma forma de associa~ao em torno de alguns objetivQs,
mesma que as meios e-~.s tecnologias seja"m .diferentes.
Esses sao exemplos de dispositivos que possibilitam uma articula~ao
de urn novo tipo; dispositivQS que permitem criar tanto estruturas de
defesa, como estruturas mais ofensivas; dispositivQS que permite~ .. cdar
aberturas e contatas, impossfveis de se reaIiZar--rio·-isoramento (quando
'''-esirl.olad'', fica-se desprovido de meios e a tend8ncia, nesse caso, e
dobrar-se sobre si mesmo, para se proteger). S~o dispositivos vivos, porque encarnados no proprio campo social, em rela~6es de complementaridade, de escoramento - enfim, em rela~6es rizomaticas.

•

Quando queremos caracterizar a "alternativa» por seu caniter pracessual e sinal, simplesmente, de que nao podemos totaliza-Ia numa teoria,
numa ideologia, numa pratica. 0 que nao quer dizer que vamos fazet
urn vago ·conchavo, urn vago sincretismo. Pela contrado, vamos daborar
uma compreensao das posi~6es singulares nas quais cada urn se encontra,
uma compreensao sem paranoia, sem proje~ao e sem culpabiliza~ao. Isso
exatamente para que seja passivel, atraves dessa articula~oJ desenvolver
urn processo de reHexao e de analise, todo urn trabalho de metabolismo
de mudan(a de percep(ao das situa(oes, que eventualmente possa ate desembocar em alian~as. As alian~as, nesse caso, se caracterizariam por constituir sistemas de (( transversalidade 20 cuja criteria e a posis;ao do desejo.
l)

20. A n~iio de "transversalidade~. bem como outras impottantes Doeoes da assim chamada "Analise
Institudonal", foi criada pot Guattari. na d~cada de 50, quando ainda estava rnuito marcado pela
teoria lacaniana. Apesar de Gua!tari ter se afastado do pensamento de Lacan, a n~iio de transversaIidade continuou e continua muito viva e presente em seu pensamento. Os textos "classicos" nos
quais tal n~iio encontra_se trabalhada sao os seguintes: "A transversalidade" e "A transferencia\ in
F. Guattati, RevoJufdo Molecular - Pulsafoes Politicas do Desejo, org. S. Rolnik, Brasiliense, Sao
Paulo 1981, p. 88 alB.
Sobre a Anlilise Institucional, d. F. GURttari, idem, N. do T. (3), p. 68 e 69. E sabre a
Psicoterapia Institucional, d. F. Guattari, idem, N. do T. (1), p. 102 e 103.
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Seria precise instaurar dispositivos e estruturas que estabelecessem

um modo de contato totalmente diferente. Uma especie de autogestao,
de auto.organiza~ao de uma problematica que nao parte de um ponto cen·
tral que vai dispor os elementos, esquadrinhar, fazer uma ordem do dia,
mas que, pe10 ccntrado, deixa as diferentes processos singulares tentarem
urn desdobramento rizomatico. Isso
muita importante, mesma quando
nao fundona.

e

Eu fiquei perplexo grupelhos -

com

0

e olhem que eu era escolado em materia de

jeito como as caisas se passavam no Movimento 22

de Mar~o, em maio de 68 na Fran~a. As pessoas falavam, faziam um
monte de projetos e urn monte de discussoes, e no fim nunea se decidia
nada. No dia seguinte, as vezes a discussao era retomada POt urn grupo

,i

I

que se havia constituldo (sem que ninguem 0 designasse) e que tinha
conseguido avan~ar a ponto de eIaborar um projeto. Eu nao digo que
esta seja uma estrategia a set aplicada e imitada; e1a e simplesmente
exemplo de uma logica totalmente diferente da de um secretariado, ou
de urn bureau politico. A 16gica de urn secretariado, au raisa que 0 vaIha,
consiste no fato de seus membros dizerem: "considerando nossa analise,
nos decidimos que faremos tal coisa", e, a partir, daf, 0 grupo, com seu
voluntarismo, executa 0 eixo de ac;ao assim definido, com tada a dimen-

sao de culpabilidade militante sempre implicada nesse tipo de empreendimento. Estou falando e de uma Dutra logica, inteiramente diferente dessa:
prapomo-nas fazer algo, e se funciona, tudo bern; se nao funciona, tam~
bern tudo bern, pais podemos, eventualmente, faze-Io de urn outro jeito,
uma outra vez. Em compensac;ao, acho muito importante que exista essa
estrutura de parametros, onde se possa acompanhar as problematicas tais
como eIas aparecem, onde se possa expressar essas espedes de investimento
coletivo de desejo, onde se possa avaliar, juntos, a consistencia desses di~

ferentes projetos.

•
Esta longe de minha inten~ao fazer uma teoria dos movimentos mi·
noritarios no Brasil. Alias, eu seria inteiramente incapaz de faze-Io ...
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III
Politicas

1. Micropolitica: molar & molecular
Quando eu era jovem, Hz 0 curso de Farmacia ate a metade. Foi
certamente issa que me deixou esta mania de usar expressoes como "molar"
e «molecular".

,

,

•
A questao micropolitica - ou se;a, a questao de uma analitica das
( formafoes do dese;o no campo social - diz respeito ao modo como se
cruza 0 nivel das diferen~as sociais mais amplas (que chamel de "molar"),
com aquele que chamei de "molecular". Entre esses dais nfveis, nao ha:
uma oposi~ao distintiva, que dependa de um principio logico de contradi~ao. Parece dificil, mas e preciso simplesmente mudar de logica. Na
fisica quantica, por exemplo, foi necessario que urn dia os fisicos admitissem que a materia e corpuscular e ondulatoria, ao mesmo tempo. Da
mesma forma, as tutas so.ciais sao, ao mesmo tempo, malares e mole~
culares . ..
'

•
Reuniao com feminist as e homossexuais na sede da "A~ao Lesbieo-Femi·

nista", Sao Paulo, 2 de setembro de 1982:
Nestor Perlongher - Voc~ fala numa negritude que percorreria todas as
ra\as, numa homossexualidade que percorreria todos as sexos, voce fala
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em afirma~ao da singularidade. Ora, aqui em Sao Paulo ha um grupo
que ;e' chama justamente Grupo Somos de Afirma~ao Homossexual. Eu
gostaria de saber como vOce ve a diferenc;a entre 0 que voce chama de
"afirmac;ao cia singulariclade" e 0 que ocorre nesse grupo. Parece-me que
-"-.'Iue est. havendo ai, e uma afirma~~o_ de indivi~ualidade, IJmac.0n~tru
~ao de identidade que tem um sentido de normativizas:ao e L ,por conse~gull1!~;'~~~!ri~_ie.Q~~~Q~-_tPQlal~ .-~~~ reterr}t~~[aHza~_aoJ p~ra __ .~sa_~_--~-~ au t~o~Q!i
celto ..seu e. _cl~_P~1~l::1.ze ."qt1eme parece inter~s_~allte. Alias, 0 que estoll
dizendo Jesse grupo vale para tacias as minorias - elas tendem a constituir
espeeies de minissionismos. Uroa Dutra pergunta e s~ ~?se_ conc~!to de
~'reJerritoriaIizac;ao nao poderia- -aplicar-se iarn:h~m---ao- processo -- pda
,tacias. essas forc;as moleculares, minoritarias, fragmentarias podem ser rio
cuperadas, confiscadas por partidos poHticos...
.

quaT

l)

Guattari -

Teu minissionismo me faz pensar em mlsslOnarismo, e pOl' ai
e prjeciso descjonfl]'ar
I~ sempre e nossas categorias. Essa oposic;;ao entre mo ar e rna ecu ar
pode ser uma armadilha. Eu e Gilles De!euze sempre tentamos cruzar
essa oposic;;ao com uma outra, a que existe entre micro e macro. As duas
sao diferentes. 0 molecular, como processo, pode nascer no macro. 0 molar
pode se instaurar no micro. 0 problema que voce esta colocando nao se
reduz apenas a dois niveis, 0 molecular e 0 molar (nive! da poHtiea de
constituis:~~d.as grandes identidades). Essa redu~ao nilo nos permite pensar problemas 'como' esse da-indj'vidualidade, identidade e singularidade.
POl' exemplo, a fato de a mulher tel' de se comportar de certo jeito, se
modelizar desde pequena em sua maneira de assumir paddles de feminilidade, tais como sao programados no conjunto do campo social, pOl' aquila
que chamo de "fun~ilo geral de equipamentos coletivos". E quando £alo
em equipamentos coletivos, nao estou me referindo s6 a coisas como ambulatorios au centros de saude, mas tambem a revistas", programas de radio
e TV destinadas as mulheres. E esta £un~ao de equipamento coletivo que
praticamente teIeguia, codifica as condutas, as comportamentos, as atitu(
des, as sistemas de valor, etc. Mas nao daria para dizer que estamos
diante de urn processo de individuac;;ao, a esse nive!. Para ilustrar, tomemos a imagem dos vendedores de automovel. Eles tem uma gama de
modeIos acesslveis para diferentes orc;;amentos, que correspondem a cliferentes categorias sociais. Essa gama de moclelos se cruza com a fato de
que, como eIes dizem, voce pode se "personalizar": voce pode preferit a
revestimento do assento em couro, napa ou pano, voce pode tambem escolher a cor de sua preferencia. A esse nivel, portanto, e mais nesse
processo de personaliza\ao que poderfamos pensar.
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),t vaL Masdantes de mais nada gostaria de dizer que

a

e

exemplo do carro
importante porque talvez seja i,so que di£erencie a modo de consumo nas sociedades industriais capitalistas, da incrive! serialidade de bens de consumo que existe nos paise, do Leste.
Sao as mesmas cal\as, os mesmos cigarros, as mesmas vitrolas HiFi -
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enfim, as mesmas coisas com os mesmos matertals: so que no mundo
capitalista nos personalizamos. De qualquer forma, esses dois tipos de
sociedade transpiram a mesma especie de tedio, a mesma especie de impossibilidade de sair desse cerco pseudopersonologico. E ai, acho que da
para falar, sem duvida, de uma modeliza,ao, ou de uma produ,ao de
Sllbjethlidade completamente alienada.
Nao sou eu quem vai vir aqui fazer urn curso sobre 0 que e a
vida de uma mulher, cornpletamente confinada em seu espa~o domestico,
com todas os seus circuitos preestabelecidos - 0 supermercado da esqui.
na, a novela a tal hora, urn fim-de-semana nao sei aonde. Nem sou eu
quem vai falar sobre 0 quanto esse confinamento faz com que, freqiientemente, haja uma grande superioridade do homem que trabalha em rela~ao a mulher, pois, por mais opressivo que seja ocampo de trabaiho,
nele sempre existe certo grau de Iiberdade, ainda que Infimo. E por isso
que, muito freqiientemente, as pessoas que trabalham, quando chega 0 fim
de semana, urn feriado au as ferias, das sentem uma especie de tedia
subjetivo e Hcam, inconscientemente, n~ espera de que a folga termine
logo, para reencontrar sua situa~aa de inser~ao no trabalho. Isso desemboca num paradoxo extraordinario: 0 fato de que, as vezes, e no seio
das rela,aes de traballio de maior grau de exp]ora,ao e submissao, que
sao preservadas essas microdimensoes, freqiientemente insignificantes, de
coeficiente de liberdade e de desejo.
Conhe~o urn pouco 0 Japao, e esse tipo de coisa e muito sensIvel
numa sociedade como a japonesa. Ha 0 desenvolvimento de toda uma
especie de eros de grupo, completamente adjacente as grandes entidades
de produ,ao. No proprio trabalho ou depois do trabalho, os funcionarios,
sobretudo homens, se encontram com as colegas - inclusive com 0 superior - para tomar saque, conversar, criando uma especie de situa~ao
s6cio-dramatica. Esse tipo de modelo nos mostra como a produ,ao molar
de subjetividade se acompanha necessariamente de uma negocia~ao mInima
de processos moleculares.

Par isso e preciso desconfiar desse tipo de categoriza~ao - molarl
: molecular - , que separa demasiadamente os campost As maquinas produ, tivas capitalfsticas funcionam mal, au ate nem funclOnam, se nao ha essa
\, captura de miniprocessos de desejo, de Iiberdade de singulariza,ao, pouco
lmporta como ochamemos. Se ha uma problematica com a qual as sistemas totalitarios - do tipo sovietico e outros - tern a maior dificuldade
de !idar, e precisamente essa. Inversamente, saber !idar com essa problematica e uma das grandes superioridades da produ,ao de subjetividade
nos pafses capitalistas: chegar atraves da mfdia, atraves de uma serie de
sistemas muito complexos a fazer esta especie de recupera~ao permanente
dos mJcrovetores c1".subjetbm,aS' ...ingul,,~.

Se retornamos 0 exemplo que voce propae - urn grupo de a,ao
militante do tipo homossexual - veremos que tambeffi nesse caso DaD
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da para c1assifid-Io mecanicamente nessas duas categorias (molar-molecuIar). Sempre havera, necessariamente, uma certa funcionalidade que e
molar - por exemplo, 0 fato de que num momento ou noutro pode-se
cair na armadiIha de uma representatividade, ou 0 fato de militantes feministas se deixarem levar completamente pelo star-system.
No fundo, os processos de singulariza,ao nao podem ser afetados
especificamente nem num nivel macrossocial, nem num nivel rnicrossocial,

nem tampouco num nivel individual. E por isso que prefiro falar de «pro.
cesso de singularizacao", em vez de singularidade e, ainda uma vez, sem
fazer uma apologia dos processos de singularizacao, pois eles podem entrar
em toda especie de modalidade de sistemas de recupera,ao, de sistemas
de modelizacao. Toda problematica micropolltica consistiria, exatamente, em
tentar agenciar os processos de singularidade no pr6prio nlvel de onde
eles emergem. E isso para frustrar sua recuperacao pela produCao de sub·
jetividade capitalistica - seja pela grande rede dos equipamentos colerivos, seja por estruturas do tipo que voc~ evocou de reapropriacao pela
acao militante. A acao militante tambem esta exposta a riscos de mode·
lizaCao: a «alternativa·, por exemplo, pode ser uma modeliza,ao iguaImente
opressora, mas de uma outra forma. Entao, uma micropolitica analitica
das singularidades teria que atravessar essas diferentes estratifica,oes, esses
diferentes mveis.

•
Tomemos 0 exemplo do feminismo. A mvel molar, ele pode constitnir urna organiza>iio, com um programa transitorio para se proteger das
segregacoes, para reivindicar seus direitos, etc. Mas ao mesmo tempo, a
mvel molecular, a funCao de autonomia do feminismo nao diz respeito
apenas as muIheres que, se consideram feministas, mas a todas as muIheres
e, tambem, a maneira como a organiza,ao se dirige as muIheres que nao
pertencem a ela. E, e claro, diz respeito igualmente a todos os homens,
se considerarmos que tambem os homens, repito, estao mergulhados num
devir feminino. Qra, se 0 feminismo em questao. passa a .se reduzir a
~refer~ncias molares - de oposicoes binlirias capitalisticas dos sexos, e nao
so, mas, tambem, de coisas do tipo voto, ma>oes, tend~ncias - ele
perde seu carater processual (sua funcao de singularizacao). Infelizmente,
isso aconteceu COJU mnitos movimentos feminist-~s
Europa, que levaram
so urna politica de conjunto, em grande escala, 0 que muitas vezes acarretou um fundonamento de grupeIho totalmente cIassico e, em alguns
casos, ate a ada>ao de urna postuta psicanalitica dentro do grupo, 0 que
foi catastrofico.

-na

E por isso que acredito que ha um nivel nos grupos autonomos
(nivel molar) em que eles sao envolvidos por circunscricoes, entram em
rela,oes de forca, que Ihes dao urna figura de identidade. Mas, a unica
garantia de que nao transformem seus processos de singularizacao em ban·
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deira (0 que iria contra a pr6pria realidade desses processos) e tentar
preservar a fun~o de autonomia. E exatamente a1 que todo trabalho pode
ser desenvolvido: nos pontos de coexistencia desses "n" nfveis, cuja re·
la~o nlio obedcce a uma l6gica bin~tia de falsolverdadeiro & cia.

•
.3? Congresso de Cullora Negta das Americas de 1982:

PUC, SP, 25 de agosto

Jaio SUverio Trevisan - Vou colocat questoes que j~ eram bastante confusas para mim e que voc~ fez 0 favor de tornar ainda mais confusas.
Eu gostaria de aplicar 0 que voc~ chama de movimentos moleculares a
algo que conbe~o particularmente bem. Refiro-me ao movimento homossexual, aO qual esrive ligado e do qual mais ou menos me desliguei no momento em que percebi que a Unica maneira de sobreviver era justamente
atraves da absor~o dessa singularidade pelo sistema. Entlio pergunto: 0
que e que vou fazer com a minha confusao? Nao e uma questao muito
engra~ada para mim, porque envolve a minba vida particular inclusive.
E nlio e um problema que urn partido poder~ resolver. Alem disso, tenbo
a impressao de que nao e um problema exclusivamente dos homossexuais,
no Brasil pelo menos. Acho que houve em todos os movimentos que voc~
chama de moleculares um momento de defasagem com a sociedade brasileira e nao sei quando, nem por que, essa defasagem ocorreu. Sei que a
resposta para isso e muito complexa. Entlio nlio sei se 0 que estou fazenda exatamente e uma pergunta ou um vomito. Mas, de qualquer modo,
acho que se trata de um problema bastante serio, porque tenho aimpresslio de que todos esses movimentos, no Brasil, se encontram aloalmente, mais au menas, em urn beeo sem saida, e iSBa em fun~ao da re·
cupera~ao de sua singularidade, recupera~ao essa que j~ aconteceu.
GU8ttari -

Voc~

quer que eu responda alguma coisa? ..

Jolio Silverio Trevisan tao perdido assim ...

i

Eu gostaria que

voc~

dissesse que nao estou

Gu8ttari - A questlio que voc~ coloca e, por defini~lio, 0 tipo de questlio
que eu nao poderia responder a fundo: ela e da natureza daquilo que eu
chamo de uma anmse micropolftica, analise que s6 pode ser levada pelos
indivlduos e grupos concernidos. Nao acredito absolutamente em modelos
gerais que possam ser aplicados. Ou 0 modelo serve para alguma coisa
(para uma descri~ao precisa), ou deve ser deixado de lado. Se aplicamos
o modelo das rela~oes de for~as molares a um problema familial, insritucional ou grupal, verificaremos que nao ha uma oposi~ao termo a termo
dos dais vetores, molar e molecular - eIes se entrecruzam inteiramente.
Ao centratio, ate, existe sempre uma coextensividade dessas duas dimensOes: pode estar havendo uma dimensao de resist~ncia social de urn grupo
contra a explora~ao, contra a aliena~ao e contra tada espede de opressao,

1.31

e isso, ao mesmo tempo que no interior da problematica desse grupo
esteja havendo, num nivel molecular, processos microfasdstas.
Para mim, 0 problema de uma analitica micropalitica e, ;ustamente,
o de nunca usar um s6 modo de referenda. Eu posso, par exemplo, ficar
nesta tribuna pronundando grandes discursos emandpadores e liberadores
e, ao mesma tempo, ter urn investimento de poder paran6ico para me
apoderar do audit6rio, estabelecer uma rela~ao de sedu~ao falocratica, ra·
dsta e sei Ja 0 que mais. Suponhamos que eu ate me tome 0 Uder desse
grupo na luta por uma causa justa, e todo mundo me aclame dizendo
"Felix vai nos representar para tal coisa", e, paralelamente, nao ha;a urn
dispositivo para tentar analisar 0 que sao os outros tipos de investimento,
necessariamente em jogo na situa~ao, a nivel molecular. Nesse caso, 0 que
acontecera, infaUvelmente, e que as melhores inten~5es, as rela~5es de
for~a mais favodveis, vao tet, mais cedo ou mais tarde, urn encontro
marcado com uma experiencia de burocratiza~ao, com uma experiencia de
poder. E, inversamente, se os processos de revolu~ao molecular, nao forem
retomados a nivel das rela~5es de for~a reais (rela~5es de for~a sociais,
economicas, materiais) pode acontecer de eles corne~arem a girar em torno
de si mesmos como processos de subjetiva~ao em implosao, provocando
um desespero, que pode levar ate ao suiddio, a loucura ou a algo do
genero.
A analise micropolitica se situaria exatamente no cruzamento entre
esses diferentes modos de apreensao de uma problematica. E claro que os
modos nao sao apenas dois: sempre hayed uma multipliddade, pois nao
existe uma subjetividade de um lado e, do outro, a reaUdade social material. Sempre haved «n" processas de sub;etiva~ao, que flutuam constantemente segundo os dados, segundo a composi~ao dos agenciamentos,
segundo os momentos que vao e vern. E e nesses agenciamentos que con,.
vem apredar 0 que sao as articula~5es entre os diferentes niveis de subje.
tiva~ao e os diferentes niveis de rela~ao de for~as molares. 0 que se pode
dizer, a titulo te6rico, a respeito do tal grupo "homo" que voce mencionou, e que se tivesse havido urn dispositivo para tentar captar 0 que eram
os diferentes processos de subjetiva~ao em jogo - por exemplo, fenomenos de lideran~a ou de interioriza~ao dos modelos dominantes - , talvez
tivesse sido possivel evitar a implosao que voce assinalou. Em todo caso,
ja e alguma coisa poder colocar esse problema, ao inves de nega.lo sistematicamente em nome de tal ou qual ideologia - marxista, psicanaHtica,
microssociol6gica ou outra.
Joio Silverio Trevisan - Tubo bern, mas voce nao acrescentou nenhuma
pista ao meu problema ...

•
Nao ha uma 16gica de contradi~ao entre os niveis molar e molecular.
as mesmos tipos de elementos, os mesmos tipos de componentes indivi-
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duais e coletivos, em jogo num determinado espa~o sodal, podem £00donar, a nive! molar, de modo emandpador, e coextensivamente, a nive!
molecular, serern extremamente readonarios e microfascistas. A questao
micropolitica e a de como reproduzimos (ou nao) os modos de sub;etividade dominante.

Assim, por exemplo, urn grupo de trabalho comunitario pode ter uma
nitidamente emancipadora a mve! molar, mas a nive! molecular ter
toda uma serie de mecanismos de lideran~a falocratica, reacionaria, etc.
Isso, por exemplo, pode ocorrer com a Igreja. au, 0 inverso: e!a pode
se mostrar reacionaria, conservadora, a nive! das estruturas vislveis de
representa~ao social, a nivel do discurso tal como ele se articula no plano
politico, religioso, etc., ou seja, a nivel molar. E, ao mesmo tempo a nivel
molecular, podem aparecer componentes de expressao de desejo, de expressao de singularidade, que nao conduzem, de maneira alguma, a uma
poHtica reacionaria e de conformismo.
a~ao

Opor uma politica molar das grandes organiza~i5es, presentes em qualquer nive! da sociedade (micro ou macro), a uma £un~ao molecular que
considera as problematicas da economia. do desejo, igualmente presentes em
qualquer nive! da soCiedade,· naG implica uma valora~ao na qual 0 molecular seria 0 born e 0 molar, 0 mau. as problemas se colocam sempre
e, ao mesmo tempo, nos dois niveis .

•

No nive! molecular e muito mais dificil identificar 0 inimigo, pois
nao se trata, como no nive! molar, de urn inimigo de classe que vai se
encarnar num au noutro lfder. 0 inimigo, nesse caso, e algo que se encarna em nossos amigos, em nos mesrnos, em nossas fileiras, a cada vez
que a problema rernete a urn agenciamento de enuncia~ao de urn outro
tipo.
Por exemplo, uma militante feminista pode ter uma pOSl~ao, uma
pratica desalienante na re!a~ao homem-mulber, mas descobrir de repente que
ela tern urn comportamento incompadvel, microfascista mesmo, em rela~ao a seu filho ou em rela~ao a si propria. Vemos assirn que, nesse niveI,
da analise das £orma~i5es do desejo no campo social, nive! da micropolftica, nao funciona urna logica maniqueista, a partir da qual os "bons"
poderiarn fazer urn agrupamento programatico entre si para it atacar os
"maus". Nesse nivel, nunca se pode confiar definitivamente num Hder,
numa organiza~ao, num programa: e preciso, ao contrario, criar dispositivos para que a problematica esteja sempre se coloeando e se recolocando.
Nao tenbo uma £6rmula para esse tipo de dispositivo, mas tenho uma
observa~ao a fazer a seu respeito: a cada vez que, numa organizac;ao, numa
luta polftica, nos flagramos dizendo coisas do tipo: "agora temos de
determinar nossa linba; s6 depois disso e que poderemos tratar das questoes da organiza~ao"" a 'cada vez que isso estiver ocorrendo, podemos ter
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certeza de que estamos ocultando problematicas do nlve1 micropolitico.
Os problemas de organiza.iio nunca sao simples problemas de infraestrutura.

Tomemos 0 exemplo do jornal Liberation. Esse jornal tentou inventar
urn novo tipo de jornalismo, urn novo tipo de re1a~iio entre as pessoas que
trabalham no jornal e, evidentemente, entre 0 jornal e seus leitotes. Depais, progressivamente, iSBa foi se restringindo ate 0 ponto em que sobroll
urn tra~o microsc6pico como Indice dessa proposta. Era 0 que se chamaya as «notas da capista". A capista enfiava sua palavrinha, no meio

de qualquer grande
1

'I

•
"

I,

I

,

i:\

declara~iio.

Isso despertava muito Interesse, e fazia

o maior sucesso. Mas, atrapalhava muito a Iideran~a que estava se instaurando no jornal; come~aram entao a controlar as "nota5 da capista": havia
as "boas" e as "md:s" notas da capista. Ate 0 momento que acabaram

por suprimi-Ias inteiramente. E exatamente essa especie de signo, essa
especie de sintoma de uma tendencia, de urn problema que, no entanto,
pareceria secundario - e exatamente iSBa que se constitui em clemento
de aprecia~iio para a analise dos processos de subjetiva~iio, de singularidade.

•
Basta tirar os olhos, urn instante, das representa~es da politica que
a midia proporciona e examinar a que se passa no teatro dos afetos que nao querem saber de nada, que nao fazem senac seguir as gestos,
o movimento dos Iabios, as caretas, a falta de gra~a dos corpos - basta
isso para descobrir que, na maior parte do tempo, as campeaes da liberdade sao tiio despreziveis quanta as outros, as defensores do conservadorismo. E quando essa ronda come~a a funcionar ao nlvel mais baixo,
grass-root, rasteiro, e que entramos num processo possivel de valida~iio
das praticas sociais moleculares. Como urn pintor, que se desprende da
primeira visao para reavet as elementos de referenda que constituem a
verdadeira trama de sua tela. E sombrio, e perto, e quente, e granuloso,
acaba nos longes... Com a politica, .e a mesma coisa. Trata-se de uma
cena de representa~iio analitica - no sentido do teatro da crueldade de
Artaud - na qual devemos apreender 0 lastimavel que temos diante de
( nos, mas tambem a nossa volta, e ate dentro de nos. E atraves da carto, grafia das forma.aes subietivas que podemos esperar nos distinguir dos
investimentos libidinais dominantes.

•
A democracia talvez se expresse a nivel das grandes

organiza~i5es

po-

lfticas e sociais; mas eIa s6 se consoIida s6 ganha consistencia se existir
J

J

J

no nivel da subjetividade dos individuos e dos grupos, em todos esses
nfveis moleculares, novas atitudes, novas sensibilidades J novas praxis J que
impe~am a volta de velhas estruturas.
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Contra esse tipo de afirma~ao costuma-se usar 0 famoso argumento
"se a politica esta por toda parte, ela nao esta em parte alguma». A isso
eu responderia que, efetivamente, a politica e a micropolitica nao estao
por toda parte, e que a questao e, iustamente, pdr a mieropolitiea por
toda parte: em nossas rela~5es estereotipadas de vida pessoaI, de vida conjugal, de vida amorosa e de vida profissional, nas quais tudo e guiado
\. por c6digos. Trata-se de fazer entrar em todos esses campos urn novo
tipo de pragmatica: urn novo tipo de analise que corresponda, de fato,
a urn novo tipo de politica. Nos dias de hoje, qualquer problema importante, inclusive a n1vel internacional, esta fundamentalmente vinculado as
muta~5es da subjetividade nos diferentes niveis micropoliticos.

•

: I

Se desse para apontar a regra n' 1 da mieropolitiea (n' 1 e uniea),
urna especie de parilmetro do" analitica das forma~5es do inconsciente no
campo social, eu diria 0 seguinte: estar alerta para todos oS.f,~mles de
culpabiliza~ao; estar alerta para tudo 0 que bloqueia os proces.sos.<k trans"ro;:~ao' no campo silbjetivo. Esses processos de transforma~ao que se
dao em diferentes campos da experimenta~ao social podem ser, as vezes,
minimos e, no entanto, constituir 0 infeio de urns muta~ao muito maior.
Ou nao ...
Tais processos t~m sempre urn com~o problematico e, por isso, e
freqiiente tentarmos encontrar par&metros externos a nossa pr6pria experi~cia, ou conferi-Ia com outras experi~cias. Esse tipo de atitude e,
justamente, conseqii~ncia dos sistemas de cWpabiliz,a~iio, que funcionam
como fator de inibi~iio de tudo aquilo que loge das, rwundfulcias ,domi~s. Ora, essas tentativas sempre come~am em condi~s diffceis com
objetivos relativos e Iimitados a curto prazo. 0 importante e captar 0
campo de possiveis de que elas sao portadoras (sobretudo neste contexto
de mudan~as sociais e politicas que estao ocorrendo no Brasil), pois e
atraves desse tipo de metabolismo que se formam os verdadeiros vetores
de transforma~ao social. :E por essa razao que me pareee fundamental
( a pratiea de uma analitiea social da eulpabilidade.
J

•
Entrevista a Pepe Escobar, Folbetim, 5 de setembro de 1982:

Pepe Escobar -

Qual e a import&ncia de Kafka para

voc~?

Kafka e meu autor preferido. :E interessante ver ate que
ponto houve em Kafka a explora~ao de uma geopolitica e de uma hist6ria
de fic~ao cienillica. Quando ele se dirige a America, isso representa urn
certo tipo de intensidade. Quando ele se dirige a Russia, ja e urn outro
tipo. Quando ele se dirige a Africa, outro ainda. Essa cartografia pode
ser encontrada, e eu a encontro na minha pr6pria maneira de fantasiar 0
mundo. Quando eu estava nos EVA, ha alguns anos, tinha sonhos de ser

Guattari -

I

;

I

,

uma representa~ao andando em Manhattan. Kafka faz uma cartografia

~I :'1

,

mundial, geopolitica, dos investimentos afetivos, reativada por uma serie

de

informa~6es.

Para nao falar desse Kafka como uma especie de futuroque aconteceria em Praga: uma perversao burocdtica, a
possibilidade do desenvolvimento no plano social de uma maneira de exercer urn controle semi6tico sabre as popula~6es. Isto vale para todo grande

i'

logista sabre

"

T,,

0

escritor como analista da politica, das forma~oes subjetivas, das puls6es
inconscientes. Deverfamos sempre refletir sabre esse ponto, a inven{do
da vida.

I'

o
Nelson Rodrigues e a manha da micropolitica
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Em Nelson Rodrigues, ternos urn desses talentosos analistas da mi-

cropolitica que habitam a literatura. A analise dos caminbos e descaminhos do desejo J em nossa sociedade, encontram em sua ohra urn

prato cheio. Ninguem melhor do que ele e com igual sensa de humor
apreendeu as nuan~as da famflia de classe media brasileira dos anos
50, seu perfil e 0 esbo~o de sua degrada~ao - degrada~ao que, nessas
uItimas decadas, 56 fez se acentuar, a que confere a sua obra grande
atualidade. Seu texto destila uma sensibilidade privilegiada para
captar, no plano molar (plano da representa~ao), a rigidez com que
se cooservant' as formas sociais vigentes, mesma quando totalmente

desatualizadas; no plano molecular (plano da textura), 0 imperceptlvel movimento de partlcolas solapando tudo, diluindo todos os contotnos; entre as dais planas, a ausenda total de transito, a tensao
de uma polaridade, desembocando, necessariamente, numa destruit;ao
irreversiveI. As particulas, que a intenso movimento no plano mo·
Iecular nao para de agitar, nunca chegam a se articular em novas
formas sodais. Nunca se constituem novas territorios de desejo.

A famfIia implode. Mas urn alem da familia e impensavei. "FamfIia
au morte!" expressa bern

°

que seria a nosso lema se segufssemos

Nelson Rodrigues Ii risca.

~[I

Isso tudo esta registrado em seu Album de Familia. Ao folbea-Io,
ficamos conhecendo a historia de uma familia, passe a passo, em sete
seqiiencias. Cada uma delas e apresentada atraves de imagens visuais
e verbais estereotipadas, montadas por urn fot6grafo e um speaker:

,I

retratos extemporaneos da suposta estabilidade de uma tambem suposta felicidade domestica; flashes imobilizados nnm album de fotografias. Mas isso e s6 na entrada. Logo, linhas de fuga come~am a

I
,

agitar a cena, dissolvendo formas e personagens, numa velocidade
mais e mais vertiginosa, que faz com que fot6grafo e speaker fiquem
cada vez mais ridfculos em sua pretensao de ajeitar as aparencias.
Esse movimento s6 sera brecado com a mutiIac;ao, a morte (por crime

ou suiddio) e/ou

r

I

0

enIouquecimento. De'tino infernal, que torna as
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ohras de Nelson Rodrigues, como ele proprio dec1ara, "pestilentas,
fetidas, capazes, por si 56, de produzir tifo e malaria oa plateia". 21
Na derrota de urn jeito de viver, e a propria vida que acaba sempre
derrotada.

V
I

Como?

No plano molar, a realidade esta aprisionada num album de famflia.
Fora cia foto de familia 56 0 seu negativo imagimiveI: a transgressao
no incesto. Mas a proibi~ao do incesto e sua transgressao constituem
duas faces de uma mesma moeda - a moeda do triangulo edipiano.
Como diz 0 proprio Nelson Rodrigues, em Toda Nudez Sera Castigada, .. todo casto e urn obsceno". E sempre triangular a trama das
sequencias: 0 jogo consiste Duma violenta disputa em que urn personagem devera set eliminado ou subjugado, para permitir a fusaa
dos Dutros dais num desfecho incestuoso que, muitas vezes,
dec1aradamente promessa de morte compartilhada. Edipo impera em cena,
passeando em imagens 6bvias e grosseiras como a de Guilherme, urn
dos filhos, que revela a GlOria, sua irma, que ele se castrara para
nao sucumbir tenta~ao de seu desejo por ela. au ainda a de Gloria
que, ao entrar numa capela, ve no "retrato imenso de Nassa Senhor,
inteiramente desproporcionado, que vai do teto ao chao» 22 a rosto
de Jonas, sua unica paixao, seu paL As imagens edipianas sao tao
ampliadas - como e 0 caso dessa foto do pai no desejo da filha que elas vao tendo, pouco a pouco, seus contornos dissolvidos, restando apenas as graos. Mas se a transgressao, como dizfamas, parte
do destino de Edipo, a essas alturas ja fomos parar num aIem desse
destino. Edipo esfacela-se. a cumprimento da ordem a esse ponto a repeti~ao da presen~a de Edipo, tantas vezes e tao grosseiramente,
esse "6bvio ululante" 23 funciona como verdadeiro acelerador de
partfculas, que leva a uma implosao da representa~ao molar enos
conduz para 0 plano molecular.

e

e

a

e

Nesse outro plano, a realidade esta aprisionada do lado de fora da
igreja ou da casa da famflia. La vive Nona, 0 filho enlouquecido,
que, de tempos em tempos, como comenta 0 autor, solta "urn grito
pavoroso, nao humano, urn grito de besta ferida" 24; grito esse que,
segundo sua tia Rute, "nao e urn grito, uma coisa, nao seL Parece
urn uivo, sei 13 ... " 25, "rondando em torno da casa como urn cavalo
doido ... ». 26 De Nond s6 conhecemos a. voz. Sua unica imagem e a
de uma foto tirada urn dia antes de seu enlouquecimento, quando,
segundo Nelson Rodrigues, ele causou panico ate ao imperturbavel
fotegrafo, demonstrando "hostilidade para com 0 conceituado profis21. N. Rodrigues, in Dionysos, n. 1, revista publicada pelo Servir;o Nacional de Teatro, out. 1949,
citada por Sabato Magaldi in N. Rodrigues, Teatro Completo, vol. 2, Nova Fronteira, Rio 1981,
Introdul;ao", p. 13.
22. N. Rodrigues, Teatro Completo, vol. 2, Nova Fronteira, Rio 1981, "Album de Famflia", p. 87.
23. Expressao inventada peto pr6prio Nelson Rodrigues.
24. N. Rodrigues, Ibidem, p. 58.
25. N. Rodrigues, Ibidem, p. 58.
26. N. Rodrigues, Ibidem, p. 59.
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sional» . 27 Na voz de Non6 tra9l-se uma linha de fuga, onde a familia
e seus personagens, sua forma e suas signifiea,oes, se desfazem. Mas
os ruidosos e insistentes uivos de Non6, que nao param de perseguir
palco e plateia, nunca chegam a constituir urn campo de desejo.
E puro desmanchar-se. E selvageria.
Os pianos nunca sao traballiados um pelo outIO: no molar, permanecemos, inflexiveis, no desumano da submissao; no molecular, no
subumano de um devir aninai. A 16giea da rela,ao entre os pianos
e a de uma oposi~ao binaria entre ordem e CJ!OS, inconciIiaveis. Nesse
tipo de economia, a vida, osciIand;'-entre o;dois p610s, s6 pode
mesmo acabar derrotada. Impossibilitada a cria,ao de territ6rios de
desejo, a vida se perde em becos sem saida. No plano molar, a transgressao, unico movimento imaginavel, gera culpa e, conseqiientemente,
mutila~ao, crime ou suicldioj no plano molecular, 0 desmanchamento,
que nao desemboca em coisa alguma, gera eniouquecimento.
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A fatalidade da op,ao entre esses dois hecos sern saida nos persegue a pe,a toda, encamada no contraponto de duas especies de materia sonora que, desde sua entrada em cena, numa das primeiras
seqiiencias, ate 0 final, irao, como 0 cora grego, pontuar toda a trama.
De um lado, lado do fundo da casa de familia, ouvem-se incessantemente os gemidos de agonia do parto mal sucedido de uma adolescente, que Jonas engravidou. E uma voz ressentida, que culpa a
familia por sua dor; enquanto que, ao mesmo tempo, e tambem II
familia que ela reivindiea sua salva,ao.1Materia sonora reterritoriaIizada na familia, unica morada possivel da Iinguagem nesse dralIlJl.
Do outro lado, lado de fora da casa de familia, as gargalhadas, o~
gritos e os uivos de Non6. Pura materia sonora desterritorializada,
um alem da Iinguagem. De um lado, 0 peso do gemido neur6tico edipiano da amante, cujo destino e a morte. Do outro, a leveza do riso
de Non6, cujo destino e 0 eniouquecimento. Dois extremos, p610s
entre as quais oscUa a movimento que permeia a trama.
A voz do speaker, a terceira do cora, estirada entre a voz rouca
da transgressao e a voz selvagem do eniouquecimento, e uma voz
esvaziada: a presen,a de Edipo repetindo-se e acentuando-se numa
acelera~ao cada vez mais vertiginosa faz com que, a cada aumento
de velocidade, um personagem morra, a familia se desfa~a mals um
pouco, ate que a pe~a termine par urn fio, tenue fio sonoro, esquizo,
que escapa II signifiea,ao. Vivo de Non6, fiIho selvagem que Dona
Senborinha, a mae, val encontrar numa promessa de incesto... E e
com isso que ficamos.

Nelson Rodrigues causa mesmo mal-estar. 0 humor e a aenidade
com que conduz sua an:f1ise micropolftica desestabiIiza a confortavel
Zl. N. Rodrigues, Teatro Completo, vol. 2, Rio, Nova Fronteira, 1981, Album de Famflia-. p. 9'.
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redu~ao

da realidade a uma representa~ao. Representa~ao de um reo
gime (socio-politico, amoroso, subjetivo au outro qualquer), que nos
da a ilusao de que tal realidade possa ser «resolvida" ou «dirigida",
sob os auspidos da consdenda. lIusao de que, no final, tudo acaba
se ajeitando. Nao sera esse soubo de fadlidade que estaria encarnado
na monocordica voz do speaker (voz da opiniao publica, segundo 0
proprio Nelson Rodrigues) ou no estupido olbar do fotografo, que
se torDa nosso olliar, ao folhearmos, espectadores, as paginas desse
album de familia? E esse sonho feliz que 0 mordaz Nelson Rodrigues
vem ferir, analista de mao cheia que e ...

o
a. Luta de classes & autonomia

a questionamento do sistema capitalistico nao e mais apenas do dominio das lutas politicas e sodais em grande escala, mas tambem de tudo
aquilo que agrupei sob 0 nome de «revolu~ao molecular". E evidente que
a revoluc;ao molecular nao se restringe as minorias, mas a todos as mo~
vimentos de indivfduos, gropos, etc. que questionam 0 sistema em sua
dimensao da produ~ao de subjetividade.

•
I
\

\

Se aceitamos a hirOtese de que 0 CMI se sustenta tambem atraves
do controle da produ~ao de subjetividade, somos obrigados a constatar
que as antagonisrnos sodais, que antes s6 eram circunscritos aos campos
economicos e politicos, encontram-se deslocados. Nao se trata mais de nos
reapropriarmos apenas dos meios de produ~iio ou dos meios de expressiio
politica, mas tambem' de sairmos do campo da economia politica e entrarmas no campo da economia subjetiva.
Nesse sentido, as problematicas da subjetividade vao se colocar em
termos totalmente diferentes daqueles do marxismo. Para

0

marxismo, as

questoes do desejo, da arte, da religiao, da produ~ao das ideias, etc. sao
do dominio de uma superestrutura, que depende dialeticamente das infraestruturas produtivas. Mas a partir do momento em que e exatamente no
seio dessas infra-estruturas produtivas que se encontra J e cada vez com
maior importatlda, a prodtwao de subjetividade, e impossivel manter a
oposi~ao infra versus superestrutura. E impossive! nos restringirmos a urna
leitura da economia politics para compreender e questionar 0 CMI.

"

Ii

•
Parece-me que os prindpais fatos historicos atuais do planeta nao
podem ser explicados apenas em termos de rela~oes estrategicas, de determina~oes s6cio-econ6micas, etc. Sem duvida, esse tipo de determina~ao
continua existindo. E obvio que os antagonismos sociais fundados nas reo
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la~6es

estrategicas de for~a - re1a~6es de c1asse, de casta, etc. - noo
desapareceram, e dependem de nlveis espedficos de anaIise e de refer~n
da. As abordagens a partir das contradi~6es econl>micas e sodais permanecem validas. Mas esse tipo de teatia nao explica muitos fenomenos, as
vezes apaixonantes, as vezes catastr6ficos. EstOll pensando, por exemplo,
na emerg~nda de uma serie de fenl>menos religiosos com um potencia! de
Iuta extraordinario, no Ira, no Afeganistao au na PolOnia. Para compreen·
det tais fenomenos, e necessaria considerar as problematicas da economia
do desejo, pais, caso contrada, estaremos carrendo 0 risco de deixar essa
economia set manipulada peIas tendencias rnais conservadoras - pot exempIo, tendeneias que existem no seio do episcopado, seja ele progressista,
marxista au burocrata ...

'i

!

•
Entrevista a Sonia Goldfeder, Sao Paulo, 31 de agosto de 1982:
Sonia Goldfeder -

!....:.' .. ,

'~I

.,"0'
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,
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,i
,.....

Como

voc~

se coloca, hoje, diante do marxismo?

Guattari - Eu nunca pertenci a nenhuma religioo, nunca fui batizado,
nao sou catoIico, nem marxista, nem anarquista, nem freudiano nem nada.
Isto posto, continuo a utilizar ideias, maneiras de fazer funcionar as ideias,
de tudo quanto e tipo de te6rico, em particular de Marx. Marx foi um
genio extraordinario que leu a hist6ria, a economia, a produ~ao de subje~
tividade de uma maneira inteiramente nova. 0 que e paradoxa! e que se
fez dele, em seguida, uma salada terrlve1, uma salada universitaria execravel. lsso faz parte do poder de recupera~oo, de reterritorializa,ao do que
ha de mais extraordinario como muta~ao no mundo. 0 que alias nao e
nenhuma novidade. Se voc~ tenta dedfrar atraves dos Evangelbos a tematiea de Cristo, e cfepois ve no que deu ... e a mesma coisa. Voce percebe
onde eu quero chegar? Para mim, incontestave1mente, 0 que e fundamental e urn questionamento, uma crftiea radical da rela~ao entre a teotia
(tal com e expressa nos livros e ensinada nas escolas) e a maneira como,
concretamente, voce a utiliza, discute, articula, a maneira como voce a
situa numa realidade concreta.
A maneira como se utiliza 0 marxismo hoje e infame, eIa serve para
empreendimentos de redu~ao, para manique1smos que esmagam exatamente
as revolu~6es moleculares. Entretanto posso ver como, para certos problemas, e possive1 utilizar 0 pensamento de Marx. Eu ditia a mesma coisa
em re1a~ao ao pensamento de Freud. Tambem a maneira como os psicanalistas utilizam 0 pensamento de Freud me revolta. E, no entanto, eu

sei que no pensamento de Freud ha coisas surpreendenres, de uma diaIetiea, de uma juventude e de uma vitalidade, que nos fornecem verdadeira~
golfadas de oxig~nio. Quando se observa a maneira pela qual se faz fundona" 0 pensamento de Marx e 0 de Freud nas universidades, da vontade
de sair correndo ...
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Mesa-redonda no leBA, Salvador, 13 de setembro de 1982:
Na verdade as pessoas aqui nessa reuniao tern desejos e anseios
muito diversos. Sao pessoas de c1asse media majoritariamente (elas poderiam ser chamadas de "brancos baianos"). E!as tem condi~oes de discutir questoes como estas da singularidade, do direito a individualidade,
pelo fato de nao estarem diretamente oprimidas por um grupo sodal, ou
Pergunta -

por urn grupo racial como nos, negros, estarnos. Elas vivem urna vida na

qual nao tem que enfrentar uma luta desigual para satisfazer suas necessidades elementares, como alimenta~ao) habita~ao sobrevivencia mesma
- e ate 0 lazer. Mas, para nos negros, essa discussao e sem sentido.
E nao so para nos. No Brasil, temos ainda problemas coletivos as quais
so a discussao mais profunda de toda uma estrutura que as esta determinando pode nos ajudar a resolver. S6 enrao, quando tivermos adquirido
a tranqiiilidade de ter casa, comida e urn aceSSQ maior a propria tecnologia, a pr6pria forma de organiza~ao da sodedade que 0 branco criou e
impos ao mundo,

e que

vamos poder discutir mais essas caisas que estao

sendo levantadas aqui.
Guattari -

Antes de mais nada, volto a insistir na ideia de que os pro·

cessos de singularizac;ao -

no sentido em que emprego esse terma -

. nada tem a ver com a individualidade. Ate pelo contrario: a individuali" dade e eleito de alienartio daqueles processos. Bem, a meu ver 0 problema "
da tua coloca~ao e 0 de estabelecer uma relartio entre as problematicas

(
(

a

relalivas
fome e aquelas relalivas ao desejo} naG em termas de ((e .•• e!/)
mas sim de ((OU . . . DU E justamente essa alternativa - movimento ou
N

•

militaneia tradieional -

que

e preciso

tentar desmontar. Considero neces-

sario sair dessa 16gica que opoe as possibilidades de singulariza~ao no
campo do desejo as possibilidades de uma politica capaz de enfrentar 0
poder de Estado, os grandes corpos sodais constitufdos.
Tocla a questao esta no fato de que se nos referirmos unicamente
aos fenomenos de revoluc;ao molecular ~ poderemos, sem duvida, nos esforc;ar para transformar nossa vida pessoal (por exemplo, a relac;ao com
o carpa, 0 tempo, a musica, 0 cosmos, 0 sexo, 0 meio ambiente), e ate
nos organizar em grupos de convivencia para sait dos modelos dominantes.
Tuda issa me parece absolutamente essencial para escapar aos illJ~~s

modelizantes da subjetividade capitalistica.. E isso pode, sem d6vida, ir
muho "longe. Por exemplo, na Alemanha, em certos centros urbanos, esse
assumir da vida cotidiana e algumas vezes altamente elaborado. Mas esse
e apenas urn lado da hist6ria. E claro tambem que nao e atraves disso
que se podera transformar 0 fato de que, na Alemanha, uma parte considedvel do produto naciona! bruto e desperdi~ado na produ~ao armamentista. Assim como nao e atraves disso que se vai transformar a fato de
que regi6es inteiras do Terceiro MUrdO se encontrem devastadas pelo
mercado capitalista de materias-primas E evidente que coisas como a mi141
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sena existem e que, para lutar contra isso, nao basta a afirmac;ao de movimentos moleculares. E a redproca tambem e verdadeira: urn movimento
molecular nao poderia sobreviver durante muito tempo sem estabelecer
uma politica em rela~ao as for~as existentes, aos problemas econl>micos, a
'mldia, etc.
Entao, vemos que existe urn caminho consideravel a ser percorrido
entre os problemas da economia social do desejo, e aquilo que precipita
centenas de milhares de homens numa miseria terrive1, num desespero
total. Mas devemos tomar cuidado para nao cair no raciodnio classico que
consiste em dizer: "born, entao, vamos primeiro resolver 0 problema do
poder das elites capitaHsticas, e s6 depois a gente trata dos problemas
do desejo, pois ha prioridades". As moquinas controladas pelo capitalismo
(atraves das revolu~aes rob6ticas, informaticas e telematicas) tendem a
transformar radicalmente as rela~aes de for~a, a marginalizar, cada vez
mais, setores consideraveis de popula~ao - ramos da produ~ao, regiaes e
ate palses inteiros. As formas de resist~ncia a subjetividade capitaHstica
estao cada vez mais ameac;adas pelo desenvolvimento desse maquinismo,
e isto esta no pr6prio coraC;ao da crise mundial. Por isso mesrno as questoes de revoluC;ao molecular tendem a nao ser mais questoes marginais.
As problematicas das antigas marginalidades estao, de algum modo, conectadas a todos esses processos de marginaliza~ao.

', .. ,

'~d
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Tudo isso para voltar aquela ideia de que as formas tradicionais de
militancia tenderao cada vez mais a serem incapazes de responder nao s6
as problematicas dos grupos marginais, como rambem aos problemas fundamentais da maioria da sociedade.

•

I
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Reuniao com grupos de minorias, Olinda, 15 de setembro de 1982:

If~"':

Comentario - 0 movimento organizado homossexual no Brasil e urn movimento de elite, intelectualizado, de universitarios. Gente como travestis,
bicbas pobres, Hcarn marginalizados.

,

I· .. ·'
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S6 0 GGB (Grupo Gay da Babia) - 0 maior grupo de atua~ao bomossexual no Brasil - tern urn trabalbo bastante massiHcado nao s6 no
melo de travestis como tambem de homossexuais de rua. Ja 0 grupo de
Recife, 0 GATO, e bastante diferente em termos de atua~ao, mas tambern teve urna refIexao acerca da origem social das pessoas. Pensar nossos
Iimites de classe - eramos na maioria oriundos de classe media, com
excec;aa de alguns travestis - nos levau a ter uma atuac;ao em outros
setores sociais. Par exemplo, passamos air, cada urn par sua conta, discutir homossexualismo com as pessoas de periferia, com grupos de maes, etc.
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Comentario - Eu queria colocar algo sobre 0 movimento dos negros.
o movimento aqui em Pernambuco cO muito s6 de negros bonitos, univetsitarios, segregando os negro. feios e pobres, do mesmo jeito que somos
segregados pelos brancos, por nossa pobreza e nossa cor. 0 movimento foi
criado aqui por esse tipo de negro, que eu chamo "os de pele escura",
os quais, na realidade, sao brancos. E a minoria negra que consegue comprar urn livro para ler, ir a universidade. A proposta inicial nao era essa
de congregar s6 negros chiques. A proposta era de dar apoio aos negros
em situa~Oes como a de rejei~ao no emprego por causa da cor - 0 que
acontece freqUentemente. Quando isso ocorresse a pessoa informaria 0 grupo, que por sua vez poderia divulgar 0 fato na imprensa. Mas acontece
que a preocupa~ao nao cO muito essa, e sim mostrar que cabelo negro e
bonito, desfilar pelas ruas com aquelas roupas "afro" lindfssimas (isso
para quem pode comprar ... ). E 0 movimento foi diminuindo. Agora se
esta querendo voltar aquela proposta inicial, mas existe ainda muita dificu1dade em se chegar tealmente ao negro marginalizado ...
Comentario - E aborrecedor esse tipo de discurso de dasse media que
fica cultivando a rna consciencia, a auto-acusa~ao e a culpa, e valorizando
exdusivamente 0 problema da miseria, ainda que a pobreza atinja, aqui
no Nordeste, propor~oes gigantescas. E verdade que no Nordeste, dada
a estrutura social, a classe media e rnuito menos numerosa, mas nao e
por issa que as minorias, oriundas dessa dasse, nao tern direito de se
organizar em fun~ao de sua pr6pria situa~ao, de ter suas reivindiea~oes,
de expressar seus interesses. Essa recusa nao e nada saudavel: a gente
pende para urn lado, e perde alguma coisa que tambem e real. A condi~ao
da mulher, por exemplo, a falta de espa~o para sua expressao profissional, individual, existencial, e uma realidade, e isso independentemente da
classe social. Alem disso, essa e uma realidade ainda mais chocante no
caso do Nordeste, onde a cultura faz com que 0 espa~o da mulher seja
menor do que em outras realidades mais metropolitanas, pelo menos no
Brasil.

,

Comentario -

Com urn grupo de mulheres do Recife e Olinda -

0

SOS

- , nem todas oriundas do movimento feminista, tivemos uma experiencia

de auto-exame ginecol6gico, junto com grupos de mulheres da periferia.
Discutlamos questoes do conhecimento do corpo, da tela~ao sexual, da tela~ao homem/mulher, da rela~ao com 0 prazer, da frigidez - enfim, questOes que tocam a vida de todos n6s. E se constitula urn espa~o, antes
inexistente, de intimidade entre mulheres, 0 que e muito importante. Esse
trabalho corporal acabou se revelando como uma brecha mais real de aceita~ao nossa pelas camadas populares. Muito estranhamente, foi esse trabalho que possibilitou a saida (pelo menos para mim, que estou militando
no movimento feminista ha quatto anos) dos meus limites de dasse media. .. A gente nao tinha acesso aos meios de comunica~ao de massa, e
era diflcil quebrar 0 preconceito em rela~ao as feministas de que "femi-
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nista e sapatao", au "nao gosta de homem"J etc. Ate que esse trabalho
com a corpo possibilitou a cantata com mulheres de outros universos
s6cio-economicos. A esquerda local dizia que essas questoes de corpo e de
sexualidade nao interessam a mulher do povo. No entanto, foi exatamente
esse trabalho que possibilitou urn cantata afetivo com essas mulheres e,
mais que isso, nos mostrou claramente que as problematicas da realidade
naD se reduzem a uma questao de classes.

•
Mesa-redonda com alguns candidatos do PT as elei,6es para a Camara Municipal e Esudual de Sao Paulo, 2 de setembro de 1982:
Pergunta - Gostaria que voce falasse urn pouco da proposta da campanha
"Desobede,a" de Cary Koltai, candidata a vereadora pelo PT. 0 que propornos e unir uma coloca\30 de elementos do cotidiano com reivindica\oes
mais gerais, levantadas pela cIasse operaria. E, por essa razao somos, fiuitas vezes, tachados de pequeno.burgueses par outros companheiros do
partido ...
l

'! '
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Guattari - Estou com vontade de defender duas teses opostas. A primeira
seria que na evolu,ao do proletariado, na evolu,ao da for,a coletiva de
trabalho, tal como se encontra integrada na produ,ao moderna, ha toda
uma modeliza,ao do trabalhador. Ha toda uma ideologia de valoriza,iio
do trabalho que nao leva em considera,ao que essas condi,6es da evoIw;ao do proletariado acarretaram justamente uma imensa recusa do trabaIho. Nao do trabalho social enquanto tal, nao do trabalho de autovaloriza\ao social - 0 trabalho que, efetivamente, serve para alguma coisa
na sociedade - , mas do trabalho inteiramente absurdo tal como de controle social, de fabrica\ao de armamentos, de destrui\ao do meio-ambiente
ecol6gico, etc. E em torno dessa recusa, constituiu~se urn outro tipo de
c1asse operaria (ou de c1asse niio-operaria) - c1asse de desempregados
au cIasse de i marginatti, como se diz na Italia (todas essas pessoas que
niio trabalham porque niio tern trabalho, ou porque simplesmente niio
querem trabalhar, ou, ainda J que trabalham sem trabalhar, porque esse
trabalho niio Ihes interessa). No entanto, essa ideologia de valoriza,iio do
trabalho, que existe no seio do proletariado J faz com que este nao leve
em considera~ao nada do que pare\a ser esse outro tipo de cIasse operaria.
Isso, no movimento operatio, traduz-se pela presen~a de uma especie de
axioma que atravessa toda a hist6ria do movimento, axioma segundo a
qual os militantes revolucionarios devem ser as melhores no trabalho. Ora,
encontramos exatamente esse tipo de axiomas nos textos do PT: ha uma
cIausula (nos estatutos, se nao me engano) J extremamente tradicional J que
prega que os militantes do PT (nao e dito assim, mas da no mesmo)
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devem ser bons trabalhadores". Por isso me parece que 0 que voces
estao fazendo nessa campanha "Desobede~a" talvez nao seja nada de
marginal nem de minoritario, mas alga que esta relativamente na frente
do ponto de vista da tomada de consci~ncia de urn processo geral de marginaliza~o, que tende a atravessar cada vez mais 0 conjunto das camadas
sociais do pals. Eu, inclusive, ligaria essa abordagem de voces a tomada
de consciencia que se deu particularmente no movimento de Autonomia
na Italia, 0 qual encarnou uma nova figura do trabalhador.
(l

Agora you defender a tese contrada. Se essa corrente "Desobede\a"
consiste em inc1uir na plataforma unicamente palavras de ordem de recusa,
que nao correspondem absolutamente (ao menos, em sua forma de expres~
sao) aquilo que pode ser compreendido, sentido e ouvido pelas grandes
massas da c1asse operaria, do campesinato, dos trabalhadores do setor
terciario, etc., estamos talvez correndo a risco de desembocar num corte
radical. Alias, tambem nisso voc~s estariam pr6ximos da Autonomia Operaria. A forma de expressao desse movimento, assim como sua pratica,
estavam isoladas em rela~ao a compreensao global das classes populares,
das classes operatias na Italia. E verdade que isso nao ocorreu com 0 con~
junto das correntes de Autonomia. Rouve toda uma corrente que foi cha~
mada de "autonomia desejante", como os movimentos de Bolonha em
torno da Radio Alice ", ou os fndios Metropolitanos de Roma, que sempre recusaram essa especie de "guetoiza\ao", de confinamento. Essas correntes talvez tivessem raZ30 no fundo, mas acabaram se dobrando sobre
si mesmas, apresentando~se como tribos totalmente estrangeiras em rela\ao
ao conjunto do campo social. 0 que acabou acontecendo foi uma repres~
sao terrlvel par parte do poder, repressao, alias, amplamente apoiada pelos
partidos de esquerda, a come~ar pelo Partido Comunista, na medida em
que mantiveram, 0 tempo toda, uma paHtica de ofensiva contra esses movimentas.
Agora, uma vez colocadas essas duas teses, farei uma pequena pirueta
dialetica: evitar esse tipo de destino que assinalei, lembrando 0 exemplo
da ItaIia, dependera da capacidade dessa corrente au de movimentos desse
tipo de encontrar seu meio de expressao nas Iutas atuais, e de servir
como catalisador de uma tomada de conseieneia muito mais ampla. Sair
dessa pOSir;ClO de bode expiat6rio, que esta sempre nos fazendo correr 0
risco de cair nessa especie de 16gica infernal que conduz algumas correntes
a a~6es totalmente isoladas, a a\oes de luta armada, a a~oes de afirma~ao unicamente a nive! dos meios de comunica~ao de massa, etc. a~6es
que acabam fazendo 0 jogo dos grandes meios de repressao. Estou pen~
sando partieularmente no que aconteceu em movimentos como os das Bri~
gadas Vermelhas, au a Prima Ligna.

28. cf. "Milh6es e milh6es de Alices no ar", in F. Gualtllri, Revolufiio Molecular Politicas do Dese;o. Brasiliense, Sao Paulo 1981, p. 56 a 63.
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Pulsafoes

•

Seria i1us6rio pensar que h~ qualquer especie de semelhan~a entre
os movimentos sodais que chamamos de aut6nomos na Europa, nos Estados Unidos e na Am~rica Latina. Formalmente at~ d. para se enconrrar
alguns ponros em comum, pois freqiientemente ~ a mesma Iinguagem, 0
mesmo estilo. Mas, depois de um mes de Brasil, circulando em diferentes
meios, ereio que se trata de coisas profundamente diferentes. Tudo 0 que
se desenvolveu na Europa enos Estados Unidos no prolongamento daquilo que se chamou a »nova cultura» dos anos 60, era caracterizado
geralmente pot' urn corte entre as meios pequeno-burgueses, marginais,
dissidentes, etc., e as grandes lutas sociais. Nos Estados Unidos, ~ verdade, isso ficou mascarado, enquanto havia grandes movimentos de luta
contra a guerra do Vietiia, que serviam, talvez urn ponco artificialmente,
de ponte entre esses diferentes movimentos (na Fran~a, algo de semelhante
ocorreu depois da guerra da ArgeIia). Mas logo ap6s a guerra do Vietna,
todos esses movimentos se dispersaram, e 56 as movimentos sociais "profundos", tais como as dos negros e dos porto-riquenhos, se recompuseram.
Quanta aos outros, ficaram limitados setorialmente. As feministas, por exem-

",.f
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plo, desenvolveram sua pr6pria area de a~ao e algumas vezes suas ideologias estavam muito desvinculadas do campo social. Os ecologistas continuaram em alguns casos a fazer movimentos amplos, mas seu impacto polItico
sempre foi extremamente dispersivo, e mnito freqiientemente recuperado
pelo pr6prio poder de Estado e pelos partidos de esquerda tradicionais.
Tudo isso para dizer que, em minha opiniao, 0 que se passa, hoje,
no Brasil e de uma natureza totalmente outra. Ha lutas pela instaura<;ao
de uma democracia poUtica, lutas da classe operaria para a afirma~iio de
direitos totalmente elementares - direitos ha muito reconhecidos em palses
industrializados - lutas do campesinato (se e que se pode falar em campesinato), setores que vivem em condi<;5es de miseria absolutamente extraordinarias e criam todo um movimento amplo na sociedade brasileira.
A esses vem se juntar sensibilidades particulares e singulares, desde as
sensibilidades de movimentos de grupos minoritarios ate as de pessoas
que se preocupam em transformar sua reIa~ao com a alimenta~ao, com 0
corpo e com

0

espac;o.

Em outras palavras, me parece que ba uma situa~ao totalmente diferente da que se deu na Europa, sobretudo na Fran~a, em 68. Eu me
lembro daquela manifesta~ao enorme de estudantes indo para as fabricas
da Renault e se chocando com as grades da empresa, grades que nao
tinham sido colocadas pelos patroes, mas pelos sindicatos, pelo Partido
Comunista e tamb~m, ~ preciso reconhecer, por uma grande parte da pr6pria classe opedtia.

r

Voltando para a questao inicial, acho que ~ preciso, ao inves de buscar
tentar diferenciar a montagem especifica das lutas que podem
se organizar em cada contexto. Isso me faz pensar que nao s6 ha diferen~as radieais entre aquilo que est. se passando na Europa e 0 que se
semelhan~as,
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passa no Brasil, mas tamb6n que e preciso muito cuidado para nao falar
no Brasil de urn modo geral, pois a simples viagem que fizemos durante
estes POllCOS dias me sugere que nao ha urn Brasil, mas varias, e que a
percep,ao desses problemas no Nordeste, por exemplo, e muito diferente
da percep,ao que pode existir em Sao Paulo ou no Rio.

b. Estado & autonomia

o Estado cumpre urn papel fundamental na produ,ao de subjetivi, dade capitalistica. E urn Estado-Mediador, urn Estado-Providencia, pelo
qual tudo deve passar, numa rela,ao de dependencia, na qual se produz
\ uma subjetividade infantilizada. Essa fun,ao ampliada do Estado - muito
mais abrangente do que os poderes administrativo, financeiro, militar ou
policial - se realiza, por exemplo, atraves de urn sistema assistencial aquilo que nos EUA e chamado de well fare state. E urn sistema de
"salarios diferidos"; urn sistema de subven~oes que fazem com que a grnpo se auto~regule, se autoforme, se autodiscipline; urn sistema d~ informa.;ao, de exame, de cantrale, de hierarquia, de promoc;ao; etc. "0 Es~
tado e esse canjnoto de ramificac;oes, essa especie de rizoma de iAstitui(
c;6es que denominamos "equipamentos coletivos". E por essa razao que
o Estado pode falar, sem medo, em descentraliza,ao. E tambem por essa
razao que programas partidarios podem incluir, sem medo, propostas de
autogestao. Na Fran,a, por exemplo, os partidos politicos e os sindicatos
sao todos subvencionados pelo Estado, em rela,6es completamente contratualizadas.

I

Toda a perspectiva dos capitalistas, e tambem dos partidos socialistas
classicos e/au marxistas - e ace1erar esse processo de entrada nos
fluxos capitalfsticos, promover 0 "progresso", segundo uma cetta concepc;ao. Para eIes, e muito importante que essa func;ao de Estado se desenvalva, au seja, que se incrementem as equipamentos coletivos cIassicos,
como os que existem na Europa. Quanto aos problemas de mudan~a da
vida cotidiana, da economia do desejo, esses sao para depois. Mas a Hist6ria nos mostra que esse corte nao e absolutamente pertinente: a con~
cep,ao da luta social em diferentes etapas desemboca no fato de que a
problematica da recomposi,ao de urn tecido social, a problematica da autogestao e da valoriza,ao social, e sempre retardada, sempre adiada. 0 que
acontece e que essa func;ao de subjetivac;ao capitalistica, esses equipamen~
tos de Estado que se irtstauram no conjunto do campo social, se fazem
em proveito das novas castas burocraticas, das novas elites que nao tern
a menor inten,ao de se despojar de seu poder.
Insisto no fato de que isso nao se da apenas em rela,ao as fun,6es
produtivas. E tambem ao Estado-Providencia que nos referimos para saber
se vamos au nao ttansar, com quem e como, se devemos au naa ama~
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mentar e de que jeito. Essa

fun~iio

infantilizadora do poder de Estado

se da a urn Dive! extrernamente miniaturizado, que nao se limita ao es-

I

! I
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quadrinhamento do sodal e do comportamento. Essa modeliza~iio atinge
tambem as representa~6es inconsdentes. Ai talvez resida a diferen~a desta
concep~iio em rela~iio Ii concep~iio althusseriana dos «aparelhos ideol6gicos
do Estado": a meu ver nao se frata 56 desses equipamentos vislveis, encar~
nados na sodedade. 0 Estado tambem fundona a um nivel invisivel de
integra~ao.

o

•
Estado assistendal come~a pela organiza~iio de uma segrega~iio que

empurra, para fora dos circuitos economicos, uma parte consicleraveI da
populat;ao. E num segundo momenta ele vern sacotter, vern dar assistencia
a essa popula<;ao, mas com a condi<;ao de ela passar por esse sistema de
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controle. S6 havera uma verdadeira autonomia, uma verdadeira reapropria~ao da vida, na medida em que os individuos, as familias, os grupos
sociais de base, as grupos sociais primarios forem capazes de escolher por
si proprios 0 que querem como equipamentos em seu bairro. Portanto
trata-se de assumir a gestao dessa problematica, sem ficar toda hora pedindo subven~iio, pedindo atribui~iio de um posto de psic610go disso ou
de psiquiatra daquilo, pedindo um equipamento padronizado que 0 Estado
vem construir em tal ou qual lugar.
Imaginemos urn roteiro de fic<;ao cientifica em que as forma<;oes de
esquerda conseguissem tomar 0 poder no Brasil. Nesse caso, a rneu ver J
seria precise colocar-Ihes desde ja a questao: "a intenc;ao de voces e de
assurnir urn carninho rnodernista it la europeia?" Isso significaria que todos
aqui teriarn excelentes salarios, status e equipamentos muito bern feitos.
Mas significaria tambern que todos se tornariam operarios de uma rna-

quina para produzir modos de

subjetiva~iio

absolutamente esmagadores .

•
(
Se a coexistencia desses dais tipos de objetivo - a afirma~ao de pro'. cessos de autanarnia e a existencia de grandes rnaquinas de luta - continuar
impedida, tenho a impressao de que, infelizrnente, vaa ser sempre as mesrnos

tipos de

forma~iio

politica -

sejam elas de direita ou de esquerda -

que

estarao na gestao das grandes problemas e que se ocuparao de todas as
minorias. Confarme for, essas forma~oes poderao ate dizer: "fiquem tranquilos, a gente da urn jeito nessa questao das minorias)J; e varios Ministerios surgirao da noite para 0 dia: urn dos negros, urn das muIheres, urn
dos loucos e por al vaL Digo isso porque e urn pouco assim que as
coisas estao acontecendo na Europa neste momento. Ternos personagens
de Ministerios que poderiamos chamar de.« Seohor Droga ", Senhora Condic;ao Feminina l>, Senhor Ecologia ", etc.! As marginalidades tern ~te urn
estatuto. Mas e exatamente esse reconhecimento que as faz entrat em
lC

lC
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equipamentos coletivos e seus equivalentes, e as torna, em cettos contex-

~

tos, agentes da produ~ao de subjetividade capita1fstica. E isso, frequentemente, em condi~6es de uma surpreendente ambigiiidade. E verdade que
a gente DaD conseguiu inventar uma estrutura pol:itica que seja capaz de
desenvolver esses dais tipos de luta 30 mesffia tempo; e e por isso, a rneu
ver, que as movimentos, no essencial, se esvaziaram.
E por essa razao que insisto em que, se as minorias de tada natutadas as pessoas que
reza, as marginais, as trabalhadores precarios recusarn as modos de vida, os modes de disciplina vigentes - ficarem

esperando, gentilmente, que
\ . socialista) venha trazer-lhes

0

poder de Estado (seja eIe capitalista ou

solu~oes,

estaremos corrcndo 0 risco de es~
\ petar por muito tempo; estaremos carrendo a risco de chegar de novo a

fen6menos de desmoraliza<;ao de tada essa parte vital da sociedade, estarernos carrendo talvez urn risco piar ainda: ver a situ3\ao dar uma virada
tal que uma direita, mais extrema do que a que conhecemos, tome a

poder. E ela saber. muito bem como mante-Io.

•
Como fazer para que se mantenham os processos de singulariza<;ao que estao quase na tangente do incomunica.veI -

num pedodo de cam-

panha eleitoral? Enfiamos nossa singularidade na urna? No vota? Ela
escorregaria dos dedos. .. E, no entanto, e obvio que se queremos derrubar este tipo de regime reaciomtrio e estupido - que tern a pretensao

de fazer a gestao de uma sociedade, de uma ordem social, segundo um
conhecimento das leis que regem a economia e a poHtica ......:...., se queremos
afrontar esse tipo de obstaculo, nao vai ser fazendo poesia no nosso cantinho, ou ajeitando espacinhos homossexuais, onde possamos estar numa
boa, ou inventando f6rmulas alternativas de educa~ao para crian~as, e
assim par diante. Podemos juntar todas essas coisas, mas nem assim canseguiremos derrubar 0 poder no Chile ou em outros lugares. Nesse caso,
estaremos expostos ao risco de que haja urn isolamento radical e defini~
tivo das pessoas que se interessam peIo simples fate de estarem na terra.
E ja e muito singular estar oa terra, ter que viver, ter que morrer, ter
que se reproduzir, ter que se situar no mundo sem ficar prestando contas

para

0

l
I

Estado, sem depender dele para saber como pensar, como falar,

como trepar. .. Estaremos expostos ao risco de haver uma separa~ao total
entre os processes de singulariza9io existencial e todas essas estruturas
enormes, pesadas e militarizadas, armadas, que organizam 0 campo social.
E af, sem duvida, seremos obrigados a inventar uma nova logica, uma nova

pragmatica que permita as verdadeiras energias de mudan<;a, de transforma~ao processual, criarem dispositivos que atinjam essa especie de barbarie
e de estupidez que faz a gestao de nossas sociedades. Esses, para mim,
sao os maiores problemas dos dias atuais.

I
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Reuniao com pre-escolas "alternativas", Sao Paulo, 27 de agosto de 1982:
Comentario -

Ii

0 que estamos fazendo em nossas experiencias pedag6gi-

cas nessas pre-escalas "alternativas" DaD e mais do que moderniza~las, e
issa porque realmente DaD temos uma popula~ao que, mobilizada, consiga
impor sens interesses. Parece·me que ser ('alternative", aqui, seria muito

i _l

(I

mais traballiar politicamente no sentido de mobilizar esses interesses do
que desenvolver eliretamente algum traballio ja ligado a uma institui~ao.
Guattari - Mas esta situa~ao pode se modifiesr e evoluir e, se iSBa aeontecer, e muito importante que gropos como as de voces tenham urn ponto
de vista e representem uma forc;a em suas propostas.

Comentario - Mas n6s nao sabemos se essa problematica que levantamos
aqui e a problematica da maioria da nossa popula,ao. Faltam-nos elos.
A meu vet, DaD se pede coloear iSBa em termos de maioria,
nem de consenso. A questao e oUlra: ha dais tipos de modelo. Um que
sempre traz, em si mesmo, urn apelo de dependencia dos poderes de Estado, e outro que se prop6e transformar fundamentalmente a rela~ao da
sociedade com a Estado, com todas as dificuldades e incertezas que isto
represents. Nesse segundo caso, e precise que a modele seja suficienteGuattari -

mente consistente, suficientemente palpavel, para que possa ser peIo menos ouvido pelos responsaveis poHticos da esquerda, para que possa motivar

as pessoas em seu desejo de mudan,a e tornar-se uma palavra de ordem
tao impartante quanta aquela que diz respeita a coisas como salatio e ha-

bita,ao. E nesse sentido que eu penso que as tipos de procedimento em
questao aqui tern em si mesmos uma importincia polftica grande, mesma

que eles partam de experiencias muito limitadas.

•
Para que as expenencias de autonomiza~ao passam sobreviver e necessario discutir com as funcionarios nos organismos de tutela. 0 Estado nao
tern uma estrutura armada da cabe~a aos pes como a "estatua do Comen-

dador". 0 Estado e feito de corpos que tem sua pr6pria estrutura, que

~I

entretern rela~6es antagonicas entre si, 0 que faz com que as vezes de para
encontrar certos apoios, certas aIian~as e ate uma certa cumplicidade com

alguns peda,os dele. E necessaria tambem eliscutir com as partidos, as sin-

,

dicatos, etc., mas, desta vez, a discussao nao se £az na base da denuncia,
do tipo "voces sao tiras, burgueses, capitalistas, padres, etc.», nem na base

de programas esquematicos, mas sim na base daquilo que chamadamos de
diagramas encarnados concretamente por pessoas e por experiencias. E issa
pode provocar um impacto muito maior do que qualquer eliscurso.
1.50
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Reuniao com pre-escolas "alternativas" de Sao Paulo, 27 de agosto de 1982:
Pergunta - Como se da a alian~a da comunidade alternativa com
tado, na Alemanha?

0

Es-

Guattari - Essa alian~a funciona em diferentes nfveis. As comunidades
estao rodeadas por sistemas de cooperativas em toda especie de campo, 0
que Ihes da uma capacidade de resistencia coletiva muito maior, e uma
possibilidade de dialogo permanente entre as diferentes pessoas, familias,
grupos, etc. A coisa vai mais longe ainda: eles tern ate urn sistema bancario pr6prio, alem de terem conseguido impor uma minoria no seio dos
conselbos municipais, e isso os coloca na posi~ao de arbitros das negocia~i3es entre a social-democracia e a direita alema, com todos os riscos que
isso representa, e claro. A questao e a de saber ate que ponto, a cada
vez, da: para assumir este au aque1e risco, sem cair de novo num fun~
cionamento de grupo tradicional, sem perder 0 carliter processual e singular dessas diferentes iniciativas.

•
Durante uns dez anos, na Fran~a, ja era tradi~ao desprezar todo tipo
de luta de defesa dos direitos referentes as liberdades. A mentalidade,
a ideologia militante era dizer "isso af tern a ver com 0 direito burgues
e nao e nosso problema". Mas, com 0 regime de Giscard, quando passamos a ser persegnidos diariamente, quando nossos cam.radas foram
presos as dezenas, quando os controles policiais se faziam nos metros e
em roda parte, entao come~ou-se a colocar esses problemas de liberdade
de urn outro angulo. Entaa, come~ou-se a discutir com as juristas de
esquerda, os advogados, etc., para poder lutar tambem nesse terreno. 0
que nao quer dizer que nos tornamos advogados, au que pegamos a mentalidade dos magistrados. Quer dizer, simplesmente, que podemos apreciar muito melhar as mveis especificos de Iuta com seus limites, se as
processos de autonomiza~ao real, os processos de criatividade de urn outro
tipo de subjetividade, urna subjetividade viva, encarnada na soeiedade, nos
garantirem que nao vamos ser recuperados de nosso ponto de vista; que
nao vamos cair na economia das imagens tal como ela e manipulada pel.
mfdia; que nao vamos cair no formalismo das leis ou d.s grandes declara~i3es programaticas.

II
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•
Na Fran~a, as pessoas que nao costumavam engajar-se nos acontecimentos d. politica tradicional. foram justamente as que constitufram boa
parte do eleitorado que permitiu aos socialistas cbegarem ao poder. Houve
urn desloeamento de votos surpreendente, porque de repente toda essa
camada da popula~ao (nurnerosa na Fran~a), que nao intervinba .bsolutamente nessas hist6rias de elei~ao, ligou-se efetivamente aos socialistas.

'I'
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E, no entanto, agora que as socialistas ja estao no poder, acontecem caisas
do tipo set preciso 0 movimento homossexual it a rua em plena mes de
agosto (epoca em que hi tudo para), 56 para tet direito a uma radiozinha
livre, mimiscula.
Esta havendo, oeste momento, uma "negociac;ao" muito sutil, e bern
subterranea, entre as antigas correotes de autonomia (que tinham feito
intervenc;6es violentfssimas ha: POllCOS aoos) , para saber ate que ponto as
hostiIidades vao set au DaD retomadas. E passiveI que nada disso acontec;a e que se desemboque num processo de recuperac;ao e caisas deste
tipo. Nao sou profeta, mas estoll convencido de que, se 0 governo socialista continuar nessa, ele vai percler totalmente 0 tipo de apoio popular
que adquiriu nas ultimas elei~oes. E a gente vai cair num regime de
direita, muito mais reacionario do que tudo 0 que se conhece ate agora ...

•
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o que e bern caracterfstico da situa\ao atual, particularmente dos
pafses europeus desenvolvidos, e que profissoes como as sociais ou artfsticas estao totalmente esquadrinhadas, modelizadas em hierarquias, em sistemas de exames, de currfculos, etc. Isso faz com que a menor inova~aa
pedag6gica, a menor transforma\ao num campo artfstico seja imediatamente
tomada num quadro. Mas nao e s6 issa: as hidras estatais estaa elabarando uma tecnologia altamente sofisticada para recuperar, utilizar, tuda
o que poderia constituir vetores "tupiniquins". Existem ra redes reais,
ativas, de vida comunitaria, de vida alternativa e uma multiplica\ao desses
grupas primarios, desses microagenciamentos de singulariza\ao, como esta
ocorrendo aqui. Mas existem tambem poHticas incrivelmente elabaradas
para criar estatutos fora do estatuto: par exemplo, 0 governo na Fran\a,
neste momento, esta tentando criar urn certo tipo de rela\ao bern poUCD
institucionalizada para financiar iniciativas como as comunidades alternativas a psiquiatria ou as radios livres. E sempre urn dilema escolher entre
continuar numa situa~ao pobre de meios, miseravel ate, ou se deixar seduzir pela tenta\ao de aceitar subven\oes, que sao propostas sem qualquer
contrapartida evidente, do ponto de vista regulamentar.
E par tudo isso que insisto na importilneia de que aqui no Brasil
se comece a pensar, desde ja, numa especie de estrategia em rela\ao a
essas questoes. Na Fran\a, urn grupo de amigos intelectuais propusemos
discutir, com 0 gaverno socialista, a inven~ao de urn modo de financiamenta de todos esses setores marginais, minoritarios, que nao seja mais
diretamente estatal. E ista para tentar sair desta trfade maldita "Estado/
Capitalismo privado (funda~ao, par exemplo)/miseria total". Talvez isso
naa desembaque em coisa alguma, mas estamos pretendendo que se crie
urn novo tipo de funda~ao - democratica, descentralizada, setarial que permita resolver esses problemas de finaneiamento. Essas funda¢es
nao recusariam 0 cantata e a dialogo com 0 Estado, s6 que a negocia~ao
se faria a nlvel dos setores au regioes das atividades a serem financiadas.
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Esses setores poderiam, assim, conjugar financiamentos de ordem estata},
financiamentos de ordem privada e autofinanciamentos. Em Dutras palavras,
tratar-se-ia de levar a problematica da autogestao a urn nlve1 superior aqueIe em que geralmente e1a Ii eoloeada. A problematica das funda~6es, de
qualquer maneira, se coloea nos paises capitalistas desenvolvidos e J senda
assirn, a questao da reapropria~ao desses modos de financiamento se coloca
em diferentes setores, com todos as riscos de recupera~ao, e claro. Mas
ounca se escapa radicalmente a esse risco. A questao aqui e a da instaura~ao de dispositivQS que passam articular as processos vivos ...

•
Carta de Guattari a Sue1y Rolnik, Paris, 8 de fevereiro de 1983:
A democraeia e besteira, e a besteira e importante, essencial ate.
direito a bestdra! Mais forte ainda do que a direito it histeria au a
loueura. Mas a singularidade, esta s6 pode estar fora da demoeracia.
E dal? Muda adiaf"iici? Nao! Apenas viver com, viver com tudo ;sso,
toda essa gente! 0 mundo Ii besta como a Cosmos; Deus Ii totalmente
estlipido! (0 Estado, ja Ii uma outra questao, e1e nao tern nada aver
com a democracia: e 0 UrSina! que assombra, como a morte, as processos
maquinicas . .. ) .

o

"
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c. Igreja & autonomia

Debate promovido par urn diret6rio do PT no Rio de Janeiro, 11 de
setembro de 1982:
Pergunta - Sempre 'vimos a Igreja como reaeionana. Agora, na America
Latina, eIa virau progressista. Como pode se dar, ao mesma tempo, uma
rela~ao com as movimentos de base e com Deus?

Guattari - Volta sempre a insistir na neeessidade de outro tipo de 16gica.
Na I6gica dassica, didamos que estar desenvolvendo essas duas pollticas
a que voce se refere Ii uma duplicidade par parte da Igreja, e par parte
de quem, ate eerto ponto, joga esse jogo com a Igreja. E talvez isso seja
mais verdadeiro num eontexto polones do que brasileiro. Mas e exatamente
essa noriio de duplicidade que devia ser mudada: devia-se jalar de triplicidade, quadruplicidatle, multiplicidade... Par urn lado, M a polltiea do
episeopado - que, alias, tamblim nao Ii homogenea; ha a polltiea de
todos as nlveis da hierarquia eat6liea; ha a posi~o dos praticantes do
Catolicismo no campo, em diferentes lugares, em setOtes urbanos, agrarios. .. Sem dlivida, as posi~6es nao saO deciclidas de modo maniquelsta.
Sem dlivida, posi~es tomadas hoje podem mudar bruseamente. No momenta, a Igreja esta caminhando junto com 0 movimento progressista;
mas essa eaminhada pode se romper bruseamente no clia em que a dero
eompreender a gravidade das eonseqiiencias disso.
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Meu ponto de vista e que, hoje, e diflci1 a gente se situar nesse contexto. 0 que e possivel e necessario e identificar 0 que esul se passando
aqui e agora. Mas noo da para preyer 0 que vai se passar daqui a seis
meses ou dais anos. Assim, a questao se coloea nos seguintes termos: a
atitude da Igreja Cat6lica, ou a multipliddade de atitudes da Igreja Cat6Iica, ofereee ou noo possibilidades de ronstru~oo de um novo tipo de
instrumento de luta social? Em que Iimites tais possibilidades estoo sendo
ofereeidas? 0 que implica, aqui e agora, uma ameap de recupera~oo?
o que isso implica em termos de uma instaura~oo de dispositivos que
se oponham as micropoliticas de recupera~oo? Ai, nao e 0 caso de dar
uma resposta programatica, geral, como talvez fa~am os membros de gru·
pelhos; 0 que se busca e algo que se coloque em agendamentos concre·
tos, em situa~Oes particulares a prop6sito de objetivos bem delimitados,
por exemplo, numa luta social nurna fabrica, numa campanha eIeitoral, e
assim por diante. A mentalidade de grupelhos se Iimita a anallsar as rela~6es de for~a em termos de classe. E claro que esse discurso tem sua
consistenda. Mas e verdade que tambem existem processos de subjetiva~oo atraves dos fenomenos religiosos. Isto, prindpalmente, se pensarmos
como esses fenomenos sao reapropriados pelo pr6prio tecido social (e ate
como ha urna reinven~oo da religiosidade por esse tecido) , 0 que representa
uma forte contribui~ao de energia de luta no campo social.

A questao, portanto, e a de saber como os movimentos sodais aqui
voo se articular com esta imensa potendalidade ...

•
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Pergunta - Eu queria saber sua 0plmao sobre a questoo da utiIiza~ao
da bandeira da autonomia por moos, no minimo, perigosas como as dos
bispos poloneses ou de toda a Igreja mundiaI. ..
Guattari - A Polouia constitui-se atualmente num dos lugares m",s mOo
vadores no plano da produ~ao coletiva de subjetividade. Uma especie de
vontade extraordinaria de viver, urna espede de desejo coletivo leva esse
povo a enfrentar, de maos nuas, um sistema de repressao dos mais diab6·
liros, com coragem e criatividade. E interessante notar que a problematica
do desejo em escala coletiva investe of forma~Oes tradidonais, tais como
a Igreja Cat6lica. Grande parte da popula~ao se reconhece, de diferentes
pontos de vista, no catolidsmo, e isso faz parte do processo de resistenda
molecular na situa~ao polonesa atual.

I
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Debate promovido por um diret6rio do PT de Sao Paulo, 29 de agosto
de 1982:

Uma coisa e 0 fato de 0 episcopado estar tentando mauipular ao
maximo a situa~oo em todas as suas dimens6es, tanto ao mvel nadonal,
quanto internadonal. Outra coisa e 0 fato de que massas considerliveis,
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milhares de pessoas, se utilizem particularmente da Igreja Cat6lica para
se agruparem.
J

•

Ha dais meses e meio Hz urna viagem discreta e muita angustiante
pela Pol&nia. Fui levado a repensar, junto com muiros outros companheiros poloneses, a realidade da interven,ao da Igreja nos processos de luta
do povo polones. Os poloneses me diziam que e1es inventaram uma nova
categoria de rela,ao com a religiao. E 0 que e1es chamam de "praticantes
nao crentes», ista e, pessoas que participam de tadas as iniciativas da
Igreja mas que nao Sao crentes. Uma especie de catolicismo que nao e uma
verdadeira religiao. Imagino que tambem haja crentes nao praticantes.
Tudo isso para dizer que nao se trata de urn fen6meno religioso tradieionai.
Quaisquer que sejam as atitudes estrategicas e t~ticas da cUpula do episcopado, parece-me haver urn fen6meno incontest~vel: urn certo modo de
subjetiva,ao polones que recusa completamente 0 sistema existente e que
vai ser absolutamente irrecuper~vel, por exemplo, do ponto de vista da
Uniao Sovietica. Para isso, tomam-se emprestados sfmbolos da semiotiza~ao religiosa (as praticas, as atividades sociais religiosas), 0 que constitui
uma for,a temivei. A1go por af poderia ser pensado a respelto do que
aconteceu e est~ acontecendo no Ira. Quanto a America Latioa, cabe a
voces falarem.

•
Entrevista a Nestor Perlongher para
1~ de setembro de 1982:
Nestor Pe10ngher -

H~

0

jornal Inimigo do Rei, Sao Paulo,

uma teoria terceiromundista que diz que a Igre0 marxismo nao tern ...

ja da ao marxismo a dimensao espiritual que

Guattari - Esta explica,ao me parece particularmente absurda, pela simples razao de que as estruturas religiosas, de multos pontos de vista, podem
ser tao autoritarias quanta as marxistas burocraticas.
(

r
,

,

I

I

Talvez a gente pudesse encontrar uma filia,ao entre os aparelhos centralistas democnfticos (ou que se dizem democr~ticos) e a organiza,ao
dos jesuftas. Sem duvida, seria f~cil introduzir 0 jacobinismo entre as duas.
H~ urn certo modelo de forma,ao dos espfritos que nos impede de pensar que a Igreja Cat6lica estaria trazendo urn plus de alma as organiza~oes marxistas.
Quando jovem, conheci padres operanos que largaram a Igreja para
se engajar completamente numa militancia social que, em POliCOS meses,
transformaram-se nos personagens mais burocnfticos que poderfamos imaginar nesse sistema. E claro que ha pessoas na Igreja que nao sao assim
e que vivem, por exemplo, uma rela,ao real com 0 campesinato. Mas as
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estruturas da Igreja que essas pessoas recuperam permanecem completamente conservadoras e reacionarias, mesmo quando a Igreja desenvolve

uma politica de defesa dos direitos humanos. Isso significa que essa democracia

e s6

de superffcie, e esta sujeita a urn objetivo de recupera.;ao.

Nestor Perlongher - Voc~ diz que 0 essencial dos fatos histaricos marcantes do perlodo atual correspondem a express5es coletivas de desejo,
que nao entram nos quadros tradicionais de modeliza~ao. Partindo dessa
afirma~aoJ como voce situaria esse renascimento da institui~ao

religiosa

pas-conciliar que esta ocorrendo nos ultimos tempos?
Guattari - Abordar os problemas reais, esses problemas histaricos de
atualidade, e muito mais diflcil do que se Iimitar a repetir os quadros

mecanicos habituais. A meu ver, e precise ampliar a sua questao, porque
o fenomeno a que voce se refere diz respeito a tadas as reIigi6es, em par~
tieular a reIigiao mu~ulmanaJ que esta vivendo uma revitaliza~ao extraor~

dinaria, e tambem

a subjetividade

judaica que, mais do que a religiao ju-

daica, esta vivendo urn momento de revitalizat;ao (ha fiuitos intelectuais

reassumindo a identidade judaica).
Acho que temos que tomar cuidado para nao interpretar esses feno-

"I
I.

>.

1

."

.1

menos de modo unilateral: se, de urn lado, esse renascimento religioso
corresponde a uma especie de arcafsmo, de outro, como se ve na Polonia
hoje, e uma forma de expressao coletiva, que ernpresta esquemas da Igreja,
esquemas religiosos, mas para atribuir-lhes urn conteudo, urn sentido pratico, inteiramente diferente do tradicional. Poderfamos dizer a mesma coisa
a respeito do renascimento das Unguas nacionalistas, como 0 basco, 0 bretao. Nesses fenomenos, ao mesmo tempo que ha todo urn retorno ao passado com freqiientes atitudes conservadoras, ha tambem, e isso e muho

importante, uma constru~ao artificial de modos de subjetiva~ao.

,_r"

d. Partido & autonomia
Debate promovido por urn diretario do PT no Rio de Janeiro, 11 de
setembro de 1982:
Pergunta - Eu me pergunto se a autonomia nao seria urn estagio de
luta, estagio em que se mantem urn questionamento vivo, enquanto nao
aparece urn movirnento de massa, enquanto a organiza~ao nao se defronta,

de forma pratica, com a questao da tomada de poder politico. E claro
que, com isso, nao estou querendo menosprezar a importancia desse es~

tagio ...
Guattari -

Essa 16gica da preserva~ao, da conserva~ao, essa hist6ria de

dizer que nos periodos de dificuldade e preciso conservar e preservar a
vanguarda, me cheira a grupelho. Nao me parece conveniente transpor
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essa ideia de conservat;io para as componentes cla autonomia, pais, por
defini~ao, nao se pode fazer carreira na autonomia. Alias, tambern nao
da para fazer carreira na militancia, mas esta e urna ontra hist6ria. E urn
fato que a preserva~ao dos nildeos de autonomia em diferentes campos
(ecologia, feminismo, homossexualismo, radios !ivres, etc.), preservac;ao na
verdade artificial, de grupelhos, e algo que pode desembocar na neutralizac;ao dos processos vivos, que

e exatarnente

0

que estaria caracterizando

esses nucleos. Naa se trata de uma renovac;ao mecanica. A melbar COffiparac;ao nesse caso seria com 0 que se passa nas escolas de pintura. Pode
haver um grupo de pintores que descobrem urn processo de cria~ao extraordinario, numa dada situac;ao, numa dada epaea c, depois, essa descoberta
e capturada por um processo de conserva~ao (aquilo que chamamos de
"conservat6tio" na musica), que desempenha nitidamente uma func;ao de
barragem, de bloqueio, de incompreensao, de inibi~ao em re1a~ao aos
processos que estao em estado nascente em autros tipos de agenciamentos .

•
3~

Congresso de Cuhura Negra das Americas, Sao Paulo, 25 de agosto
de 1982:
Pergunta - A questao que en gostaria que voce discutisse e se naa seda
necessario haver uma supera~ao dos movimentos (com sua singularidade
propria), na dire~ao de uma dimensao social maior, condi~ao de universaliza~ao dessa singularidade ...

, ;

/ Guatrari - Nao vejo isso absolutamente em termos de supera~ao. A subje( tividade e sempre, a meu vet, urn processo de singularizac;ao, mas que
, pode se perder no momento mesmo em que passa para a ordem do gera!.
Lembro a esse respeilo 0 exemplo citado por Trevisan: a experiencia de
urn grupo homossexual de Sao Paulo, que num cetto momenta se canectou
com as dimensoes gerais e, com issa, se quebrou do ponto de vista de
f sua dinamica subjetiva. Nao creio absolutamente nessa supera~ao dialetica
do singular, em dir~ao ao gera!. Nao creio, em todo caso, que haja necessidade dessa mudan~a de dimensao, dessa ruptura qualitativa.

o
Durante certo tempo me chamou a
freqiientemente, em "dialetica" -

aten~ao 0

fato de Guattari falar,

para designar, POt exemplo, a na~

tureza da articulac;ao entre as diferentes movimentos em sua auto·
nomia, au entre estes e as lutas sociais mais amplas, como as Iutas
pot reivindica~s salariais. Issa me causava urn cetto estranhamento,
pais urn dos aspectos mais fecundos de sua parceria com DeIeuze J a
meu ver, e 0 de ter superado uma especie de dialetica, ii qual ele
ainda estava preso (e isso ele pr6prio declara em Capitalismo e Esqui-
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zofrenia. Dossier Anti.Edipo, AssIrio & Alvim, Lisboa, 1976, p. 136),
apesar de sua c~ce~ao do desejo como maquina dator de bern antes
desse encontro.

Primeiro eu me dizia que taIvez ele estivesse usando 0 termo sim·
tal como e comumente eropregado no discurso militante da esquerda ou num certo discurso
universitario. Depois me dei conta de que meu proprio estranhamento
e que era estranho, pais, na verdade, esse usc do termn "dialetica"
nada tern de inusitado em rela~ao ao usa que esses autores fazem
dos conceitos: este constitui, Da verdade, urn importante aspecto de
sua obra (alias, intimamente assodado it critica it diaIetica que, neIes,
mais do que temalizada, se realizava a nivel da propria escrita). Ex·
plico: 0 texto nunca e uma constru~ao conceituaI coerente e fechada
sobre si mesma, constituindo~se numa representa~ao au numa abstra~ao, em cuja interioridade residiria 0 sentido, e na qual cada conceito
encontraria seu lugar. 0 texto nunea e essa toea, oode, aninhados,
teriamos a impressio de que, dialeticamente au nao, tudo sempre esteve, esta e estara sob controIe.
plesmente como sinonimo de "dinimica",

:E exatalllente essa tradi~ao que a dupIa "Deleuze & Guattari"
tenta romper. Ao mofo desse confinamento na representa~ao em seu
estatuto imaginario, e no conceito em seu estatuto de abstrac;ao, eles
contrapoem urn procedimento pelo qual 0 conceito tern sempre seu
sentido definido no campo de experimenta~ao onde se encontra articuIado. a sentido oem sempre de fora. Ele e uma neeessidade, neeessidade do atual. :E uma questao de sobrevivenda: 0 atuaI vern fazer
vibrar 0 texto, a cada leitura. E uma escrita arejada, exposta ao ar
livre do mundo - ja nao ha por que dele se proteger: ao contrllrio,
ha que experimenta-Io. Na verdade, tudo 0 que DeIeuze escreve sobre
o aforismo em Nietzsche 29 valeria para sua propria obra, solitaria ou
com Guattari (ou com Parnet, ou com Bene, etc.). a conceito deixa
de ser gIobalizante: em si mesmo, eIe nunca quer dizer nada, e seu
significado varia em fun~ao de sua rela~ao com a exterioridade. Nesse
sentido, 0 termo "dialetica", como quaIquer outro, s6 adquire significado em suas varia~oes ...
Voltando ao meu estranhamento: espantar-se com a diversidade de
uso do conceito (dialetica, no caso) e entender como "contraditoria"
a natureza da rela~ao entre as di£eren~as do conceito em suas varia~oes e esperar que essa contradi~ao se "resoIva" (talvez ate diaIeticamente). Ora, isso e cair de cheio naquilo que esta sendo criticado.
Como diz Guattari, nao se trata de "au ... ou", mas siro de "e ... e".
On, como diz Roberto Machado ao comentar Deleoze em Diferen,a
e Repeti,ao, "0 unico mesmo daquilo que difere e a repeti~ao da
di£eren~a" . 30
't

29. Cf. sobretudo na obra de G. Deleuze, ~Pensamento nomade", in Nietzsche Hoie?, org. Scarlett
Marton, Brasiliense, Sio Paulo 1985, p. 56 a 67.
30. Roberto Machado, in ·0 pensamento de Deleuze e Guattari: difercntes abordagens", cicio de
confer!nciu org. por S. Rolnik, PUC, Sio Paulo, 198,. (inedito).
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A impressao que me fica e que meu estranhamento se deve ao fato
de que, no fundo, por mais que eu conviva com essa obra, ainda
assim, seu potencial disruptor (esse carater diab6lico) vira e mexe
me pega de sopetao, mais uma vez. Cheguei ate a comentar isso com
Guattari numa carta. Eis 0 que ele me escreveu:
"Nao sei por que utilizo 0 termo dialetica. Nao quero mais espe·
zinhar as palavras. Durante algum tempo Gilles condenava certas
palavras, e todo mundo em torno dele ra atras. As palavras vem a
mim como elas querem, nao ligo mais para isso. 1l menos pensando
em Platao ou em Hegel que devo ter falado em dialetica, e mais,
pensando nos phylum maqufnicos, na dimensao de irreversibilidade
dos rizomas ... " (Carta de 25 de agosto de 1982).
Numa outra ocasiao ainda, em que eu estava traduzindo "Micro·
politica e segmentaridade" - um dos plateaux dos Mille Plateaux.
Capitalisme et Schizophrenie (Minuit, Paris, 1980) - pedi a Guattari
informa",es a respeito de uma certa "carta de Joyce" que 0 texto
mencionava, para incluir numa nota de rodape. Ele me respondeu 0
seguinte:
"A carta de Joyce. Falei disso com Gilles, a gente nao se lembra
mais. .. Mas nao importa, Gilles disse para voce suprimir essa pas·
sagem, e pronto" (Carta de 19 de setembro de 1983).
1l assim que a dupla "Deleuze & Guattari" trata as palavras, as
nO\;Oes, os conceitos. A escrita e um campo de vibra~ao onde partl·
cuIas juntam-se, formando palavras, e depois se separam, para formar
outras, 00 sabor dos fluxos com os quais 0 texto esta conectado.
o texto e fluxo. Seu movimento e /isico. Como disse Deleuze certa
vez Duma entrevista: "Felix trata a escrita como urn fluxo esquizo
que arrasta toda espt!cie de coisas. A mim, interessa-me que uma
pagina fuja por todos os extremos e que, no entanto, ela esteja fechada sobre si mesma como um ovo. E tambem que haja reten~Oes,
ressonancias, precipita~Oes e muitas larvas num livro" (in Capitalismo
e Esquizofrenia. Dossier Anti·f!,dipo. Assfrio & A1vim, Lisboa, 1976,
p. 136).

o

/

Entrevista a Sonia Goldfeder, Sao Paulo, 31 de agosto de 1982:
Sonia Goldfeder - Segundo voce, como se da a participa~ao dos grupos
de minorias num processo de muta~ao social? Eles devem ser cooptados
peIo conjunto da sociedade, ou devem, para manter sua diferen~a, permanecer a margem?
Guattari - 1l preciso distinguir dois niveis de realidade. Um, 0 nivel de
realidade atual, no qual os grupos de minorias sao marginalizados - suas
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id6ias, sen modo de vida sao reprimidos, recusados. Depois, a nive! de
uma outra realidade, onde haveria uma coliga~ao de esquerda e na qual
esses grupos seriam levados em conta, ouvidos, adquirindo urn peso na
soeiedade. as grupos homossexuais, por exemplo, obteriam uma nova

IegisIa~ao,

os grupos de psiquiatrizados coIocariam em duvida os metodos
em uso, etc. Tudo isso faz parte de uma Iogica tradieionaI e normal
de re!a~ao de for~as, de grupos de pressao, etc. Isso significaria uma recupera~ao de tudo 0 que ha de dissidente no movimento? E 0 tipo da
coisa que naa posso responder.
Sera que, por exempIo, 0 PT de LuIa ira recuperar todo esse movimento dissidente que se delineia em parte de suas bases? Eu espero que
nao. Sa sei que ha entre os ultimos pontos do programa do PT urn ponto
que faIa, especificamente, sobre 0 «respeito a autonomia». Este tipo de
num programa polftico e extraorrnnario. En DaO vi iS50 em

afirma~ao

Iugar nenhum. Negar-se a essa tentativa por mOOo da recupera~ao nao se
justifica em nome de naa termos nosso desejo completamente expresso na

I
"

situa~ao, em nome de uma moral mftica da autonomia, em nome do cnho
ao espontanefsmo. E uma tentativa da maior importancia, c, se ha: justificativa para algurn temor de recuperac;ao, e simplesmente parque, se urn

movimento chega a mergulhar nesse tipo de re1a~ao, e!e perde sua eficiencia, e1e perde sua capacidade de abertura, eIe deixa de ser uma faixa
na qual vao se afirmar tra~os singulares de muta~ao de subjetividade.
Ele se torna uma "organizac;ao de massa" do ripo: a uorganizaC;ao das

mulheres do PT", a

«organiza~ao

dos jovens do PT". Quando e assim

0

movimento envelhece muito depressa, torna-se surdo e insensiveI. Ele nao
capta mais nada. E como uma tela de cinema que se torna transparente

e depois nada mais se imprime nela .

•
Se, para derrubar concretamente uma ditadura, forjamos urn instru-

mento que tern por efeito esmagar as singuIaridades,

0

estara sendo esmagado sera 0 proprio desejo de luta,
ele se chocad contra urn impasse e implodira.

que na verdade
0

envolvimento:

Se nao conseguirmos articular essas duas dimens6es cairemos inevi-

tavelmente ou num capitalismo devastador de toda e quaIquer subjetividade - com excec;ao das subjetividades de elite, minoritarias, as do nivel
da "cultura-valor" - , ou numa outra variante, que e 0 Ugnlag ".

•
Conversa informal, FIorianapolis, 17 de setembro de 1982:
Pergunta -

Voce nao se acha urn ponco otimista demais em considerar

como posslve! essa especie de boa-fe dos partidos em
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re!a~ao

a autonomia?

Guattari - Ha sempre urn risco de esmagamento das minorias pelos par~
tidos. Nao e uma questao de otimismo ou pessimismo, mas sim uma
questao de questionamento fundamental e definitivo, em reIa~ao a todos
os sistemas de partido, de sindicato, de grupo, de grupelho, envolvidos numa
via de luta emancipadora. Nada garante, a priori, que eIes nao veicularao
novamente os modelos dominantes nesse campo. Nem seu programa, nero
a boa-fe de seus Ifderes, nem mesmo seu comprometimento pratico e concreto em reIa~ao as minorias.

Entao 0 que poderia estar intervindo para impedir esta especie de ...
(nao gosto muito do termo mas vou utiliza-Io) "entropia" nesse campo?
E exatamente a instaura~ao de dispositivos - que podemos cbamar como
quisermos, dispositivos analfticos, de revolu~ao molecular, de singulariza~ao, etc. dispositivos tanto na escala de um individuo quanto na de
um grupo, ou ate de conjuntos mais amplos, que nos fa~am colocar a
problematica das forma~oes coletivas do desejo. E que nos fa~am coloea-Ia
antes, durante, depois e definitivamente.

•

I
.

I
I
\

Situa~oes como a de campanba eIeitoral nao implicam qu", movimentos
como a Rede de AIternativas a Psiquiatria devam aderir a partidos.
a que afirmo e que situa~oes desse tipo coloeam a questao de llm dialogo, de um contato, de uma inser~ao na dinamica social que tais sirua~oes significam. Sera que diante disso e preciso ter uma atirude purista,
do genero: "eu sou autonomo"; "eu nao como desta comida"; "tudo isto
at vai ser recuperado de cara"; "nao quero saber disso"j> Ou, ao contrario, vamos correr 0 risco de um dialogo, mas de um jeito calculado, de
um jeito medido? Isso significa corrermos 0 risco de nos meter neste tipo
de conflito social, mas dando-nos, paraleIamente, meios nao apenas para
preservar a autonomia, mas tambem para permitir sua expansao. Ou seja,
fazer com que as finalidades do movimento polftico, em seu conjunto,
nao se reduzam aos objetivos de tomada de poder polftico, de reivindicac;5es contra a direita, de reivindicac;5es sociais e de direitos. Fazer com
que, atraves de todas as dialeticas desses processos de autonomia no campo social, 0 movimento polftico desemboque numa das finalidades fundamentais ~a luta, que e justamente essa problematica da singularidade e da
autonoffila.

A:' autonomia, ',assim considerada, nao se refere somente as pessoas
que propoem organizar-se de uma nova forma, mas contamina tambem os
grupos dogmaticos, os grupos tradicionais que estao nas organiza~oes. E eIa
extrapola tambem 0 quadro do partido, ~l}!£~~1.0, n.,,_!'.r6I'rio tecido
social, diferentes pontes com toda essa multiplicidade de nucfeos de vontade coletiva de singularidade.
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Reuniao com grupos que desenvolvem um traballio comunitario, Olinda,
16 de setembro de 1982:

,I

1

Pergunta - Gostaria que voee explicitasse melbor
dialogo entre minorias e partidos.

I
(
\
I
,II'

0

que entende por

Guattari - Nao vejo interesse em coloear a questao das minorias em termos deum "di,uogo" com forma~Oes P"l'tidarias. Pois se esse dialogo se
estabelece, ele sera falso desde 0 infcioJ k\ meu ver, a problematica que
chamo de revolu~s moleculares nao passa prioritariamente pelo di,uogo.
Essasfevolu~Oes passam pela experiencia de instaura~ao de proeessos concretos, /'Iue encamam a problematica, independentemente do fato de as pes·
soas pensarem isso ou aquilo.
Tomemos como exemplo a suposi~ao de que tivessemos que fazer uma
radio livre, com urna proposta de gestao muIticomunitOria. A questao que
se coloea nao e a de um di,uogo para se chegar a um acordo sobre 0 conte6do do que se vai falar no microfone; cada um pode falar 0 que bem
entender. A questio e como vai funcionar, como vamos nos virar com
problemas como os do dinheiro, do espa~o, das lideran~as dos diferentes
movimentos. A problematica vai se encarnar nesse tipo de coisa.

!

,j
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(
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o que e de atualidade imediata e nao desconhecer esse tipo de ques·
tao e, talvez, pensar sobre as etapas processuais que permitiriam coloca·la
em outros termos. Para mim, mnito mais importante do que discutir com
Deus sabe quem, PT ou PMDB (discutir 0 que, alias?), e instaurar um
sistema de di,uogo, pois se essas etapas se consolidam, a questao do dia·
logo vai se coloear sozinha depois, e evidente. A partir do momento em
que as diferentes componentes minoritarios se encarnarern em urn traba!ho vivo,)nao somente em seu campo de vida imedi~~o, mas tendo tam·
bem urna capacidade de interven~ao em outros meios);1 e claro que 0 peso
de suas palavras, seu peso nas rela~Oes soeiais vai mudar de natureza, in·
dependentemente das discussOes ideol6gicas. E unicamente assim que eu
concebo essa hist6ria toda.

•
,~

I

Acho que no presente momento hist6rico os movimentos de liberanao podem prescindir de fenomenos de imagem do domlnio das mas·
sas do tipo Walesa ou Lula. E preciso abordar essa questao fora de qual.
quer preconceito moral (demoeratico ou outro).
~ao

Se eu venho a America Latina, pego um aviao. Isto nao significa que
eu concorde com esse meio de transporte, nem com a sua tecnologia. Mas,
em compensa~ao, se eo viajo s6 para pegar um aviao, ai ha um problema:
a viagem deixou de ser a finalidade, que e, agora, 0 aviao. A midia. Acho
que os fenomenos de cristaliza~ao nos meios de comunica~ao de massa como acontece, por exemplo, com 0 Solidariedade na Polonia, com 0 Lula
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no Brasil - dizem respeito a reifica~io de uma imagem e e verdade que
isso pode se prestar a uma serie de manipula~5es pela mldia dominante.
Mas tambem pode se prestar a uma serie de manipula~5es por parte dos
pr6prios sistemas de investimento molecular que estio sempre loucos para
inventar Idolos, sonhar com eles, promover processos de massifica~io. 0
problema esta em saber se somos capazes, paralelamente, de instaurar dispositivos de revolu~io molecular, que mantenham esses fenomenos de centraliza~io em torno de uma imagem da subjetividade, num espa~o bem
delimitado, e que fa~am deles uma utiliza~io funcional a mais rigorosa
posslvel, com vistas a objetivos delimitados - por exemplo, a constru~io
de instrumentos que saiam desse sistema de aIiena~io da mldia.
Penso que esta problematica do PT tem dimens5es contradit6rias e

~
_

antagonicas, mas que seria urn erro consicleravel deixar a fenomeno Lula
aos trotskistas e aos padres. Os diferentes agenciamentos minoritarios, mar·
ginais, nao devem tet urna atitude de se curvar sobre seus pr6prios territ6rios, e siro tentar J com lodos os riscos que iSla representa, se servir

,
'. '. desta especie de grande maquina que esta se instaurando para difundir
e lan~arJ no campo social, exatamente processos de singularizal;;ao susced:'
\. veis de entrar em dialeticas extremamente complexas e rizom"ticas. Mas
e claro que essa hist6ria nio e nada simples, porque as melhores inten~5es
- as minhas por exemplo - nio estio a priori isentas de beneflcios secund"rios, de armadiIhas ...

•
Debate promovido por urn diret6rio do PT de S. Paulo, 29 de agosto
de 1982:
Luiz Swartz - Eu queria fazer uma observa~io. Parece-me que 0 grande
paradoxo de toda a sua exposi~io est" na questio da conviv~ncia dos partidos com os movimentos aut6nomos. Em sua primeira exposi~io voc~
disse que determinados tipos de Iuta deveriam ser encaminhados por esse
tipo de organiza~io, que sio os partidos. E que um outro tipo de Iuta
se realiza autonomamente. E agora voc~ colocou a questio em termos de
que 0 partido e um instrumento que deve ser usado em determinado
momento, e depois nio mals. Parece-me que al se passa algo de multo
importante: talvez esteja havendo uma ma avaIia~o da fo~a do partido.
o partido, em minha opiniio, nia se presta a ser usado como instrumento,
pois ele acaba adquirindo uma dinilmica pr6pria burocratizada e discipIinadora que, praticamente, impede a continuidade dessas lutas moleculares ...

Guattari - A meu ver, tratar essas questlies requer muita prud~ncia, pois
a hist6ria nos mostra que esse tipo de visio pode ter conseqii~cias nefastas. Para come~ de conversa, p~ que voc~s compreendam que nio
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estou dizendo que 0 PT e a ultima das maravillias, uma solu~ao milagrosa
ou que Lula seria uma reencarna~ao de Jesus ou de Buda. Eu sei que
existem muitos problemas justamente no que diz respeito a articula~ao
dessas minorias, com urna certa conce~iio- relativamente ttadicional de
organiza~ao.

Sei tambem que ja esta se instaurando urn

esb~o

daquilo

que eu chamaria de "liderismo" J Iiderismo que se encarna na midia, e que
desencadeia toda uma serie de mecanismos, exatamente no campo da subje-

tividade coletiva. lsso representa sempre,

e claro,

urn certo risco de reifi-

ca~ao dos processos subjetivos. No entanto, no final das contas, acredito

que esta, assim mesmo, havendo uma grande novidade, uma grande experimenta~ao no que se esta fazendo aqui no PT. Nao sou eu quem ira
dar aulas sobre revolu~ao, pels boa razao que, a men ver, nesse campo

nao ha Ii~ao posslveL Acho, no entanto, que ha pelo menos uma coisa
que urn europeu pode tentar transmitir: e a experiencia de nossos fracassos.
Houve depois de 68 na Fran~a, em todos os niveis - no nlvel social,
no nlvel da cria~ao artistica, no nivel das novas formas de sensibilidade
- , urn intenso movirnento de ondas de revolu~ao molecular. Houve toda
uma tentativa muito interessante, no campo das pris6es, por exemplo, com

o Grupo de Informa~.o sobre Pris6es (onde estavam Foucault, Deleuze,
alguns intelectuais do campo da psiquiatria, da educa~ao, do urbanlsmo, etc.) .
Eram grupos de reflexao que se propunham funcionar, ao mesmo tempo,
como grupos de pesquisa e de interven~ao. as resultados dessas experiencias nao foram tao negligenciaveis. IS50 oeortia paralelamente a manuten~ao dos comites de bairro, ao desenvolvimento de lutas nos setores
dos trabalhadores imigrados enos movimentos de feministas, de homossexuais, etc. Mas 0 problema e que nenhum desses modos de a~o estava
podendo passar para urn outro nlvel de luta. a unico e10 com esse
Dutro nive! de Iuta, luta de Dutros setores da popula.;:ao, continuava a
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set as vdhos sistemas de grupeIho, as vellios sistemas partidarios e sin~

,
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dicais. a que acontecia

e que

os nao intelectuais que participavam desses

"'"",,,.

movimentos tornavam-se uma especie de intelectuais ao longo dessas ex-
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periencias. Com isso ia se dando uma aglutina~ao desses niio intelectuais
- por exemplo, alguns imigrados militantes - os quais, pela propria
natureza do movirnento, acabavam se isolando do resto da popula~ao de
imigrados. Haveria que multiplicar os exemplos no campo dos presidillrios,
dos psiquiatrizados etc. a problema desse tipo de experiencia nao esta no
. fato de se estabelecer urn contacta intensivo entre intelectuais e urn de·
l terminado grupo. Mas se esses grupos se encontram, de fato, isolados do
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conjunto dos outros movimentos sociais, se

ha ausencia de dos essenciais,

, e1es acabam desembocando em processos de especializa~ao e de degenerescencia. E como uma especie de onda que se quebrasse, incessantemente,
sobre si mesma.

Poderlamos dizer 0 mesmo em rela~ao ao que aconteceu na Italia,
claro que com caracterlsticas diferentes. A questao da articula~ao com
outros rUveis de luta se colocou na Italia, durante muitos anos, no centro
de diferentes componentes italianos da Autonomia. Certas fac~6es do mo-
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vimento queriam que as autonomias guardassem sua total independencia,
mesmo que isto implicasse alguma coordena~iio conjunta passageira, em
torno de urn objeto especlfico, de vez em quando. Tambem havia diferentes correntes da Autonomia Operaria que partiram para uma leitura
de urn novo operanado, sobretudo das camadas marginais do proletariado
- que na Italia foram chamados de: "niio garantidos", "trabalbadores
precarios", "trabalhadores negros", "trabalhadores estudantes" - desempregados tanto do trabalbo, quanto da sua vida estudantil. Esses formayam grande parte da juventude italiana que, no contexto de uma fraqueza
relativa do poder de Estado naquela epoca, na ItaJia, desenvolveram um
novo tipo de rela~iio com a sociedade e com a vida cotidiana, associando
a posi~iio de desemprego for~ado a uma recusa assumida do trabalbo. Mas,
paralelamente, eram as tendencias dogmaticas, de grupeIho que continuayam a deter, a controlar e a animar a vida poiflIca das autonomias organizadas do movimento operario. Isso tornava impossivel a constru~iio de
urn tipo de organiza~iio verdadeiramente novo.

o fato de essas correntes na Europa, de urn modo geral, nos Estados
Vnidos, no Japiio, um pouco por toda parte do mundo, s6 terem conseguido se afirmar em pequenos grupos e em formas muito frageis de expressao, 0 £ato de que esses movimentos naa desembocaram numa verdadeira rela~iio de for~a no campo social, politico global, deixou 0 terreno
livre para as contra-ofensivas reacionarias, para tada especie de mados
de recupera~iio. Da recupera~iio da moda hippie pela publicidade ate este
sistema de equipamento coletivo, de esquadrinhamento de todas as novas
maneiras de -pensar e de sentir, 0 que isto provocou foi urna especie de
fen8meno generaliz_dode implosiio das revolu~oes moleculares. Quantos
amigos do periodo de 68 na Fran~a se suicidaram, desapareceram na droga,
terminaram nas pris6es, nos hospitais psiquiatricos ou cairam nessa coisa
(talvez menos cruel, mas tiio desmoralizante quanto), que e a vida em
grupeIhos. E preciso ver que as tentativas de "organiza~iio do movimento", como se dizia, na epoca, na Fran~a, foram feiras depois de maio de
68, no momento em que 0 movimento ja tinha sido esmagado pelo gaullismo e ja estava caindo sob as garras da repressiio. Entiio, de urn clia para
outro, os membros das minorias em geral, pessoas que eram e~::
~ come~aram a inventar partidos como a "Gauche Proletarienn ,
peIhos dogmaticos em sua conce~iio que introduziam um novo tipo
rdicacia burocr"1tica em seu £uncionamento, que percliam todo e qualquer
contato com a realidade dos movimentos; que esterOOavam tudo que era
da natureza de comites de a~iio, movimentos feministas, movimentos de
lutas alternativas a psiquiatria, e assim por cliante.
Aqui tambem poderiamos fazer urna anmse um pouco diferente, mas
em alguns pontos semeIhante, com respeito ao que aconteceu na Itma.
Apesar de a Autonomia Operaria na Itma querer se constituir em um
movimento social extremamente rico, ela reproduziu urn modo de £uncionamento tiio marcadamente de grupeIho que niio houve articula~iio possi-
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vel e finalmente seu sectarismo acabou deixando a porta aberta para coisas
como as Brigadas Vermelhas, au seja, para movimentos absolutamente
suicidas.
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Durante esse perfodo de refluxo e desmoraliza~ao, com~u a haver
tambom, paralelamente, uma efervesceneia de tudo quanto e tipo de teoriza~ao que se propunha mostrar que todas essas perspectivas, se nao eram
loucura ou idiotice, eram, em todo caso, completamente insignifieantes.
E al uma parte consider.vel da inteligeneia francesa, que continuava se
dizendo de esquerda - a esquerda chique e bern comportada - come~ou
a proliferar por toda patte e em todas as ocasiBes, nao s6 nos mcios de
eomunica~ao de massa. Sua palavra de ordem era: "a gente ja se eurou
disso tudo; a polltica e a militaneia j. eram. Entramos numa nova era ... "
- e, aqui, uma sugestao: guardem bern a expressao, caso ainda nao a
conhe~am, pois vale a pena, cla esteve muiro em voga na Europa " . " a era do p6s-polltico". E ha tambem aqueles te6ricos que vao mais
longe e que consideram que estamos na era da implosiio social. E outros,
ainda, que nos alertam para a existencia de coisas serias, as quais devemos
sempre nos referir, e que nunca deveriam ser abandonadas: sao os valores
transcendentais, a come~ar pelos da re1igiao. E al vern uma espeeie de
sermao coletivo, no qual se busca dizer que tudo 0 que pretende agir no
sentido do social e da luta de cIasse e absolutamente sin6nimo de uma
trajet6ria que leva ao "gulag". Por isso, 0 Unico jeiro e deixar que as
elites controlem a produ~ao: somos induzidos a essa escolha massiva e
ineviraveI. E dal, nao que se fa~a, explieitamente, 0 elogio do capitalismo,
mas se afirma coisas do tipo "e preciso dizer que 0 capitalismo e 0 menor
dos males", ou Use for para escolher entre a Iiberdade bern conhecida
que reina nos Estados Unidos e esse tipo de tentativa, nao tao evidente,
como a tomada de poder pelos socialistas na Fran~a, e 6bvio que e muiro
melhor 0 capiralismo americano". AI vern toda uma serie de raeionaliza~6es sobre 0 neoliberalismo, as belezas da Iiberdade de mercado americano.
Esses te6ricos fizeram a sua escolha: cles estao incontestavelmente do lado
do imperialismo americano. Entre esses intelectuais estao os que foram
agrupados com 0 nome de Novos Fil6sofos (como Bernard Henri Levi),
e tambem outros como ~audrillar.9, etc.
Desembocamos assim hoje num curioso paradoxo: ha uma coliga~ao
de esquerda que tomou 0 poder na Fran~a, e de repente toda a imprensa
de esquerda tomou uma tonalidade de direita. Eu associo isso com essa
espeeie de contra-onda que se abateu sobre toda a cultura francesa e europeia nestes Ultimos anos, conseqiieneia do fracasso daquilo que chamei de
~. Cultu.!a. E talvez, como eu dizia no inleio, esse fracasso seja exata.mente.o.np9:.de .ensinament'kquepodemos tomar como ponto de partida
para aquestao .quevoce c610e0uacercada rela~ao dos movimentos, em
sua autonomia, com os particlos.

o que me pareee apaixonante do que estou entendendo do Brasil
atual e que essas problematicas - que globalmente se poderia chamar
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de contracultura ou de revolu~ao molecular - estao sendo retomadas em
bases muiro diferentes das que apareceram nas decadas de 60 e 70, no
Europa. Estamos assistindo a urn renascimento de todos esses proeessos
de singulariza~ao no campo do desejo, renascimento que esta, no entanto,
se acompanbando de uma tentativa de coloear os problemas politicos e
sociais tambem em escala global. Isso talvez venba a evitar 0 tipo de
fracasso que vivemos na Europa. Porem, afinal, 0 que nos garante que
esse despertar das minorias, das marginalidades, das revolu~s moleculares aqui no Brasil, neste momento, nao seja uma onda que esta correndo
o risco de se expor a esse mesmo contrafluxo? 0 que nos garante que
daqui a alguns anos nao estaremos dizendo "nao, aque1e neg6cio todo
era uma especie de moda, de moda retrll", "e que 0 Brasil e meio longe
da Europa, entao essa onda demorou um pouco para cbegar", e por ai vai.
Talvez eu seja totalmente retrll, mas eu nunca mudei de ponto de vista
desde aque1e perfodo de 68, que foi um perfodo cultural dos mais ricos.
Nao acho, absolutamente, que se trate de urna problematica de tipo
"moda" mas, ao contrario, de algo fundamental e que devera ser necessariamente levado em considera~ao por todos os movimentos de emancipa.
~ao, senao as movimentos de emancipa~ao via reeair automaticamente em
todas essas perspeetivas de refluxo e desmora1iza~ao que evoquei.

,

Por isso tudo, 0 que me pareee importante no Brasil, e que nao
(
, 'vai ser depois de um grande movimento de emancipa~ao das minorias, das
< sensibilidades, que vai se coloear 0 problema de uma organiza~ao que possa
" fazer face as questOes pollticas e soeiais em grande escala, mas e ao mesmo
\~. tempo, E claro que nao se trata de fazer urna especie de sindicato coletivo
,
de defesa dos marginais, urn programa comurn ou urna especie de frente
unificadora e redutora. Isso seria uma imbecilidade total, pois nao e 0
caso, absolutamente, de as grupos marginais, Iriinoritarios, entrarem num

~

. acordo au adotarem. urn mesmo programa, uma mesma teoria, mesmas ari-

tudes; isso nos remeteria as ve1has conce~s de movimento de massa
dos socialistas e dos comunistas. Niio se trata de adotar uma 16gica programatica, e sim, uma «16gica de sitUQfaO».
E, por outro lado, tambem nao se trata de as correntes que pretendem afirmar sua singularidade abandonarem maquinas como a do PT. Se
isso aconteeesse, pouco a pouco, encontrarfamos no PT urn s6 tipo de
singularidade: ados militantes profissionais "linba dura", aque1as pessoos
que sao capazes de atravessar todas as epoeas, todas as sensibilidades, com
urn certo tipo de impermeabilidade. E e ai que esta 0 problema.
E claro que nao estou querendo trazer urna filosofia dessa questiio.
Mas me parece que e preciso inventar um meio que permita a coexistencia dessas duas dimensoes. Nao somente urn meio pratico, urn meio de
interven~ao real do campo, mas tambem urn novo tipo de sensibilidade,
um novo tipo de raciodnio, um novo tipo de teoria, e talvez ate, nao
me canso de repetir, um novo tipo de 16gica, que nao £Uncione mais com
o tal do princlpio de contradi~ao, e que possa articular essas dimensOes
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antag6nicas, pais eIas devem permanecer antagonicas e, no entanto, fun~
donar juntas.
Nao acredito que tenhamos resolvido essa questao, nem eu, nem VOce.
No entanto, jll e importante coIod-Ia, e coIetivamente. E importante interrogar as organiZl1foes politicos em fun(ao das questoes do deseio; mas e

( tambem importante - e muito fun(ao das maquinas estatais ...

interrogar a economia do desejo, em

•
Mesa-redonda no lCBA, Salvador, 14 de setembro de 1982:
Marcus do Rio -

A discussao de ontem sobre autonomia e partido pro-

em mim uma serie de duvidas. Penso, de iordo, que a ambi~ao
de tet uma representa~ao partida-ria seria mais caracterfstica das tres "minorias majoritarias": feministas, homossexuais e negros, e que seria impor-

VOCOli

tante desIocar dessas minorias 0 foco do debate, na medida em que taIvez
haja outros tipos de minoria que nao tenham urn desejo tao veemente de
se integrar a aIgum partido. A!em disso, quando Guattari faIa dos movimentos de maio de 68 na Fran~a e dos movimentos da ltalia em 77,
alguma coisa ficarangendo no que se refere ii reIa~ao entre os movimentos autonomos e a totalidade. Penso que a principal questao desses movi.
mentos ,I
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tal como aconteceram oa Franc;a, oa Ibilia, e como estao aeon-

tecendo em outras partes do mundo, aqui inclusive - nao passa, de
forma a1guma, pela ambi~ao de chegar a uma modifica~ao, a uma interven~ao na totalidade. A meu ver, essa nao seria taIvez a meIhor forma
de eoearar a questao, pensar que esses movimentos visam a acumula~ao
de for~as. Nao creio que 0 movimento italiano tenha sido recuperado,
como parece que foi dado a entender, mesmo porque acho que recupera~ao, como 0 proprio Guattari a entende (e creio que tambem Michel
Foucault), nao corresponde a urn movimento finalizado, nao e uma coisa
acabada. au seja, nao me parece que haveria, no inkio, urn primeiro movimento, radical, revolucionario e, a seguir, urn segundo movimento por

parte do Estado, que seria 0 da recupera~ao desse primeiro. Eu pense
que a coisa se passa de uma forma que nao para por al: hll tambem
if;'

I

urn terceiro movimento, de resistencia a essa recupera~ao, e assim por
diante. .. Nada e lota)W&ote reqmerado. Acho tambem que, desde 0
inicio, nesses movimentos (estou me referindo agora ao caso especffico

da ltlilia) nao havia ambi~ao aIguma de ter uma continuidade, ou seja,
uma acumuIa~ao de for~as, que terminaria por intervir diretamente no
apareIho de Estado.
Creio que a a~ao desses grupos moIecuIares visaria muito mais a urn
desperdlcio de for~as, urn potlatsh dessas for~as, do que a urna acumuIa~ao
para urn gesto final, que pretendesse intervir na totalidade. Me vem ii
memoria aIgo que Ii sobre 0 movimento italiano, de que havia grupos
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como os Indiani Metropolitani -

os fndios Metropolitanos -

suas mani£esta~5es na<;> gritavam mais slogans do
jamais sera vencido" J au alga que 0 valha, mas se
inarticulados, uivQs, urras, fuMos com a garganta.
issa poderia ser inserido num programa partidario,

que nas

tipo: 0 pavo unida
limitava a gritar sons
Fico pensanclo como
numa institui~ao que
(I:

da sociedade, no PT por exemplo, ia que e
pessoal do PT faria? Eles teriam que dizer
gosto muito da sua maquiagem punk e acho
faz, mas hoje a tarde, n6s vamos fazer uma
caminhada por urn bairro operatio, vamos gritar 0 nosso lema 'Pao, terra
visasse a uma transforma~ao
o exemplo do dia. Como 0
algo do tipo: "companheiro,
bonito esse ruldo que voc~

e liberdade' J e seda born que voce nao gritasse au fizesse barulho, e que
procurasse acompanhar direitinho nosso lema».

Discordo de que haia uma necessidade de canalizar essas energias no
sentido de convergirem para uma modi£ica~ao a nlvel da totalidade. E me
pergunto ate como seda passive! preservar essa singularidade, a energia
desses movimentos moleculares e, ao mesma tempo, canalizar tudo issa
para uma transforma~ao dentro de urn programa partidario, dentro de
algo que pressupoe uma estrategia de modi£ica~iio da realidade a nlvel
global.
Foi dito ontem tambem que 0 PT e 0 maior acontecimento politico
do Brasil nos ultimos tempos. Eu discordo. Eu acho que 0 maior acontecimento "politico", ((cultural", "ardstico" ou

0

que voces quiserem

~ 0

Camisa de Venus. Para quem nao conhece, 0 Camisa e uma banda de
rock'n'roll que tern feito alguns shows aqui na Bahia, e e nesses shows
que t~m pintado os punks, grupos de adolescentes de blusoes pretos
brandindo correntes e gritando frases de rebeldia. Urn publico completamente estranho para quem esta acostumado com a imagem tradicional de
Salvador como uma cidade balnearia com uma grande influencia da cultura africana. Eu me pergunto entao que tipo de partido poderia acolber
esses jovens rebeldes. Sera que isso seria posslvel? Ha ate quem diga
que

0

partido mais adequado para des seria urn partido neonazista J e

nao somente pelo fato de eles usarem a smistica... Isso

e algo

que me

preocupa porque ao meSIDa tempo que esse movimento tern urn forte
componente revolucionario, tern tambem certos aspectos que Guattari chamaria de microfascistas, como essa violencia indiscriminada, que eles di·
rigem a todos, sem distin~ao. E nesse sentido que eu nae acreclito que
( a institui~ao-partido seja capaz de canalizar os diversos interesses dos gru-

\ pas moleculares, como foi sugericlo, nao somente no que se refere aos
punks, mas principalmente em rela~ao a autros movimentos da juventude

contempodnea, que se caracterizam pelo uso politico do humor e pelo
espontanefsmo, e que ia nao reivindicam mais 0 direito ao trabalho, mas
sim 0 direito a pregui~a. Como e que urn partido como 0 PT, que e
urn partido dos trabalhadores, poderia acolber os pregui~osos?
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Gostaria que Guatrari falasse dessas questoes, pois me parece que
elas necessitariam de uma reflexao a um rllveI que nao passasse pela n~ao
de representa~ao politica, de organiza~ao partidaria, mas que apontasse
talvez uma outra forma de organiza~ao, de cantata entre as diversos gru·
pas. Eu creio que seria interessante, par exemplo, se as punks pudessem
dialogar com as ecologist.., as ecologistas com as anarquistas, e assim par
diante. Acho que esse tipo de rede de cantatas poderia ser muito pro·
dutivo, e possibilitaria a troca de informa~oes e experiencias sem que
houvesse om orgauismo centralizador, um programa pattidario que diri·
gisse tudo isso para uma finalidade ultima.
Eu tenbo uma metafora sabre isso - eu acho que a vida cotidiana
nas sociedades contemporaneas e como um deserto, um imenso deserro
arido e in6spito que cada um atravessa mais au menos como pode, com
as condi~Oes de que dispoe. Os movimentos moleculares sao como as
antigos tuaregs~ que atravessam

d
~r

.,

0

Saara com suas caravanas estabe1ecendo

contato entre povos distantes e buscando abrigo nos oasis. Eles sao as
novos tuaregs, cruzando esse desetta em busca de novas oasis de prazer,
fazendo contato com outras caravan... Ja as partidos sao como as grandes
empresas capitalistas, com seus projetos de constru~ao de imensas represas
para irrigarem a deserto e transformarem tudo. Eu gosto particularmente
dessa metafora porque eu andei sabendo recentemente que as ecologistas
descobriram que a visao que se costumava ter do deserto como um lugar
marta, onde nao existe vida, e completamente falsa. Existe todo um meio
ambiente proprio do deserto, com suas formas de vida pr6prias. Portanto,
irrigar a deserto e tambem uma especie de desastre ecoI6gico. Talvez as
grupos minoritarios estejam mais corretos percorrendo a deserto da vida
cotidiana em suas caravanas, como novas tuaregs sem se preocuparem
com obras de irriga~ao e represas ...
J

•
Debate promovido par um diret6rio do PT de Sao Paulo, 29 de agosto

d. 1982:
Pergunta - Eu queria perguntar uma coisa para todo mundo aqui: se
fizermos uma rela~ao entre autonomia, processos de singulariza~ao e PT,
como as pessoas veriam as decIara~es de LuIa sabre temas impertinen.
tes? Par exemplo, quando ele diz que as travestis nao podem ficar na
rua, nem as putas, quando ele fala sabre as drogas, quando ele faz a
apologia do trabalho, quando ele da enfase ao Cristianismo, quando ele
fala em forma~ao crista? Eu, como viado, quando penso em Crisdauismo
s6 penso em fogueira, au me lembro do general da Seguran~a Nacional
falando que a sociedade ocidental e crista, au ainda do Montara falando
rambem em Cristianismo - e eu tremo mesmo. Entao, eu queria saber
como a pessoal que esta aqui nesse debate ve a possibilidade de nao
claudicar denrro do PT, para poder se singularizar.
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Num determinado debate sobre vioIencia, um operarlo meta·
Iurgico coIocou que, para ele, homossexualismo nao tinha nada a ver com
problemas de vioIencia, pois bicha tem mais e que Ievar porrada mesmo.
E claro que nao tern sentido cobrar uma Dutra visao desse cara, como
talvez nao lenha sentido cobrar uma outra visao do LuIa. Por outro Iado,
me indago como esse tipo de coisa val ser Ievado pelo partido. Num
outro debate sobre questao carceraria, um candidato a deputado estadual
do PT disse que a soIu~ao para a questao carceraria era fazer presidios
menores. .. Como essas questoes vao estar sendo Ievadas dentro do PT,
ja que se trata, a meu ver, de questoes da classe trabalhadora e nao da
"marginalidade"? Alias, tenho muito medo da paIavra "marginal", pois
sem querer a gente pode estar assumindo isso. Essas questoes, que em
principia sao colocadas como questoes menores, na verdade colocam em
pauta 0 dia·a·dia do trabalhador. Se um office-boy e pego peIa policia
sem carteira profissional, ele e preso. Que visao 0 PT tem disso? Como
a genie poderia estar Ievando essas questoes para 0 PT de urna forma mais
elaborada, sem exigir que pessoas com um processo de vida inteiramente
diferenle do nosso, cheias de preconceitos, venham a defender, de uma
hora para outra, coisas que nem sequer passam pela cabe~a delas?

Pergunla -

Maria Tereza Aaron ("Teca") - Eu queria coIocar um pouco mais de
fogo, e laIvez de agua, na discussao, tentando faIar da perspectiva de
aIguem que nao participa ativamente do PT. Eu sou uma admiradora
do LuIa e sou filiada ao PT, mas nao participo. Acho que as pessoas
nao deveriam defender tanto 0 LuIa. Eu tambem, as vezes, me vejo defendendo a LuIa, quando nao devia. 0 LuIa tem que aprender multo
mals a respeito da tal singuIaridade que 0 PT pretende defender, pois,
por enquanto, 0 PT esta lidando muito mal com isso. Ha um medo de
se confundir autonomia dos marginais com autonomia dos trabalhadores ...
Eu nao tenho medo nenhum desse tema da marginalidade. A gente tem
que ler menos medo de criticar 0 PT, dentro do proprio PT, com pessoas que simpatizam com 0 que se esta chamando de "periferia do particlo". E 86 nesse movimento que se vai conseguir montar essa "maquina
de guerra" de que fala Guattari, maquina que nao e um algoritmo, mas
sim urn conjunto de atitudes, essa coisa de multiplicidade. Ha um grande
problema atras do PT, que e a Igreja Catolica. Em Sao Paulo sua influencia no PT ja e grande, mas parece que no resto do Brasil - e
ela tem urna paroquia em cada cidade deste pais - eIa domina compIetamente a organiza~ao do partido. Entao, 0 problema nao e 0 de se
Lula disse isso ou aquilo, pois que ele e um homem careta, todo mundo
sabe. Alem do mals nao concordo que todos os metalUrgicos sejam caretas, mesmo porque, eu tenho varios amigos bichas que encontram muilo
metaldrgico em Iugares onde se val para trepar com homens. Entao, eu
acredito que 0 grande problema do PT seja a Igreja e, taIvez, lambem, a
inloIerfutcia das pessoas oriundas das organiza~oes de poHtica tradicionais,
com seos metodos antigos, que nao querem lidar com a multiplicidade
do desejo e a necessidade de diIuir 0 poder.
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Nestor Perlongher - Acho que aqui nao se esta dando importincia ao
problema dos enunciados da polltica, no seguinte sentido: 0 grande problema da vincula~ao desses pequenos movimentos micropollticos - que,
sim, estavam no peronisrno, ns Argentina, nao vamos negar, e, sim, estao
tambem no PT, nao vamos negar - 10 0 enunciado com 0 qual esses movimentos micropollticos viio se articular. Se isso e verdade acho que se
esta desprezando a for~a desses enunciados. 0 cara convencional, operario
ou· niio, fica totalmente deslocado quando aparece uma bicha intelectuaIizada falando em nome do PT. E 0 cara niio vai se Iigar nesse tipo
de enunciado. E assim, os que acabam tomando a dire~iio desses movimentos nao sao as que conseguem pensar, nio somos n65, as malueos:
siio os burocratas, os que estiio no dia-a-dia admiuistrativo, gente que diz
coisas do tipo "agora nos convern apoiar a censura democratica" (issa
aconteceu outro dia numa reuniao da assembleia contra a censura). Entao
o que eu pergunto 10 isso: ate quando nos dos movimentos moleculares,
minorihirios, micropolfticos, vamos defender esses enunciados arcaicos como
a censura democratica ou a redu~ao da ideia de revolu~ao a uma modifica~ao da economia, 0 que conduz, como ja se viu, a superexplora~ao e a
superditadura?
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Guattari - Eu suponho que voces niio vao fazer urn caderno de queixas
para 0 Sr. Lula, pedindo-Ihe provas de que e1e tern uma conce~ao exata
de qual vai ser 0 destino dos homossexuais, dos negros, das mulheres,
dos psiquiatrizados, etc. 0 que 10 preciso pedir para Lula e que ele contribua para a derrubada de todas as estratifica~oes molares tal como existern neste momento. Quanta ao resto, cada urn que tome suas responsabilidades no lugar onde se encontra agenciado socialmente. Nao me parece que Lula seja 0 "Pai dos Oprimidos", 0 "Pai dos Pobres", mas em
compensa~ao acho que e1e esta desempenhando urn papel fundamental na
midia, e isso 10 essencial neste momento de campanha e1eitora!. Ele 10
portador de urn vetor de dinamica extremamente importante na situa~ao
atual; urn exemplo, e a notoria potencia que e1e tern de mobiliza~iio de
pessoas totalmente apollticas. E, nesse sentido, Lula nao 10 identificavel ao
PT. E muito importante esse papel que Lula desempenha na midia, pois
hoje ja niio se pode considerar as lutas em todos os mveis sem levar em
considera~o esse fatorde produ~ao de subjetividade pela midia. Entiio
o que da para dizer 10 que, por enquanto, 0 "Sr. Lula midia" parece
estar desempenhando urn papel numa dinamica positiva. 0 que vai acontecer daqui a urn ano, depois das elei~s, so entiio 10 que veremos. Eu
so me permiti assinalar que a propria IOgica do movimento atual no Brasi! 0 leva a colocar uma problematica politica nova. Sua inteligencia
consiste, exatamente, na capacidade de agenciar esta situa~ao que se coloca
aqui neste momento. 0 que nao quer dizer nem resolve-la, nem encarna-Ia,
nem coloca-Ia conscientemente.
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Conversa informal, 19 de setembro de 1982:

Suely Rolnik -

E, pareee que estamos vivendo urn duplo devir, nesse
processo de "democratiza~ao" da sociedade brasileira; de um lado um

"devir aut()nomo", que passa por urn devir mulher, urn "devir indio",
etc., e de outro, urn "devir cidaclio" ...

Guattari - E ha 0 devir negro que e importandssimo e que vem se
afirmando ha alguns anos. Mas tambom um devir... nao sei como qua!ifica-lo, pois as palavras sao tao imbeeis, urn devir meio ambiente, urn
devir tomada de consciencia do que sao os rostos do Brasil, suas paisagens, suas realidades vegetais, animais, etc. Tenho a impressao de que isto
pode vir a transformar profundamente os modos de subjetiva~ao.

I

ij
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Pergunta - Usando como expressao tua, como seria 0 tra~ado de uma
cartografia desses diferentes devires, incluindo 0 "devir cidadao"?
Guattari - Em minha opiniao, entre esses devires de natureza molecular
no campo do desejo e, por outro lado, esses engajamentos, essas pragmaticas do traballio social ha uma ruptura inelutavel, que, acredito, deve
ser aceita enquanto tal. E 0 claro que nao se trata de fazer uma rejei~ao
paranoica de ambos os lados: os militantes rejeitando os "desejantes",
dizendo que eles enchem 0 saco e que nunca conseguirao fazer coisa
alguma junt9s, ou, inversamente, as desejantes acusando as militantes de

querer recuped-los. Ao contdrio, creio que 0 preciso apreender
sao dessa heterogeneidade radical para poder encontrar pdticas
sibilitem uma afirma~ao nesses dois campos. Mas ereio tambem
se deve imaginar que um belo dia teremos urn partido idilico,

a dimenque posque nao
que nao

sera falocratico, que naa sera racists, etc. Esss

perigosa.

e urna

visao

ate

A partir do momento em que voce poe um po dentro da midia, nessa
afirmac;ao social, nesse modo especlfico de representa~ioJ voce esta entrando em estruturas que necessariamente te contaminam, que te rnarcam
subjetivamente, que te armam ciladas, que te fazem correr 0 risco de se
deixar arrastar por processos microfascistas, apesar de voce. E ja que e
assim, e melbar saber 0 que esta aeonteeendo e, no minimo, fiear atento

para isso, em vez de ficar dizendo que assume a responsabilidade nesse
nivel do trabalho social e, ao mesmo tempo, os devires moleculares. Ora,
isso nunca 0 verdade e 0 mellior reconhece-lo de cara, nao para ficar se
culpabiIizando e sim para manter uma interroga~ao, para induzir 0 processo analftico.

•

o termo "militante" e muito envenenado. Ele recobre um capital extraordinario de dev~ao, de coragem, de envolvimento, por parte das pes173

I

z
•
soas, mas, ao mesmo tempo, ele evoca significados como "militar", "arreque sao marcados por conota~5es negativas, chatas, mortfferas para a economia do desejo. De qualquer maneira, nao me parece que
d~ para escapar disso facilmente. Mas, em Ultima instanda, nao me incomoda que dentro do PT haja militantes tradidonais, grupe!hos & da.
Eles tambem sao minorias. Eles sao uns chatos, e verdade, mas nao sao
os unieos. Por toda parte M gente chata, e se tivessemos que diminar
os chatos de todo nosso campo de exist~ncia, nao sei 0 que aconteceria ...
gimenta~ao",

•
:E verdade que venbo insistindo na importancia do PT durante toda
I
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a viagem, me aventurando a fazer mil elucubra~oes. Mas nao vejo em
nome de que a gente nio se arriscaria a fazer uma afirma~ao, mesmo
quando a gente e franc~s e vern ao Brasil s6 por urn m~s. E dal? Minai
de contas, e se arriscando em afirma~oes desse tipo que M uma possibiIidade de experimenta~ao da realidade. Senao, se a gente fiea 0 tempo
todo feito jornalistas prudentes e bern informados, a gente acaba nao se
Iigando a nada.

o
Correspon&nda, maio de 1983:
Suely Rolnik - Tenbo pensado em que tratamento dar, no livro, ao esconsideraveI que as discussoes em torno do PT tiveram no decorrer
da viagem. Isso porque, a meu ver, nao cabe reproduzir 0 lado "campanba eleitoral". a come~ar pela simples razao de que esse asSunto ja perdeu a atualidade. No entanto, por outro lado, interessa - e muito faz~-Io, desde que seja de modo a deixar transparecer, e ate enfatizar,
aquilo que, em mIDha opiniao, era central nesse teu investimento no PT:
visar nao a PT em 51, enquanto coisa, sacralizado, mas a midia que 0
PT estava sendo naquele momento. Midia para as questoes relativas as
( forma~es do desejo no campo social; midia, sobretudo, para a articula~ao
desse plano de realidade com 0 das lutas que requerem grandes aglutina\ ~oes. Essa articu1a~ao, alias, talvez tenba sido personagem principal de
tua campanha pelo PT. 0 inusitado de tua coloca~ao era, exatamente, 0
de chamar a aten~ao para a necessidade e a possibilidade de esses dois
pIanos se articularem. (Voc~ nao parou de lembrar, durante toda a viagem, 0 fato de que a propaga~ao, nos Ultimos tempos, dessa ten&ncia a
desprezar as Iutas sociais mais amplas tern causado danos no minima tio
graves quanto 0 desprezo pelas problematieas relativas ao desejo).
pa~o

As discussoes em torno da campanba, alem de terem permitido salientar esse tipo de questio, aspecto esseneial de teu envolvimento com
oPT, tambem contribufram para nos levar a escutar, na voz de Lula,
urna falxa de freqii~ncia da voz politica oficial inteiramente desterritoria·
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lizada (poder/amos ate dizer que sua voz seria urna espc!cie de Radio
Livre, mas com a peculiaridade de emitir diretamente de denrro da midia
oficial). Essas discussOes contribuiram ainda para que se enxergasse no
PT, naque1e momento, urn agenciamento coletivo que arrastava a cena
politica para fora de seu domfnio tradieional, pondo a nu todos os reis.
Em suma, uma "maquina de guerra".
Mas a momento agora e outra: alem de nlio estarmos mais em epoca
de campanha eleitoral, nada garante que a PT continue e va continuar
sendo essa midia, 0 que toma questionavel a ptesen~a desse assunto no
Iivro. E par isso que, como eu dizia no infeio, s6 interessa preserva-lo,
se for para extrair das discuss6es aquila que permita subIinhar a importaueia de existit esse tipo de midia (essa maquina de guerra), para que
as processos de singulariza~o nlio sejam tlio vulneraveis; subIinhar a import~neia de se estar sensfvel ao aparecimento desse tipo de oportunidade
nos mais varlados campos sOOais - evidentemente, nlio s6 nos partidos
politicos e, menos ainda, s6 no PT. Gostaria de saber tua opinilio a respeito, pais se eu flzer essa o~lio, dilui-se muito do aspecto de documento
historleo fatual e, sobretudo, muiro do material tipo "fervor de campanba ", tlio presente na viagem; permaneceria mais a testemunho da discussao
tOOrica.
.
Guattari - Pareee-me importante esconder a menos possivel a problematica da organiza~lio, da constitui~lio de uma maquina de luta de urn novo
tipo. Mesmo a titulo de ftacasso - 0 que, alias, talvez nem seja 0 caso
- , a expetieneia do PT me parece primordial. Como fazer emergir em
escala nacional (em termos de mldia) as novas componentes da sub;etividade? 0 que conta aqui nlio e a resultado, mas a emerg@neia da problematica.

•
Nlio da para ficar fazendo futurologia, a Hist6ria e que vai decidir.
De duas urna: au a PT vai ser completamente contaminado pelo virus dos
grupelhos e, nesse caso, cada componente autonomo vai se "picar" para
seu lado, e 0 PT que se dane; au 0 processo que parece estar se desencadeando em certos lugares vai tender a neurralizar as componentes tipo
grupelho, podendo aconteeer ate, segundo a hipotese de Lula, que, dependendo da for~a dos movimentos, esses componentes acabem se dissolvendo. Tudo vai depender das circunstaueias locais e da utilidade au nlio do
intrumento PT.
Se tudo isso for "pro brejo", se a PT se transformar em PMDB e
Lula num lider de sei la 0 que, e assim e pronto. Isso apenas vai querer
dizer que a consisteneia do processo nlio pegou neste tipo de ageneiamento. E que as lutas de revolu~o molecular vlio segulr por outras linbas,
por outras vias. Com otimismo ou pessimismo 0 problema se recoloca"
de qualquer maneira.
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Carta de Guattari a Suely Rolnik, Paris, 24 de maio de 1983:
E

0

PT, a quantas anda? Ainda da para esperar algo disso?

e. Centralismo democratieo X espontaneismo, anarquia:
urn falso problema
Se insistirmos em abordar a problematica de uma pratica politica do
ponto de vista cIassico - uma tendencia, urn grupo, urn metodo de organiza~ao versus grupos autanomos que nao querem saber de lideres, nem
de se articular - ficaremos num impasse total, isso porque estaremos
girando em torno do eterno debate que contrapoe modos de apreensao
do dominio do centralismo, a urn espontanelsmo, urn anarquismo, considerados como fontes de generosidade e de criatividade, mas tambem de
desordem, incapazes que sao de desembocar em verdadeiras transforma~oes.
Nao me parece que a oposi~ao seja essa entre, de urn lado, urn aparelho
funcionaI, centralizado, a mais eficiente possfvel, e, de outro, a autonomia.

A dimensao de organiza~aoJ simplesmente, nao se situa no mesmo
I plano que a problematiea da autonomia. A problematica da autonomia e
\ do dominio do que eu chamaria de uma "fun~ao de autonomia", fun~ao
essa que pode se encarnar efetivamente nos grupos feministas, ecoI6gicos,
homossexuais, etc., mas, tambem - por que nao? - , no seio de maquinas de luta em grande escala, como e 0 caso do PT. Orgauiza~6es como
particles au sindicatos sao tambem terrenos para a exerdcio de uma «£uo~ao de autonomia". Explico-me: 0 fato de que militar num movimento
permite conquistar uma" certa seguranc;a, deixar de sentir inibic;oes e culpas,
faz com que, as vezes, sem nos darmos conta, veiculamos, em flossas
a~oes, modelos tradicionais (modelos hierarquicos, modelos de bem-estar
social, modelos que dao primazia a urn certo tipo de saber, de forma~ao
profissional, etc.). Esta seria uma das li~oes dos anos 60, periodo no
qual, mesmo nas ac;oes supostamente libertadoras, reproduziam-se, sem
perceber, velhos cliches. E esse e urn aspecto importante de ser considerado, porque concepc;oes conservadoras sao perfeitamente inadequadas para
desenvolver processos de emancipa~ao.
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A questao) portanto) nao e se devemos ou nao nos organizar) e sim
se estamos ou nao reproduzindo os modos de subietividade dominante, e
isso em qualquer uma de nossas a(oes cotidianas) incl,USiV,e de, mil,itan,cia
\ nas organizafoes. E nesses termos que se coloca a "func;ao da autonomia".
Ela se expressa num nive! micropolitico, que nao tem nada aver nem
com anarquia, nem com centralismo democratico. A micropolftica tern a
ver sim com a possibilidade de os agenciamentos sociais "levarem J~m cqri:'sidera~ao - asprodu~oes de subjetividade no capitalislIlo, problematicas
"essas, geralmente ddxadas de lado ~o movimento militante.

~

~
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E preciso, a meu ver, tenta! construir urn ooyo tip,? _de ,_repre~enta~ao'.3guihLque eu chama det1J:l1~ llov,a
-N~o- ~~- t~ata- apenas
e uma simples coexistencia de ~pareihos centralizados e processos de sin~
_ gulariza-;ao, pais no final das contas os leninistas sempre tiveram esse
mesmo discurso: de urn lado 0 Partido, 0 Comite Central e 0 Bureau
PoUtico, e, de Dutro, as organiza~6es de massa, code cada urn faz seu
trabalhinho, cada urn cultiva seu canteiro. E, entre e1es, as "carrejas de
transmissao": uma hierarquia de tarefas, hierarquia de instrumentos de
luta e, de fato, uma ordem de prioridade que desemboca sempre em uma
manipula~ao e urn controle das lutas de revolu~ao molecular pelos apareIhos centrais.

cartografla.

~.

A constru~ao de maquinas de luta, de maquinas de guerra, de que
estamos precisando para derrobar as situag)es do capitalismo e do imperialismo, naa pade ter 56 objetivos poHticos e sociais que se inscrevam
num programa, encarnado por alguns Iideres e alguns representantes.
A fun~ao da autonomia nao e a de urn simples grau de tolerlincia para
ado~ar 0 centralismo com uma pitada de autonomia. A fun~ao da autonomia e aquela que permitira captar todos os impulsos de desejo, todas
as inteligencias, naD para faze-las convergir num mesma ponto central
arborescente, mas para dispo-Ias num imenso rizoma, que atravessara todas
as problematicas sociais, tanto a nive! local, regional, quanto a nivel nacional e internacional. A nevel, par exemplo, de como se sentem as crian~
c;as que nao leram os grandes te6ricos au as pessoas que sao vftimas do
racismo, do sexismo. E isso nao s6 em grandes proclamac;6es abstratas,
mas numa pratica imediata e concreta.

•
Tudo

0

que se pode dizer, escrever, praticar em torno da proble-

matica do centralismo democratico -

tica cotidiana -

a neve! consciente, a nevel da pra-

configura-se como decalque de mode/os que se encon-

tram em outra parte como nas industrias, nos poderes -administrativos,

nos poderes de Estado.

•
Estou longe de qualquer ideia de espontane/smo no campo da economia do desejo: algo de indiferenciado que precisaria estar passando
pelas malbas da rede de algum centralismo demoeratico. Eu nunca pensei, nem disse, que seria precise canalizar as energias das diferentes autonomias; mesmo porque, em minha opiniao, e preciso recusar totalmente
essa noc;ao de energia, em todo ocampo das Ciencias Humanas. 0 desejo,

ao c()J!lr~xio, corre~onde a urn certo tipo de produ~iio. 0 de;;ejo tern
iilHnltas PossIJJlllclades-ae-frjoriillgem, d·e--crianvida:ae;--mas que tambem
-pmlem--entl"ifem. pmcesso·smd"-Tmprosao:--mo tenho nada
a
mtrowijaTibertadora do desejo 7ie[oaesejo.

a_over com
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Entrevista a Nestor Perlongher para a revista Persona, n. 14,
maio de 1983, Buenos Aires:

I~
I

i
I

mar~-abril

Nestor Perlongher -

Como se poderia relacionar a revolu~iio molecular

que voce prop5e com

0

anarquismo classico,

0

revolucionarismo trotskista,

leninista, etc.?
Guattari - Em prmclplo, niio ha rela~iio alguma. Pertencem a ordens de
fen(\menos completamente diferentes. Tanto e assim, que os processos de
singulariza~iio, de agenciamentos coletivos de desejo, acontecem tambem
no seio das forma~Oes marxistas, como e 0 caso da Pol(\nia. Os anarquistas - e verdade - fizeram algumas tentativas, especialmente durante
a Revolu~iio Espanhola; mas essas tentativas anarquizantes, espontanelstas,
costumam desembocar no fracasso, na esterilidade.
Eu reclamaria aos anarquistos que fossem mais singularizadores, mais
libertarios. E aos marxistas que fossem mais centralistas, que nao se extraviassem nessa especie de libido burocratica ...

2. Uma certa oonce~o da Hist6ria
Reuniiio com filosofos, Siio Paulo, 23 de agosto de 1982:
Miriam Chnaiderman - Eu estava pensando que se pode imaginar uma
conce~iio de Historia a partir das n~Oes de micropolftica e de molecular ...
~d'·

Guattari - Gosto muito da maneira de ver de Braudel, em particular de
sua n~iio de "cidades-mundo". Parece-me que ha a ide.ia de uma produ~iio de universos de posslveis que, de repente, se desdobram. Quando
ele faz aquela especie de genealogia das cidades-mundo, a partir de niio
sei mais 0 que - Veneza, Antuerpia, Amsterdii, Londtes ... - , de certo
modo ele mostra que ha 0 desenvolvimento de "phitum maquinicos"
multiplos: a mvel econ(\mico, a mvel dos fIuxos demograficos, a mvel do
estabelecimento de mercados, de superflcie de trocas conc~ntricas, etc. Mas
esses philum maqufnicos, ao mesmo tempo, s6 sao compreenslveis se nos
referirmos ~ n~iio de "constela~iio de universo". ~ imposslvel separar 0
que e 0 desenvolvimento das civiIiza~oes materiais como a de Veneza, do
que siio as muta~Oes na ordem da cria~o musical, da arquitetura, das
conce~Oes filosoficas, sem cair numa causalidade idealista, nurna causalidade pseudomaterialista. Ha urna "pressuposi~iio reclproca" das muta~Oes
de processos maqnlnicos. Quando se instaura urn agenciamento cidademundo como Veneza, 0 que val mudar e urn princlpio de pressuposi~iio
reciproca, urn cerro tipo de 16gica, urn cerro tipo de apreensiio de pro178
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blemas religiosos, de apreensao do que seja a bacia mediterdnea, de vlSoes
pIasticas, etc. au seja, nao ha uma ordem de entrada dessas muta~5es.
Nao e 0 caso de se dizer que primeiro se criou sei Ia 0 que - por
exemplo, novos tipos de barco, uma inven~ao tecno16gica - , e issa fez
com que tal fluxo comercial se concentrasse... E sabido que uma descoberta tecnoI6gica no domlnio da concep~ao dos barcos, que permite a
travessia do Atlantico, pode muito bern existir durante todo urn perlodo
hist6rico sem eotrat em uma consteIa~ao de universo, e demorar uns dais
seculos ate que isso aconte~a. Por exemplo, 0 sistema de pagamento por
aposentadoria, ou 0 sistema de moeda fiduciaria existe desde a antiguidade - desde 0 imperio romano - , mas porque eles so tomaram impulso a nlvel da constitui~ao de cidades-mundo como G~nova, Veneza,
Pisa? Outro exemplo sao os fluxos capitalisticos. Eles estao al desde os
faraos, se quisermos nos meter a datar 0 capitalismo. Alias, as datas de
nascimento dos agenciamentos capital1sticos variam segundo 0 capitalismo
cornetcial, segundo as zonas de expansao territorial. ..
Domingos Infante - No Mille Plateaux ha urn exemplo de "maquina de
guerra" que e uma cita~ao de as Capitiies de Areia de Jorge Amado.
Eu gostaria que voc~ falasse urn pouco sobre isso ...
Guattari -

Deleuze e eu tentamos considerar que os sistemas de sobrecodifica~ao das territorialidades "primitivas", "atcaicas", se desenvolviam
em rela~5es de segmentaridade, e que essa "segmentaridade relativamente
flexlvel" 31 ao nlvel das sociedades arcaicas leva a uma "segmentaridade
dura" 32 nos sistemas estatais. Mas isso nao quer dizer que haja a( dialeticas lineares. a Estado ja e potencialmente existente, em qualquer tipo
de segmentaridade molecular. Essa oposi~ao, no entanto, me parecia demasiadamente simples para dar conta dos fenomenos de irreversibilidade que
constituem, de certo modo, 0 perfil da Historia. Penso, justamente, que
nao ha repeti~ao historica, seja qual for a consrancia dos sistemas de
sobrecodifica~ao. Marcamos essa especHicidade a nivel dos philum maqulnicos. A maquina de guerra e urn desses philum que atravessa 0 conjunto
das estruturas.
31. Deleuze e Guattari tomam emprestada a noo;ao de "segmentaridade" a Antropologia (na qual
o [ermo designa 0 modo de funcionamento das sociedades primitivas, por oposi~io as modemas)
e a ampliam. A segmentaridade, para eles, existe em qualquer sociedade, sendo ela. sempre - e
simultanenmente - de tr!s tipos:
19) "dura" (e como ela se procluz no plano molar, que fundona segundo a. "maquina. abstrata de
sobrecodifica-;iio");
29) "telativamente flexfvel" (e como ela. se produz no plano molecular, que fundona segundo a
"maquina abstrata de muta~iO")j
39) ine::dstente (no fluxo puro, no qual as partfculas estiio soltas em puro movimento de velocidade
e lentidiio, constituindo urna "maquina de guerra").
que vili diferenciar urn momento da vida de urn indivfduo, de urn grupo au de urna sociedade,
o que vai diferenciar urna socledade de outra ou urn p"'...rfodo hist6rico e a economia geral da maqu!na,
ou sejil, a rela-;iio entre as tr!s maquinas que predomina DB economiil libidinal e polftiCil d" indivfdu~,
grupo, sociedade em questiio ou do perfoclo considerado. (a. sobretudo G. Dele~ e F. <?uattarl,
"Micropolitique· et segmentarite" in Capitalisme el schiz.ophrEnie - Mille PlaJeau~. Mlnuit, Parts 1980,
p. 253 a 283 e G. Deleuze e C. Pamer, Dialogues. Flammarion, Paris 1977, cap. IV, p. 151 a 176).
32. Cf. nota n. 31.
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Em outras palavras, a maquina de guerra e algo que «no interior"
(se e que se pode dizer "no interior") das estruturas, em coexistencia,
em coagenciamento com das, colocaria fatotes de irreversibilidade a nivel
dos philum, e af nao ha ordena~ao alguma. Ha, ao mesmo tempo, sempre a possibilidade de uma dispersao, de uma re-segmentariza~ao, de uma
volta a sistemas segmentarios. E 0 que se ve, sem parar, nas hist6rias
dos imperios: em certos momentos ha grandes concentra~6es de poderes
de Estado que, em outros momentos, se dispersam. Mas em compensa~ao
a que e irreversfvd sao as philum, as philum das maquinas de guerra,
as philum das maquinas semi6tieas, a fato par exemplo de que uma veZ
descoberto um certo tipo de escrita, ele nao se perde nunca mais. Sejam
quais forem as alternativas entre maquinas segmenrarias e maquinas de
Estado, a maquina de guerra segue sua evolu~ao filogenetiea e, de alguma
forma, totalmente heterogenea as oposi~oes da Hist6ria, aos seus vaivens
estruturais.

I.

,"

E par isso que eu situaria a maquina de guerra ao nfvd dessas tr~s
Ha sempre uma maquina de guerra concreta que e a tecnologia militar, as muta~6es tecnol6gieas. Ha sempre potencialidades, maneiras pelas quais as maquinas de guerra estao articuladas ao conjunto das
orclens maqninicas, aD canjnnto das posi.;oes das estruturas sociais. Ha
sempre maneiras de situa-Ias nos philum, nao ouso dizer hist6rieos, pais
e urn certo tipo de historia que atravessa a Hist6ria. Esse tipo de hist6ria pode permanecer suspenso par muito tempo. Podemos ficar, durante
muito tempo, usando, por exemplo, a espada de ferro, ou 0 cavalo. Ai,
de repente, ha uma muta~ao maqufnica e e como se a Hist6ria se fizesse
subitamente, a partir dessa muta~ao e isso, enquanto, em autros nfveis,
secolos de hist6ria institucional ja se passaram. E como se houvessem
bruscas rupturas na hist6ria maqnfnfca que, de certo modo, e a que pontua a Historia, dando-Ihe seu carater de irreversibilidade.
articula~6es.

Poderfamos voltar aos exemplos de Braudel: ha urna maquina de
semi6tica economica que pode permanecer tal qual um virus em estado
latente, ate que, urn bela dia, ela entra em conjun~o com uma deseoberta tecnol6giea - a descoherta de minas de aura no Peru, au de minas de prata num outro pals qualquer - , e isso vai derrubar, e desta
vez de maneira irreversfvel, as estruturas dos philum maquinieos, em
particular as estruturas de maquinas de guerra. Durante esse mesmo periodo, poders muiro bem estar ocorrendo esta imensa hist6ria estrutural
que vai criar grandes imperios, grandes conjuntos.
Olgoria C. F. Matos - o que tenho dificuldade de compreender e como
se poderia conciliar a cria~ao, a transforma~ hist6rica, com urn quadro
estahelecido por completo. Onde e possfvd inscrever a silencio? Como
se ds a irru~o do novo?
I
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Guattori - Esta e a aporia: em primeiro lugar, nada e posslve! no dom!nio da cria,ao que nao parta dos philum "deja.la". Nada escapa as estratifica,6es. Em segundo lugar, aquilo que nao e deill-la - a constela,ao
de posslveis de universo - surge totalmente armado como, na mitologia,
Dionlsios surge da coxa de Zeus todo armado e varrendo 0 conjunto
das coordenadas deja-lao E entao que se da uma criatividade "Iimiar".
Tomemos 0 exemplo do leninismo. Quando Lenin inventa a maquina
de guerra leninista, e!e inventa algo re!ativamente mutante. E claro que
se pode sempre ellier coisas do tipo: "e, mas os jesultas ja tinham invenucla iSBa". Mesmo assim existe uma ruptura, urn "corte leninista" J ista

e, algo que aparece na maneira de considerar a a,ao militante, a escrita
te6rica, a reIa~iio entre as classes sociais, as nacionalidades,·etc. Ao mesmo

(

tempo, 0 universo leninista se projeta sobre 0 conjunto daquilo que existe
no dominio do movimento operario, da social democracia, das correntes
no campo das organiza,6es camponesas, coisas assim. Entao v~-se que 0
surgimento de uma novidade historica - e isto e algo que tambem Sartre
descreve - reescreve, reinterpreta 0 conjunto das potencialidades que ja
existiam estratiticadas.
Outro faro que ilustra isso e 0 da inven,ao de um universo musical,
como 0 de Debussy, ou 0 de John Cage, universos que reescrevem, de
um s6 golpe, 0 conjunto da musica, reprojetando um posslve!. Debussy,
por exemplo, reescreve todo Bach, inventa uma outra escuta posslve!, uma
autra maneira de auvir, de perceber e ate urna maneira de repensar, reescrever, recompor a propria escrita de Bach.
Olgoria C. F. Matos - E justamente por isso que nao entendo bem a
historia de Lenin. Ele compreendia a revolu,ao russa como uma revolu~ao francesa recome~adaJ ista

e,

como uma continua~ao do jacobinismo.

Todas as metaforas, todas as analogias histOricas eram justamente para colocar-se num cenario ja vivido, ja feito, ja pensado. Nao e por acaso que
os revolucionarios russos de antes e de depois da revolu,ao nunca recuperaram seus verdadeiros nomes, mantiveram os nomes do tempo da clandestinidade. E 0 que me faz pensar que isso se passa, de fato, no quadro
de uma "repeti,ao" no sentido da tragedia.
Guattari - Bem, acho que, em Ultima instancia, nosso problema e de
terminologia; eu nao fa>o julgamento de valor. E evidente que Lenin inventou algo, pais iSBa atravessou 0 Mundo como urna muta~ioJ como urn

vIrus de gripe japonesa que talvez nao seja totalmente inventado, mas
que de qualquer modo pega em todo mundo. E bem 0 que aconteceu,
todo 0 movimento opermo pegou a gripe leninista. Entao tudo hem nos
perguntarmos ate que ponto tratava-se de uma gripe antiga, de ve1ha proced~ncia. Mas de qualquer maneira temos que constator que houve a detua.ao de uma maquina, a maquina leninista como fenllmeno incontoma181
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vel. Naa se pade mais continuar a escrever a Hist6ria da ffieSma maneira,

depois da inven~ao leninista, mesmo que tenha havido todos os fen<'lmenos
de repeti~ao que voce assinalou, e com razao.
Laymert G. dos Santos - as revolucionarios podem estar representando
rudo isso como repeti~ao, mas em outro nfve! e!es podem sem saber ja
estar engatados em outra coisa ...

Guattati - E, nao da para se imunizar contra revolu~oes moleculares ...
Mesmo que se teOOa que fazer como Lenin, que se dizia um fie! marxista
e, no entanto, fez caisas que nia tern nada a ver com

como

0

que fez Lacan nao tem nada a ver com

0

0

marxismo, assim

freudismo.

Olgaria C. F. Matos - Creio que me expressei mal. E claro que ha uma
defasagem entre aquilo que os homens representam para sj mesmos e aqui10 que eles fazem. Exatamente a.f e que esta 0 problema para Lenin: ele
teve um «excedente de significante", digamos assim, do lado revolucionario, isra

e,

ele era urn veJ:culo do novo. Mas a partir do momento em

que ele representou 0 novo sob a forma de repeti~ao, houve 0 terror.
au seia, ele nao recoOOeceu 0 novo enquanto tal: quando as movimentos
explodiram como algo inesperado, ele os reieitou, porque eram impensaveis, ultrapassavam a possibilidade de controle do tempo hist6rico. Entao,
naa sei como esse excedente de significante, que sempre existe oa Hist6ria,

pode ser pensado num quadro conceitual.
Guattari -

No caso de Lenin, alias, no caso de Hitler tambem, seiam
referencias ainda mais patentes
no hitlerismo, com todas aquelas hist6rias de ra~a, etc. - , nada impede
que haia af urn fen<'lmeno novo, urn fen<'lmeno de ruptura, no sentido
quais forem suas referencias arcaicas -

~.t·,

II'
.I
~'"
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de que nao se pade escrever, ecoceher,

.. ~ e

0

0

desenrolar da Hist6ria,

0

antes

depois, de modo contfnuo.[F, incontestavel que, de alguma maneira,

( existe ai uma novidade, apesar'de todas as redund&ndas significantes.
)')~!,
'j

Novidade issa que deve ser situada exatamente na ordem das rupturas
maquinicas.; Acontece que essas rupturas, a men ver, sao tanto menDs re~
presentad~ nos afetos e' no discurso manifesto, quanto mais insuportave!
for assumi-Ias na medida em que elas representam uma espede de morte,
uma espede de irreversibilidade nos sistemas, nos processos anteriores. E
bastante comum que descobertas seiam tratadas nas referencias dos sistemas de coordenadas anteriores - penso na revolu~ao da flsica quantics.
Ha freqiientemente muta~oes consideraveis que aparecem na ordem de urn
philum cientffico e estetico e que depois... Stravinsky e urn belo exemplo: na mesma medida em que ele introduziu rupturas nos philum reais
da hist6ria da musica, ele se converteu ao classissismo.
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Olgaria C. F. de Matos - 0 que eu estava pensando e que, evidentemente, houve 0 novo, houve mudan~a. Nao se pode mais escrever a Hist6ria
como antes, depois da Revolu~ao Russa. 0 mesmo aconteceu com aRevolu~ao Francesa. Mas, justamente, eu me pergunto como e que Lenin
p&le reestabe1ecer formas as mais grotescas do capital para dota-Ias de
uma conce~ao socialista. Refiro-me a quando ele retomou 0 taylorismo
para emprega-lo na Uniao Sovietica, ou quando ele leu os tres volumes
de 0 Capital como Se fosse 0 carater civiIizat6rio do capital, quando
o Capital e justamente a hist6ria da barbarie capitalista. De onde ele
pade tirar esse sentido perverso?
Guattari - 0 que te coloca dificuldades nesse nivel? Eu nao vejo dificuldade alguma ...
Domingos Infante - Penso que voce esta colocando uma questao de vontade, ou seja, que 0 fato de compreendermos tudo isso que nao nos impede de querer que esse tipo de coisa nao tivesse acontecido.
Laymert G. dos Santos -

Que nao tivesse acontecido desse jeito ...

Olgaria C. F. de Matos -

Nao e isso. Eu queria tentar compreender por

que aconteceu assim, nao a mvel hist6rico, nem economico, nem militante,

mas a nivd dos significantes, justamente. Senao que teoria da Hist6ria
esta subjacente a essa explica~iio?
Guattari - Bern, isso nos remete a ambigilidade dos fluxos capitalisticos
que funcionam nos dois sentidos: no sentido de uma apropria~ao dos
processos maqufnicos - cada muta~ao maqufnica cleve entrar em compatibilidade com as estruturas de representa~iio, as estruturas sociais,
as polos personoI6gicos, as hierarquias, as territ6rios, etc. - e, aMm
disso, no sentido de haver uma estrutura de reterritorializa~iio. E
preciso que haja, ao mesmo tempo, essa apropria~iio e essa redundftncia,
eSse refor~o de uma ordem, de urn sistema, de uma representa~iio: talvez
seja isso, exatamente, que caracteriza a economia de fluxos capitalisticos.
Podedamos fazer remontar isso ao nascimento do Cristianismo. 0
Cristianismo talvez seja a primeira grande religiiio capitalistica, pois aO
mesmo tempo que capta todos os fatores, todos os fluxos de desterritorializa~iio que amea~m rachar 0 Imperio Romano por todos os lados, de
tambem da a imagem de uma subjetividade possivel que atravessa os
diferentes estatutos, imagem que talvez pudesse abranger ate os escravos.
Sabe-se muito pouco a respeito. Seria preciso ver isso de perto mas, em
todo caso, essa imagem pode certamente abranger os barbaros. E uma
religiiio desterritoriaIizada, e que, mais do que isso, cria um fator de
desterritorializa~iio no sentido de que se trata de uma religiiio da salva~iio ao mesmo tempo que da reterritoriaIiza totalmente - na crucifica~o, no Pai, na Trindade, na Igreja, etc. Portanto, tem-se sempre
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essa espede de <!':'p!£,_movimento: a captura de JlllX.(JS desterritoriali~ll
q05, a ()r,ganiza~ao de uma ordem atraves dessas ffiaquinas 1l1lJtantes, mas,
iogo em seguida, a recomposi~ao de uma ordem ainda mais_ -,j~rosa do
que possa ter sido, em qualquer tempo, a ordem antiga no campo das
territorialidades. Ou seja, 0 Cristianismo e a captura de f1uxos desterritorializados e, ao mesma tempo, a instaura~iio de uma sobrecodHicac;ao
mais potente do que nunca.
E pot issa, talvez, que naa convern separar 0 stalinismo do leninismo, como pretendem fazer os idealismos trotskistas, pois ha inclusive no
trotskismo uma perspectiva stalinista de reterritorializac;ao, a comec;ar POt
aquila que voce assinalou sobre 0 taylorismo, as hierarquias militates, etc.
A militariza~ao dos sindicatos e uma ideia trotskista tambom, nao podemos esquec~-Io. Nao se deve par tudo nas costas de Lenin ...

I

'I
,

'I

T

•

'I

Entrevista a Pepe Escobar para

0

Fo/hellm, 5 de setembro de 1982:

Pepe Escobar - A cuhura dominante e muito seria. Depois da crise das
ideologias, do advento da sodedade pos-utopica, das revolu~5es frustradas,
pode-se ainda dizer que ha Historia? Nao seria tudo uma parodia, uma
repeti~ao em clave tragicomica?
1l, :
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Guattari - NaD, nao ereio. Seria urn erro acreditar que a Hist6ria se re~
pete, sobretudo atualmente. Todas as modas "retro", as tentativas da mi-

dia, sao drogas menores. A crise que

0

mundo atravessa desde

0

final da

guerra de 14 nao tern nada a ver com as crises antedores. Ha uma acelera~ao

prodigiosa da Historia. Ela e visivel, no dominio da biologia, da

tecnologia informatica. E, nos ultimos vinte anos, tambem fia evolw;ao
da microffsica e das ciencias astroffsicas. S6 que todos esses disturbios

nao sao registrados nos sismografos habituais. Nao entram na cabe~a dos
que 0 Sr.
Reagan, 0 Sr. Brejnev, 0 Sr. Hua Kuofeng estao achando?, que tudo
vai continuar como esta?, que urn dia vamos acordar e encontrar oito,
dez bilhiies de habitantes na Terra, no Brasil talvez uns 400 milh5es no
ana 2000, e que tudo isso vai dar certo, sem problemas? So rindo. H.
uma acelera~ao prodigiosa da Historia, mas por outro lado as pessoas que
t~m responsabilidade, que t~m capaddade de inidativa, estao como estupefactas.
te6ricos, dos praticos, dos jornalistas. Sao como raiDs-X. 0

Houve uma epoca no seculo XVIII em que havia urn processo de
transforma,ao de for~as produtivas, da d~nda, das artes, e paralelamente
das for~as sodais: revolu~5es na Inglaterra, na Fran~a, na America. As
transformac;6es se multiplicaram par mil e, no entanto, continuamos com
o mesmo sistema de 1945, com 0 mesmo tipo de partido politico completamente esclerosado, de constitui~ao, de organiza~ao de pseudodemocracia, a mesma incapacidade de encontrar urn novo modo de vida, de produ~ao. E predso que a Historia, sempre em ebuli~ao, entre 0 tempo todo
184
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na mesma panela. De vez em quando, ha uma cidade que explode. Beirute,
por exemplo. Ou urn pals que entra num buraco negro, como 0 Camboja.
Opal Precisamos ficar atentos. Sao acidentes. Sempre marginais. Esse e 0
lado negativo, louco. Do lado positivo, ha por exemplo 68, e outros movi·
mentos de questionamento, que sacodem 0 torpor da epoca. Ja 0 68 po·
lon~s foi outra coisa. Nao urn piquenique que durou dois meses, mas
dez miIh5es de pessoas que durante urn

aDO

e meio, dais anos, torpedea-

ram toda a maneira de encarar a vida nos estados do Leste Europeu.
Definitivamente, nao estamos imersos numa hist6ria de ausencia de Hist6ria.

.3.

Revolu~o

(?)

Seria preciso tentarmos pensar urn pouquinho

0

que quer dizer re·

volu~ao.

Esse termo ja esta tao estragado, tao desgastado, ja se arrastou
por tantos lugares, que seria preciso voltar a urn minimo de defini~ao,
ainda que elementar. Nao tenbo uma defini~ao, que eu me lembre de
cor; nao preparei conferencia a respeito, senaa eu teria uma no papel.
:".'. I Uma revolu~ao, e algo da natureza de urn processo, de uma mudan~a
. ~ que faz com que nao se volte mais para 0 mesmo ponto. 0 que alias
ate contradiz 0 sentido do termo «revolu~ao» empregado para designar
0 movimento de urn astra em torno de outro. A revolurao serio mais uma
(
repeti~ao que muda algo, uma repeti{ilO que produz 0 irreversivel. Urn
l!rocesso Jue produz.. J.I!~~6ri"-' ..9ue.!'2s tira ~~. repeti~ao das mesmas ati·
tudes e .asltl~smas signiIicacOes. Entao, por defini~ao, uma revolu~ao
, nio P".~"-.sEr"'pr0J!ramada,,pois aquilo que se programa e sempre 0 de;a·la.

~

'I'
1

\''v As revolut;6es, assim como a Hist6ria, sempre trazem surpresas. Por na\.., tureza, elas sao sempre imprevislveis. Isso em nada impede que se tra·
ballie pela revclu~~o, desde que se entenda esse «t~abalhar pe!:,_revolu~ao»,
como sendo trabalhar pelo imprevisivel.
.'
.
.. " .....
o que eu estou dizendo nao e tao absurdo assim: urn poeta ou urn
musico envolvido em urn processo produtivo se nao - est!ver"in-feirame.me .iarraxadonuma imiversidadeou nu.m
... conservat6rio - nunca sabera 0 que esta produzindo, antes de produzir. E seu processo de pro'
d~~ao que 0 transporta, e ate para a!em diquilo que e!e pensava ser.
Podedamos fazer uma lista incdve! de todos os criadores que foram der·
rubados em sua produ~ao, a ponto de chegar ao suiddio ou II loucura.

-------,.

.

~(

Retomando, a meu ver, a ideia de revolu~ao se identifica com a
ideia de processo.jProduzir algo que nao exista, produzir urna singulari·
r<lade na. pr6pria exist~ncia das coisas, d,?s pensamentos .';' d~s sen~ibili.
l dade~.E um processo que acarreta muta~oes no campo soeuzl tnconsctente,
para alem ou aquem do discurso. Poderlamos chamar isso de urn processo
de singulariza~ao existeneial. A questao esta em como fazer com que se
mantenbam os processos singulares - que estao quase na tangente do
incomunicave! - articulando·os numa obra, num texto, num modo de
185
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vida consigo mesmo ou com alguns outros, ou na
de vida e de liberdade de cria~iio ...

inven~iio

de

espa~s

•
Niio e de hoje que se ouve a qualifica~iio de "revolucionario" para
diferentes situa~i5es ou projetos. Que quer dizer revolucionario? Sera que
um projeto pode ser revolucionario de forma permanente como, por exem·
plo, na concet*io trotskista? :E claro que isso e um jogo de palavras
automatico, pois a revolu~iio, por defini~iio, niio pode ser perma~""te:
ela e um certo mom;;;}iQae transforma~iio, q;'e podedamos caroeterizar
como uni momento de irreversibilidade num processo. Niio sou eu quem
vai dar uma aula sobie-fsso, -inaso estUdodos piOcessos irreversiveis e
um problema te6rico importante nas ciencias, sobretudo no campo de
termodinimica. Entiio podedamos chamar de revolucionario urn processo
que se lan~a numa via irreverslvel e que, daria para acrescentar, por esse
fato es£reve a Hist6ria de _man~Jt~_.inedita.
" _ .. ~ .• -J

o

que eu acabel de dizer parece multo banal, mas se 0 aplicamos a
certos chavi5es, as coisas se complicam urn pouco. Sera que uma c1asse
pode ser revolucionliria em si? Ora, 0 fato de uma forma~iio polltica e
social - os sindicatos, por exemplo - se pretender revolucionaria durante cinqiienta anos, como e 0 caso da Uniiio Sovietica, e obviamente
uma contradi~iio: a revolu~iio ou e protessual ou niio e revolu~iio. Quando
.a Revolu~iio Francesa parou, colocou-se placas em todas as prefeituras, e
as crian~as nas escolas tinbam que aprender de cor os textos dos direitos
humanos: era uma revolu~iio que niio tinba mais carater processual.

~.'jk,'.
J' \

Os microprocessos revoludonarios niio tem aver s6 com as rela~s
sociais. Por exemplo, Modigliani vo os rostos de uma maneira que talvez
ninguem tinha ousado ver ate entiio. Ele pinta, por exemplo, urn certo
tipo de olhar azul, num determinado momento, que muda inteiramente
aquilo que podedamos chamar de "maquina de rostidade" em circula~iio
em sua epoca. Esse microprocesso de transforma~iio, a nivel da percep~o,
I~'.'.';\ . a mvel da. pratica, e retomado por pessoas que percebem que algo mudou,
\ que ¥gllhWani niio apenas mudou seu pr6prio modo de ver urn rosto,
, \ mas tamb6n a maneira coletiva de ver um rosto. Esse processo vai pre\servar sua vitalidade, seu carater revolucionario, num determinado campo
social, numa determinada epoca e por urn periodo determinado. E depois,
a pr6pria hist6ria dos processos na pintura, vai acontecer em outro lugar;
outros processos e Dutras muta~6es revolucionarias aparecerao que, de certo
modo, viio locaIizar novos microprocessos em estado nascente. Enfim, a
problematica da revolu~io passa tambem por esse tipo de coisa.
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•
Niio acredito em transforma~iio revolucionaria, seja qual for 0 regi.
me, se niio houver tambem uma revolu~io cultural, uma especie de mu·
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( tacao entre as pessoas, sem 0 que calmos na reproduCao da sociedade
anterior.
0 conjunto das possibilidades de praticas espedficas de muda~_<:!.l;._lllO~O de vida, com seu potencial criador, quecollstitui 0 que
CIlamo_d.l'.revolucao molecwar, condicao a meu ver para qualquer transform~cao sodal. E-isso nao tem nada de ut6pico, nem de idealista.

:e

•
:e

Hoje em dia, nem se ausa mais pronunciar a palavra "revolucionario".

verdade que e meio idiota imaginar que ainda possa haver uma revolucao "aut~ntica". Na Franca, atualmente, falar de revolucao e supercafona. Muitos intelectuais franceses desqualificam as problematicas da luta
de classe, mas nem por isso elas deixaram de se colocar na Historia.
a que esta acontecendo e, simplesmente, que elas se encontram, neste
momento, num impasse notorio. Todos os sistemas de modelizacao, que
se pretendem revolucionarios, funcionam, na verdade, muito mais como
algo que provoea a rejeicao que evoquei, algo que bloqueia os processos
, revolucionarios. No entanto, essa luta, apesar de todo 0 burocratismo
'. com que ela e conduzida, e necessaria: toda a questao esta em nao confundi-la com um processo revolucionario. Mas 0 fato de nao ser revolucion"ria nao a toma menos importante. Tomemos como exemplo a pro·
blematica do escoramento de um telliado: a questao que se coloea niio
cO a de saber se escor,,-lo cO ou nao cO revolucionario, mas sim se estamos
correndo 0 risco de que ele nos desabe sobre a cabee-. Vale dizer 0
mesmo com respeito as relaci5es sOOais.
perfeitamente legftimo que as
classes operarias, os diferentes grupos de interesses utilizem-se dos meios
que puderem para resistir aos sistemas opressivos. Isso cO uma coisa. Outra
coisa, cO articular uma polftica de revoluci5es (no plural), de revoluci5es
moleculares. Isso cO importante para evitar a 16gfca dualista, bin"ria, que
coloca como alternativas excludentes mamsmo-Iuta social-luta sindical versus revoluci5es moleculares.
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4. Capitalismo mundial integrado
a. Os "nao-garantidos"

Na It"lia, diferentes correntes de Autonomia Oper"ria partiram para
a leitura de um fato incontestavel: 0 surgimento de um novo tipo de
operariado, sobretudo em suas camadas marginais, 0 desenvolvlmento
irreversfvel de uma quantidade consider"vel de populacao que escapa, por
definiciio, dos proeessos de trabalbo garantido.
0 que tais correntes
chamaram de "nao-garantidos", "traballiadores precOrios", "trabalbadores
negros "', "trabalhadores estudantes". Sao i marginatti, desempregados tanto
no trabalbo quanto na vida estudantil, que recusam a legitimacao dos
processos de produciio vigentes, do sistema de trocas tal como existe.

:e
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Eles desenvolvem um outro tipo de rela~o com a sociedade e com a
vida cotidiana, um outro tipo de investimento de tudo aquilo que chamamos de produ~ de vida pessoal e coletiva, urn outro tipo de rela,ao
com 0 trabalho, associando a posi,ao de desempregado involuntatio a
uma reensa voluntOrla do traba!ho, tal como !hes c! proposto.

•
A categoriza,ao de classes - operaria, pequeno-burguesa e burguesa
ou classe media, campesinato e assim por diante - nao nos permite, absolutamente, esclarecer a problematica das revolu,aes moleculares. Parece-me
que os modos de esttutura,ao das subjetividades sociais, hoje, nao consistem em separar as diferentes categorias de popula,ao, nesse tipo de
entidades com rela,aes antag6nicas entre si. Ou, para ser mais preciso,
e claro que essas separa,aes, essas segmentaridades continuam existindo,
mas elas coexistem com um outro modo de subjetiva,ao modo esse que
atravessa 0 conjunro dessa segmentaridade social.
'-·1

j,
,

Fiquemos, portanto, com essas categoriza,oes de classe, mas cruzandoas com um outro modo de categoriza,ao. Eu proporia tr~s categorias: as
tfelites capiloUstjeas») as «trabalhadores garantidos» e as ({nao-garantidos
Essas tr~s categorias participam de oma mesma maneira de dispor a ordem
social, de uma mesma disciplinariza,ao produtiva e mental - com rela>Des de interioriza,ao muito acentuadas da posi,ao que cada uma ocupa
em rela,ao as outras. Por exemplo, na subjerividade dos "nao-garantidos"
existe uma dupla interioriza,ao supereg6ica: "sou uma merda, haja visto
que nio sou garantido", Use en fosse alguma caisa que preste en estaria
nas imagens dos filmes, da publicidade ... " ou seja, nos ideais de padrao
de vida veiculados incessantemente pela midia das elites. Mas se observarmos a subjetividade da elite veremos que ela tambem interioriza as
dimensDes subjetivas dos garantidos e dos nao-garantidos: "fa,o parte da
elite, porque OCUPO urn cargo de executivo, de professor universitario
ou algo do g~nero. Mas, de alguma maneira, preciso Hcar de o!ho, pois
se eu nao me dobrar as etiquetas e as regras dominantes, de um dia
para outro posso tambem cair na categoria dos nao-garantidos, ja que
nao tenho a posi>iio das aristocracias das finan,as ou da nobreza antiga".
lJ
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A categoria dos garantidos esta 0 tempo todo tomada nessa oscila,ao
entre garantir seu lugar e aspirar ser elite capitalistica, sabendo muito bern
que isso e totalmente impossivel. Ha determina,oes de forma,ao semi6tica, determina,oes de forma,ao cultural, que fazem com que uma pessoa,
por mais genial que ela seja, por mais que estude todos os livros do
mundo, por mais extraordinario que seja seu trabalho, se ela e de urn
certo meio social, ela nunca sera legitimada para passar para as elites
capitalisticas. E entao, para compensar isso, da tentara ocupar urn certo
tipo de posi,ao intermediOria, mas, de qualquer modo, nunca tera acesso
ao pleno reconhecimento do sistema das elites atuais. E algo que existe
I

I
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nOS palses capitalistas desenvolvidos, obviamente tambem em palses como
a Brasil e, cada vez mais, nos palses da cortina-de-fetro: sao barreiras
inconscientes muito fortes que delimitam as elites.

o

•

modo capitalistico de ptodu9io da subjetividade intervem nos
meios as mais diversificados. Por isso, a questio que se caloea naD e a
de saber se vo~ esta num meio pequeno-burgues au num meio de professores. 0 que e preciso saber e como voce se situa em rela~ao as categoriza~ inconsdentes da subjetividade: "voce tem a desejo e a possibilidade - de se integrar no seio das elites capitalfsticas?» "sera que
voce vai se comportar de maneira a sobreviver no sistema do 'garantis.
mo'?" Essa categoria dos garantidos existe tanto na cIasse operaria,
quanta no meio dos intelectuais, quanta nos meios militates - enfim,
por toda parre. Entao a problematica que se coloca atuaImente tem aver
com 0 fato de que, no campo dos nao-garantidos, nao encontramos apenas pessoas excluldas pelo campo social, mas tambem componentes portadores da contesta~ao do conjunto dos processos de subjetiva~ao. Componentes portadores do questionamento inclusive daquilo que se pode passar a nlvel das elites capitaHsticas.

I.

I.

Marx, num determinado momenta, disse que a classe operaria era
portadora de uma aspira~ao que dizia respeito ao conjunto das camadas
sociais, e e isso que !he dava uma potendalidade revolucionaria, poteneialidade que, par isso mesmo, nao dizia respeito apenas ao seu proprio
destino, mas ao do conjunto das rela~6es sociais. Mas e 6bvio que a classe
operaria garantida nao tem mais absolutamente essa potencialidade revolucionaria, pais ela vive na dependenda - e na conltadependenda dos sistemas elitistas que literalmente a estra~a!ham. :E a classe operaria
enquanto nao-garantida, au enquanto garantida que recusa a sistema de
garantia, que e porradora de aspira~s revolueionlirias que dizem respeito
ao conjunto desses modos de subjetiva~ao. :E dessa maneira que eu colocaria a problema, de modo a nos permitir conceber a1ian~as, sistemas de
( transversalidade, podendo passar entre quaisquer categorias sodais, pois
a que une e a posi~ao subjetiva, a posi~ao de desejo em rela~ao " tendenda do CMI de apoderar-se da totalidade dos modos de subjetiva~ao.
Quanta as divis6es soeiologicas de classe, 0 capitalismo sabe muito
bem se ocupar delas. No entanto, a verdadeiro terreno de sua vulnerabilidade passou a ser, na atualidade, a capaddade de sobreviver e de criar,
capaddade essa diretamente amea~ada pela subjetividade capitaHstica. Pudemos ver no per/ado da Nova Cultura pessoas das elites, bem garantidas, com altos salarios, sentindo-se tao infeIizes, suportaodo tao mal seu
modo de existenda, que preferiram renundar a seu status social, para
poder se sentir bem, em sua propria pele, em suas rela~6es sociais.
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E algo
o estado de
radiealmente
gantescas, e

dessa natureza que esta em questao aqui: 0 well fare state,
bem·estat social, os sistemas de gatantia sao de eerto modo
alienantes. Mas isso traz potencialidades de eontesta,ao gique atravessam tudo ...

•
Pareee que a veIha dieotomia entte trabaIhadores gatantidos e naogatantidos esta sendo superada atualmente tanto no PT, no Brasil, quanto
no Solidatiedade, na Pol6nia. Al ocofte a instaura,ao de urn novo tipo
de alian,a, allan", que congrega os mais variados tipos de nao-garantidos
e de garantidos que recusam 0 sistema de garantia ...
b . Essa crise (que nao

e so

econ6mica ... )

(

i

i

A crise mundial em que estamos merguIhados e, a meu ver, uma
crise dos modos de semiotiZt/(iio do capitalismo, nao s6 a nlvel das semioticas econ6micas, mas de todas as semi6ticas de conttole social e de mo'deliza,ao da produ,ao de subjetividade.

•
A ascensao dessa imensa vaga reacionatia que submergiu 0 planeta
e em grande parte conseqii~ncia do desenvolvimento da crise econ6mica que
apareceu em 74. Mas, na verdade, nao se trata verdadeiramente de uma
crise economica. Mais exatamente, essa crise economica e apenas urna de
toda uma serie de crises. Alias, e justamente porque os movimentos de
esquerda sindicais tradicionais viveram essa situa,ao unicamente em termos de crise economica, que 0 conjunto dos movimentos de resistencia
social ficaram totalmente desarmados. E, na ausencia de respostas, foram
as forma,5es mais reacionarias que tomaram conta da situa,ao.
Da para estimar que 0 essencial dessa crise mundial (que e, ao mesmo
tempo, uma especie de guerra social mundial) e a expressao da gigantesca
ascensao de toda uma serie de camadas marginalizadas, por toda a superficie do planeta. Sao centenas de milliares de pessoas que vivem com
fome, e nao so isso, mas tambem centenas de miIhares de pessoas que
nao podem se reconhecer nos quadros socisis que Ihes sao propostos. Essa
crise de modelos de vida, de modelos de sensibilidade, de modelos de
reIa~oes sociais, nao existe somente nos palses subdesenvolvidos mais pobres. Ela existe tambem em amplas correntes das massas dos poises desenvolvidos.
Nao se trata mais daquilo que se chamava tradicionalmente de «crises
delicas do capitalismo". E uma crise de modos de reIa,ao entre, de urn
lado, os novos daqos da produ,ao, os novos dados de distribui~ao, as
novas revolu,5es dos meios de comunica,ao de massa e, de outro lado,
, I
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as estruturas sociais, que permaneceram totalmente cristalizadas, esclerosadas, em suas antigas formas. Os poderes de Estado siio tanto mais reaeionlirios quanto mais aguda e sua conseieneia de que estiio sentados em
eima de uma verdadeira panela de pressiio que eles niio conseguem mais
controlar. Sera que da para acreditar que as conceI"Oes dos economistas
neoliberais americanos viio permitir manter, por muito tempo, uma ordem
mundial, que encare esta imensa ascensiio da miseria?, que encare esta
devasta~iio de continentes inteiros, niio s6 do ponto de vista econ6mico,
mas do ponto de vista de uma esperan~ mfnima de viver? Eu niio tenbo
nenbum otimismo beato, deslurnbrado, em rela~o a situa~o atual. AdlO,
pelo contrario, que havera desafios absolutamente atrozes que viio se
exprimir em massacres como os que aconteceram no Camboja, no Ira, no

Libano. 0 imperialismo, em todas suas versoes, esta preparando formas
de interven~iio de extrema violeneia, e seus tecuicos - em todo caso, os
norte-americanos - estiio de fato pensando na possibilidade de utiliza~iio
de armas at6micas miniaturizadas para intervir localinente nesses conflitos.
Niio se pode dizer que eu esteja prevendo alguma evolu~iio linear
em dir~o a urn novo tipo de revolu~iio. Mas niio e partieipar de urn
otimismo deslurnbrado, 0 fato de acreditar que reviravoltas historicas consideraveis estiio com encontro marcado para os proximos anos. 0 que
coloca ainda mais na atualidade a necessidade de cria~o de novos instrumentos de luta, novos tipos de refereneias conceituais para compreender
a evolu~iio dessas situa~s inusitadas ...

•
(

Uma das caractedsticas da crise que estamos vivendo, e que eIa niio
se situa apenas a nfveI das rel~s sociais explleitas, mas envolve forma~oes do inconsciente, forma~oes religiosas, mlticas, esteticas. Trata-se de
uma crise dos modos de subjetiva~iio, dos modos de organiza~iio e de
sociabilidade, das formas de investimento coletivo de forma¢es do incons- .
eiente, que escapam radicaImente as explica~s universitarias tradieionais
- sociologicas, marxistas ou outras. Essa crise e mundial, mas ela e
apreendida, semiotizada e cartografada de diferentes maneiras, de acordo
com 0 meio.
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Costuma-se ter. grosso modo, tres tipos de atitude em rela~iio a essa
crise. A primeira, que eu chamaria de desconbecimento sistematico,
tem duas vertentes que conbecemos bem: de urn lado 0 marxismo
dogmatico que, quando niio esta no poder (mas aspirando a ele), considera
sempre que "as questOes de subjetividade, de novas necessidades, existem,
sem duvida, mas so poderao se colocar apOs a tomada de poder". E, quando eles estiio no poder - 0 que leva a catlfstrofes como as que assistimos no Camboja ou nos palses do Leste - ao inves de considerar 0
carater especffico dos problemas subjetivos coletivos, eles costumam coloca-Ios por conta do erro (erro do partido, manipula~s do inimigo
191
i

t

IIII '

I,

"
Ii

.

'I

"

1
1.,i.,.,i.

." .J
i'

----------~

'

-

au caisas dessa natureza). De outro lado, ternos as teorizat;6es que estao
em yoga por exemplo nos Estados Vnidos (0 neoliberalismo, os movimentas libertarios, enfim tada a corrente que se circunscreveu em torno
da Escola de Chicago, de Freedman, etc.), que nao consideram de modo
especifico 0 conjunto de problemas relativos ao novo tipo de movimentos
sociais. Para tsis correntes esses movimentos sao formas residuais, formas
atrasadas de modos de subjetiva~ao. E uma especie de neodarwinismo
social, que pensa essas formas de resistencia subjetiva coletiva como areaismas que, exatamente por issa, devem set esmagados, superados, recuperados, utilizados ou remanejados. Para essas teorias a salva~ao s6 pode vir
de uma especie de sele~ao que tern por base uma axiomatica fundada na
propriedade, no lucro e na segrega~ao social.
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o segundo tipo de atitude face aos movimentos SOCIalS contemporaneos poderia se situar, grosso modo, sob a rubrica de urn certo tipo
de social-democracia, especialmente a francesa. Ja aqui, tenta-se circunscrever 0 problema a dois tipos de tematica: por urn lado considera-se
que cleve haver uma reorientac;ao das relac;5es internacionais, do eixe Iesteoeste para 0 eixo norte-suI (ou seja, para as rela~oes entre os palses desenvolvidos e subdesenvolvidos). E urn pouco 0 cerne da tematica que
Jack Lang desenvolveu num congresso promovido pela UNESCO no Mexico. Por outro lado, e desta vez a mvel das rela~oes internas, considera-se
que, de fato, existe urn problema especifico para toda uma serie de categorias sociais que nio estao inseridas nos processos capitausticos dominantes. E isso vai desde os problemas nacionalistas ou regionalistas por exemplo, na Fran~a, 0 problema corso, basco, bretao, etc. - ate os
problemas dos movimentos £eministas, homossexuais, etc., ou os problemas
de mudan~a de rela~ao com a mldia, como e 0 caso do movimento das
radios livres. Mas 0 que caracteriza essa segunda atitude e considerar
essas questoes especlficas apenas 0 suficiente para delimitar as problematicas e recupera-Ias. Essa ja era a ideologia do kennedismo, que numa
certa epoca tentou criar uma serie de programas que pretendiam canalizar e, ao mesmo tempo, ajudar a controlar 0 movimento negro, 0 movimento porto-riquenho, 0 movimento hippy, etc. Atraves desse exemplo,
poderlamos dizer que a primeira atitude (a de desconhecimento), e a
( segunda (a de recupera~ao), nao se op6em, mas se complementam, e perfeitamente. Esse reconhecimento parcial pode ajeitar-se com atitudes extremamente repressivas contra os elementos que nao se integram nesses pro·
cessos de recupera~ao. Podemos constatar al uma modula~ao da recupera~ao extremamente vigilante e precisa.
Considero 0 melbor exemplo disso a Alemanba Federal, onde ha setores alternativos extremamente desenvolvidos e estruturados nas principais
cidades, nos quais se desenvolve urn processo de autonomiza~ao subjetiva
coletiva, e esse processo coexiste com sistemas de controle social baseados
nurn esquadrinbamento informatico de tal porte que, atualmente, avalia-se
em quatro ou cinco milh6es 0 numero de pessoas totalmente tichadas e
192

-_J

controladas por computadores. A

Fran~a

oscila entre adotar uma

solu~ao

do tipo alema, com in£ormatiza~o geral, etc., cladas as ameac;as terroris~
tas ou criar func;6es estatais do tipo Senha! Prisao, Senha! C6rsega,

Senhor Mulher, Senhor Radio Livre - para estabelecer um dWogo que
permita encontrar modos de negociac;ao e de financiamento.

a mesmo tipo de ambigiiidade encontramos oa Palania, 56 que Dum
contexto muito mais catastr6£ico. De urn lado, 0 governo Jaruzelski 'gostaria de tentar inventar uma estrutura sindical que tivesse uma conexao
real com 0 movimento social e que permitisse sait dessa especie de greve
geral permanente que existe oa Palania. Mas, de outro, ele recusa radicalmente todas as conseqiiencias politicas dessa verdacleira revoluc;ao que
se deu com 0 Movimento Solidariedade.
Portanta a atitude de recuperac;ao e complementar nao s6 a atitude
de desconhecimento, mas tambem as formas de repressao extremamente
(
estritas e violentas do esquadrinhamento social. Assim como saO complementates, de fate, a DIve! das re!at;oes internacionais, a atitude das duas

grandes potencias dominantes -

os Estados tJnidos e seus aliados e a

Uniao Sovietica - , como pudemos constatar em opera~oes como a agressao das Malvinas pela Inglaterra, au, mais recentemente, na passividade

total das grandes potencias agressao de Israel contra os
tipo de modalidade, ha uma
que chamei de problematica
ha eixos norte-suI: nos paises

mais do que isso, sua cumplicidade - na
povos Iibanes e palestino. Seja qual for 0
especie de abordagem complementar daquilo
Norte-SuI, no sentido de que em cada pais
desenvolvidos ha zonas de Terceiro e Quarto

Mundo, assim como nos palses subdesenvolvidos zonas de Norte, au seja,

zonas de CMI. De tal modo que podemos dizer, esquematicamente, que
vetoriza~ao da problematica geral desses novos modos
de subjetiva~ao que dizem respeito tanto as rela~oes com 0 Terceiro Mun-

I,
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ha uma especie de

do a nlve! internacional, quanta a essa especie de Terceiro Mundo que se

desenvolve no seio dos paises desenvolvidos. Quero dizer mais coneretamente que, de certo modo, e apesar de todas as diferen~as das situa~oes,
a problematica que os camaradas italianos se coloearam a respeito dos naogarantidos, dos traballiadores precarios, de todas as marginalidades existentes e a problematica, que se coloca no Terceiro Mundo, da sobreexplorat;ao e, as vezes, ate da liquidat;ao Hsica tern, a IDeu ver, fronteira comum.

Voltando a meu ponto de partida, e claro que isso nao elimina

0

fato de que a maneira como essas problematicas se encarnam e comple-

tamente diferente, de acordo com 0 contexto. Por exemplo, 0 problema
do negro no Brasil nao e diretamente comparavel ao dos marginatti,
em Milao ou em Bolonha. No entanto, podemos talvez considerar que
tanto urn como 0 outro participam do mesmo tipo de crise geral que
atravessa tadas as sodedades do planeta no momento atual. 0 que os unifica e a1go que se abate sobre e1es e que vem de fora: urna certa politica
do CMI de reestrutura~ao das rela~Oes sodais e das relal;Oes de produ~ao.
Podemos dizer que existe uma complementaridade entre as opera~Oes de
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integra~ao e de recupera~ao nas diferentes situa~6es do planeta; nal a
atica dos dirigentes e tearicos do imperialismo, de que eu falava ha pouco,
que considera como opera~oes necessarias e inevitaveis a unifica~ao da
for~a coletiva de trabaIho, sua integra~ao as novas mutat;6es tecno16gicas,
a interioriza~ao pelo conjunto dos indivlduos do planeta, de urn certo tipo
de relac;ao com a escrits, com a tecnica, com 0 carpo, com 0 desejo, etc.
A crise, vista dessa perspectiva, nao passa de uma crisezinha de nada, urn
pequeno acidente de percurso, do qual mais cedo ou mais tarde a gente
acaba se safando milagrosamente.

Mas essa crise explodiu mesmo, incontestavelmente, a partir de 1974,
e desde entao a salda do tune! nos e anunciada a cada ano. No entanto,
ao centrario, tudo leva a erer que se trata de urn desafia, em escara internacional, e para todo urn perlodo da Histaria. Crise que poderlamos chamar tambem de guerra - uma guerra mundial - com a diferen~a de
que nao esta sendo uma guerra ati'imica (apesar de essa possibilidade nao
estar exc1ufda), mas uma sucessao de guerras Iocais sempre em torno desse
eixo Norte-SuI.

E, por fim,

0

terceiro tipo de atitude. Ao contrario da' duas atitu-

des prececlentes, nesse caso considera·se para valet as mutac;6es subjetivas,

tanto do angulo de seu cadter espedfico, quanto de seu

tra~o

comum

- trata·se de diferentes formas de resistencia molecular, que atravessam
as sociedades e as grupos sociais, contra as quais se choca essa tentativa

de controle social em escala planetaria.

•
A guerra, a crise au a vida

A sociedade mundial rornou-se flacida, sem contorno, sem energla
capaz de impulsionar urn posslve! consistente. Os continentes do Terceiro
Mundo vegetam na atroz fermenta~ao da miseria; os 61eos viscosos do
reaganismo e do thatcherismo se expandem ao sabor das mares econi'imicas; a marca da esc6r1a das ditaduras do Leste se incrusta de maneira
cada vez mais profunda na vida de centenas de milb6es de seres humanos;
vapores de!eterios com.,..m. a emanar das experiencias ·sulistas· do socialismo europeu, e, ainda uma vez. a sordidez fascista procuta seu caminho
entre a fauna da IUmpen-burguesia ...
Por golpes sucessivos, como que levantando de urn estado de coma,
tentamos dissipar todas essas n~voas do deja vu.

•

I

Primeiro. a guerra. Primeiro, a aflrma~ao de que estas dimens6es do
supershow planetario - seus ares de bale mecanico da morte, suas jogadas t~cnico-estrat~gicas cada vez mais descoladas e discordantes das realidades geopoliticas e at~ as cadeias processionmas do pacifismo que ela
ressuscita - que tudo isto, no final das contas, nao nos interessa. A Ponte
do Rio Kwai, as Grandes Cemiterios sob a Lua, A Chamada de Amsterda
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Pleyel - nos ja esquecemos tudo isso! Niio somos credulos a ponto de
pensar que as grandes potencias estao seriamente visanclo resolver seus
litfgios, enviando foguetes intercontinentais. E tiio evidente que a sua
complementaridade de fato, sua cumplicidade cada vez mais acentuada, os
conduz a integrar 0 mesmo sistema mundial capitalfstico segregacionario.
Tambem a auerra-simulacro - que elas niio patam de recolocar no mercado da midia;'filZeffilo-a-;ogada de grandes orgiios apocalfpticos - parece
"ter por fun~iio, sobretudo, ocupar 0 terreno da subjetividade coletiva, e
desvia-Ia assim da considera~iio das urgencias sociais que a afligem: interdita-se todo impulso do desejo, toda tomada de consciencia transcultu'. ral e transnacional, como as que trabalharam as ultimas duas decadas.
A guerra deles niio e a nossa! A unica verdadeira guerra mundial que
nos toca e esss, esmigalhada, caocerosa, insustentavel aos ollias civilizados, que varre por ondas 0 planeta ha meio seculo: ainda EI Salvador,
Nicaragua, Polonia, Boat People, Afeganistiio, Africa do SuI - acaba
sendo desencorajante, e melhor trocar de canal... Nessas condi~iies e quaisquer que sejam, por outro lado, as nossas "solidariedades" de
esquerda - , nos nao nos impediremos de recusar as escolhas nucleates
dos socialistas franceses no plano militar. 0 jogo de equilfbrio das for~as
estrategicas e constitutivo da vontade das grandes potencias de submeter
as periferias oprimidas, e niio saberiamos nos dobrar II sua logica sem
trair a emancipa~iio dos povos para a qual pretendemos trabalhar.

r

Em seguida, a crise. Aqui tambem a imensa maquina~iio para aproximar, de maneira cada vez mais estreita, no limite do estrangulamento,
os graus da submissiio e da "disciplinariza~iio" das popula~iies do gloho.
Tudo e feito para apresenta-Ia como uma evidencia apoditica. 0 desemprego, a miseria se abatem sobre a humanidade como flagelos biblicos.
Sendo essa descri~iio da economia politica a unica concebivel, isso
leva, com tatas exce~5es, a se pensar soIu~oes inteiramente marcadas por
essa mesma concep~iio. Entretanto, fica claro que os ares .de auto-suficiencia que a econometria se da hoje estiio na propor~iio da perda de credibilidade desses modelos de referencia! E certamente irrefutavel que muitos
desses indicios e previsOes se operaram. Mas a que tipo de realidades eles
se referem? De fato, a subconjuntos das atividades produtivas e da vida
social, cada vez mais estreitos, separados, alienados, de suas potenciaIidades globais. 0 corpus flacido, auto-referenciado das escrituras econonticas e monetarias, tornou-se urn instrumento descerebrado e titanico da
pseudodeliberalidade, da pseudocondu~iio coletiva. (Exemplo recente: os
bancos centrais indo sacottet 0 Mexico, unicamente para permitir-Ihe reembolsar, a curto termo, os juros das dividas que esse pais contraiu junto
a eles pr6prios). Ese, em ultima instancia, a crise nao passar de uma
crise de modelos, precipitando hoje, sob urn regime de capitalismo psicotico, simultaneamente a divisiio social do trabalho, as finalidades produtivas e os conjuntos de modos de sentiotiza~iio de troca e de distribui~iio? A esperan~a da "salda do mnel", 0 ntito da "grande retomada" -
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mas retomada de que, e para quem? - nos mascaram 0 carater de itr..
versibilidade da situa~iio que foi engendrada pela continua acelera~iio das
revolu~s teenicas e cientffieas. "Daqui para a frente tudo vai ser dif..
rente!" Tanto melbor! Mas de duas uma: ou essas perturba~s se complementariio com muta~Oes da subjetividade social capazes de as conduzir
"Ionge dos equilibrios" 33 existentes, em dir~iio a vias emancipadoras ou
criativas; au, de crise em crise, essas perturba~s oscilarao em torno de
um ponto de conservadorismo, de um estado de estratifica~iio e depressiio
repressivos, com efeitos cada vez mais mutUadores e paralisantes. Outros
sistemas de inscri~iio e de regulagem dos £luxos sOOais siio concebfveis
I neste planeta! Em todos os campos da cria~iio estetica e cientffiea, impuseram-se modelos em ruptura com as hierarquias opressivas - modelos
\ nao arborescentes, "rizomaticos", "transversalistas". Por que nao no do'. mfnio social?

!

Retorno para as zonas do polftico e do micropolftico, apesar de que
se tornou de bom-tom, em alguns meios intelectuais, assumit poses desabusadas, considerar-se fora do tempo, alem da Hist6ria, atribuindo-se,
por exemplo, 0 "p6s-moderno", 0 "p6s-polftieo", etc ... E verdade que 0
sobreconsumo da informa~iio e da cu1tura manufaturada pode conduzir Ii
indigestao! Mas, isso e urna rszao para que nos considerernos como os
. excedentes de nossa epoca? Nosso ideal seria, ao contratio, sermos capa·
zes de ir Ja onde se operam as rupturas. Nem antes, nem depois! JustO
no ponto-limite onde novas lfnguas se elaboram, novos coeficientes de
liberdade siio buscados, modos diferentes de ver, de sentir, de pensar,
de criar siio experimentados, para alem do messianimo, dos credos espontandstas ou dialetieos... Mas por que negar? Certas questoes poHtieas
nos sao £undarnentais e, sobretudo, certas recusas que nos conduzem, por
nossa conta, a nos "comprometer" com certas aventuras mais au menos
arriscadas. Nossa experi~ncia com formas dogmaticas de engajamento, e
nossa inclina~iio irreprimfvel em di~iio aos processos de singulariza~iio
nos imunizam - pelo menos e 0 que achamos - contra toda sobrecodifica~iio das intensidades esteticas e dos agenciamentos de desejo, sejam
quais forem as proposi~es poHticas e as adesOes partidlirias, inclusive as
mais bem intencionadas. Alias, basta seguir a corrente: cada dia abrem-se
sob nossas vistas novas vias de passagem entre as dominios anteriormente
compartimentados da arte, da teenica, da etiea, da poHtiea, etc. Objetos
inclassificaveis, "'atra~s estranhas" - para parafrasear mais urna vez as
Hsicos - nos incitam a queimar as velhas "linguas duras», a acelerar
as partieulas de sentido de alta energia, para cercar outras verdades. E a
gente se flagra soOOando que muitas coisas siio possfveis! Em urn sentidu
au em outro ...

(Polha de Sao Paulo, 7-8-83,

tradu~iio

de Sonia Goldfeder).

33. Guattarl toma emprestada a n~io de estruturas ·Ionge do equiHbrlo· a Isabelle S~ e
I1ya Prigogine (pr!mlo Nobel de Qu{mica em 1979). Esses autoIeS prop6em a id8a de uma ord,em
por flutua¢es-, Tais flutu~, so lnvCs de so desvanecerem e deixarem a sistema estivel. se 8JIIpliIUD
a~ tomar-se Sigantescas .ll romar conts do sistema e leva.lo, ji louse de seu antigo eClUiUbrio. a
sofrer outros destinos. (ct. sobretudo 1. Pri80sine e I. Srenaen. La Nouvelle Alliance. Ml'llmorpbore
de 14 science. GalJiJ:nard, Paris 1979).
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IV
Desejo e Hist6ria

1. Psicanalise & corpora~oes de analistas
Parece-me que Freud tentou, polo menos durante boa patte de sua
vida, niio se tornar um ptofissiona! da psicanaIise. Depois rudo acabou
caindo na institucionaliza~ao e nos sistemas redutores.

•
No pensamento de Fteud ha coisas sutpteendentes, de uma juventude
e de uma vitalidade que exalam golfadas de oxigSnio. Porem, a maneira
como os psicanalistas utilizam seu pensamento da vontade de sair cotrendo .

•
Estou constantemente repetindo 0 mesmo reftiio: as praticas de ptosubjetiva, as referSndas as cartogtafias relativas a essas produ~Oes
siio da al~ada de agendamentos os quais estiio sempre em vias de ser
destruldos e reconstmidos, desfeitos e recoloeados em funcionamento. Niio
siio da a!~ada de processos universais, que seriam os de uma matematica
geral do ineansciente, nem de uma corpora~iio espedalizada de interpretes
:' do inconsciente. A reapropria~iio dos processos de singulariza~iio subjetiva,
\ as revolu~Oes moleculares contra a produ~iio de subjetividade capitalistica,
num certo nivel, tambem passam polo questionamento de ta! corpora~iio
de psicanalistas, da mesma forma que passam polo questionamento de um
certo tipo de forma~iio universitaria.
du~iio
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•
Reuniao na Escola Freudiana de Sao Paulo, 26 de agosto de 1982:

'Ii

Guattari - Antes de come,at, gostaria de saber alguma coisa sobre 0
modo de trabalho das pessoas deste grupo - se e trabaIho de consult6rio, se e trabalho institucional - para que eu possa me localizar urn

",

pOlleD.

:1

Comentario -

Bern, nosso trabalho e especificamente clinico, Estamos
0 efeito da transmissao na psicamHise.
Seria possivel operar psicanaliticamente dentro de uma institui,ao? Nesse
nos indagando qual seria, na cHoics,

caso,

I
\

~J'

t

... t'"

~

0

que seria urn grupo que institucionaliza a psicanalise? Alias, ha-

vetia que institucionalizar a psicanalise? Esse grupo poderia assumir as
caracterfsticas de urn grupo supostamente sujeito para provocar, em sua
pnitica, aIgum tipo de questionamento do que sao as situa~5es normais
da clinica (ou seja, a clinica bipessoal), que se perpetuam?

Guattari - Essa questao se colocou desde a cria,ao da Escola Freudiana,
Para Lacan, tratava-se de colocar a questao da an.lise para alem de todo
e qualquer fenl\meno institucional estratificado em modos de hierarquia,
em modos de forma,ao e de promo,ao, A ambigiiidade dessa questao
cristalizou-se rapidamente sob a forma institucional no seio da Escola
Freudiana, Desde 0 inkio, foi ficando claro que havia duas tendencias:
as que consideravam haver urn seta! de analise especffico, que seria 0
da didatica, e as que queriam criar, ao menos formal mente - e, alias,
bastante efetivamente - , uma se,ao de aplica,ao pratica da analise no
campo das institui¢es, Rapidamente, percebeu-se que na verdade nao
havia nenhuma comunica,ao de fato, nenhuma colabora,ao coletiva real
entre os diferentes componentes da Escola, Estes, esquematicamente falando, mals do que duas tendencias constituiram tres grupos: urn grupo
de analistas didatas, que tinham feito toda a sua forma,ao e tambem
trabalhado, ate entao, no contexto das antigas institui¢es de psicanalise;
urn outro grupo, para quem a analise era apenas urn dos elementos de
sua pratica, de sua forma~ao, pais trabalhavam tambem em setores insti~
tucionais; e urn terceiro componente, universitario, que a meu ver foi
tomando com 0 tempo uma import"ncia desmedida, 0 debate se centrou
na questao da did.tica, extremamente dificil de ser e1ucidada em suas
implica,oes reais, Partindo do primeiro axioma, que era 0 de que 0 analista
se autoriza por si mesmo para se qualificar enquanto tal, chegou-se a
estranhas categoriza¢es dos analistas da Escola: os membros, os praticantes e, atras, no flm da fila, a massa daqueles anl\nimos que justamente
nao se autorizam senao por si mesm08.
Is80 nao teria a menor importancia se, de fato, nao tivesse cortes·
pondido a uma maneira de fazer perdurar urn certo tipo de concep,ao
de psicanaIise, urn certo tipo de concep~ao de forma,ao, urn certo tipo
de interven,ao, especialmente no campo da escola, da universidade e das
institui,oes, 0 que talvez seja mais importante ainda e 0 fato de que
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esse modo de funcionamento tenha estetiIizado por completo a pesquisa
analitica, a pesquisa te6rica fundamental. a sistema ideal que Lacan tinha
proposto (os "carteis") nunca funcionou desse modo, e sim da forma
que costuma acontecer nos grupelhos: os tais carteis implantavam-se em
torno de tal ou qual lider, ficava-se debatendo em rela~oes de for~a, 0
que redundava numa hierarquia, ainda que tacita. Passou-se assim de uma
f6rmula que deveria ser a de uma abertura ctiativa da analise a uma
f6rmula, digamos, radical-socialista: cada um se vira como pode, cada um
faz 0 que quer em seu cantinho_ Coexistiam posi~oes tao heterogeneas
quanta as de DoIto, Mannoni, Leclaire, Oury, etc. - daria para enumerar,
no mInima, umas vinte posi~oes radicalmente diferentes entre si.
Assim, Lacan continuava seu empreendimento de e1abora~ao tearica,
sem que, a meu ver, se tivesse colocado a problematica da analise em
campos que nao fossem os da pratica freudiana de origem. Nenhum progresso foi feito no sentido de compreender 0 que pode ser a problematica
da analise em instituil;;Oes analiticas, universitlirias, psiquhitricas, em estabelecimentos para crianc;as, em formac;oes sociais como movimentos de
base, movimentos politicos, etc. Essa incapacidacle de se criatern novas
condi~Oes de produ~ao faz com que a problematica da analise se encontre,
neste momento, num impasse bastante grave. A IDeu vet, a importancia
desta problematica ultrapassa 0 campo tradicional da psicanalise e ale da
cl£uica. A problematica da analise das forma~aes do inconsciente diz respelto a questaes tao fundamentais quanto, por exemplo, 0 futuro dos movlmentos de transform~ao social.

•

Debate no Curso de Psicanalise do Instituto Sedes Sapientiae, Sao Paulo,
31 de agosto de 1982:

Miriam Cbnaiderman - Eu concordo com a visao que voce tem da psicanalise, desde que a gente pense isso em termos do processo hist6rico,
do processo da funda~ao e da hist6ria da psicanalise - e nao s6 da psicanalise, mas tambem do mundo em que e1a se insere_ Esta .0 uma das
muitas questOes que a gente vern se colocando; sei que na Fran~a tambern voces se indagam sobre isso, mas talvez aqui as coisas estejam menos
congeladas do que na Europa, talvez e1as tenham uma cara diferente da
que tern Ia. Eu concordo com 0 que voce diz estar acontecendo na hist6ria
da psicanallse, mas acredito que, fundamentalmente, isso acontece por causa
das estruturas de poder que a tern regido. Uma das perguntas que eu me
coloco, e que a genre se coloca aqui no curso, .0: de que forma a psicanalise pode ser transmitida, sem que se volte a cair nas mesmas estruturas de poder que tern caracterizado sua hist6ria? Outra questao que me
colooo e se nio seria passive! a psicanaIise passar a ser, exatamente, essa
produ~ao da singularidade e da multiplicidade, de que voce fala. Isto,
inclusive, seguindo a sua proposta no Anti-Edlpo - retomar a concep~ao
energetica tal como ela existe em Freud - e considerando tambem 0
quanta se pode aprender com os romances, com a arte e seus processos
de produ~ao.
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Guattari - Uma palavra a respeito do que voc~ colocou sobre 0 fato de
que, no final das conras, todo mal vitia das institui~oes, embora tudo seja
posslvel a nlvel dos psicanalistas tal como eles sao. Eu nao vejo inconveniente algum no fato de que existam profissoes sociais que consistem
em. ficar falando com alguem, ate por bastante tempo, deitado no diva,
paganclo, etc. Rei muitas outras profiss6es tao surpreendentes quanto essa.
Afinsl de caotas, esse tipo de profissao, que consiste em se interessar
pelo eliscurso do outro, permeia 0 campo social como urn todo. Do jeito
como as caisas vao indo, eu nem vejo como se poderia imaginar a supres·
sao, de urn dia para Dutro, de tuda aquila que se convencionou chamar
de "trabalhadores sociais», de tacias essas pessoas que, de urn modo au
de outro, trabaIham na produ~ao social de subjetividade - alia" quem
e que nao trabalha nela? Alem disso, nao tenbo nada contra 0 fato de
essas pessoas se organizarem entre 5i, para fazet sindicatos, defender seu
nIve! de vida, fazet semimirios, trocar informat;6es sobre suas praticas.
Tudo bern. On meIhor, nao e "tubo bern", mas nao tern outro jeito. No
eufauto, esss e exatarnente uma razao a mais para questionar a posi~ao
particular desses psicanalistas, de todas essas pessoas que trabaIham com
a produ~ao de subjetividade.
AtuaImente, nos estabelecimentos para crian~as na Fran~a encontramos com freqii~ncia essa dupla paradoxal, formada por urn educador e
urn analista; a educador, que vive 0 dia todD na batalha com as crian\as,
trabalha, brinea, diseute, se eompromete inteito e que, no entanto, fica
completamente inibido, e isto pelo fato de estar sob a tutela imaginaria
de urn psicanalista que, por sua vez, fica hermeticamente fechado em
seu consult6rio. Este ve as crianc;as, quando muito, mda hora POt semana, e, assim mesmo, se da 0 illreito de intetvir no grupo de educadores
dizendo eoisas do ripo: "aten\ao, voce esta atrapalhando a transferencia,
e meIhor voc~ nao se meter a dar palpites nessas problematicas subjetivas". E tao eficaz, que as vezes ele nem precisa abrir a boca, pais as
educadores, as familias, enfim, todas as pessoas implicadas nessa realidade
social ficarn de qualquer maneira totalmente toIhidas de tanta angustia
e terror que a simples presen~ do psicanalista Ihes causa, por seu suposto saber. Elas se dizem: "nao fui psicanalizado, nao conbe~o a teotia
psicanalftica; se eu ousar falar ou fazer alga, pode ser a maior besteira!"
A partir desse lugar mltico encatnado pelo psicanalista, instaura-se toda
uma hierarquia de saber e de poder, essa especie de pirilmide da modeliza~ao. E 6bvio que nao preciso insistir em faz~-Ios notar que essa mesma
pirllmide existe sob outras formas no conjunto do campo social.

o importante

nao e que os psicanalistas fa~am uma ruptura com sua
de pratica, mas sim com sua conce~ao de neutralidade, com
sua conee~ao de relac;ao com a outro, quando, na verdade, 0 outro e
alguem que Ihes traz algo que e da ordem de uma certa problematica
contextualizada. Refiro·me ao fato de os psicanalistas dizerem que eles
nio t~m que se meter com mieropolftica, que eles nao tern que sujar

concep~ao
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suas maos nas realidades com as quais estao confrontados, que eles se
bastam a si mesmos. Eles sao depositarios de uma ci~ncia dos matemas
do inconsciente, a qual lhes da trabalho suficiente em sua poltrona, a
que faz com que, a resto da administra~ao dos problemas, eles deixem
para as assistentes sociais, para as carcereiros, para as en£ermeiros psiquiatricos, etc. Bern, acha, simplesmente, que des sao reacionarios: des
trabalham sistematicamente na consolida~ao de uma cetta produ~ao de
subjetividade, e quanta mais eles sao eficazes - pais sao muito eficazes
- , mais eles sao assustadores. Eles monopolizam a campo da problematica da analise das forma~6es do inconsciente, quando essa problema.
tiea e, exatamente, urn dos elementos fundamentais de que 0 canjnntc
do campo social deveria se reapropriar.
A meu ver as cartografias feitas a nlvel de tentativas de expressao
coletiva, como a candombJe, au a nivel da expressao poetica e literaria
devem ser consideradas de plena direito como cartografias analiticas. Elas
t~m a sotte de poder se inscrever fora do esquadrinhamento dos equipamentas coletivos. Os analistas, para mim, sao gente como Lautreamont,
Kafka, Artaud, Joyce, Proust, Borges ...
Pergunta - Se partimos dessa concep~ao nao da mais para dizer que a
psicanilise au a clinica de urn modo geral sejam lugares privilegiados do
analitico ...
Guattari - E claro que nao. 0 que nao e sinonimo de ·uma condena~ao
do metier de psicoterapeuta au de qualquer fun~ao de trabalhador social.
E como se me perguntassem se podemos considerar que a poesia esta intrinsecamente ligada a profissao de professor de literatura. Eu diria que
DaO: pode acontecer, por aeaso, que haja urn professor de Iiteratura que
seja tambem poeta, mas a reIa~ao e totalmente circunstancial. IS50 nao
condena a profissao de professor de literatura, mas separa totalmente a
no~iio de poesia dessa especie de profissao e de referenda universitatia.
Com a psicanalise da-se a mesmo.
Uma outra abordagem dessa questao e reconhecer que os «psi» estao
em posi~ao de forp para impedir as processos anaHticos. Os analistas
sao os "resistentes», no sentido ern que podemos falar da resistencia durante a guerra; e a Sociedade Amigos da Resist~ncia, a sindicalismo da
resist~ncia antianal1tica. Quero dizer que, se Freud descobriu alga da
natureza do inconsciente no campo individual e social, nao tirou isso
totalmente de sua cab~a; e claro que em algum lugar isso se colocava.
E desde entao as problematicas mconscientes da subjetividade nao pararam de se afirmar no conjunto dos campos politicos e sociais. Nesse
. contexto, e aterrador ver a que ponto as corporac;5es de analistas participam dos modos de recupera~ao. Mas nao s6 des. A analise diz respeito
a uma problematica social que vai muito alem da psicanalise propriamente
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dita. Nesse senudo, para mim, as analistas sao como os jornalistas, como
a midia, como a ensino universitario, as quais impedem que a analise
advenha. Dizendo isso, creio nao estar lange de algumas formu1a~6es
violentas de Lacan, em certos periodos de sua vida - infelizmente, nao
em todos as periodos, especialmente quando ele fundava e refundava escolas e aquela coisa toda.

•

Debate promovido por urn ditet6rio do PT no Rio de Janeiro, 11 de
setembro de 1982:
Guattari - Na verdade, a que esta em jogo na psicanalise nao se restringe ao terreno do diva, mas diz respeito tambem a sua exist~ncia enquanto refer~ncia de inicia~ao elitista muito concreta. A psicanalise funciona como uma especie de refer~ncia religiosa, ideol6gica, presente na
tentaliva de redefini~ao das rela~6es sociais em todos os ruveis. Eu tinha
diseussoes constantes em torno, exatamente, desse aspecto da psicanaIise,
com urn grande amigo, agora desaparecido, a Basaglia. Para ele, no contexto italiano, a psicanalise nao rinha

0

menor interesse, e nao valia a

pena sequer falar nisso. Ele dizia: "bern, se alguns idiotas t~m grana e
tempo, e querem entrar nessa, problema deles!" A men ver, aD contratio,
e muito importante nao s6 discutir, mas tambem observar como isso esta
evoluindo, pais trata-se de urn dos elementos - e nao pouco significativo
- do dispositivo de subjetiva~ao .capitalistica, uma vez que esta nao
funciona s6 em rela~oes vislveis.; Tanto as escolas de psicanalise, como
a tipo de rela~ao que se estabelece num traballio psicanalltico, colocam
em jogo modeIos, rnaquinas abstratas, sistemas, que perpassam

de

produ~ao

Pergunta -

0

campo

da subjetividade capitalistica como urn todo.
A psicanalise teria esse impacto em todas as dasses sociais?

Guattari - Sim. Claro que estou tomando uma posi~lio paradoxal, urn
tanto prevocadora. Sei muito bern que a pessoal da favela nao esta nem
ai para a psicanalise, Freud au Lacan. Mas as maquinas abstratas de sub·
jetiva~ao produzidas pela psicanalise, atraves da midia, das revistas, dos
fiImes, etc., estao certamente presentes tambem naquila que acontece nas

favelas, ",

2. Psicanalise e reducionismo 34
Pelo que tenho sentido do que esta ocorrendo no Brasil, se eu tivesse
a oportunidade de propor alga a ser acrescentado aos programas de trans34. Redu~io sistematica de um campo de conhecimento !l urn outro, mais fonnalizado (por exemplo;
redu.-.ir lIS matematicas a 16gica formal). No caso, Guattari refere·se a [edu~iiO que a psican!1ise faz
ria produ~io rica e variada do inconsciente a certos mode1os, redu~o que, segundo _~!~I inaugura-se
com 0 prOprio Freud. Para Guattari, qualquer modelo, neste campo, C sempre a canograria de deter·
minada forma~io do inconsdente. Nessa medida, ele alerta para 8 importincia de se preservar a possibilidade de inten~o de novos modelos condi~ para, urna escuta das produt;Oes do mconsciente.
No texto que se segue, rnont~em de drias conferencias e falas esparsas sabre cste terna, Guattari
busca apontar diferentes reducionnmos que se produziram nl1 psic80lUise, sobretudo na obra de Freud.
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forma~ao

- uma notinha de rodape, um topico suplementar no programa
do PT, par exemplo - eu sugeriria a liberdade de construrao de novos
tipos de modelo referentes 11 analise do inconsciente.

As metodologias de modeliza~ao no campo anaUtico saO um interessante tema para debate, e merecem algumas observa~oes. 0 titulo de um
debate em torno desse tema poderia ser Psicanalise e Reducionismo. Podemos tentar tra~ar naa a hist6ria da psicanalise, mas sua trajet6ria, como
sendo a de um longo empreenelimento de redu~ao. 0 familialismo, isto e,
a redu~ao da representa~ao do inconsciente a um cetto trifingulo familiar,
e apenas uma das etapas dessa trajetoria - comumente, a mais enfocada.
Penso que a problematica da redu~ao esta presente desde 0 nascimento
da psicanalise, naquilo que se poderia chamar de "0 primeiro milagre
freueliano", a golpe de genio de Freud, que foi, ao mesmo tempo, seu
golpe de loucura. Parece efetivamente uma especie de milagre, no sentido
de milagre da cria~ao: esse personagem inteiramente impregnado de concep~6es cientfficas, para nao dizer cientificistas, de repente inventa, literalmente, uma nova leitura dos efeitos subjetivos. Enquanto seguia as
passos de uma forma~ao de cientista, com uma carreira funclamentalmente
centrada em pesquisas de neurologia, biologia e fisiologia, Freud entra
brutalmente num outro tipo de logica de abordagem dos fatos psiquicos,
as quais ate entao nao eram Ievados em conta pelos meios de representa~ao dominantes. Esse paradoxa permaneceu em toda a sua obra: ele
nunca deixou seu novo metodo de leitura tomar inteiramente 0 lugar de
sua antiga preocupa~ao que, esquematicamente, eu chamaria de ciendficoreducionista. Ambas as investiga~oes foram ocorrendo paralelamente, ao
longo de tada a sua existenda, sem coutnda manter a mesma importancia
relativa.
Durante finitos anos houve uma dissociac;ao bastante radical. De urn
lado) Freud fazia uma leitura inteiramente nova dos fenomenos subjetivos:
e 0 caso da sua escuta da histeria) dos sonhos) dos chistes) dos atos

fallios, dos

fantasma~

I

."."'

il

e de todos as sintomas da psicopatologia da vida co-

tidiana; escuta essa que ele realizava num esplrito de coleta sistematica
de dados, como uma explora~ao absolutamente apaixonada de novos con·
tinentes. De outro lado) ele construla essa maquina de referenda, uma

psicologia que ele pretenelia cientffica, e que elaborava febrilmente, sobretudo em seu elialogo com Fliess.
Em todas as obras desse periodo - a Interpretarao dos Sonhos, a
Psicopatologia da Vida Cotidiana, Moise. e a Monoteismo, etc. - podese notar que 0 trabalho de capta~ao, coleta e classifica~ao das singularidades do inconsciente e muiro mais importante que 0 traballio de elabora~ao teorica. Isso nao significa que haja dois tempos, sendo mais lento
o do amaduredmento te6rico. Podedamos quase dizer que a obra de
Freud se constitui de uma s6 pe~a, como Dioniso, nascido inteiro da coxa

de Zeus.
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Num texto extraordinariamente eIaborado, que voch certamente conbecem, 0 "Projeto de uma Psicologia Cientlfica", encontramos essas duas
tend~ncias. A. !,rime~ uma pretensao de cientificidade neuro-fisiol6gica
extremamente luiil>iCiosa, com um esquema te6rico sem nenbum ponto de
apoio em qualquer investiga~ao experimental, baseado na formula~ao de
algumas hip6teses originais e promissoras, que mais tarde serao confirmadas pela neurologJa. A segunda, uma constru~ao de um dispositivo psfquico, uma representa~ao do psiquismo altamente eIaborada. Esse ensaio
est~ entre os textos que Freud submeteu a Fliess, e que este acabou abandonando numa das gavetas de sua escrivaninba, 0 que fez com que, durante v~rios dec~uios, nao se tenba ouvido falar nisso. Ali~s, nessa gaveta provavelmente se encontravam os aspectos mais essenciais da obra
de Freud, os quais veremos projetados em suas teoriza~oes uIteriores.
E e tambem prov~veI que 0 problema do reducionismo e do familialisrno se situe, exatamente, na distftncia que existe entre 0 manuscrito oa
gaveta, e 0 exerdcio de uma sensibilidade, de uma aberrura as singularidades dos campos que Freud abordava.

'I

Como psicanalistas e psic610gos lidam com essa distancia entre a
teoria na gaveta e as singularidades com que deparam? :8 6bvio que com
isto nao estou querendo dizer que se deva jogar a teoria no lixo. :8, sem
duvida, importante que eIa esteja, por exemplo, na gaveta - em todo
caso, 0 u{llco lugar no qual ela naodeve estar e no centro do dispositivo
anaI!tico. tConsidero as elabora~oes te6ricas no campo psicanalltico como
modos de cartogralia de lorma~oes do inconsciente ou de situ~oes que
as presentilicom, e das quais nao se pode lazer um mapa ou uma teoria
geral. ')Devemos estar sempre dispostos a guardar nossas pr6prias cartografi~ na gaveta e a inventar novas cartografias dentro da sirua~ao em
que nos encontramos. No fundo, nao ted. sido exatamente iSBa que Freud
fez nesse perfodo criativo que deu origem a psican~lise?

\i

..

.<

\..
'. . ,
\

Assim, podemos considerar como primeira figura de modeliza~ao a
de uma atividade de interpreta~o criativa dos fatos subjetivos,
a partir de urn aogulo inteiramente novo, e, concomitantemente, a ten·
tativa de controlar rudo num esquema de interpreta~ao que se pretende
estrita e rigorosamente cientffico.

presen~a

Naquilo que se chamou de sua "primeira t6pica" , Freud organiza 0
mundo das significa~oes repartindo-o em dois continentes: de um lado, 0
Inconsciente e do outro, 0 Preconsciente e 0 Consciente. No seio do Inconsciente, temos um mundo altamente diferenciado de sentidos, enunciados, imagens e representa~oes latentes, que simplesmente dependem de
uma I6gica particular: trata-se do chamado "processo prim~io", cuja 16gica nao e nem mais pobre, nem mais rica do que a do processo secund~rio,
e 8im diferente. Por exemplo: eIa veicula representa~5es de objeto que
a 16gica do processo secund~rio nao pode veicular - pelo menos, nao
do mesmo modo; eIa tem uma maneira de encenar a nega~o, inteiramente
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diferente da l6gica do processo secundario, consciente, socializado - ou
melbor, ela desconhece a nega~iio tal como essa e trabalhada pelas signifiea~6es dominantes. Ela procede por deslocamento, condensa~iio, sobredetermina~ao, alucina~ao,

etc.

Nesse nlvel, Freud representa a diversidade de todos esses fatos de
nonsense como tornados de urn sistema conflitante que profbe sen acesso
a consci~ncia e a plena significa~iio. Tudo aquilo que tende a ser aspirado
por essa vertigem de nonsense, que Freud situa numa teoria geral das
puls6es sexuals, come~a a ser descrito como conflito defensivo. 0 mundo
de nonsense, ao tentar encontrar sua pr6pria consistencia, choca-se com
as representa~6es do Consciente, as quais constituern as significa~6es co-

tidianas dominantes. Uma instancia, aquela que recalea, tende a desequilibrar e a coibir os mecanismos dessa nova l6gica. A analise consiste,
entaD, unicamente Dum processo de interpreta~ao que distinguid 0 senlido latente dos enunciados com os quais se esta lidando, de forma a
remover as conflitos defensivos que impedem sen acesso a consciencia.
No fundo, trata-se aqui, essencialmente, de dar urn estatuto a produ\;iio
de interpreta~iio de fatos que, na verdade, s6 t~m urn valor de nonsense
para a signifiea~ao dominante. :E como se Freud precisasse justifiear esse
seu modo de criar sentido a partir de efeitos de nonsense, apoiando-se
em sua primeira teoria do recalque. Mas,

0

que importa, antes de mais

nada, e que se rrata de urn mundo rico e altamenre diferendado. Esse
periodo da elabora~ao de Freud e como que uma espede de descoberta
de varias mundos novos. 0 inconsciente

e ainda

urn universo £ervilhante,

produror de novos sentidos, de roteiros fantasmaticos, que se pode encontrar na religHio, na arte, na infanda, nas sociedades arcaicas, etc.
Na "segunda r6piea" freudiana, a triade Inconsciente-PreconscienteConscienre e substituida pela triade Id-Ego-Superego, e a delimita~iio entre
esses tres modos de semiotiza~ao especificos, entre esses tres processos,
ja nao e a mesma. E exatamente a especificidade dos processos primarios
que tende a se perder: eles agora habitam tanto old, como 0 Ego, 0
Superego ou 0 Ideal do Ego. A dissolu~iio do inconscienre ja esta aqui
muiro mais acentuada_ A 16gica do inconsciente e arrostado em dire~iio a
uma especie de materia indiferencioda, algo que no fim da vida de Freud
sed reladonado pura e simplesmente a urn caos, a uma desordem pulsional, reificada sob a forma de pulsao de morte. Uma perspectiva genetica
- as fases oral, anal, falica, erc. - ira substituir a rela\;iio entre as instandas psiquicas enquanto c1iferentes continentes I6gicos, enquanto c1iferentes maneiras de semiotizar essas realidades. Desse novo ponto de vista,
as insrindas psiquicas vao se engendrar umas a partir das ourras num
processo geral de amadurecimenro, e - por que nao diz~-lo? - de normaliza~ao_ Em outras palavras, temos uma especie de corrida de obsraculos, que vai permitir a integra~ao da 16gica do processo primario, por
etapas sucessivas, as normas do Ego, as normas dos valores sociais, as
normas dominantes. E essa genetica da entrada nas significa~6es dominan-
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res - que, se tudo correr bern, conduzira a sublima~ao - participa da propria montagem do psiquismo. 0 que e a traiet6ria das proticas psicanaUticas - a hist6ria da institucionalizafoo da psicanfdise senao essa
paulatina redUl;iio da perceNiio do inconsciente?

No in/cio, tinha-se partido de uma 16gica do recalque, que traduzia
a expressao de urn con£1ito entre modos heterogeneos de semi6tiea. Poueo
a pOlleD, vai se tornando cada vez mais dominante urn outro modo de
referencia-;ao, 0 da identifiea~ao, onde nao esta mais em jogo 0 mesma

tipo de modalidade pulsionaI. 0 que faz a lei,

e mais

0

que faz a ordem, nao

uma rela~ao conflitante entre continentes separados, mas sim urn
processo de integrac;1io, que vai utilizar, no decorrer da hist6ria da psica-

naIise, diferentes tipos de instrumenlOs de modeliza~ao.
que ira se tornar cada vez mais dominante e a da
0 nonsense do inconsciente numa perspectiva de fases de integra~ao ao social, de sistemas de identifica~ao imaginaria charnacles de «p6los persono16gicos". Cada fase sera associada a
determinada figura personoI6gica: certa figura da mae para a fase oral,
A

modeliza~ao

Ieitura genetica, que faz entrar

certa figura do controle social domestico para a fase anal, certa figura

de

integra~ao

ao mundo dos valores paternos com a

triangula~ao

edipia-

na, certa figura de submissao aos valores dominantes com a complexo
de castra~ao e a periodo de latencia. E, a partir dessa modeliza~ao, vai

se observar a capacidade do ego, do superego e do ideal de ego de darem
seu sentido pretensamente verdadeiro aos processos primarios que, alias,
VaG perdendo progressivamente sua consistencia. E nao se levara em conta
as fenomenos de singularidade do inconsciente, a materia-prima da experiencia psicanaHtica, sua. materia bruta, que nem por isso deixa de ser

altamente diferenciada.
Mas, nessa etapa intermediaria, ainda se tern pessoas completas num
jogo familial, au seja, num jogo social real. Depois, essa modelizaCao a

partir de imagens -

imagos -

se transforma. Os p6los de referencia-

cao nao sao mais pessoas completas, e sim a no~o de objeto, objeto do

desejo, que vern substhuir a no~ao de objeto tal como estava eIaborada
no primeiro modelo pulsionaI. Com 0 primado da triangula~ao edipiana
e 0 fato de que todas as questoes fundamentais vaG girar em toruo do

,J

>',"

'I"~

falo e da castra~ao, as objetos van perder suas dimens6es imaginarias

VI

em proveito de uma concep~ao proto-estruturalista das reIa~oes de objeto.

a

Todos aqui conhecem essa reacao Iacaniana
orienta~ao anglo~sax6nica da
psicamHise: eIa consiste em propor uma concepcao do o-bjeto como uma
fun~ao

de ordem simb6lica,

0

dito "objeto a». Nao se est. mais lidando

com pais e miles reais numa cena fantasmatica, mas com func6es paternas, fun~6es maternas, etc., completamente descoladas das realidades fa-

miliais. Da I6gica do objeto parcial sera destacado apenas 0 tipo de reIa~ao familial e social nela implicado. 0 primordial no inconsciente nao
vio ser as rela~6es com

0

pai e a mae nas situa~6es concretas, mas sim
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a maneira como as reIa'roes protodpicas via se organizar em torna desses
ohjetos. Esse ~ovimento de _"estruturaliza~ao" do inconsciente naa para
aqui: logo estaremos diante de ~ma_ referenda inj:erpretativa geral que,
em principio, deveria permitir a Ieitu!a de todos os fenc3menos subjetivos, a partir das fixac;6es ao seio materna, a partir de urna certa economia
do objeto anal presente em todo 0 campo sodal, a partir de uma certa
logica do objeto faJico, presente em todas as rela~oes de poder que se
pade interpretar no campo social, a partir de uma submissao ascetica a
logica das modeliza~oes sodais. Essa referenda interpretativa geral tornarse-a uma especie de matematica do inconsciente. Essa etapa sera gaillardamente ultrapassada pela corrente de psicanalistas modernos, contemporaneos de Laean. Desta vez, 0 proprio mundo das representac;6es vai set
apenas 0 mundo dos significantes, concebidos segundo teorias lingiilsticas
que reduzem a linguagem a sistemas de oposi~oes distintivas. 0 conceito
de energia libidinal sera quase que definitivamente liquidado. Toda leitura
dos £atos inconscientes vai set remetida a uma matematica universal o que Laean chamou de "matemas do inconsciente" - construtora e pro, dutora de qualquer forma de subjetividade.

,,

Retomemos essa trajet6ria atraves da questao da pulsao. A primeira
t6pica come~a a se simplificar e a sofrer urn tratamento redudonista com
a consolida~ao da teoria das pulsoes, por volta de 1905, com a publica~ao dos Trh ensaios sabre a sexualidade. A teoda das pulsoes considera
que as diferentes representa~oes do inconsciente - dessa multiplicidade
que e 0 inconsciente - sao da al~ada de um sistema pulsional que nao
e nem instinto, nem representa~ao no sentido das psicologias da percep~ao consciente. a sistema pulsional e um instrumento que Freud inventa
para compreender 0 que se passa no inconsciente. Esse sistema depende
em parte do organismo, atraves das "fontes" organicas que exercem uma
"pressao" energetica. Tal energia, Freud indica ser de natureza particular
- a "libido" - , a qual ele distingue de uma energia biologica ou de
uma energia pslquica geral. E em torno disso, alias, que se dara a cisao
com Jung. A "meta" da pulsao - sua satisfa~ao - sera buscada por
meio de urn "objeto".

Nao me estenderei sobre as diferentes etapas desse sistema, mas chamo
para 0 fato de que, quando Freud transporta esse modelo da
pulsao para 0 inconsciente, quando considera que atras do texto do sonho,
do sintoma, do ato falbo, ha um con£!ito pulsional, ocorre uma dupla
opera~ao: por um lado, introduz-se uma categoda de indiferencia,ao
biologica, pulsional, como pura quantidade de afeto e, por outro, transfere-se a diferencia~ao de sentido do inconsdente para 0 consciente e 0
preconsciente. Essa opera~ao tera continuidade em toda a historia da psicanaIise. Tal historia consiste, desse modo, em deixar cada vez mais de
Iado a dimensao biol6gica de fonte e de pressao da pulsao, perdendo-se
a n~ao de meta nas nuvens, em proveito da n~ao de objeto.
aten~ao

I/

Uma vez preparado
nhas proprias conjeruras.

0

terreno, sinto-me

a vontade

para arriscar mi-
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A problem~hica redutora em todos esses processos nao deve, a meu
ver, ser considerada como totalmente aberrante ou falsa. Afinal de contas, todos esses modos de semiotiza~ao tern urn respaldo em estratifica,6es subjetivas: diferentes figuras de modeliza,ao, produzindo-se tanto
na psicamilise quanto na subjetividade de urn modo geral. Entao consi. derando 0 processo que levou das modeliza,oes dos pioneiros da psicanalise - a loucura e a genialidade de Freud, de lung, etc. - as modeliza~6es atuais da psicanalise, com suas realidades alienantes, a questao
que eu me coloco e a de que se quisermos compreender esse processo,
sera que nao teremos que fazer uma leitura do que foram as muta~6es
da subjetividade nesse mesmo periOOo (ja que ne1e ocorreram tambem
empreendimentos -consideraveis de modeliza,ao da subjetividade no campo social)? Em outras palavras, a perspectiva que eu gostaria de sugerir
e a de que, ao inves de contentar-nos em analisar as diferen~as de doutrina,
por que nao considerar que estamos diante de diferentes modos de cartografia do inconsciente? Ao inves de opor esses diferentes modos de
cartografia em funriio de um certo coeficiente de cientificidade, por que
niio distingui-los em funriio de sua apreensiio de uma realidade determinada de semiotiZIJ(iio - aquela com a qual esses modos de cartografia
se confrontam? Por exemplo, as maneiras como Aristoteles lia 0 campo
politico, ou como Montesquieu lia as realidades poHticas e sodais, ou
como Marx leu essas mesmas realidades - que alias nao sao as mesmas
- nao podem opor-se no sentido de que umas contenbam mais verdade
ou mais realidade do que outras. As maneiras como Romero lia a realidade que 0 cercava, ou como fizeram Dante, Goethe au Proust, nao po~
deriam estar sendo contrapostas como marcadas por diferentes coeficientes
de verdade. Todas essas leituras sao absolutamente verdadeitas, pois correspondem a uma semiotiza,ao de realidades igualmente heterogeneas.
A partir do momento em que se considera as modeliza,oes psicanaliticas
como sendo dessa mesma natureza, e nao da ordem de uma pretensa realidade cientffica que estaria presente em todas as epocas e espa~os, a
questao que se coloca e a de se tentar captar sua articula~ao e a especie
de muta,ao que implica sua referenda, considerando, alias, que os problemas de modeliza,ao permanecem completamente em _berto.

1! preciso tentar voltar a uma perspectiva originaria niio do freud;smo, mas da loucura de Freud, de sua genialidade, e que tem mais aver
com 0 Presidente Schreber do que com a virtuosidade da psicanalise contemporanea. E predso propor urn modelo de inconsciente que nos permita
apreender melbor a articula,ao entre esses diferentes modos de semiotiza~ao. Isso quer dizer um inconsciente que nao seja redutor como 0 das
concep,6es familialistas dos primeiros mOOelos de inconsciente freudianos,
ou como as inconscientes estruturalistas, que reduzem tudo a semiotizat;ao
do significante, ou ainda como as diferentes formulas em tomo do sistemismo em voga nas terapias familiais.
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Em outra oeasIao, ousei propor uma modelizaC;ao - que nao e 0
caso aqui, de expor em detalbes - , uma cartografia geral das forma,6es
" do inconsciente, lJm I1!ode~o ge ineonsciente, no seio do qual esses cliferentes modos de semiotizac;ao pudessem se articular entre si. Por exemplo: eventualmente, poder-se-ia propor uma topica que, ao inves de fundonar segundo urn sistema que se reduz sempre a uma eeonomia binaria
da produ,ao subjetiva, teria de uma vez nove tipos de entrada, associando:
1~)

Uma certa concep,ao do primeiro modelo pulsional freudiano: as concep,6es das energeticas pulsionais antes de terem sido esvaziados das pro·
blematicas do corpo e das energias nao verbais.

I

,I
I
1

2~)

Uma concep,ao de modeliza,ao do tipo iconico. Penso que existe uma
especificidade das componentes iconicas, apesar daquilo que Barthes ou
,/ os semioticos dizem disso. Eles sempre chegam a uma conceP\'ao que me
espanta: a economia das semi6ticas iconicas estaria sob a dependencia das
\ semioticas da linguagem, porque a linguagem pode interpreta-Ias. Esse
raciodnio parece urn sofisma total. E obvio que na etologia animal, por
exemplo, nao ha economia da linguagem, nao ha discursividade lingiiistica
e, no entanto, eonstata·se a presenc;a de semi6ticas iconicas perfeitamente
elaboradas, com urn funcionamento proprio, sem impliear absolutamente a
discursividade do significante. E este mesmo raciodnio que informa a
operac;ao da evacuac;ao do imaginario, em Lacan, imaginario que e preservado em Freud, com sua distin,ao entre a representa,ao de palavra e a
representa,ao de objeto.
3~) Urn componente da ordem daquilo que Pierre Janet tinha chamado
de "automatismos de repetic;ao".

I.

f
,

I

4?) Urna percepc;ao do inconsciente como a de Sartre, em suas tentativas
de elabora,ao de uma psicanalise existencial. E 0 inconsciente de A Nausea:
Sartre fala muito dele, a tempo todo, afirmando, intrinsecamente, que
dele nada se pode dizer com precisao. Pode-se considerar que, nessa dimensao, existiria uma pura memoria de ser, nao discursiva: a discursividade, af, se volta sobre si mesma.
Da mesma natureza dessa perce~ao sedam as metaforas retomadas
a Freud por Lacan, sobre 0 "fort-da" 35, sobre 0 limiar de pura repeti,ao,
do mesmo modo que 0 "mundo do inominavel" de Blanchot e dos arrierepays de Bonnefois.
5?) Uma concepC;ao do inconsciente, muito mais estruturalista, que acentua
o significante.
6~) Produ,6es do inconsciente que dependem de forma,6es mais coletivas,
como e 0 caso do conceito de "imago" em Jung, au dos componentes do
35. "Fort·da" que poderiamos traduzir por "sumiu-achou", c! como Freud sc refere, em. Para AUm
do Principia do Prazer, ao jogo do caIIetel, sobre 0 qual se baseia tOOa a teoria dos jogos em.
psicanalise. A cri~a repete, infuneras vezes, uma opera~io na qual ela atira 0 carreteI, nomeando
seu desaparecimento, para, em seguida, recupera.lo, nomeando seu reaparecimento. Atraves dose jogo,
segundo Freud, a crian~a estaria repetindo, mas agora ativamente, aquila que ela teve que viver
passivamente: a ausencia da mae.
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incoosciente da natureza de uma inscrl~ao sist~mica, herdados de Bertalanfy 36, que estao se elucidando atualmente no campo das terapias familiais.
7~} Uma modeliza~ao do inconsciente da natureza daquilo que eu chamaria
de semiotic.. anagogicas, segundo a concep~ao de Sylberer. 37 Essa concep~ao corresponde em muitos pontos ao inconsciente de Jung. Trata-se
tambem de um modelo que deveria restituir a especificidade as produ~5es

semi6ticas, das sociedacles areaicas,
~5es

as

conce~5es

mito16gicas das produ-

subjetivas. Em tais concep~5es hO toda uma economia das almas, dos
espiritos, toda uma apreensao por afeto que nao passa pelo discurso ao
nivel significante, que da um conhecimento de universo anterior a qualquer processo de discursividade.

!

Tomemos 0 exemplo da musica: numa certa epoca da historia da
musica, temos as semanticas da musica oral, as semanticas da escrita de
toda natureza e a conjun~ao dos dois universos: um complexo maqufnico
que associa urna maquina de escrita a ffiaquinas de musica oral, instrumental e melodica. Anles mesmo que alguma produ~ao musical efetiva se
fa~a, delineia-se uma potencialidade de universos polifi\nicos, harmi\nicos,
elc. Antes mesmo que duas notas tenham sido articuladas, tal universo
e apreendido justamente com esse carater de afeto, esse carater de perturba~ao que pode ate conduzir a loucura, ou entao a inspira~ao, ou simplesmente a descoberta. Ou seja, surge um universo antes mesmo que
haja discursividade.

I
~

I

I
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8~} Um componente que eu e Deleuze chamamos de "inconsciente capitalfstico" e que poderfamos atribuir, por exemplo, a Metro Goldwyn Mayer
ou a Sony - por que nao? Ele corresponde a subjetividade produzida
pela midia e pelos equipamentos coletivos de um modo geral, ou seja,
a produ~ao de subjetividade capitalfstica.

f r"
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9~} E por Ultimo, provisoriamente, aquilo que eu e Deleuze chamamos
de ".inconsciente maqufnico", que colocaria a problematica da articula~ao
desses outros componentes, e a caloearia nio como urn processo de £e~
chamento, de controle das forma~5es do inconsciente: ao contrario, ele
seria um meio de leitura do inconsciente - isso, quando sua produ~ao
e passIve!. au seja, 0 inconsciente maijuinico corresponderia 00 agenciamento das produ~oes de desejo e, ao mesmo tempo, a uma maneira de
cartografa-Ias. 0 inconsciente maqufnico e aquele que tenderia a produzir
singularidades subjetivas. Isso significa que as forma~oes do inconsciente
nao prov§m de um dejil-ta, mas sao construidas, produzidas, inventadas
. em processos de singulariza~iio .. Esses processos, pelo fato de se encontrarem em ruptura com as signl!ica~s dominantes, acarretam problematicas
micropolfticas: uma forma de tentar mudar 0 mundo e as coordenadas
dominantes.
36. Bertalanfy ~ 0 fundador da teoria dos sistemas.
37. Sylberer teorizou os processos funcionais no sonho e desenvolveu uma interpre~ de (adter
anag6gico. Freud tefere·se a isso, io6meras vezes, na Interpreta,iio dos Sonbos.
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o fato de ter dado nome pr6prio a esses nove componentes e um
toque de humor, mas talvez nao seja tao absurdo assim. Cada uma dessas
pessoas, grandes fantasistas, encarnam personagens ligadas na especificidade de alguma coisa. 0 erro foi terem construido um sistema redutor,
provavelmente para impedir -il coexistencia dessas diferentes dimens6es, e
certamente de muitas outras que

DaD

canstam desse esquema. De qualquer

mandra, esse esquema nada mais e do que um procedimento de trabalho
e de reflexao. Ele serve como sistema de ap:>io, como sistema de questionamento para saber com que estamos lidando. Tomemos 0 exemplo
de uma sfndrome obsessiva: trata-se, muito provavelmente, de algo que
partieipa de duas, tres, quatto ou nove, dessas dimensoes, e nao apenas
do conflito, que atua ao nfvel dos registros persono16gicos. Uma sindrome
obsessiva e algo que evidentemente atua ao nfvel de uma repeti,ao persisiendal, ou seja, de uma vontade de apropria~ao, especie de eterno
retorno para apreender 0 inapr'eensfve1: eu lava minhas maos para tentar
captar 0 sentido da limpeza, e permane,o num quase absoluto. E algo
:que, sem duvida, poe em jogo tambem uma compulsao de repeti\=ao, to.talmente heterog~nea em rela,iio ao comportamento de lavagem das maos.
E alga que poe em jogo representa~ges iconicas: se lava minhas maos
contra as micr6bios e porque tenho uma - representa~ao dos micr6bios, e
considero que se trata efetivamente de micr6bios, e nao de qualquer outra

coisa. E tambem algo que pode por em jogo estrategias micropolitieas
na ordem das triangula,oes familiais, imaginarias, etc. Talvez seja tambem algo que ponha em jogo fatores de inconsciente objetivo ao nfvel
das maquinas abstratas - por exemplo: ha uma amea,a do mundo sobre
mim que faz com que eu me curve sabre esse tipo de sintoma. Muitos
outros componentes podem estar na consisteneia de uma slndrome obses~
siva. Nissa tudo, 0 que importa saber e em que momenta hi coeficientes
de eficieneia semi6tica; em que momentos, quando alga se passa, podemos
considerar 0 que se passa vinculado a uma praxis de agenciamento par~

tieular.
/ Considerei nove componentes de agenciamento; outros podem remaneja-Ios e partir para dezaita, trinta e seis - sabe-se 1& quantas dimen. soes - simplesmente porque, quanta mais se tarnam complexos os modeIos, menos se corre 0 risco de, :usar sistemas ele referenda que esmaguem

a sensibilidade ao que se passa. Observe-se, por exemplo, os modelos fteu'dianos: It medida que foram se simplificando ate chegar a oposi,ao ErosTanatos, foram correspondendo de alguma forma a um certo tipo de pratiea redutora. Ou quando nos f1agramos pensando em termos de uma
s6 dimensao - por exemplo, a do significante/significado. Pode aeonteeel' ate que, num agenciamento, urn componente esteja em posi~ao de
primazia, mas 0 esquema nos obriga a estar alertas ao surgimento da

interroga,ao:

0

que

e feito

dos outros componente~

Nao e outra a minha ambi,ao com a proposta dessa cartografia geral
das forma~oes do inconsciente.
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3. 0 Complexo de Infra.Estrutura
Extratos da conferenda de Guatlari "As
de Cerisy, Fran~a, junho de 1983:

',I

energ~ticas

semioticas", CoIoquio

Examinarei brevemente certos efeitos que invalidam a importa~ao de
termodinamicas pelas dendas humanas e pelas dendas sociais.

no~oes

Marx quis lastrar as rela~oes sociais com os £luxos de traballio, e
Freud a vida psiquica, com os £luxos de libido sexual. (Deixarei de lado
aqui a caracteriza~ao que Freud faz de certas puls6es como nao-sexuais
- as pulsoes de autoconserva~ao OU, em seu Ultimo enfoque te6rico, a
pulsao de morte - , pois elas sao sempre, e essencialmente, instiloidas
numa bipolaridade relativa as puls6es sexuais, por uma es~ie de energ~tica dualista). Certamente, nenhum dos dois tinha inten~ao de estabeIecer uma causalidade mecanicista entre uma base energ~tica e superestruturas sociais au mentais. Sabemos, no entanto, 0 refOti;O que suas
tearias trouxeram as concep~oes e as praticas as mais reducionistas! E
6bvio que qualquer compara~ao entre sens metodos seria arbitraria, e
mais arbitraria ainda quaIquer conjetura acerca de uma possivel influencia do primeito sobre 0 segundo. Em compensa~ao, taIvez seja 0 caso de
nos interrogarmos a respeito de determinado paralelismo entre seus pas50S, que relacionarei, por conta pr6pria, a urn mesmo "Complexo de Infra~
Estrutura", complexo cnjos maleffcios se exerceram no seio das dencias
humanas e das dendas sodais, a medida que elas foram se afirmando
nas sociedades industrials. "Seja qual for 0 campo considerado, deem-nos
uma base energeticamente qualificaveI, enos construiremos com eIa uma
deneia verdadeira". E a partir desse genera de paradigma que urn « superego entr6pico se instaurou, tendo como efeito principal coloear aqueles que estavam preocupados com isso na incapacidade de perceber urn
movimento, uma transforma~ao, uma altera~ao, qualquer coisa que pudesse
ser experimentada, sem remete-Io a uma mesma economia energetica, fundada sobre os dois sacrossantos principios da termodinamiea.
IJ

Podemos representar essa instancia parasitaria como uma especie de
caranguejo epistemologico decortieando os dados com os quais ele se nutre,
seguindo sempre 0 mesmo cerimonial:

1?) com uma de suas pin~as, de
- poe de lado, como Unica realidade cientificamente consumivd, aquela
que circunscreve como sendo da ordern do capital energetico em causa;
- tritura esses dados energ~ticos pata livra-Ios de todo e qualquer tra~o
especifico e conferir-Ihes urn carater uniformemente conversfveI;
2?) enquanto que, com uma outra pin~a, ele
- reduz ao estado de equivalente abstrato os dados que reslsuram a sua
tentativa de energetiza~ao, 0 que dara, POt exemplo, 0 Capital, a Libido,
a Musica, a Cientifiddade ...

"II
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- confecclona um superequivalente (ou "mingau capitallstico"), a partir
de todos esses equivalentes regionais, de maneira que se encontra totalf _ mente dissolvido e assimiIado 0 conjunto das singularidades e esttuturas
. _intrinsecas, 0 conjunto das representa~oes e afetos a elas reladonados e,
em casos extremos, 0 conjunto dos pr6prios processos energeticos,

¥

"

Em sua fase terminal - estou me referindo aos estruturallsmos e
aos sistemismos - , a doen~a do entropismo pode parecer evoluir da dire~ao de urna remissao pela retirada espontanea do Complexo de Infra-Estrutura, Com efeito, os duallsmos tradidonais do tipo materia-forma parecem
entao superados pela ocorrenda de uma transferenda do formallsmo, supostamente da ordem de superestruturas em dire~ao a nlveis infra-estrururais, Exemplos dessas transferendas: 0 Capital, no seio do processo de
trabalho; a substanda semi6tica da pulsao - 0 Vorstellungsrepriisentanz
freudiano, reduzido por Lacan ao estado de significante - no seio da
libido; os binary digits 3S no seio dos fluxos inform~ticos", Notar-se-~
que os marxistas nunca tentaram fazer efetivamente a quantifica~ao do
Capital na esfera economica, e que os freudianos recolocaram depressa a
libido no arm~rio de rellquias religiosas, ou, de diferentes maneiras, a
"miracu1aram", InfeIizmente, nao e nada disso: 0 ponto focal do redudonismo se encontra apenas deslocado em dire~ao a uma materia ainda
mais radicalmente expurgada de seus Ultimos tra~os especlficos, em proveito de urna byte 39 energetica assimilada a um fluxo de alternativas
bin~rias,

~-I

Os monot~lsmos da energia, reconvertidos ao culto da informa~ao ou
do significante, ao postularem uma separa~ao radical entre a produ~ao de
subjetividade e a efidenda semi6tica conduziram ao risco de deixar de
considerar as dimensCes de singularidade, de "irreversibilidade" 40 e de
"bifurca~ao" 41 dos agendamentos cognitivos e, de um modo mais geral,
as rela~oes de interdependenda entre 0 dado sistemico e as estruturas de
expressao, E 0 que provavelmente !hes confere 0 lugar de destaque que
ocupam na mega-m~quina de produ~ao de cuItura, de denda e de subjetividade que constitui hoje 0 CMI, a qual tem a inten~ao de deixar subsistit nesse planeta apenas os modos de expressao e de valora~ao que ela
pode normallzar e colocar a seu servi~o .

•1

•

,
I
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o que nao me agrada na n~ao de energia tal como usada pelas
dendas sociais nao e a energia enquanto intensidade, e claro. E a recupe38. Binary diCits (bit) e • unidade binl1ria de informa~io: nUmcro de escolhas biniriss que se cleve
para dar conta da complexidade de urna mensagem.
39. Do F80 -materia",
40. A "lIteveraibilidade do tempo" e a ·orclem por f1utua~· sao os principais objetos do livro
de I. Pri80Jine e I. S~en LA Nouvelle Alliance. Mtttll1lorpbose de 10 scienu lei. nota 33).
A idBa de ureversibilidade mteressa a Guattui, na medida em que permite ddinir urns termodin1mica
-Iooge do ~iHbrlo" e, com iuo, conttapor-se l flsk. da toorls clinica, a qual implica a ideia de
w:Da revenibilidade semprc possfve1 <los processos.
41. ·B~io" 6 tamb6n um tenno que Guattari loma emprestado a Prigogine: urns bifutca~ao
inltaura·Je • _ partir de um ponto de singularidade que fez um proccsso derivar fora d~ t,ilhQI
de leu equi1Cbtio.

aetual'
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ra~ao

que se faz dessa nor;ao, sobretudo a apIicar;ao metaf6riea do segundo prindpio da termodinamica, e de tudo 0 que gira em tomo da
no~ao de entropia. Essa ideia esta presente na psicanalise e em outros
campos, em particular na teoria da informa~ao: e a ideia de uma especie
de infra·estrurura indiferenciada, uma base energetica que vern desordenar 0 sistema. Dessa perspectiva, toelas as opera\,oes que dizem respeito
a vida social e a comunica\'ao dos afetos consistiria em ordenar essa de~
sordem. Energia, pulsao, instinto, desejo, sao uma especie de mundo suspeiro, perigoso e aterrador, com 0 qual se deveria Iidar como urn domador
ao entrar numa jaula de circo repleta de animais selvagens.

a . Desejo como caos

; i

Tanto faz se as pulsces sao diretamente remetidas a instintos do tipo
etol6gico, ou definidas como pulsces muiro mais e1aborados do ponto de
vista semi6tico na perspectiva freudiana, ou determinadas em sistemas
estruturalistas que situam 0 imaginario em re1a\'ao ao simb6Iico, ou ainda
situadas em rela\,ao a sistemas de coar;ao no sistemismo. Em qualquer urn
desses casas, sempre voltamos para esta mesilla ide:ia: opor, necessariamente, a esse mundo bruto do desejo urn universo de ordem social,
urn universo de razao, de julgamento, de ego, etc. E precisamente esse
tipo de oposir;ao que nao podemos senao recusar, a partir do momento
em que decidimos levar em considerar;ao as verdadeiros cornponentes criadores da subjetividade. Se ha algo de fundamentalmente novo, de fundamentalmente valida na fenomenologia freudiana, em seu nascimento, e:
exatamente 0 ter descoberto que, a nlvel dos supostos processos prima~
rios - quaisquer que sejam as teoriza\,oes posteriores, nas quais Freud
se utilizou de categorias energeticas de equivalencia, como a de libido sempre se esta Iidando com processos altamente diferenciados. 0 mundo
dos soOOos, 0 mundo da loucura, as semi6ticas da infancia, as semi6ticas
das sociedades ditas primitivas nao tern absolutamente nada de indiferenciado. Ao contrario, esses mundos supi5em funcionamentos de agenciamento, de sintaxe, de modos de semiotiza\'ao altamente elaborados, as
quais nao implicam necessariamente a existencia de metalinguagens e de
sobrecodifica~ces a interpreta-los, dirigi-los, normaliza-los, ordena-Ios.
Essa problematica tern incidencias micropoIiticas e poIiticas imediatas.
Nos movimentos de emancipa~ao social, fora dos quadros tradicionais de
organiza\,ao, encontramos, quase que sistematieamente, a importa\,ao desses
modelos maniqueistas (por exemplo, a oposi~ao centraIismo democratico
versus espontaneismo). Penso haver uma homeostase entre esse debate
existente a nive! politico e sodal e todas as outras referencias te6ricas
que se encontram na psicologia, na psicologia social, na psicanalise, etc.
Sempre se volta para a ideia de que ha necessariamente uma modeIiza~ao
simb6Iica, uma primazia de linguagens bern ordenadas, de modos de estrutura bern diferenciados, os quais teriam, necessariamente, de assumir e
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sobrecodificar uma economia supostamente indiferenciada do desejo e do
espontaneidade.

o desejo apareee como algo

•
flou, meio nebuloso, meio desorgani2ado,

especie de for~a bruta que precisaria estar passando pelos malhas do simb6lico e da castra~ao segundo a psicanaJise, ou pelas malhas de algum
( , tipo de organi2a~ao de centralismo democratico - fala-se, por exemplo,
(, I. em "c.analizar" as energias dos diferentes movimentos sociais - segundo
\ outras perspectivas.-·Poder-se-ia enumerar uma infinidade de tipos de mo, "deliza~ao que se prop6em, cada um em seu campo, a disciplinar 0 deseio.

~

•
Essa no~ao de caos me deixa sempre constrangido, pois, toda vez que
ela e mencionada, esta-se adotando os 6culos da modeliza~ao dominante.
Ate os soci610gos americanos, que analisaram a realidade da comunicacao
entre a mldia e os indivfduos, perceberam que nao se trata absolutamente
de uma comunica~ao direta. Ela se da atraves de toda uma rede, do que
eles chamaram de grupos primarios, com filtros de lideran~a, perteitamente
grass-root, rasteiros, que tanto podem £nodonar no sentido da aceIera~ao
do sistema de modeliza~ao dominante, quanto de sua inibi~ao. Entao, a
ideia de que haveria 6rgaos centrais proietando-se sobre um caos, ideia
paralela aos diferentes modos de teoriza~ao da pulsao, nao me pareee ser
. uma boa "grade" de leitura. 0 fato de agenciamentos de enuncia~ao nao
terern acesso aos micro£ones, a televisao au aas jornais, nao as transforrna automaticamente em caas.
Em outras palavras, a problematica dos agenciamentos singulares de
enunciacao nao sai ex-nihil de uma realidade ca6tica: ha milhares de esbo~os, milhares de elementos catalisadores, altamente diferenciados, suscetlveis de se articularem uns aos autros para au se engajarem num processo criadar, au entrarem em fenomenos de implosao, de autodestrul~aoJ
de riJ.icrofascismo - 0 que, ainda assim, nao
transforma em_ caos ..

os

•
Quando tento colocar 0 problema do desejo enquanto formacao coletiva, evidencia-se logo que 0 deseio nao e for~osamente um neg6cio
secreto ou vergonhoso como toda a psicologia e moral dominantes pretendem. 0 deseio permeia 0 campo social, tanto em praticas imediatas
quanto em projetos multo ambiciosos. Por nao querer me atrapalhar com
defini~6es complicadas, eu proporia denominar deseio a todas as .formas
de vontade de viver, de vontade de 'criar, de vontade de amar, de vont~de de inventar uma outra sociedade, outra percep~ao do munq.o, outros
sistemas de valores. Para a modeliza~ao dominante - aquilo que eu
chamo de "subjetividade capitalfstica" essa conce~ao do desejo e
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totalmente ut6pica e anarquica. Para esse modo de pensamento dominante, tudo bern reconbeeer que "a vida .0 muito dWell, que hi! uma
serie de contradi~oes e de dificuldades", mas seu axioma de base .0 que
a deseio s6 poderia estar radicalmente corrado da reaUdade e que haveria sempre uma escalha inevitavel, entre urn principia de prazer, urn
principio de desejo, de urn lado, e de outro, urn principia de realidade,
urn principio de eficiencia no real. J;,. questao consiste em saber se nao
hs uma au~ra _maneira de vere praticar as caisas, se naa lis meias de
fabricar- 'outras reaUdades, outros referenciais, que nao tenbam essa posi~ao castradora em rola~ao ao desejo, a qual lbe atribui toda uma
de vergonha, loda essa especie de tlima de cul.l'~~i!iza~ao que faz com
que 0 desejo s6 passa se insinuar, se itifilfra£ secretamente, sempre vivido na clandestinidade, na impoteneia e na repressao.

aura

•
Ha uma problematica teorica que me parece importante para a reflede todos aquoles que trabalham na psicologia, na psicanalise, no
trabalho soeial em gera!. Como consideramos 0 desejo? Todos os modos
de elabora~ao do deseio e, antes de mais nada, todos os modos concretos
pragmaticos de deseio, identificam essa dimensao subietiva a alga da ordem
do instinto animal, ou de uma polsao funcionando segundo modos semioticos totalmente heterogeneos em rela~ao aos de uma pratica social. Podemas nos referir tanto as tearias cIassicas da psicanalise, quanta as
estruturalistas, nesse ponto pelo menos d<i na mesma. Para qualquer uma
dessas teorias "0 desejo e legal, tudo bern, e muito utH", mas e preciso
que ole entre em quadros - quadros do ego, quadros da familia, quadros sociais, quadros simb6licos (pouco importa como se chame isso). E,
para isso, sao necessarios certos procedimentos de inicia~ao, de castra~ao,
de ordena~ao das pulsoes.

i xao

!
.,:

Para mim, trata-se de uma teoria profundamente question"vel. 0 de'Sejo, em qualquer dimensao que se 0 cansidere, nunca e uma energia
indiferenciada, nunca e uma fun~ao de desordem. Nao ha: universais, nao
h" uma esseneia bestial do deseio. 0 dese;o e sempre 0 modo de produ,ao de algo, 0 dese;o e sempre 0 modo de constru,ao de algo. E par isso
que considero muito importante desmontar esse tipo de teoriza~ao. Estou
convencido de que nao existe urn processo de forma~ao genetica na crian~a
/ que desemboque numa matura~ao da economia desejante. Uma crian~a,
por menor que seja, vive sua rela~ao com a mundo e sua rela~o com
as outros de urn modo extremamente produtor e criativo. E a modeliza~ao de suas semi6ticas, atraves da escola, que a conduz a uma especie
'. de pracesso de indiferencia~ao.
o

•
A cancep~ao dominante de ordem social implica uma defini~ao de
desejo (<las farma~oes coletivas de deseio) bastante nefasta: £luxo qu",-
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teni de ser disciplinado, de modo que se possa instituir uma lei para estabelecer seu controle.· At6 as soHsticadas teorias estruturalistas desenvolvem
a premissa de que se deve aceitar a castra,ao simb6lica, para que nao
s6 a sociedade seja possivel, mas tambem a propria fala, " proprio sujeito. Penso que essa concep,ao do desejo corresponde, e muito bem, a
uma determinada realidade: e 0 desejo tal como e construfdo, produzido
pelo CMI. E 0 eMI em sua disteffitorializar;iio, que produz essa figura
l,-/istial do deseio. Alias, essa imagem nem e apropriada, pois a economia
animal do desejo nao corresponde tampouco a esse modelo. Basta ler um
pouco 0 testemunho dos et610gos para ver que 0 instinto, a pulsao, 0
desejo - pouco importa 0 nome que se use - no reino animal, nao
tem absolutamente nada a ver com uma pulsao bruta. Ele corresponde,
ao conttario, a modos de semiotiza,ao altamente elaborados, especies de
micropolfticas do espa~o e de inter-re1a~oes entre as animais, as quais implicam tada urna estrategia e ate, segundo os et61ogos, uma certa econcmia estetica.
Assim sendo, essa oposi,ao - de um lado desejo-pulsao, desejo·desordem, desejo-morte, desejo-agressao, e de outro, intera<;ao simb61ica,
poder centra1izado em fun,6es de Estado - parece-me ser um referencial totalmente reacionario. E perfeitamente .concebfvel que um outro tipo
de sociedade se organize, a qual preserve processos de singuJaridade ria
,,"dem do desejo, sem que isso implique uma confusao total na escala
da produ,"o e da sodedade, sem que isso implique uma violenda generalizada e uma incapacidade de a humanidade fazer ,J gestao da vida.
E muito mais a produ,ao de subjetividade capitalistic~f - que desemboca
em ,devasta,6es incrlveis a nivel ecol6gico, social, no 'conjunt" do planeta
- (que constitui um fator de desordem consideravel, e que, af sim, pode
nos levar a catastrofes absolutamente definitivas.

II'~
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b. Infra·estrutura X superestrutura:
critica ii ideia de conflito
Debate no Curso de Psicanilise do Instituto Sedes Sapientiae, Sao Paulo,
31 de agosto de 1982:
Miriam Chnaiderman - Considerando-se a psicanalise como seudo um
processo de produ,ao de subjetividade, eu me pergunto se ela nao pode
ser tambem produtora de singularidade e multipliddade, a partir do momenta em que reassumimos a n~ao de conflito como nuclear.
Guattari - Penso que nao. Acredito que os modos de referenda de Freud
que dizem respeito ao conflito psfquico introduzem no,6es energeticas que
nao sao compatlv~is com a realidade dos processos semi6ticos ein pauta.
Entao, a necessidade que se coloca e a de articular modelos de compreensao dessa produ,ao de subjetividade, q~e saiam principalmente ~e todas as
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metaforas termodinamicas. Estas, por sua vez, nio fazem senao introduzir
categarias de deterlnina~o, niveis de infra-estrutura pulsional e de superestrutura representativa, q~ impedem totalmente de compreender 0 que
sao os processos de singulariza~ao.

•

rj

II

I'

Como abordar os fatos de singularidade que encontramos na neurose,
no sonbo, enfim nas forma~Oes coletivas do inconsdente? Como propor
urn modo de cartografia que nao esteja comprometido com essas referendas te6ricas e essas praticas redudonistas? A questao se coloca no pr6prio
nivel em que Freud funda seu conceito de Inconsdente. 0 inconsdente
resulta de urn conflito que implica uma oposi~ao dinamica: uma coisa e
repelida por outra e, ao mesmo tempo, atraida, em dir~ao ao sistema de
identifica~ao primatia, por exemplo. Esse vetor dinamico que remete a
toda espede de metafora energetica - os investimentos, a libido, a pressao, etc. - participa da mesma entidade subjetiva: e 0 individuo que
tem uma instancia recalcante - tanto da perspectiva da primeira topica,
quanto da segunda ou da perspecliva eSlruturalista - , e 0 individuo que
tern seu inconsciente marcado por sua historia, suas fixal;oes, etc. Na ahor/ dagem que eslou sugerindo, nao ha justamente essa unidade subjetiva. A
. n~ao de agendamento que proponho, em substitui~ao as inslandas psiquicas freudianas, nao correspande nem a uma entidade individual, nem
a uma entidade sodal predeterminada .

•

Reuniao na Escola Freudiana de Sao Paulo, 26 de agoslo de 1982:
A meu ver os feni\menos que a psicanaJise Irala em termos de conflito nao podem ser assim apreendidos. Tomemos 0 exemplo da no~ao
de recalque: e urn procedimento de semiotiza~ao - de agendamenlo
onirico) fantasmatico, sintomatieo, de ate falho ou coisa que 0 valha em conflito, que criaria essa dinamica do recalque. Esse conflito pode
ser de ordem topica (na 1~ topiea, entre Inconsciente, Preconsciente e
Consdenle), ou de ordem pulsional (entre pulsao oral, pulsao anal, pulsao sexualizada, pulsao simb6lica, etc.), ou ainda da natureza dos conflitos personol6gicos da triangula~ao edipiana (idenlifica~ao, etc.). Ou nada
disso.
Urn exemplo escIarecedor e 0 do sonbo. Todos, na experienda do
sonho, passam por "grades" sucessivas d.e--leitura, cada vez mais reducionistas. A questao se coloea em termos de agenciamento de enuncia-;ao e
nao de interpreta-;ao. Ha ao menos duas) tres au quatro fases nessa experienda, dois, tres au quatro agendamentos oeorre1'!do. Na primeira fase)
que eu chamaria de "fase da semiotiza~ao oniriea propriamente dita
temos urn certo agenciamento de enuncia-;ao que se caracteriza par nao
perlencer as coordenadas espa~o-temparais que manejamos em sodedade.
Vamos denomina:lo "agendamento A". Chamo a alen~ao para 0 falo de
que essa semiotiza~ao nao e for~osamenle individuada: percebemos freJl ,
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qiientemente, na experlenda do sonho, que podemos ser muitos personagens ao mesmo tempo, passando de urn para outro em toda especie de
encadeamento. Despertamos e passamos para 0 segundo agenciamento, que
chamarei de "B", no qual a material semi6tico do nIvei A e retomado.
Notamos que a passagem de urn agenciamento para 0 outro se organiza
segundo uma especie de fenomeno de compressao geral das coordenadas
semi6ticas. Esse mundo infinitamente rico e diferenciado, no qual urn segundo atras ainda estavamos mergulhados, essa especie de fenomeno de
implosao, vai perdendo sua riqueza pseudodiscursiva a cada segundo que
passa, vai se esvaziando de sua substancia. E como se fosse 0 universo
em expansao, universo do qual alguns fragmentos serao preservados, alguns
elementos poderao ser esquecidos e logo depois lembrados e anotados.
Constitui-se aqui urn terceiro agendamento, 0 de rememora~ao. Surpreendemo-nos ao constarar que os poucos elemenros da complexidade do sonho
que pudemos preservar revelam-se, em si mesmos, extremamente ricos.
E aqui exaramente que se situa a descoberta freudiana da interpreta,ao
dos sonhos: um fenomenozinho semi6tico de nonsense pode ter 0 papel
de nucleo semantico que val funcionar como 1'610 de atra,ao, atraves da
associa,ao das mais diversas linhas. Naquele mvel tinhamos um fenomeno
de expansao e expulsao de signi£ica~oes, ao passe que neste, ao contrario,
temos uma especie de fenomeno de atra~ao, contra~ao e concatena~ao
de significa~oes. A enunda~ao oral para urn interlocutor, numa situa~ao
determinada - por exemplo, contar 0 sonho para a esposa no cafe da
manha - constitui um quarto agenciamento. Aqui, j~ deixamos de lado
toda uma serie de afetos, de sentimentos e de impress6es. Uma outra
enuncia,ao ainda, diferente dessa, seria a que e dirigida a um psicanalista.
E como se nao fosse 0 mesmo sonho: outro agenciamento, outra materia
de expressao. Podedamos inventar ainda outros agenciamentos de enuncia~ao, outras constela~oes de universo, sempre a partir do simples elemento de singularidade que e a produ,ao semi6tica de urn sonho. Por
exemplo, podemos utiliza-Io na escrita de uma novela, ou mesmo num
outro sonho, no qual, eventualmente, tedamos urn sentimento de "ja sonhado", etc. No entanto, nao e de interpreta~ao que se trata aqui: esses
diferentes modos de semiotiza,ao nao se colocam numa rela,ao de conflito ou de recalque entre urn suposto sentido latente e outro manifesto.

o

Nao ha um sentido latente, de/ormado, uma signi/ica~ao verdadeira a
espera de uma interpreta~ao que viria aesnuda-la. Nenhum sistema de
signi/ic~ao tem primazia sohre os outros. 0 agenciamento A e tao verdadeiro quanta 0 B, 0 C, ou 0 D. Eles simplesmente nao sao da natureza de urn mesmo sistema de semiotiza,ao. Na passagem de um para
o outro, 0 que se d~ e uma ruptura de agenciamento. A questao e saber
as diferen~as em jogo nos varios sistemas de semiotiza~ao, e nao reduzir
urn ao outro, considerando, por exemplo, 0 agenciamento E, a enuncia~ao
ao psicanalista, como aquele que iIumina a verdade de todos os outros.
Eu diria que a verdade, aqui, se torna apenas /uncional: para que serve
sonhar nesse mvel A? para que serve contar meu sonho no cafe da ma-
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l
nhii? 0 que gera, em termos de produtividade ou improdutividade,
de contar 0 sonho ao psicanalista?

0

fato

Sem querer me estender nesse exemplo, gostaria no entanto de enfatizar 0 fato de que a perspectiva que situa a problematica do inconsciente
nas ..enunciat;oes, e naa nos enunciados - au, mais precisamente, nos agen~iamentos de enuncia~io - e algo que, no minima, nos permite economizar dualismos, tanto do tipo "conteudo manifesto e latente", quanto do
tipo "tomada de poder sobre as significa~oes", seja por parte do ego,
seja por parte de um psicanalista interpretando.

J'j

, :i

Essa questiio, ja bastante complicada no exemplo do sonho, se complica ainda mais no caso de outros objetos pslquicos, tais como contextos de realidade sodal, de produtividade artistica ... AI, a diferencia~iio
entre os agendamentos e ainda mais gritante. No exemplo do sonho, s6
mexemos com tres personagens: 0 ego do despertar, a interlocutors do
cafe da manhii e eventualmente 0 psicanalista. Ja em outros sistemas de
agendamento entram institui~oes complexas, equipamentos de traballio,
equipamentos de modeliza~iio dos sentidos, sistemas de maquinas. As significa~6es a fala, a escrita - estao cada vez menDS restritas ao espa~o
de rela~iio entre os indivlduos, e cada vez mais mediadas por sistemas
maqufnicos niio s6 explidtos (um gravador, por exemplo), mas tambem
invisiveis (esquemas de comportamento, referenciais, maquinas de identi~
fica~iio enfim, toda uma serie de elementos de significa~iio social que
teleguiam, literalmente, as ideias e as atitudes). Em outras palavras, num
agendamento de enunda~iio, entram todos os modos de produ~iio de sub\ jetividade, seja qual for 0 nlvel em que nos encontramos: pequenos gru. pos, instituit;6es ou grandes canjuntos Iingiiisticos nacionais. 0 j~cons
dente, aqui, esta sendo co!)Siderado qlmo umaprodu~iio singular· de
enundados, de afetos, de sensibilidade, sempre resultante -do entrecruzamento de diferentes agendamenl,,?s. Exemplo disso e 0 nucleo de singularidade intensiva que emergia no sonho de agora ha pouco, e que se
dava em diversos regisrros de expressiio: os agendamentos A, B, C e D.

~

Renato Mezan - Voce disse que niio se trata de conflito, mas de uma
ruptura de agenciamento. E se a gente fantasiasse urn POllCO e colocasse,

muito freudianamente, que ha um conflito a cada nfvel de ruptura de
agenciamento? Por exemplo, voce scorda e escreve sell sonhOj daf a pOlleo,

isso volta num outro registro -

f

sonho para sua muIher -

0

por exemplo

0

da fala. Voce conta

0

que, alias, nio acontece sem despertar efeitos

e afetos - , e tem a impressiio de ter perdido uma parte importante do
sonho. Em seguida, vOCe conta ao seu psicanalista, e a88im por diante.
Niio vejo sentido em tratar essas situa~5es em termos de rransforma~oes
como voce faz ...

,

, I

;>

Guattari - Claro, mas eu niio tenho nada contra que se £undone desse
jeito ... S6 existe uma ressalva a ser feira: pensar em termos de conflito,
implica uma problematica de transfer8nda energetica, de dinamica, etc.

220

Minha idaa e a seguinte: quando substituo, aparentemente, urn sintoma
por outro - estou com dor de barriga e depois, ate que enfim, nao estou
mais com dor de barriga, e vou viajar, e me apaixono, etc. - , naa existe
( , nenbum continuum da ordem de deslocamentos de afeto como quantidade
. de energia, do tipo freudiano. 0 que aeonteee sao bloeos de possivel
que se substituem enquanto tais: cada nova constelallao de universo cria
um novo bloeo de passivel, sem qualquer carater de continuidade. Por
isso, eu recuso a problematica do conflito: nao ha conflito, e nao ha
continuum; ha simplesmente a muta~ao de um tipo de possive! que nao
se faz passo a passo, progressivamente - por indu~ao, transferencia, deslocamento, determioa~ao mUltipla, ou seja, por uma economia de processos
primarios. Na verdade, urna outra conste!a~ao de possiveis e criada de
um so golpe: isso me parece apreender melbor, do ponto de vista fenomenologico, esses fen6menos de ruptura. Tais fen6menos sao a cria~ao de
novos campos de Possive!, e isso nao acontece dialeticamente em re!a~o
a~ cutros campos de possive!: e!es coexistem. Ha sempre a possibilidade
de somatiza~o, ha sempre a possibilldade de recair nos mesmos buracos
negros: nunca se esta curado de coisa alguma; nao ha desloeamentos diaIeticos. Somas sempre tudo ao mesmo tempo: acordados, conscientes, apai~

l

.

,

t

xonados, ambivalentes ... E nao se trata de uma ambival~ncia conflitiva,
mas do fato que todas essas conste!a~5es se perfilam simultaneamente
nesse nlvel. E e esse 0 Unfco interesse do que estou e1izendo: parece-me
que 0 tratamento dinamico, econ6mico das problematicas subjetivas, nao
nos permite apreender 0 carater de ruptura e de desdobramento global
de todo um campo de possibilidades. Nesse sentido, torna-se absolutamente incompreensive! a no~ao de sublima~ao - alias, ninguem mais
fala nela. E, no entanto, coohecemos bem a realidade fenomenologica a
que e!a se refere: fen6menos de ruptura abrupra que nao sao apenas da
ordem da sublima~ao freudiana, mas da ordem de urna mudan~a de conste!a~ao de universo (estado de vigilia, estado de sono, estado de delirio,
estado de droga), ou simplesmente da ordem de uma mudan~a de subjetiva~ao (falar em grupo, falar sozinho, bater a maquina, guiar 0 carro).
E evidente que, a cada vez, naa e 0 mesmo tipo de afeta, 0 mesrno tipo
de articula~ao de substllncia de expressao, de forma de expressao que
coloeamos em jogo. Nao ha urn principio de constllncia: a cada vez, e
urn outro agenciamento que se constitui.
Bern, se insisto tanto ns diferen~aentre essas concep~<X$ de como
funciona a rela~ao entre os agenciamentos, e porque e!as implicam, igualmente, urna diferen~a de posi~ao em face dos fluxos capitallsticos. Me
explico: a idaa de conflito e indissociavel da instaura~ao dos fluxos capitallsticos como tradutibilidade geral de todas as linguas possiveis e imaginaveis, como equivalente geral para as ordens econ6mica, libidinal, semi6tica, etc. Ora, e 6bvio que, pensar que a rela~ao entre os agenciamentos possa ser de outra natureza, nao faz com que desapare~a 0 que esta
implicito na idaa de conflito. Mas, ao mesmo tempo - e e isso que importa - , permanece 0 potencial das semioticas existenciais. Continuamos
221

r

nas mesmas sociedades arcaicas... Continuamos com os mesmos tipos de
problematica ...
c. Interpretario:

,I

i

i

I il

I

'I

0

anaIista e

0

pianists

Vimos como a singularidade expressiva que emerge no sonho se da
em diversos registros de expressao. E en coloquei que, a meu ver, ne·
nhum de1es e interpretante dos Dutros. E, exatamente, como a nota musical numa expressao sinfonica: ela pode se dar, ao mesma tempo, no
registro do ritma, da construc;ao melodies, da constrw;io contrapontfstica
e harmonica, enos registros instrumentais as mais diversos. No caso da
musica, fica evidente que naa faz senticlo dizer que certas concatenac;5es
singulares de notas, que pertencem especificamente a urn desses nfveis,
seria 0 interpretante gersl dos Dutros nfveis. As Dotss musicais naa per·
tencem aD piano, mesma que nele sejarn toeadas, mas a melodia, a inten~ao do universo musical proposto. Atualrnente, os musicos ja eonsideram que a musica nao eonsiste apenas em repetir notas, que 0 re£erente
nao esta apenas no texto musical, e sim na produ~ao de urn movimento
de expressiio, que se chama interpreta~iio. Se a interpreta~iio dos psicanalistas adotasse 0 sentido que essa palavra tern para os musicos, eu pararia de aporrinha-Ia - e a e1es tambetn ...
Diante de urn sonha, a questao que se eoloea nao e da interpreta~ao
que !he sera dada, seja por um psicanalista qualificado, ou niio. A questao
e como 0 sonho vai se interpretar nos agenciamentos desencaaeados.
Esses nao remetem, neeessariamente, a duas pessoas - uma no diva e
outra na poltrona. Os agenciamentos desencadeados podem perrencer tanto a uma esfera familiar au domestica, quanto a uma rela~ao com 0
espa~o, a uma rela~iio etol6gica, ou sinda a uma rela~iio de poder veiculada por toda uma serie de problematicas micropoliticas. 0 enunciado
que af aparece pode encontrar sua concatena~iio, por exemplo, na rela~iio
de poder entre a esposa e 0 lugar onde e1a trabaTha, ou 0 sistema de
valores no qual eIa se insere.

•

A interpretafQo} para mim, nao e a manejo de uma ehave signifieante
que resolveria nao sei que materna do inconsciente. E, antes de mais

nada, um trabalho que consiste em situar os diversos sistemas de referenda da pessoa diante da qual nos encontramos com seu problema familial, conjugal, profissioual ou estetico, tanto faz. Digo trabalho porque
esses sistemas estao presentes, mas nao numa eole~ao ordenada. FaItam
articula~6es funcionais aquilo que chamo de os • componentes de passagem» - que fazem emergir, de repente, outras coordenadas de existenda, permitindo encontrar urna salda. as lapsos, os atos falhos, os sin-

tomas, saO como passaros que vem bater seus bicos no vidro do janela,
Nao se trata de {{interpreta-los". Trata-se, isto sim, de situar sua traie-

t6ria para ver se eles tem

condi~oes

222

de servir de

indicador~s

de novos

universos de referenda) as quais poderiam adquirir uma consistencia
SZlficiente para provocar uma virada na situtJfiio.

You dar urn exemplo pessoal: considero a poesia como urn dos componentes mais importantes da existencia humans, nao tanto como valor,
mas como elemento funcional. Deveriamos reeeitar poesia como se reeeitam
vitaminas. "Aten~ao, cara, na tua idade, se voce naa tomar poesia, naa
vai ter jeito ... ". E, no entanto, por mais importante que a poesia seja
para mim s6 raramente acontece de eu leI ou escrever urn poema. Nao

porque me faltem ocasioes para faze-Io, mas e que e!as me escapam polos
declos e 3f digo a mim mesmo: desta vez, nao deu. A musica, a mesma
coisa: e fundamental tambem, mas, as vezes, esque~o durante semanas que
e1a existe.

E urn pouco em fun~ao disso que conduzo minhas estrategias. a que
fazer, em tal contexto, com tal pessoa ou com tal grupo, para que se
tenha uma re!a~ao tao criadora quanto possive! com a sirua~ao que se
eSbi vivendo - como urn musico com sua musica ou urn pintor com sua
pintura? Uma cura seria como construir uma obra de arte, com a diferen~a de que seria preciso reinventar, a cada vez, a forma de arte que se
vai usar.

Uma pequena receita, de passagem. Urn SUjelto que "balan~ou meu
corero" quando eu tinha viote anos e estava bastante perdido foi aury.
Diversas vezes eu !be tinha explicado, detalbadamente, minhas crises de an·
gUstia, sem que isso parecesse comove-Io. Ate 0 dia em que e!e me deu
esta resposta de ripo zen: "isso te acontece

a noite,

antes de adormecer?

De que lado voce dorme? a direito? Born, entao e s6 voce virar do
outro lado!" A analise, as vezes, e isto: basta virar. Seria preciso reencontrar a humildade dos primeiros tempos da Igreja e se dizer: "paciencia,
nao faz mal. Inch Allah ... !" E urn pouco elementar. E claro que nao
eLI para dizer isso de qualquer jeito. E preciso tambem ter ao alcance da
mao as pastilbas semi6ticas adequadas. Sao justamente esses pequeno.
indices que fazem com que as significa~iies desabem, que !bes proporcionam urn alcance a-significante e que permitem, alem do mais, que rudo
isto funcione com humor e surpresa. a cara drogado, com urn rev61ver
na mao, a quem voce pergunta: "voce nao teria fogo?» ... Entio 0
instante se funde com 0 mundo. :E nesse regisltO que daria para encontrar
a categoria poetica das performances, a musica de John Cage, as rupruras
zen, pouco importa como 0 chamemos. Essa aquisi~ao nunca e definitiva.
E preciso aprender a fazer malabarismos. Fazer escalas. Adquire-se urn

,"r'"

,

~,

I

cantrale relativo em certas situa93es, em outras nao, e depois, com a

idade, isso muda, etc. Uma das maiores bobagens do mito psicanalftico e
pensar que, porque voce passou 10 anos no diva, voce e mais forte do
que os outros! Nada disso, isso nao tern nada aver! Uma analise de.eria
te dar simplesmente um "plus" de virtuosidade, como um pillnista, para
certas dificuldades. Isto e, mais disponibilidade, mtJis humor, mtJis abertura para pular de uma gama de referenda para outra . ..
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Debate no Curso de PsicanaJise do Instituto Sedes Sapientiae, Sao Paulo,
31 de agosto de 1982:
Antonio Lancetti - Voce evidencia a fato de que a psicanalise, com sua
que torna absoluta a ordem simh6lica, fundona como uma

interpreta~ao

pratica sobrecodificadora e reacionaria. Concordo com isso. Se entendi

bern, voce diz ainda que DaD e a caso de interpretar a desejo. Aqui,
eu me coloco duas perguntas: issa tamhem DaD constituiria urn absolu~
tisIDo? Nao seria mais passive! intervir num sentido anaHtico, ou seja,

nao seria mais possivel um traballio de

rransforma~ao

no campo do desejo?

I

Guattari - Estamos sempre girando em torno dessa mesma dificuIdade.
E que nao da para tentar fazer uma crItica geraI dos modelos, sem correr
o risco de cair num outro tipo de modeliza~ao, e com a mesma fun~ao

!

opressora. Tomemos urn exemplo concreto, que talvez possa nos fazer
avan\=ar na problematica que voce coloea: 0 conceito contemporaneo da
interpreta~ao

em psicanalise. Imagino que nesta saIa nao haja Iacanianos

virulentos, senao des ja teriam se levantado, para me lembrar que as

conceitos Iacanianos e a pratica psicanalitica atuaI da

interpreta~ao

nao

sao absolutamente modelizantes. De certo modo eles teriam razaa: 0
essencial da interpreta~ao para os estruturalistas se reduz, pnra e simplesmente, a prensar, com uma zona de silencio, todas as produ~oes de enundado. Sua conce~ao te6rica e sua pratica consistem em operar, sistematicamente, uma espede de esvaziamento de todo fenomeno de sentido.
Com a pratica vergonhosa das sessoes curtas, com a pratica vergonhosa

'I

da

manuten~ao

do

siI~ncio

que pode se proIQngar durante anos, para nao

dizer dezenas de anos, nos confrontamos com essa especie de paradoxa

da

comunica~ao

semi6tica: na entrada, uma muitiplicidade de enunciados

e, na saida, tais enunciados se encontram inteiramente esvaziados de suas
implica~oes semanticas e pragmaticas.
Essa interpreta~ao peia reduc;ao dos enunciados ao nonsense nao
significa uma ausencia de modelizac;ao; e, pelo contrario, 0 c6mnla da

I,;
I
I

i

\~I\
'

modeIiza~ao, e exatamente da modeliza~ao capitalistica. Pois nao e isso
que 0 modo de produ~ao capitalistico faz em rela~ao a tudo que e da
ordem de urn sistema de sentido? Todo fenilmeno de produ~ao de sen·
tido e relacionado a wn equivalente geral de nonsense, a um valor de
troca generalizado. Esse esvazia de seu contetido todos os valores de desejo,
todos os valores de uso, para depois se reapropriar das produ~oes subjetivas, ou reterritorializa-Ias em rela~oes de produ~ao bern esquadrinhadas.
A psicanilise, desse ponto de vista, produziu um modelo de poder sem
precedentes. Um poder que nao se exprime, de fora para dentro, atraves
de meios de coer~ao material, nem pela imposi~ao ou pela sugestao de
um contetido de significa~oes, e sim pela simples cria~ao dessa especie
de situa~ao sadomasoquista que acabo de descrever.
Entao, para mim, e inconceblveI, incompreensivel, inadmissivel; e
tudo que voc~s quiserem, pretender dar valor cientlfico a uma pratica
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desse tipo. E, pelo contnirio, algo que corresponde a urn ato micropoHtico fundamental: um empreendimento de neutraliza~iia das potenciali.
dades subjetivas, do qual se paderia dizer que ele s6 diz respeita a quem
se presta a esse tipo de pratica, ou a quem tern meios para pagar esse
tipo de pratica, ou ainda a quem pastula, impliciramente, 0 dommia desse
tipa de pratica. Mas isso niio e verdade. Esse tipo de produ~iia de inter.
preta~ao atraves do nonsense nao diz respeito sornente aos meios especializados, ao menos nos parses europeus. Trata-se de urn empreendimento
de modeliza~iio que tende a ser muito valorizada par um sistema de pro·
mo~ao social em diversos campos (psiquiatria, saude mental, universidade,
etc.). A psicanalise, de algum modo, e uma especie de forma~iia para as
elites, como era, antigamente, aprender a tocar piano para as mocinhas
de boa familia. Houve tambem urn tempo em que as dirigentes tinham
que fazer 0 ENA 42; mas, agora, estamos entrando numa era em que
quem se encontra em posi~ao de dire.;ao, em posi.;ao de se tornar empresario ou executivo de urn campo social qualquer, tern que ser capaz
de estar na entrada de processas de semiatiza~iia altamente diferenciados
e multiplas, envalvenda prablematicas micrapollticas infernizantes; e, aa
mesmo tempo, tern que ser capaz de responder, a todo momento, a essa
especie de distancia generalizada, mesmo que microsc6pica e inapreens{vel.
A psicanalise, neste tipa de pratica, exercita de algum modo a alhar dos
buracratas, a olhar das teenacratas - a olhar, enfim, de tadas as hierar·
quias, que niia pretendem ter seu ponto de apoia pragmatica limitada ao
registra da e£icacia, e cuja propria subjetividade tende a se reduzir tan·
gencialmente a zero. A neutralidade psicanalltica carrespande a urn ideal
no campo social das classes dominantes. Num certo sentida, paradaxal.
mente a essa ideolagia do vazia atraves<!Q.nonsense - a qual gera for·
mula~oes te6rica8;por-·veze;- -~It~-ment~ sofisticadas-"e praticamente inacessiveis - , a psicanalise canstitui uma especie de labaratoria das mais
soHsticadas formas de subjetividade, labaratoria de urna certa concep~iia
do campo social.

1ssa tuda para dizer, numa so palavra, que tuda a que e da ardem
da interpreta~iia, da neutralidade e da transferencia, tal como siia prati'
cadas hoje pela psicanalisei constitui, na verdade, interven~oes micropolfticas maiores. ~
\

.•

•

E evidente que e neeessarla usar a canceita de significante, mas
desde que seja perfeitamente situada em rela~iia aas autros modas de
serniotiza~ao, aos outros componentes semi6ticos. No entanto, tudo 0 que
se canstr6i em tama do 1ncansciente freudiana - sabretuda como rede·
finido no estruturalismo por Lacan - consiste, exatamente, em nao levar
em considera~ao as outros modos de eficacia semi6tica, e situa-los, a priori,
fora do campo psicanaHtica. Considera essa pasi~iia mteiramente redutara.
42. £COle Nationale d'Administration (&cola Nacional de

Administr~).
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Alias, quem foi que disse que, na perspectiva freudiana, a no,ao de interpreta,ao do dominio da interven,ao verbal esta tao separada assim dos
outros modos de interven,ao? Pareee-me totalmente ficddo pensar que
possa existir uma efieada da interpreta,ao significante que nao esteja
vinculada aos outros rnveis de eficada semiotica. Podemos constatar 0
fundonamento de rela,6es a nlvel de semioticas ironicas, espadais, econ6micas, enfim, de toda uma serie de nlveis qualitativos que nao sao diretamente da competenda de sistemas discursivos do significante. Isso quer
dizer que as questOes que se colocam, concretamente, a prop6sito de uma
interpreta,ao, seja ela qual for, sao sempre as seguintes: ela e ou nao e
eficaz? a que foi eficaz e 0 que nao foi? ou seja, 0 que de fato interveio
para mudar urn modo de subjetiva.ao ou para nao muda-Io?
Isso me remete diretamente a uma considera,ao a respeito da pra·
tica analftica: penso ser predso dissociar, por completo, as diferen,as teo,
ricas dos analistas da apreda,ao dos agendamentos que eles p6em em
a,ao em sua pratica. Essa observa,ao, alias, e de ordem mais geral: ela
se aplicaria igualmente a terapeutas de familia ou aOs que tern outros
referendais teoricos. Arraves dessas praticas, atuam alguns componentes
que nao competem as semioticas significantes. E, exatamente pelo fato
de tais componentes nao serem reconhecidos nesse seu outro estatuto de
fundonamento semiotico de "encodifica,ao", eles ganham urna importancia muito maior ainda. Basta evocar as rituais, as etiquetas da sessao,
as radonaliza,6es em torno da problematica do dinheiro, a recusa de considerar as intera,6es socials, familials - enfim, justamente todos os elementos que funcionam como componentes pragmaticos definindo 0 estatuto dos enunciados produzidos numa sessao. Em outras palavras, hlf, efetivamente, algumas entradas de vetores (politicos, sociais, maqulnicos,
culturals - emhora seja preeiso redefinir 0 termo "cultura") intrinseeamente vinculados aos processos analfticos.

•
Conversa informal em Recife, 16 de setembro de 1982:
Pergunta - Podedamos considerar 0 analftico, de acordo com tua perspeetiva, como expressao de urn processo de singulariza,ao?
Guattari - Estou de acordo, mas com uma pequena diferen,a de terminologia. Nao penso que devemos confundir urn processo analftico com a
sua expressio, se quisermos evitar 0 estar repetindo, exatamente, aquila
que ofastou 0 freudismo de sua intui,ao inicial, que era a do pracesso
primlfrio como urn abismo sem fundo do ponto de vista da compreensao
que dele se pode ter. Ha, em Freud, uma indaga,ao, quase esquizofremca, do que significa 0 discurso de Dora; ao mesmo tempo, 0 que ele
poderia direr ou explicar a esse respelto, para si mesmo ou para Fliess,
entra em colapso. 0 que ele conseguia direr era: "bern, por ora, deixe·
mos tudo isso desse jeito, para retomar mals tarde se for 0 caso". Par·
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tanto, nao creio que haia al urn problema de expressao. Os processos de
expressao, se e que se pede dizer assim, ja sao a expressao do processo,
enquanto que, de urn ponto de vista imanente, as processos sao, em si
mesmos, criatividade, muta~ao maquinica, sempre capazes au de reincorporar 0 processo de expressao, au de se esmagar nele, de se fazer estratifiear ne!e, de se fazer capturar por sistemas de redundfincia.
Pergunta - Entao 0 analitico seria
exerclcio desse processo ...

.11·

pr6prio processo de muta,ao,

0

0

Guattari - Para mim, 0 analitico e 0 processo, 0 processo maqulnico enquanto tal. Por outro Iado; 'COlll efeito, a articula,ao de urn processo com
sistemas de expressao pode ser da maior importfincia. E isso que difereneia
inteiramente as minhas ideias de todo e qualquer espontane!smo, de todas
as redu,lies reichianas em materia de expressao do deseio.
Pergunta -

0 que voce esta querendo di2er com isso e que a articula,ao

desses processos de singulariza~ao com

0

sistema de expressao dominante

pode implicar na muta,ao deste sistema?
Guattari - E uma das figuras posslveis, no sentido de que nao h. urn
five! absoluto de singularidade, urn five! absoluto de processo, urn nlve!
de estratifiea,ao. Hoie, 0 que e urn processo pode, nurn abrir e fechar
de ollios, transformar-se em estrato reifieado; 0 que e estrutura reifieada
pode mudar e engendrar urn processo de muta,ao hist6riea; e preciso
exercer urna 16giea que saia das categorias sociol6gieas, das divisoes entre
o individual, 0 microssocial e 0 macrossocial.
Pergunta - A ideia de "ato analitico" nao se chocaria com essa sua defini,ao do analitico por seu carater processual?
Guattari - Sim. De qualquer modo, desconfio muito do n",ao de ato,
porque ela introduz urn corte entre urn compo do ato e urn outro, do
nao ato, campo indiferenciado, 0 qual urn ato vir. animar, sobrecodifiear,
organizar, ordenar. Por isso, prefiro a n",ao de agenciamento, em vez da
( n","o de ato. A n",ao de agenciamento Poge.5Q!l:lP-QJ;Jar: 1~) movimentos de fluxos de tod.. natUreza e que nao sao da ordem de urn ate (fluxos demogrilicos, fluxos de sangue, de leite, de hormonio, de e!etricidade,
de ou sabe-se L! 0 que); 2~) dimensoes territoriais, que ate sao urn certo
tipo de ato, mas urn ato de prot..ao, de circunscri,ao, de subjetiva,ao
que busea se situar enquanto tal; 3~) dinl~~OeLpr~~~uais, dimensoes
maquinicas, que, estas sim, seriam, efetivamente, do registro de urn ato;
4~) dimensoes qe..u1!iversos que, 00 contrario, nao sao absoluramente da
natureza de"Urna vontade, seja e!a qual for - vontade processual ou vontade de territorializa,ao - , mas que sao uma especie de encontro com
outras dimenslies de existencia. A descoberta amoroso, a descoberta estetica, a descoberta de novos tipos de posslve!, nao sao do registto do ato.
Aqui podedamos tambem nos referir a Kierkegaard ou a Pascal: trata-se
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do dado, aconteee ou nio. E do domfnio da gra~a: voc~ pode se agarra,
quanto quiser il. sua ora~io, a seu voluntarismo de transforma~io - e
nisso os analistas, como todg mundo, devem ser totalmente modestos - ,
acontece ou nio. Freud, no linal de sua vida, tinha percebido isto perfeitamente: em "Analise terminada, analise interminavel" a gente sente que
eIe se indagava sobre 0 que acontece, afinal, no termino de uma analise.
J

Pergunta - Desse ponto de vista, tambem 0 termo
torna-se problematico ...

"interven~io

analltica»

Guattari - Vore entende, essas palavras foram tao gastas, tio desperdi~adas. .. Fui eu mesmo quem, por descuido, lan~ou 0 termo "analise
institucjonal Jt, assim como "analisador", "transversalidade", etc., que tor
naram-se 0 filet mignon de muitos professores uuiversitarios, psiquiatras
e psicossoci610gos. Eles recuperaram tudo isso rapidamente, traduzindo-o em
termos de interven~io psicossociol6gica: ha grupos de Analise Institueional que se fazem contratar pelas grandes empresas para reallzar algo de
equivalente a uma iaponeiza~io da dasse operaria. Assim, isso acabou remetendo a doutrinas de interven~ao, a especialistas, a carpas institucionais
especiallzados.
M

,"If

fit:~

irT'

Quando falo em ageneiamento, nio se trata nem exatamenle de ato,
interven~io, 0 que nio quer dizer que nao passe por
ai: pode passar ou nio. A analise, para mim, tem de apreeiar as reIa¢es
de puro disceruimento semi6tico - sem ato, sem interven~io - , a rela~io com a qualidade das coisas, com os ritmos do tempo; e ai podemos
induir tambem a rela~io com atos voluntarios, com interven~oes que repousam sobre dispositivos complexos. A analise tem de apreeiar ainda a
reIa~io com a chegada de maquiuismos abSlratos, de muta~Oes de univetsos, que alteram inteiramente as condi~s de qualquer perce~io, de
qualquer ato, de qualquer interven~io. Por exemplo, a muta~io que alravessa hoie toda a Poliluia nio resulta apenas da somal6ria dos alOs, interven~s ou reIa~s religiosas. E, efetivamente, uma mudan~a de coordenadas de universo. :E urna outra PoI6nia. E isso que faz com que os
mesrnos atos, as mesmas palavras, as rnesmas frases, mudem inteiramente
de sentido e de alcance pragmatico, pois simplesmente iii nio estamos no
mesmo mundo.

nem exatamente de

'"

.

•
.

,,

Costuma haver, basicamente, duas atitudes em reIa~io aos outros niveis de eficacia semi6tica. A primeira considera que des estao fora do
campo, constituindo urn suposto "extra-analItico", e que, nessa medida,
nio rompem em absoluto com a especificidade da transfer~ncia e da interpreta~o psicanalitica. Essa e a posi~io analitica tradieional. A segunda
atitude considera que esses outros niveis s6 podem ser artiemados atraves de urna teoria do significante, a qual os englobaria a todos. No primeiro caso, temos urna conce~o segmenraria estratificada da pratica e

228

1

do referencial analftico. No segundo olso, temos uma conce~oo redutora
geral, cujas implica~Oes, a meu ver, soo profundamente readonarias.

•
A questoo dos discursos dissidentes, minoritarios, noo ~ se e1es soo
ou noo 0 suporte de uma verdade noo-revelada. Imaginemos grupos mi·
noritarios - por exemplo, feministas ou homossexuais - que, em deter.
minado contexto, apresentem um discurso per£eitamente esclerosado, um
discurso distante, de urna verdade que s6 se constr6i a mvel do Logos,
podendo at~ aconteeer que e1es se utiIizem inclusive da psicanalise que,
em tal contexto, por noo obedeeer as regras tradicionais, fica ainda mais
repressora. Imaginemos que, al~m disso, e1es estejam produzindo modos
de fundonamento que lembrem grupelhos tradicionais. Pois bern, mesmo
assim, esses grupos poderiam estar desempenhando determinada fun~oo
em processos de revolu~oo molecular. 0 que esta em jogo, nesse caso, niio
~ urna posi~oo de discurso da ordem da produ~oo de urna verdad!o niio
revelada, mas slm uma problematica proeessual que engaja muta~es no
campo sodal inconsdente, al~m ou aqu~m do discurso dos grupos con·
siderados.
Com isso, a questoo desloea-se imediatamente. Ainda assim, podemos
nos perguntar se noo estaria sendo veiculado urn outro discurso latente,
mas coloeado por grupos que noo aqueles que estamos considerando.
Nesse ponto deparamos com uma problematica levantada pela corrente
estruturalista da psicanalise, em particular pelo lacanismo: existiria uma
metalinguagem da linguagem que seria fundamentalmente a do inconsciente?
Seria 0 inconsdente estruturado como uma linguagem? Por detras
dessa linguagem articulada pelos individuos e grupos teriamos que encon·
trar uma oUlra linguagem, fundadora da subjetividade? 0 fato de se dizer
que essa oUlra linguagem noo ~ propriamente lingillstica, quando 0 que
se esta inventando ~ uma categoria de significante herdada de um certo
periodo da lingiiistica, ja ~ urna outra questoo. 0 fato de Lacan, em suas
ultimas formula~, falar em matemas do inconsdente, de modo que se
refere multo mais a uma matematica do que a uma lingiiistica do incons·
ciente, noo muda grande coisa em rela~oo a questoo que estou querendo
colocar. Retomemos 0 exemplo de um grupo feminista ou homossexual
que, apesar de funcionar como urn grupeIho, estaria articulando proeessos
de revolu~oo molecular. Bastaria, nesse caso, dizer que este tipo de gtupo
esclerosado noo estaria intervindo no campo da linguagem, por noo estar
introduzindo modi£ica~5es estruturais no campo social? Essa perspectiva
se adapta tanto a um estruturalismo soeiol6gico quanto a urn estrutura·
lismo lingiiistico: a teoria do significante lacaniano bastaria para estabe·
leeer uma ponte entre os dois.
A problematica que estou colocando ~ de uma natureza totalmente
diversa. Ela noo permite estabelecer tal tipo de ponte. Ela noo visa as
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equivaMncia.. eatruturais entre mveis diferentes e sim as possibilidades de
ler as articUla~Oes entre oles. Niio mais estamos no nlvel da representa~iio
e sim
dd produ~iio: 0 nlvel da prodUl;iio subietiva coletiva, individuada, maqulnica, que diz respeito a modos de expressiio que passam
tanto pela linguagem quanto pelas mais variadas semi6ticas. Entao, de que
se trata, afinaI? Certamente nao de olaborar uma especie de referente
geraI interestrutural, que estaria reduzindo todos os mveis estruturais especlficos a uma estrutura geral de significante do inconsciente. Trata-se,
8im, de fazer a opera~ao exatamente inversa, que, spesar dos sistemas
de equivaMncia e de tradutibilidade estruturais, vai incidir nos pontos de
singularidade, nos processos de singulariza~ao, que siio as pr6prias raizes
produtivas da subjetividade em sua pluralidade.

no

•
Se ha uma

interpret~iio

a ser feita a partir de uma analise do inconsciente} elo consistiria em detectar 0 que sao as esbofosJ os zndices
os cristais de produtividade molecular. Se hO uma micropolitica a ser
praticada, ela consistiria em fazer com que esses mveis moleculares nao
J

,:1
i1

cafssem sistematicamente em sistemas de recupera~o, em sistemas de neutraliza~iio, em processos de implosiio ou de autodestrui~o. Ela consistiria
ainda em apreender como outras montagens de produ~ao de vida, de produ~o de arte, de produ~ao do que voces quiserem, poderiam encontrar
sua plena expansao fazendo com que foss em respondidas as problematicas
do poder. Isso, certamente, implica modos de resposta de uma nova
natureza.

•
Basicamente sao dua. as atitudes pOSSlvelS face ao chilique desses
rapazes contra essa universidade. 43 E cada uma dessas atitudes ilustra urn
tipo de defini~ao do inconsciente. A prirneira consistitia em dizer: ha
algo neles, em seu passado, num cantinho do seu cornplexo, sei Ja onde,
que esta dando uma esp~cie de n6, uma esp~ie de inibi~ao (daria at~
para inventar urn nome para classifim-lo). Nessas condi~5es, seria preciso
fazer logo uma anamn~sia para ver 0 que esta ocorrendo e trata-lo 0 rnais
depressa possivol, ou seja, interpreta-lo, 0 que, nesse caso, quer dizer que
se faz passar 0 recalcado para 0 consciente. Ai os rapazes se pOem a
correr feito coelhos, ficarn 6timos, passam a produzir, conseguem obter
diplomas e lugares excolentes na sodedade - enfim, recebem. alta, estao
curados .. , Essa pode ser uma primeira axiomatica do inconsciente.
A segunda atitude consistiria em dizer: "oles nao tern nada no inconsciente; vai ver ate que eles nero tern tants coisa assim a dizer, do ponto
de vista de urn conteiido; na verdade, 0 que eles estao fazendo ~ mais
43. Guattari rdere-se 80s discursos enfurcddos de alguns estudantes contra a universidade, discurso5
que inauguram os debates ocorridos na Universidadc Federal de Santa Catarina por ocasiio de sua
visitll II Florian6polis.
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urna espckie de berro, como se gritassem 'nio agiiento mais, t6 de saeD
cheio', ou algo do g~ero. Mas, se cles continuarem a fazer isso durante
muiro tempo, duas, ttis horas, vai ficar insuportlivcl para todo muodo,
ate para cles mesmos". Nessa seguoda f6rmuIa, nao se credita a esses ra·
pazes (alias, a ninguem) a exist~cia de urn inconsciente como algo que
estivesse dentro deles. Considera·se que 0 que cles tern para dizer e exa·
tamente 0 que eles disseram, e e disso mesmo que se trata: nao b!J nada
a interpretar. Mas 0 que e que se pode fazer a partir dessa constata~ao?

Aqui tambem hO duas o~s posslveis. A primeira seria a de bater
a porta e dizer "bern, nao e problema nosso, eles que se virem". Ja a
seguoda seria a de dizer: "0 que daria para se fazer com urn tr~o
desses?" Foi exatamente esta a questao que me coloquei: "com que cara
vou ficar se s6 houver interven~oes desse tipo, num debate que eu queria
tanto que fosse amplo? 0 que vai pensar 0 amigo que esta aqui iI mesa
representando a universidade? 0 que vai pensar 0 Reitor?" Nao que isso
me angustiasse ou me fizesse sentir culpado, e mais pelo fato de eu achar
esses amigos que falaram muito simpaticos e ter a impressao de que eles,
com certeza, devem estar girando em torno de algoma coisa, a qual diz
respeito ao inconsciente, evidentemente nao 0 da primeira defini~ao, e sim
o da segunda, ou seja, algo que esta se passando no modo de subjetiva~ao
.. coletiva deste evento. Nesse caso, nao se trata de interpretar e sim de
(. se perguotar se ha algo que poderia ser acionado, algo que agenciasse
') este acontecimento singular, para que ele tivesse urn outro alcance, nao
(urn alcance significativo ou de interpreta~iio, mas urn alcance pragmatico.
Por ora esse algo s6 poderia ser da ordem da fala (em outros momentos,
tamb6m se poderia pensar em algo da ordem da dan~a, da musica ou de
atirar paraleleplpedos nas vitrines, de inventar radios livres e ate de me
aventurar a fazer urn poemail la Prevert).
Eu diria que 0 inconsciente, na seguoda defini~ao, se constitui, exa·
tamente, no campo de posslvel de que este tipo de agenciamento coletivo
e portador, tendo, portanto, a ver com 0 futuro e nao com 0 passado.
Lembrando que raJ agenciamento nao e for~samente logocentrico, ja que
pode por em jogo toda esp6cie de modo de expressao semi6tica, toda
especie de problematica de ordem politica, ecol6gica, tecnico-cientlfica, en·
fim, 0 que voces bem entenderem.

•
Reuniao com grupos que desenvolvem trabalhos comunitarios, Olinda, 16
de setembro de 1982:
Perguota - Eu tenho urna filhinha de sete anos. EI.. tinba urn relacionamento razoavel em nossa rna, que e uma rna pequena, de classe media.
Mas, pouco a pouco, ela foi ficando completamente isolada, sem amigo
nenhum. Atualmente. quando ela procura as outras crian~as, os pais ou
as empregadas semp"e dizem que elas nao estao em casa. E, segundo as
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in£orma~oes

das pr6prias empregadas (pois e1as conversam umas com as
auttas), as pais uao querem mesmo que suas crian~as andem com minha
fiIha, pelo fato de e1a falar palavrao. Entao ela esta ficando muito insegora, muito culpada... Sinto que para Iidar com esse tipo de coisa e
necessario haver urn processo de coletiviza~ao.
Guattari -

Nao quero, de jdto nenhurn, fazer urn diagn6stico, mas issa

me lembra uma releitura que fiz do caso do pequeno Hans, de Freud",
da qual falarei rapidamente. Nao sei se voce se lembra do come~o desse
caso: e exatamente como a hist6ria de sua filha. Hans nao podia atravessar a rna para visitar sua amigoinha, a Marielda. Tada vez que queria
ir ve-Ia, a famllia 0 impedia, explicando que e1es nao eram do mesmo
meio. Mas a coisa nao parava por ai: a restri~ao exercida pela famllia
nao se limitava ao contato com a amiguinha. Urn ap6s outro, lOdos as ter-

rit6rios do pequeno Hans foram sendo barrados, todos os seus agenciamenros quebrados (e isso com a ajuda inditeta, mas ativa, do Dr. Freud),
quando 0 que, Da verdade, estava faltanclo ao menino eram exatamente
agenciamentos que !he permitissem afirmar-se em sua faixa eblris, fazer
funcionar todas as diferencia~s, inclusive a sexual.

•

Minhas ideias sobre a psicanaJise nao me interessarn se nao me servem
para compreender com que especie de metda nos confrontamos, nao s6
na vida pessoai, mas tambem nas institui~oes enos grupelhos - quero
dizer, nas rela~oes de poder e em todas esses tro~os. E, ao contraria,
considero que, se nao somos capazes de compreender as dificuldades pessoais de alguem a luz de seus investimentos sociais e do sub;etividade
coletiva a qual ele participa, nao adianta nada.

4. A esquizoan8lise
a.

Individua~o

do desejo: a

aliena~o

A conce~ao de desejo no campo social, que Gilles Deleuze e eu tentamos desenvolver, tende a questionar a ideia de que 0 desejo e a subjetividade estariam centrados nos i'1dividuos e resultariam, no plano coletivo,
da intera~ao de fatos individuais;., Partimos mais da ideia de uma economia coletiva, de agenciamentos cofetivos de desejo e de subjetividade que,
em alguIll;8s circunstiincias, alguns contextos sociais, podem se indivi-

dualizar.

l'

44. Guattari refere·se a "L'interpretation des monees", texto inclufdo em Politique et psychan41yse,
publieat;io pirata da Bibliotheque des mots perdus. Trata-se de urna releitura rninudosa que Guattari,
G. Dcleuze, C. Parnet e A. Scala fazern de dois casos clissicos de pslcanalise de crian~ - 0
pequeno Hans de Freud e 0 Richard de Melanie Klein - e de urn caso de pslcanalise de crian~
numa jnstitui~ de setor, relatado na revista Esprit. Esse e urn dos -unicos textos - senio 0 Unico
- em que Guartari e DeIeuze fazem urna leitura de case clfnico. Algumas das iMias exposw nesse
trabalho encontrarn·se espalhadas em sua obra, sobretudo em 0 Antl.Edipo (Imago, Rio 1976) e em
Dialogues (livro de G. Deleuze e C. Pamet publicado pela Editors Flarnrnarion, Paris 1m e tra·
duzido pata 0 espanhol pela Editora Pre.textos, Valencia, 1980).
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Queria falar de uma concep~ao um pouco classica do desejo como
alga de individual, e do social como algo que vai se construindo a partir
desse desejo individual, por etapas sucessivas. E claro que se pode sem·
pre tentar fazer a cartografia de uma situa~ao a partir dessas n~5es.
Naa ha, a meu ver, modelos universais e cientificos para se tentar cornpreender uma situa~ao, e, alem disso, Os pr6prios modelos ciendficos se
repelem, se intercambiam, se conjugam entre si. No entanto, esss concep,ao classica de desejo esta aquem de uma serie de fenomenos, especial.
mente"de 'urn' que me parece muito importante, a da produ~iio de, subje·
tividade - mais do que 0 de sua modeIiza~ao .....:. ernescala social, e
mesmo mundial.

•
Debate promovido par um diret6tio do PT do Rio de Janeiro, 11 de se·
tembro de 1982:
Pergunta - Gostatia que voce falasse um pouco sabre os espa~os da a~ao
polftica e da a~ao individual. Voce nao acOO que a a~iio polftica esmaga,
necessariamente, a desejo individual?
. Guattari - Do meu ponto de vista nao da para se faIar em desejo indio
,, vidual. E a produriio de subjetividade capitalistica que tende a individua·
" litar 0 dese;o, e quando e vitoriosa nessa operal;ao, nao h:i mais aeumulo
processual possivel. Instaura-se um fenolllenQ ..de.. ,serjaliza~iio, de identifj·
ca~ao, que se presta a toda especie de manipula~iio pJos' equipamentos
capital1sticos. A questao, portanto niio se situa a nivel do agrupamento
de individuos e sim de uma pragmatica de processos de produfiio de
desejo que nada tem a ver com esse tipo de individuafiio. Tal pragmatica.
quando esmagadora, pode atingir tanto a individuo quanto a grupo.
J

b, Desejo: terreno da micropolitica

\

Debate promovido peIo Curso de Psicanillse do Instituto Sedes Sapientiae,
31 de agosto de 1982:

C.

Antonio Lancetti - Eu acredito tet entendido sua insistencia na critica
daquilo que conhecemos como seoda 0 "movimento analftico". A institui~
~ao analftica, ou, pdo menos, algumas de suas formas predominantes, pre~
tenderia, e eficazmente conseguiria, referir toda a determina~ao desejante

a ordem

simb6Iica <ao complexo de Edipo, etc.). Fica claro tambem a

ide:ia de, nesse caso, haver a possibilidade de outros agenciamentos, outras processos de semiotizat;ao. 0 que nao me fica claro, em termos de
outros processos, e 0 desatrelamento do desejo as ordens constitui'das, por

exemplo, na luta de classes tal como ela e pensada tradicionalmente peIo
marxismo. Entao fica a duvida: esses processos tambem nao necessaria-

mente absorvidos, como a psicanaIise, par sobrecodifica~5es?
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Guattari - ~ exatamente na questao das estratifica~es do movimento
operario que aparece 0 estrago que a ausencla de dispositivos analiticos
referentes as forma,Oes do inconsciente implica. Efetivamente, estao acon·
tecendo muta,oes moleculares consideraveis no campo das estruturas do
trabalbo. Essas sao inteiramente ignoradas e, mais do que isso, ativamente
combatidas, pelas organiza~es do movimento operario, tanto em suas
referfulcias te6ricas, quanto em suas interven,oes praticas. Basta nos remetermos ao exemplo da Itilla, onde essas muta,oes desembocaram em
movimentos sociais de expressao, por assim dizer mais "acabada": urn modo
de subjetiva,ao que implicou 0 questionamento dos processos de produ,ao
vigentes - enfim, toda aquela problematica que gente como Toni Negri
estudou. 0 fato de essa problematica ter sido totalmente rejeitada e combatida desembocou num impasse consideravel: ha atualmente na Itilla
quatro mil prisioneiros politicos; justamente pessoas que encarnam essa
muta.ao subjetiva. Todas as transforma,Oes politic.. e sociais, de que a
situa,ao italiana era portadora em 77, capotaram ... e foi por essa razao.

Se nao qnisermos assistir a situa,oes como as da PolI\nia e da Italia,
que nos mostram que urna certa forma,ao do desejo em escala coletiva
acaba reinvestindo forma,Oes tradicionais como a Igreja, 0 movimento
operario tera de incorporar a problematica analitica com ou sem
psicanalistas, mas esta ja e urna outra hist6ria. " Nesse caso, vamos assistir a eria,ao de um outro tipo de movimento operario, capaz de articular,
de um lado, as lutas de rela,oes de for,a socials e, de outro, todas essas
muta~es que fazem com que um novo tipo de subjetiva,ao esteja nascendo em amplas camadas da popula,ao. Um movimento operario capaz
de mobilizar a imensa fo"a que tudo isso representa.

•
Uma outra ahordagem da problematica das forma>iies coletivas do
desejo se faz necessana para pensar tanto questOes como a do sentimenro
amoroso e sua complexidade eriativa de mundo e de universo, quanto
questOes como a da erian,a, naquela fase crucial de sua integra,ao aos
sistemas escalares, cujas conseqiiencias sao, muitas vezes, nefastas. Tam~
bem para pensar os fenilmenos soeiais mais amplos, a meu ver, nao da
para entender grandes dimens5es hist6ricas como 0 que se passa na Polilnia hoje, sem abordar, de uma outra forma, a problemarica das forma~es
coletivas do desejo.

I
"
.~

•

,

I

J

A problematica de uma analise das forma,Oes do inconsciente se coloea em contextos mnito variados. Um primeiro exemplo seria 0 de anaIisar nossas pr6pri.. produ>Oes semi6ticas - nosso pr6prio soubo ao despertar (numa espt!cie de auto-anillse), uma produ.ao poetica, enfim, qualquer produ.ao eriadora. Um segundo exemplo seria 0 de uma situa,ao
dual com a instaura.ao de uma linguagem, que se constitui em metalin-
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guagem em rela~ao aos niveis de produ~ao prlmana. Essas diferentes produ~5es semi6ticas, por sua vez, sao tomadas em grades de Ieitura, de
interpreta~ao, de comumcal;;ao, que as fazem entrar em diferentes sistemas

de redundilnda. Assim, elas serao codificadas de diferentes maneiras numa
situac;ao anaHtica, numa situac;ao de casal, au numa situac;ao de relac;ao

mae/filho. Por exemplo, sintomas do tipo

produ~oes

semioticas corpori-

ficadas serio remeticlos a uma cetta grade de interpretac;ao pela mae, a

qual nao vai coinddir com a do professor ou a da assistente social. Se
tomamos urn Dutro nlve! de leitura ainda, 0 institucional, todos as niveis
anteriormente citados via enttar de novo num sistema de interpretac;ao e
decodifica~ao, 0

qual implicara elementos de leis, de regras, de regulamen-

tac;ao e algumas redundancias dominantes. Tais elementos nao via se situar
apenas como referencias exteriores aos primeiros niveis de produc;ao: ha-

vera, 0 tempo todo, efeitos de retroa~ao. A lei, tal como ela e articulada,
por exemplo, em uma escola ou em um hospital psiquiatrico, vai reintervir diretamente a nive! do suposto processo primario. E 0 que vemos,
constantemente, na analise dos soOOos, onde aparecem determina~oes de

ordem justamente institudonal, politica ou geopolitica.
Tais determinac;ees de leis, determina~oes de terceiro, quarto, enesimo

nlvel de metallngUagem, nao se situam como metalinguagem, mas intervem diretamente na sintagmatic~ da e1abora~ao. E eomo esses outros nlveis
nao respondem a uma logica unica do significante, podedamos dizer que
no seio das articula~oes aparentemente as mais primarias (0 deslocamento
e a condensa~ao, por exemplo), vao intervir, com plena eficiencia, elementos de toda natureza, as quais funcionam inteiramente fora do regis-

tro do significante ou do registro dos famosos matemas do inconsciente.
lsso nao quer dizer que haja "interioriza~ao", ou um fen6meno de sublima~o de elementos que permaneceriam essencialmente exteriores. Repito:
esses outros niveis intervem na pr6pria sintagmatica da elabora~iio da subietiva~iio inconsciente. Ha urn certo jeito de estar articulado ao modo de
semiotiza~ao coletiva, particularmente ao da midia, que intervem em conexao direta com as forma~6es do inconsciente.

Em outras palavras, quando aparece, num sooho, um lider politico
au urn sentimento de segrega~ao racial, nao tern cabimento usar, para a
sua leitura, uma sintaxe composta unicarnente de elementos que poem em

jogo as oposi~oes polares dos sistemas familialistas (como nos primeiros
modos de leitura da psicanalise), nem urna sintaxe composta de elementos
que poem em jogo urna dialetica dos objetos pardais, 0 falo, etc. Esses
sao modos redutores de leitura de tais fen6menos. Pois, se e verdade que
sempre e posslvel eneontrar oposi~oes binarias (por exemplo maniquelsmos
em torno do falo e da castra~ao), de qualquer modo, reduzi-Ios dessa
forma nao tern

0

menor interesse. Fenomenos como as da sugestao hierar-

quica, ou da rela~ao de poder significante atraves da Iinguagem, atraves
da escrita, tem diferentes modos de fundonamento, segundo 0 registro
sodal em que 0 indivlduo considerado se encontra. A economia da castra~ao, a economia edipiana nao funciona da rnesrna maneira, nao veicula as
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mesmos universos de possibilidade, em todo tipo de situa,ao. Assim sendo,
o importante nao e instaurar uma especie de pequeno sistema de chave
universal de signijicante, mas aD contrario preservar sempre 0 que sao
esses capitais de· posslvel de que cada um desses Jiferentes universos considerados sao portadores.

•
Nao ha receita alguma que garanta

0

desenvolvimento de urn pro-

ceSSQ autentico de autonomia, de desejo, pOlleo importa como 0 chame-

mos. Se e verdade que

0

desejo pode se reorientar para a constro,ao de

autros territorios, de outras maneiras de sentir as caisas,

e igualmente

ver-

dade que de pode, ao contrario, se orientar em cada urn de n6s numa
dire,ao microfascista.

•
As forma.oes politicas tradidonais recuperam tudo 0 que e sentido
como necessidade, como demanda de uma camada social. Isso funciona
atraves dos fenilmenos de propaganda e de todo 0 equilibrismo que consiste em propor programas de consenso. Mas essa abordagem, evidentemente, tern muitos limites: as muta~oes hist6ricas na ordem das forma,oes coletivas de desejo quebram esses programas, passam atraves deles.
Podedamos ate mesmo dizer que 0 essencial dos fatos hist6ricos mar( cantes do perlodo atual correspondem a expressoes coletivas de Jesejo,
\ que nao entram absolutamente nesses quadros tradicionais de modeliztJfiio.

o que se passa no Ira, na Polilnia, em muitos paises ~rabes (podedamos fazer uma enumera,ao ad infinitum) sao diferentes movimentos de
sensibilidade, de rea,ao, que s6 sao concebidos como irracionais, do ponto
de vista das pr~ticas ou das organiza,oes dominantes. Na verdade, tais
movimentos sao portadores de uma outra racionalidade.

•
~I

Para se compreender a prolifera,ao de urn fenilmeno como 0 das
radios livres, e predso situ~·lo como uma interven,ao que se d~, exatamente, a nrve1 do inconsciente social. Talvez 0 termo "inconsciente" nao
seja muito adequado. Utilizo-o por comodidade, pois seria mais exato dizer
urn questionamento do modo de semiotiza,ao coletiva em sua rela,ao com
a fala, com a informa,ao, e com 0 interlocutor "midia".

•
Aquilo que se est~ vivendo, nas condi.oes muito especificas do Brasil,
nao vai deixar de ter efeitos em situa,i5es inteiramente diferentes. Creio
profundamente numa especie de sistema de intera.ao, 0 quaI en ousaria quaIificar de inconsdente a mvel social, desde, e claro, que se elabore de
outra forma 0 conceito de inconsciente. 0 que est~ ocorrendo no Brasil
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interage com 0 que se passa na Polonia, no Llbano, e - na Europa tambem.

por que niio?

•

Para mim, 0 inconsciente na Hist6ria, no Brasil, hoje, e a maneira
como toda uma serie de minorias vivem sua problematica de subjetividade, seja resistindo as produ~6es de subjetividade dominante, seja dependendo ou contradependendo delas.

•

Mesa-redonda na Folha de Sao Paulo, 3 de setembro de 1982:
Modesto Carone - Vou tentar reproduzir uma experiencia feita a partir
da minha singularidade como escritor de fic~iio. Talvez isso tenha algum
interesse aqui, na medida em que, na sua exposi~iio, 0 professor Guattari
falou niio s6 dos processos de controle social da subjetividade, mas tambem das Irestas pelas quais essa subjetividade as vezes passa. Quer dizer:
yOU me referir a algo pessoal e singular que chegou a generaliza~ao atrayes da linguagem. A experiencia diz respeito ao meu primeiro texto de
fic~ao. Era em 1975, epoca realmente brava aqui no Brasil; pouco antes
de escrever esse texto eu tinha vivido 0 trauma coletivo da morte do
Vlado. Isto e: eu soube que tinha sido presa e morta uma pessoa chamada Vladimir Herzog e fui, muito abalado, ao lugar de onde partiria
o seu enterro. Foi s6 la, no Hospital Albert Einstein, que tomei conhe·
cimento de que se tratava do Vlado, um antigo conhecido meu, de vinte
anos atras dos tempos em que frequentava a Biblioteca Municipal. On
seja: foi nesse instante doloroso de reconhecimento, que um ato de soli·
dariedade politics tornou-se tambem um ato de solidariedade pessoal.
Nessa mesma epoca, eu enfrentei outra experiencia diflcil, de ordem institucional, que foi 0 meu concurso de livre-docencia na USP. A meu ver,
foi a partir dessas dUBS vivencias associadas ao luto pela morte do men
pai, ocorrida tambem naqueles dias, que uma noire - meio sem dirigir
a minha a~ao - escrevi um canto que intitulei "As Faces do Inimigo·.
E urna narrativa em primeira peSS08, na qual 0 narrador-personagem vistoria implacavelmente 0 crescimento dos pelos no seu corpo. Ele dedica
todas as suas tardes e parte das suas noites a tarefa de verificar se os
pelos estao crescendo direito; quando naa estio, ele as estirpa, sem deixar ralzes au sequelas, pais pelos rebeldes niio se adaptam ao rigor geometrico que ele exige de si mesmo. Ao mesmo tempo, 0 narrador-personagem tem medo de perder a acuidade dos dedos das maas que tornam
pass/vel essa tarefa. No final, depois de uma sessao de vigililncia realmente exaustiva, quando ja esta amanhecendo, ocorre-llie urna pergunta
inesperada: 0 que sera que eles, os pelos, acham disso? Fica tiio assus·
tado com essa pergunta, que vai ao espellio para se ver de fora, e nesse
momento constata, no seu pr6prio rosto abismado, que e imposslvel controlar as manilestOfoes espontdneas - no caso, os pelos que crescem a
revelia do pr6prio portador.

,I',

J
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•

Quando rememoro

0

que fiz, percebo que escrevi

0

conlO do fim

para 0 com~o. au seja: patti da expressao "manifesta~es espontaneas",
que circulava no pais naquele momento e descrevia 0 fenomeno social

do quebra-quebra. Uma parre da oposi~ao polltica a ditadura imaginava
que, pela fresta de "manifesta~oes espontaneas" como esss, havia a possibilidade de desarticular 0 controle repressivo sobre as pessoas que exigiam
liberdade. A expressao era catalisadora porque resurnia, num Unico insrante verbal, muita coisa que estava acontecendo no pals. De alguma forma, foi esse dado hist6rico, aHado as minhas circunstancias pessoais, que
liberou em mim a energia para escrever "As Faces do Inimigo". 0 texto
veio a tona como urn desahafo; pensando retrospectivamente, acho que
naquele momento se formulou em mim algo que eu poderia chamar de
"minba singularidade". Sem ter muita consci~ncia disso, eu de algum
modo me desviava do controle social sobre a vida das pessoas e sobre
a produ~ao intelectual reinante na epoca.
-

Acho que essa experi~ncia e interessante porque eu nao acreditava
e ainda tenbo duvidas a esse respeito - que se pudesse chegar a uma

"manifestat;ao espontanea", com tanta repressao DaD s6 objetiva, como
tambem internalizada. 0 curiosa e que, narrando 0 canto na primeira

'I

pessoa, eu de cetto modo me embuti e investi numa «consciencia alienada". Isto e: ao inves de ficar de fora, apontando 0 que e uma consd~nda
alienada (como a do narrador-personagem do texto), eu entrei nela e, ao
fazer isso - nao estou falando do resultado estetico, mas do processo
- percehi que, mesma no interior de uma personalidade repressora, existe
algum tipo de conflito, que se objetiva justamente nessa "manifesta~ao
espontanea». Em outros termos, parece que ate na consciencia alienada
atua, com energia, urn elemento contraditorio. A partir dal talvez seja
POSSIVei generalizar urn pouco e, pensando na ~nese desse conto, imaginar que a artc nao se limita a dizer 0 existente: ela tambem 0 contradiz. E nessa medida que ela e livre e exige a liberdade como condi~ao
para existir - inclusive porque e regulada por leis que nao sao mais
as que regulam a opressao no reino da necessidade social. Na obra de
arte - e no impulso humano que leva a ela - ha urn gesto libertario
demolidor em rela~ao ao controle que se articula dentro e fora de cada
um de n6s.
Guattari -

Sua

interyen~ao

tografia, urn modo de

me parece crucial, pois mostra que uma car-

constru~ao

singular, pode se inserir num contexto

de repressao teuivel e, ao mesmo tempo, num contexto infrapessoal com~

pletamente singular. E nesse ponto que sua interven~ao nao se situa num
nlvel de metalinguagem em rela~ao aos processos de singulariza~ao, nfvel
esse quase sempre inevitavel. A {mica observa~ao que eu faria, mas que
implicaria urn debate imposslvel neste momento, e que nao me parece
que qualificar os processos de expressao de que voc~ nos fala de espontaneos (relacionando-os, por exemplo, a escrita automatica do surrealismo)
seja a forma mais vantajosa de trata-los. Penso, ao contrario, que sao
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processos alramente elaborados. Tal eIabora~ao seria algo do tipo daqui!o
que Freud, em sua primeira t6pica, situava como pertencendo a ordem
de processos primarios. Alias, e exatamente esse ripo de eIabora~ao que
foi se reduzindo, em todas as correntes psicanalfticas. Da redu~ao iniciaI
do processo primario a uma massa pulsional indiferenciada, chegou·se a
uma f6rmula de desordem ou de puIsao de morte, ou ainda, no caso
dos estruturalistas, a urna teoria universaIizante do significante. Todos
aqui devem ter tido a experiencia - eu, pelo menos, a tenho frequen.
temente - do contraste entre a descoberta da compIexidade, da riqueza,
da diferencia~ao que se pode ter numa experiencia onirica e a pobreza
de meios que se tern ao despertar, quando se tenta expressar essa produ.
~ao onirica pela rememora~ao, peIa escrita ou pelo desenbo. Aqui, eu me
permitiria questionar toda refer§ncia a indiferencia{ao, toda refer§ncia as
mitologias espontaneistas: toda vez que conseguimos agenciar dispositivos
de expressao que escapam ao despotismo do sistema das significa~s do·
minantes, que escapam a articu1a~ao de todas as sintaxiza~oes dominantes,
esramos justamente lidando com maquinismos altamente elaborados.

\.

c. "Inconsciente maquinico": desejo como

(

produ~io

Acho muito mais vanta;oso partir para uma teoria do dese;o que 0
considere como pertencendo propriamente a sistemas maquinicos altamente
diferenciados e elaborados. E, quando digo "maquinico", nao me refiro
a mednico, nem necessariamente a maquinas t6cnicas. As maquinas tecni·
cas existem, e claro, mas ha tambem maquinas sociais, maquinas esteti·
cas, maquinas te6ricas e assim par diant,,:-'Eil'outras" ·Palo..!,;.,' ha ma·
qiifna. territorializadas (em metal, em eletricidade, etc.), assim como ha
tambem maquinas desterritorializadas que funcionam num mvel de semioti·
za~ao compIetamenie"oUifo:'
.....

•

\

A problematica da produ.iio, a meu ver, e inseparavel do problema.
.tica do dese;o. Muitas pessoas nao consideram as coisas dessa forma; ha
ate as que operam urn corte radical entre a campo do trabalho e 0 campo
do desejo. Para eIas a campo do trabalho e algo que deveria ser disci·
plinado, tornado par estruturas de controIe, estruturas hierarquicas, enquanta que a desejo apareceria como alga indiferenciado que se poderia
atribuir, de acordo com as teorias, a um instinto, au a urna pulsio, au
a uma fo~a bruta, e assim par diante. Isso me parece inteiramente falso.
Forjei, com Gilles Ddeuze, urna expressao que pode parecer para·
doxal, mas que nos foi muito uti! em nossa reflexao: e a conceito de
"maquina desejante". ~ a ideia de que a desejo corresponde a urn certo
ripo de produ~ao e que de nao e absoIutamente alga de indiferenciado.
o desejo nao e nem urna pulsao orglinica, nem alga que estaria sendo
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traballiado, por exemplo, pelo segundo princlplo da termodinamica, sendo
arrastado de maneira inexoravel por uma especie de pulsao de morle. \ 0
desejo, ao contrario, teria infinitas possibilidades. ~k montagem. 0 desejo
de uma crian~a, por exemplo~ nao' pade; a nassa ver, ser reduzido aos
esquemas da psicanalise - por exemplo, a seus imagos de triangula,6es.
'Observando as coisas simplesmente de um ponto de vista fenomeno16gico
o desejo mostra-se em conexao direta com as mais diferenciados elemen~
tos de seu entorno que vao da familia ao cosmos. A crian,a tem uma
capacidade extraordinaria de se inleressar por processos abstralos. Todas
as pessoas que desenvolveram estudos sabre a psicologia da crian,a liveram muira dificuldade em compreender isso, pais elas estudam a crian,a
atraves de urn metoda redutor, que naD Ihes da aceSSD, justamente, a
esse Dueleo de criatividade semiotics, que, a nosso ver, permite caracterizar 0 desejo da crian,a como um desejo maqufnico. Isso nao quer dizer
que 0 desejo seja urna fotc;a que, por si mesma, va construir todo urn
universo coordenado. Gilles DeIeuze e eu estamos inteiramente distanciados de qualquer ideia de espontanefsmo neste campo. 0 desejo, para nos,
nao e a nova formula do bam selvagem de Jean Jacques Rosseau. Ele
tambem pade, como tada ffiaquina que se preze, se paraIisar, se bloguear
(e ate muito mais do que qualquer ffiaquina tecnica); ele corre 0 risco
de enttar em processos de implosao, de autoclestruic;ao, que no campo
social poderao se manifestar atraves de fenomenos que eu e Deleuze chamamaS de «microfascismos". Portanto, para nos, a questao esta em se
tentar apreciar 0 que e efetivamente a economia do desejo, num nive!
pre-pessoal, num nfvel das rela,6es de identidade ou das rela,6es inlrafamiliais, assim como em todos as nfveis do campo social.

•
Reuniao na Escola Freudiana de Sao Paulo, 26 de agosto de 1982:
Pergunta - Entao esse sistema de esquizoana:Iise de voces vai contra tada
a psicanalise? Como e que voces substiluem 0 tri£ngulo edipiano?

Guattari - Nao sou eu quem substitui a trianguIo. 0 triangulo se substitui sozinho. A pr6pria familia e transformada enquanto equipamenlo
coletivo, em rela~ao com 0 conjunto dos autros equipamentos coletivos,
as quais vaa assumir a crian~a, desde a formal;;ao ate sua entrada na £or~a
coletiva de traballia. Tudo isso, atualmente, e programado. Nao ha rela~ao natural com a mae nem com 0 pai, nem com ninguem. A televisao,
por exemplo, desempenha um papel que subsdtui em parte 0 da mae ...
Pergunta - E e desde os primeiros meses de vida que as tais maquinas
desejanles estao em a,aa?
Guattari -

Mais do que nunca ...
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•

Debate ptomovido pelo Curso de PsicanaJise do Instituto Sedes Sapientiae,
31 de agosto de 1982:
Pergunta - Como podemos agenciar, Iigar os modelos formados ate agora,
se eles sao muitas vezes excludentes? Como voc~ Iida com a exclusao de
urn modelo pelo outro?
Guattari - Tenho minha concep~ao da articula~ao dos e1iferentes registros
desses componentes, mas isso nao quer e1izer que eu pretenda propo-Ia
como urn novo sistema de modeliza~ao. E algo que elaborei em rela~ao a
uma certa conce~ao de processo analitico, aquilo que chamei de "revolu~ao molecular". Nao parto absolutamente do tipo de re£er~ncia em curso
nas escolas psicanalfticas ou nas universidades. Mas nao me parece legltimo formular outro tipo de modeliza~ao, a nao ser que isso esteja sendo
requisitado pela viv~cia de uma deterlninada problematica. Nesse caso,
daria para retomar tal problematica de modo mais preciso, tentando mostrar quais semi6ticas corporais, konieas, de linguagem, quais encodifica~Oes maquinicas, representa~oes de sistema de valor, estao agenciaclas para
engendtarem urn fato subjetivo. A rela~ao entre elas se estabelece atraves de urn certo tipo de "componente de passagem", podendo adquirir
tanto uma capacidade de eficH~ncia intersemi6tica quanta de ineficiencia
de passagem, e issa, exatamente, em fun~ao clos sistemas que as agendam.

•
Reuniao com fil6sofos em Sao Paulo, 23 de agosto de 1982:
0 que mudaria a partir de Mille Plateaux, em

Pergunta -

rela~ao

ao

que voces vinham escrevendo, se entendi bern, seria vislumbrar urn alem

do capital?
GU8ttari -

Sim,

Comentario -

Guattari -

Que nio aparecia antes ...

Talvez ja aparecesse urn pouco.

Comenmrio -

Guattari -

e issa.

Sim, mas digamos, naa tao c1aramente ...

Sim, seria, com e£eito, a problematica das revolu~oes mole-

culares, com a n~io de "inconsciente maquinico" que legitima de certo

modo urn tratamento daquilo que se costuma chamar, abusivamente, de
utopia.

•
d.

C&SOS

de esquizoanallse: da clfniea ao movimento social

Vou contar

0

caso de urn jovem esquizofr~nico (alias, nao tao jovem

assim, pois tern uns 30, 35 anos, 56 que nao parece) que venho "5e·

guindo" (que expressao infeliz!) ha uns dez anos. Trata-se de alguem
classificado como esquizofr~nico ha muiro tempo, tendo sido internado
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varias vezes. Ele vive desde sua inUneia num meio familiar em equilibrio
relativo, com muito confIito, numa rela~iio de extrema depend~eia de
seus pais, os quais siio idosos. Na situa~iio anterior aquela de que falarei,
ele se desloca basicamente em tres ou quatro tipos de territ6rio, al~m
do hospital psiquiatrico, quando internado. Um territ6rio familial inteiramente fechado sobre si mesmo, onde e1e vive numa esp~eie de apraxia
total, com rela~5es interpretativas e conflitivas, podendo, as vezes, chegar
ate a atos de viol~eia. As Unicas aberturas, por sinal muito restritas,
siio um clube esportivo, um clube de pingue-pongue, algo assim, e a
sessio camigo uma vez por semana.

I·

;i

o trabalho comigo com~ou depois de uma passagem pela Cllnica de
La Borde. Isso, logo depois de ele ter saido de uma de suas hospitaliza~oes psiquiatricas. Desde entao, e1e niio voltou mais ao hospital.· Em
que consiste a analise? Em que consiste a analise de um esquizofrenico?
A sessiio com~a, em geral com ele me dando um chiclete que as vezes
eu recuso (porque 0 chiclete esta em seu bolso, imundo) e p~o um outro;
ele geralmente tambem me traz papeis administrativos que tenha eventualmente recebido, uns peda~s de jornal recorrado e, as vezes, algumas
folbas nas quais e1e escreveu algumas reflex5es. Ele fala, depois me da
dez francos, e algumas vezes fica furioso comigo, me xinga, dizendo que
aquilo niio serve para nada, e que para e1e 0 importante seria poder
trabaIhar, encontrar umas garotas, etc. Niio aconteee muito mais coisa
alem disso. As sessOes se sucedem dessa forma, at~ 0 momento em que
o territ6rio familial com~a a se desagregar completamente, a perder consisteneia. Ele permaneee 0 tempo todo trancado no quarto, niio faz mais
nada e a miie fica gravemente doente. As vezes e1e sai, como um dia, por
exemplo, em que foi at~ Paris, para tentar ver uma prostituta e isso acabou numa briga com um cafetiio; e1e quebrou a cara e foi levado para
a polieia, onde foi amea~ado de nova interna~iio.
Nessa situa~iio de impasse total, a interven~iio que eu fiz (e of debm
a criterio de voces a apreeia~iio disso, do ponto de vista de uma teoria
de interpreta~iio) consistiu esseneialmente em Ibe fazer uma proposta,
partindo da hip6tese de que e1a poderia ser eficaz. A proposta consistia
em sair de sua casa, encontrar um alojamento e tentar fazer um mlnimo
de pianos de vida. E claro que nesse tipo de situa~iio tal atitude niio ~
tiio 6bvia. 0 fato de que e1e niio tenha nenhuma especie de abertura
para fora faz com que niio tenhamos qualquer garantia de que essa proposi~iio niio desemboque numa catastrofe total. Isso sobretudo no caso
de termos como Unicos refereneiais certos temas do tipo regressao, ou
fortes identifica~s com os p6los familiais. E importante, nesse momento,
que eu esteja absolutamente persuadido da realidade desse risco e que
e1e, que chamarei de Joiio Batista, niio tenha duvida alguma da minha
incerteza. Ao contr:irio, e importante que e1e saiba muito bem que niio
estou fazendo nem uma prescri~iio terapeutica nem uma interpreta~iio
psicanaHtica. Entiio, nesse momento, quais viio set os registros semi6ticos
de minha interven~iio? Primeiro, convoco a familia: utilizo as rela~Oes de
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for~a institucionais em que me encontro, para negociar urn mmlffiO de
dinheiro de que Joao Batista vai precisar, 0 armistfcio das hostilidades,
e a suspensao das ameac;as de internac;ao para tentar essa experiencia.

o que esta entrando em jogo na consistencia desse agenciamento nao
e somente minha autoridade, mas tambem uma serie de fluxos que me
sao inteiramente exteriores. Primeiro tipo de demento: se as pais podem
dar para Joao Batista um minimo de dinheiro; se d. para eapitalizar uma
serie de eoisas do tipo segura social, pensao de invalidez; se os proeedimentos para alugar um apartamento num eonjunto habitacional podem
ser razoavelmente assumidos. Segundo tipo de elementos (que nao sao
mais microssociais ou microeconomicos, mas infra-individuais, da natureza
do que eu chamatia de "componentes de agenciamento)) que sao, digamos,
componentes de uma sintagmatica existencial): sera que esses componen~
tes terao uma consistencia - 0 que eu chamo de uma "transistencia" suficiente? 0 que, concretamente, quer dizer 0 seguinte: quando ele se
encontrar num quarto, mais sozinho do que nunca, seu modo de percep~ao do espa~o, de rela~iies sociais, de rela~iies de significa~ao vai se destrnir totalmente, au ao contrario, embarcar num outro processo?
Pois bern, eis Joao Batista em urn apartamento. Ele comec;a, e claro,
a interpretar os baruIhos da vizinha, eater uma serie de problemas desse
tipo. Mas sua rela~ao com a sessao vai mudar rapidamente de modo de
funcionamento: 0 chiclete permanece sempre, mas em compensac;ao, ao
inves de ficar simplesmente contando suas hist6rias de famma, ele comec;a
a fazer desenhos, a descrever 0 que se passa com ele quando ouve barulhos na casa, a interpretar toda especie de coisa, aver teIevisao, a
fazer diversas tentativas de contactos sociais muito frageis, a escrever
diariamente textos muito mais conseqiientes, mais importantes. Uma serie
de intervenc;oes levam-no ate a se inscrever em urn cIube de judo, a que
alias nao funciona. Ele cia urn jeito de ser contratado par uma empresa
de venda de seguros a domicilio. E um trabalho terrfvel, pais alom de
nao dar dinheiro algum, eonsiste em bater a porta de pessoas deseonhecidas para propor-Ihes eoisas que nao Ihes interessam. Isso a leva a con£litos terdveis, e acaba se quebrando. Pouco a pouco, ele se inscreve
numa faeuldade de Direito e eu fico surpreso com 0 fato de que ele segue
os cursos, apesar de que, ao que tudo indica, ele DaO estabeIece cantata
algum. Ele fica muito espantado par nao eonseguir passar em nenhum
exame, mas continua indo assim mesmo. Nao yOU contar as outras etapas, 0 que interessa e que atraves desse novo tipo de agenciamento as
reIac;6es dele com a familia se modificaram, houve certas aberturas, uma
mudanc;a consideravel de comportamento, uma estabilizac;ao; enfim, urn
resultado bastante satisfat6rio. Nesse novo agenciamento solitario, ele
come(ou a forjar um modo de expressJo, a desenvove~lo, a criar uma
especie de cartografia de seu proprio universo, coisa que ele naD podia
desenvolver no territ6rio familial, nem, evidentemente, no territ6rio de
urn hospital psiquiatrico e nem em sua relaC;ao terapeutica comigo.
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Qual poderia ser 0 julgamento de urn pskanalista acerca desse tipo
de interven~ao? Dizer que • muito bem, e um excelente trabalho de assistente social, mas evidentemente nao tem nada a ver com analise da psicose". Creio que, de fato, nao tenho nenhurn merito em ter descoberto
algo que seria um sentido latente e que pudesse mudar, num passe de
magka, seus modos de subjetiva~ao. Mas, justamente a analise aqui perdeu seus tra~os magkos, seus tra~os fascinat6rios. A analise consistiu apenas em tentar apreciar, com a maior exatidao posslvel, 0 que poderiam
ser os diferentes modos de consist~ncia de territ6rios, os diferentes tipos
de processos - que chamo de ·processos maqulnicos" - suscetlveis de
serern pastas em funcionamento. Consistiu tambem em nunea encorajar
alguma coisa que por minha conta e risco poderia leva-Io a um impasse
total; em tentar apreciar 0 que pode ser a muta~ao do que eu chamo de
"conste1a~ao de universos", que estaria permitindo a Joio Batista assumir
seus diferentes modos de semiotiza~ao na suasitua~ao. E um exemplo
banal que voc~s devem conhecer muito bem em suas ~praticas.
Para poder correr riscos dessa natureza, talvez nao seja inutil dispor
de algumas referencias te6ricas, que, repito, nio tern outro merito senaa
o de nos permitir desembara~armo-nos a tempo daquilo que funciona
como antolhos, como urn desconhecimento desses di£erentes campos de
passIve!. Por iSBa e que me pareee extremamente importante considerar
que a interven~io semi6tica tern que ser apreciacla da maneira mais pre~
cisa posslvel em fun~ao de seu nivel de eficacia potencial. Seria totalmente imbecil pensar que um fenllmeno de transfer~ncia ou de interpreta~ao simb6lica teria podido transformar qualquer coisa dessa especie de
economia libidinal em buraco negro que estava se operando no terreno
familial. Era preciso tentar apreciar tambem em que suas pr6prias maguinas de auto-elabora~io poderiam encontrar consistencia suficiente, pais
poderia acontecer que esses fenomenos de escrita au de novos tipos de
conexao social nao aparecessem ou aparecessem com uma consist@ncia insuficiente, 0 que implicaria uma necessidade de re-orienta~ao imediata.

I
I

Entao, 0 que sao as "formac;oes de inconsciente" nesse nivel? Certamente nao se trata de alga que pode centrar-se somente na maneira
pela qual um significante representa 0 sujeito para um outro significante
- retomando a f6rmula de Lacan - ou algo centrado num processo
( referente apenas a esse indivlduo. 0 inconsciente esta territorializado
( sobre este campo familial, trabalhado por exemplo por um certo tipo de
\ classe social. 0 fato de seu pai ser um arquiteto de prefeitura e importante
porque uma das ideias favoritas de Joao Batista era de que e1e assassinaria 0 prefeito. A partir desse dado, se fizermos questao de refundar
um Complexo de Edipo, considerando que se trata de urn deslocamento
de seu desejo de matar 0 pai, nao teremos a menor dificuldade em consegui-Io. S6 que isso, a meu vet, nao e 0 que mais interessa no caso.
Estamos diante de uma territorialidade subjetiva cujos elementos estruturais estao se desfazendo e isso, independentemente de qualquer apreensao
interpretativa. Alem do territ6rio familial e de classe, outros componentes

244

..
desse agenciamento inconsciente sao os processos maqufnicos que ele elege
como substitutos, os quais ele tenta agarrar por ocasiao de sua admissao
no clube de judo, por exemplo. Um outro componente ainda, mas ja de
Dutro nfvel, e 0 jato de ele viver numa situa~ao que tern uma cleterminada apreensao da problematica da doen~a mental. Essa constitui uma dimensao do inconsciente inteiramente exterior a problematica familial e
as problematicas infra-individuais, pois ela depende da maneira como as
institui~oes sociais veiculam, semiotizam, a doent;a mental. E verdade que,
apesar disso, ele tenta se candidatar para trabalhar, por exemplo, em urn
tabeliao, ou que ele e recebido (alias, pot intermedio de seu pail pelo
prefeito. Mas, obviamente, ele e recusado e nao se conforma com issa.
Num momento dado ele cisma em trabalhar em um banco, e, a!em do
mais, 56 aceitando 0 cargo de diretor, 0 que nao fundons, e claro.
Existem af elementos de urn inconsciente objetivo, mas esse inconsdente e, aD mesmo tempo, inteiramente desterritorializado com esquemas
que se encarnam atraves de uma atitude, de uma maneira de ser, de se
deparar com urn obstaculo. Poderfamos compreender atraves disso 0 que
sao suas op~6es poHticas, pais acompanhar as fatos politicos e uma de
suas preocupa~6es constantes. Ele se mostra, por urn Iado, conformista,
com fortes matizes de racismo e, por outro, desejoso de fazer interven~6es de carater terrorista. Essa problematica polftica nao e absolutamente
marginal: esta e sua maneira de articular as rela~6es sociais, muidssimo
bern encarnadas em dimens6es economicas, de c1asse, de casta, etc., e de,
simplesmente, nao ajustar-se aos significantes do mundo.
Esse exemplo enfatiza a ideia de que se eu ignorasse esses outros modos
de semiotiza~ao, de encodifica~ao, esses sistemas maqufnicos heterogenios,
o efeito seria impedir a reve1a~ao dos possfveis existentes nesses diferentes registros. Minha simples presen~a ou escuta nao levaria a esse discernimento.
Comentario - Eu me pergunto se 0 que pesou mais, no caso, nao foi
o fato de voce ter admitido suas incertezas face ao paciente ...

Gualtari - Sim, isso e 0 que se poderia chamar de fatot de verdade de
uma situa~ao. E se houvesse uma didatica possivel para esse tipo de pro£issao, seria, exatamente, a de ensinar as pessoas a serem capazes de fazer
uma especie de streaptease de todas suas certezas nesse campo, e de faze10 logo de cara. Faze-Io em cada situa~ao, de maneira que os elementos
de singularidade, os elementos de nonsense possam ser indices de processos que nos escapam por complete, mas que escapam igualmente ao
sujeito, assim como escapam de uma descri~ao razoave1, de uma descri~ao
bem informada da situa~ao. Todos voces devem ter tido a experiencia de
fenomenos paradoxais: 0 fato de que voltar a determinado lugar, ou voltar
a toear piano, OU, simplesmente, aprender aguiar, pode gerar campos de
possfveis rigorosamente incalculaveis. Mas se imprimimos a isso interpreta~5es de tipo personol6gico, 0 risco e de subestimar totalmente 0 que
representam esses pracessos, levando a pessoa a subestima-Ios tambem.
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Reuniao no Instituto Freudiano de PsicanaJise, Rio de Janeiro, 10 de
setembro de 1982:

I

I I

Pergunta - Como se poderia resolver au pensar a problema de uma pa·
dente hipocondriaca que, apos uma serie de drurgias malsucedidas, nao

I I

consegue, no atua! sistema medico, sequer resgatar sua saude

i:

Para da, nao importa que uma interpreta~.o psicanalitica possa cura-Ia:
da quer processar alguem, e nem sabe quem. 0 pedido dela, pelo menos
na aparencia, e estritamente social: eIa reivindica saude, e nao atraves da
psicanalise, mas sim de urn sistema medico social, 0 que, de sntemao, ja
produz uma detrota.
Guattari - E obvio que nao se pode falar com profundidade de urn caso
com dados tao gerais. Sua pergunta pode setvir de pretexto para reto·
marmos certas questoes teoricas: a sintoma bipocondriaco e a repeti~ao
de certo modo de expressao ...

:I
I

!1 ~

corporal.

; I'

i

Perganta -

Nao estou preocupada so com a problema da hipocondria,

mas siro com esss reivindica~ao da restituic;ao do sen carpa peIo sistema

medico.
Guattari -

Urn sistema de expressao somatica que faz com que urn sin·

toma, como a hipocondria, constitua urn modo de semiotizac;ao que se
repete sobre si mesmo, sem pader entrar em conexao com processos de

expressao individual, de expressao coletiva, de praticas sociais, de pragma·
tieas de diferentes naturezas, tal sistema de expressao somatica

e

uma

espede de estreitamento do possivel, que desemboca num cerco da pessoa.
Essa especie de segrega~ao no registro da doen~a e retomada pelos siste·
mas de assistencia - 0 medico, a semiologia medica, as equipamentos coletivos de saude que correspondem a essas pr~hicas. Essa assistencia faz

com que haja uma impossibilidade de construir sua propria singularidade.
Agora, sera que se pode tratar essa questao com os parametros te6ricos

que voce utilizou e considerar que bastaria passar de urn nivel individual,
somatico, para urn nivel social que a problema estaria resolvido?
Este e apenas urn caso de figura possivel, mas e so urn caso de fi·
gura. Seria tambem uma visao mecanicista e reducionista pensar que bas·
taria passar uma problematica dessa natureza para a expressao social, ou

para a pratica social, que a sirua~o mudaria. E a mira que foi veiculado
desde a nova cultura: a social, a expressao coletiva, corporal, grupal, a
vida comunitaria, a militancia polftica etc., trariam respostas que os outros

modos de abordagem nao trouxeram. Isso e inteiramente verdade para
uma serie de problemas, tais como problemas neuroticos au certas difi·
culdades com as crian~as. E verdade que, em certos casas, a fato de
mudar de registro de referencia, passando do contexto medico para a
familial, au social, pode ter urn efeito resolutivo e desencadear processos
produtivos de subjetividade, que transformem a pratica e as condi~oes do
problema. Mas insisto no fato de que esse e apenas urn caso de figura,
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e que s6 se pode fazer essa op~iio micropolftica com a condi~iio de niio
perder de vista que outras op~fies siio igualmente possiveis, e que, sobre·
tudo, niio devemos ter nenbum preconceito dogmatico quanto a escolha.
A escolha niio depende do saber nem da pratica do terapeuta, mas sim
do modo como, exatamente, se agenda a situa~iio. Ela depende da escolha
de cartografia que aparece no pr6prio agendamento.
Se retomarmos 0 caso de Joiio Batista como exemplo, poderiamos
dizer que a alternativa que lhe permitiu evitar 0 internamento e constituir
urn minimo de comportamento suportavel niio passou por uma media~iio
social; ao contratio, passon, paradoxalmente, por urna marcante acentua~iio de seu isolamento. Niio estou certo de que ele teria tido a possibiIi·
dade de entrar num processo de socializa~iio, de integra~iio. Talvez isso
possa ate vir a acontecer em outras etapas de sua existencia, mas disso
tampouco podemos ter certeza. Pode ser tambem que, para alguem, a pro·
blematica analitica consista em forjar urn meio de expressiio de suas sin·
gularidades inteiramente fora dos sistemas que lhe siio propostos: a fami.
lia, 0 hospital psiquiatrico, a psicoterapia, etc.
Como conclusiio para 0 caso que vo~ evocou, acredito que a fun~iio
de qualquer pessoa em posi~iio de assistenda e desconfiar de si pr6pria
enquanto terapeuta, desconfiar de seus proprios preconceitos te6ricos. Tais
preconceitos podem niio s6 nos impedir de enxergar, mas ate nos fazer
conrrariar possibilidades de uma outra organi2a~o processual na existencia
do paciente, de urn outro modo de constru~iio de sua subjetividade, de
sua vida, de sen territoria, au seja, contrariar a possibilidade de constitui~iio de modos singulares e dissidentes. Isso quer di2er que e preciso
preservar canais fora das normas, nao spenas das normas de comportamento dominante, mas tambem das normas psicanaliticas ou psicol6gicas,
por mais abertas que se as considerem.

•
Entrevista a Sonia Goldfeder, Siio Paulo, em 31 de agosto de 1982:
Sonia Goldfeder -

0 que e, para voce, a

doen~a

mental?

Guattari - Doen~a mental, a meu ver, niio pode se definir sob urn umeo
aspecto. Ela envolve sempre elementos de ordem pessoal, conflitos de
funcionamento da personalidade, rela~fies de ordem sexual, rela~fies de
casais, rela~Des no seio da familia, problemas de ordem microssociaI, dimensfies institucionais, questDeS de trabalho, de vizinhan~a, de modo de
vida. Ela envolve, inclusive, dimensfies econ8micas e dimensDes de ordem
moral, estetica e religiosa. A doen~a mental e alguma coisa que se agencia no canjnnto desses nfveis, mesmo que 0 que aparece seja unicamente
urn sintoma no eorpo. Tomemos como exemplo uma dor hisrerica ou
urn comportamento psiquico que pare~a concentrar todos esses problemas,
e que chamamos de «sintoma" ou «sindrome". Na verdade, s6 podemos
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compreender como a pessoa chega a apresentar tal sintoma, se compreendermos todas as articula~oes que a levaram a isso. Nao e nada misterioso,
ha muitos fenamenos dessa mesma natureza. A polui,ao e um exemplo:
da pode ser medida por instrumentos de analise qufmica, mas isso nao
quer dizer que a polui,ao e causada somente por uma cadeia de combina,oes quimicas. A polui,ao e tambem um modo de conceber a vida, a
produ,ao e 0 conjunto de sistemas de valores humanos; e tudo isso pode
muito bern se encarnar num sintoma particular. A "doen~a polui~ao» e
urn sintoma, mas se quisermos analisa-Ia e trata-Ia somente enquanto sintoma, estaremos falhando rotalmente. Com a doen,a mental, passa-se 0
mesmo. E predso ter cuidado para nao tomar 0 sintoma pe!o pr6prio mal.

Sonia Goldfeder -

I'

I

De um exemplo concreto no campo da psiquiatria.

Guattari - Born, tomemos como exemplo uma crian~a que se fecha sobre
si mesma, que nao fala mais, naD come, e que esbof;a toda uma serie de
doen,as fisicas. A mae a leva a um pediatra, 0 qual !he do vitaminas, ou
entao segue todas as infDrma~oes psicanalfticas tradicionais e procura compreender a crian,a atraves de explica,oes do tipo "a crian,a e fixada na
mae", etc. De qualquer modo, a conduta naD esta correta. Para entender
o porque do fechamento dessa crian,a sobre si mesma e predso se perguntar: 0 que acontece com eia nas suas re!af;oes com os vizinhos? Eia
rem amigos? Sed que !he interessa fazer algo fora do territ6rio familial?
o que se passa com seus irmaos e irmas? Como e que eia chega a cons~
truir sua pr6pria produ,ao de vida, de subjetividade, na estrutura familial? Como e!a decifra 0 mundo exterior? 0 que e para e!a 0 futuro?
Sed que para ela vale a pena se comprometer com esse futuro? 0 que
aeonteee com e!a na escola? Com que tipos de re!a,ao ela se de£ronra?
que acontece quando e!a tem vontade de desenhar, de dan,ar, de cantar?
E vamos percebendo cada vez mais que e 0 conjunto de urn certo possive! - predeterminado, precodificado por diferentes nlveis da sodedade
- que a leva a se fechar. Isso nao quer dizer que nao haja nlveis espedficos: 0 nfve! do corpa, 0 nfvel de determina-;oes intrapsfquicas, 0 rove!
de sistemas intrafamiliais, por exemplo. Mas se eu tratar 0 caso com tecmcas corporais, com psicomotricidade ou com tecnicas de reeduCaf;ao da
Iinguagem, ou ainda com psicodrama ou terapia familiar, eu estarei cada
vez mais cortando peda,os dessa realidade.1 E,'muito provalleJn;ente, nao
consegoirei compreender 0 conjunto das articula,oes, 0 conjunto do agendamento que f02 com que essa subjetividade esteja sofrendo, que esse
pracesso esteja girando em torno de si mesmo, criando essa espede de
micropolftica do desespero..

o

,,
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Entrevista a Antoinette Chauvenet e Janine Pierrot, publicada na revista
Sciences Sociales et Sante, vol. II, n. 3-4, out. 1984, Eres, Paris:
Droga~

psicose e institui(oo

Em Jugares como La Borde ou Marmottan 4S

-

constantemente

as

voltas com problemas complexos de dinheiro, de envelbecimento, de sucessoes de gera~ao, de estratificac;ao social e de institui~ao - 0 interessante sao as contradi~6es que esses problemas fazern emergir. As contradi~5es, atinal, sao a prova de que alguma coisa esta senda verdacleira.

e

(

0
Se DaD se fala russo, se as contradi~5es sao esmagadas, recaIcaclas,
vazia total: fkamas nas circulates, ns estrutura formal. E POt iSBa que
naD falarei de institui~aoJ mas de processos de institucionaliza~aoJ a tim

de enfocar uma problematica aberta. Proporei entao duas reflexaes: uma
sobre as condi~aes de pertinencia de uma abordagem institucional de personalidades perturbadas - para nao usar palavras grandiosas - e outra,
menos evidente sinda, que se refere a aplical;ao dessa problematica a drogadi~ao. 0 primeiro ponto gira em torno da questao: "que sentido pode
ter 'trabalhar a institui~ao', quando se esta lidando com problemas de
personalidade complexa?" 0 segundo - que nao e propriamente de minha competencia, mas que eu

so

estou abordando incidentalmente J a partir

de certos quadros psicopatol6gicos - e "como essa problematica se especifica para fenomenos de drogadi~ao?"

I - Dois perigos devem J a meu verJ ser evitados: 0 primeiro consiste em considerar 0 fator institucional como extrfnseco aos problemas
pessoais J como nao envolvendo realmente tais problemas. Terfamos aqui
urn certo reducionismo da gera~ao 68: os problemas politicos, os problemas de organiza~ao, os problemas de institui~ao sao reconbecidos como

muito importantes J mas apenas para frostrar os incidentes nodvos da sociedade. A institui~ao nunea seria urn "cokhao plotetor"J mas sempre

uma estrutura patogenica, da qual conviria se desfazer para se chegar as
"verdadeiras questoes" -

as questoes do individuoJ de sua espontanei-

dade, de sua riqueza, de seus afetos (e inutil desenvolver essa tematica
mais ou menos mitol6gica J quase rousseauniana J ja tao conhecida!).

o

segundo perigo J simetrico ao primeiro mas de akanee inverso,
consiste em ampliar J de maneira excessiva J a problematica institucional.
Estou pensando em diversas correntes como as da analise institucional J
da psicossociologia au das correntes J digamos J militantes J no campo da
"aIternativa" J ou ainda nas diferentes tentativas relativas aos drogados.

o

grupo se torna aqui urn fator primordial: e atraves do grupo que se

vai mudar as personalidades J reorientar a existencia. Desemboca-se as vezes

numa especie de escoteirismo muito temiveI, porque eIe nao deixa de ter
efeitos.
4'. Hospital parisiense espedalizado no ttatamento de drogados.

249

I"

'

Nesse ponto, conviria ter urn mfnimo de recuo twrieo. 0 que podemos
esperar de urn processo de institucionaIiza~ao? Muito mais do que urn
simples ajustamento de problemas microssociais, e urna coisa totalmente
diferente de urna interven~ao "patho-pJastica" que se bastaria a si-mesma
para adaptar "casos" tao singulares quanto as de drogados, de psic6ticos,
de crian~as autistas, etc. as normas dominantes. A questao, a meu ver,

e

a seguiote: mesmo que urna abardagem fenomeno16giea ing8nua nos fa~a
crer no conttllrio, nunca estamos em presen~a de uma causalidade direta
a partir de fatores institucionais (au, se preferirmos, da fala na institui~ao) . De um modo geral, nao se deve contar com urna a~ao univoca sobre
a subjetividade, nem de urn certo modo de vida, nem de uma certa circula~ao de imagens, nem de uma coopera~ao na assun~ao da responsabi.
lidade com rda~ao aos problemas cotidianos, e nem de uma gestao coletiva
da mem6ria, do passado, dos projetos ... Mesmo que se constate efeitos,
as vezes fulgurantes, desse g8nero de fatores (positivos ou patog8uicos,
como nos contagios histerieos), des iroplicam sempre aquilo que eu chamo
de uma media~iio de agenciamento. 0 que estou diZendo rdativamente
aos componentes institucionais que conbecemos em situa~5es como as de
Marmottan ou de La Borde, eu clitia tambem com rda~ao a fatores total·
mente outros (psicofarmaco16gicos, psieoterap8uticos, ecol6gieos, etc.).
Mesmo quando nos julgamos diante de urna rda~ao de efici8ncia direta,
na realidade, estamos em presen~a de sistemas de intera~5es complexos, os
quais e necessario toroar discerniveis se nao quisermos fazer ddes especies
de "cains pretas", das quais pode sait qualquer coisa.

Par que, nesse campo, ha sempre urna defasagem entre os fatos e
as representa~5es, como se fOssemos tributarios de uma rda~ao de incerteza, comparavel a de Heisenberg? Por uma razao, a meu ver, irredutivel,
incontomave1: as "objetos" com as quais estamos lidando nao sio "sujeitos" homogeneos, entidades que possamos circunscrever, nem mesmo
sobre urna unidade corporal individual. Sao agenciamentos subjetivo-objetivos de componentes heterog8neos, cujo contorno nunca se pode citcunscrever de maneira contiavel. Qualquer apreensao pela fala, qualquer en·
quadramento atraves de urna "mass-midiatiza~o", qualquer tratamento
eventual no quadro de urna economia imaginaria das identifiea~s identifica~s rransferenciais individuais, au identifica~ mais sociais, mais
coletivas - de tais agenciamentos nao nos irounizam contra 0 fato de
que des sao sempre suscetiveis de escorregar por entre os dedos. E tudo
bem! Qualquer micropo1ftica de interven~ao que desconb~a ou recuse essa
defasagem potencial tera efeitos alienantes, conseqii8ncias opressivas (mesmo que as vezes das sejam diflceis de perceber).
Em outras palavras: quando Iidamos com urn psie6tico, com urn indio
vlduo que nao podemos situar nas coordenadas ordinarias, podemos sem·
pre tentar normaIiza-lo, "comportamenta!izal.lo", em refer8ilpa as repre·
senta~5es dominantes. Mas, a partir do momento em que falamos verda·
deiramente com ele, a partir do momento em que se trata de levar em
considera~o signi£iea~5es que !he sao essenciais nao s6 em sua ca~a
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mas tambem em sua vida, em seu contexto - af entaD percebernos com
ponentes intrincados, em constante defasagem lins em rela!;ao aDs outros.

..

!~(
I

I

"Por que ele esta aqui? Por que e1e vern me ver? Sera que e1e nao e
apenas a parte visivel de todo urn grupo social que 0 empurra para d?"
E sempre urn agenciamento social complexo que teleguia urn individuo nas
malhas de urn equipamento coletivo. Cultivamos 0 mito de uma individua~ao a priori da subjetividade, ou seja: as pessoas seriam responsaveis
e conscientes delas mesmas. Mas a maior parte do tempo, iSBa nao e
verdade! Para perceber isso, convem se livrar das abordagens redutoras
da comunica~ao: 0 cara que esta ali, que me fala, que faz determinada
coisa, "habita" seus £atos, seus gestos, seus dizeres, S0tll:ente na superHcie.
Pois tudo isso e, na reaUdade, inseparavel de marcas coletivas, que incluem
a familia, os grupos sociais, os grupos primarios de toda natureza.

o

individuo que temos diante de n6s nita

e,

freqUentemente, senito

o ((terminal» de todD um conjunto de agenciamentos sociais. E se nao

atingimos 0 cerne desses agenciamentos, embarcamos em atitudes fieticias.
Trata-se nao so de localizar a inset~ao de agenciamento em que urn individuo se constitui, mas tambem de encontrar urn ponto de apoio minimo
que Ihe permita conquistar alguns graus suplementares de Uberdade.
Acrescentemos a issa que nao ha: apenas agendamentos interpessoais
"visiveis"; hii tambem agenciamentas infrapessoais. Certas cristaliza~oes de
subjetividade so se operam segundo dimensoes inconscientes. Sem retomar
termos como "fixac;ao" au "ohjeto parcial", pade-se dizer que existem
op~oes existenciais parciais que fazem com que esta ou aquela personalidade funcione numa esfera da qual poderiamos dizer, por exemplo, que
se trata de uma esfera anal ou oral. Mas hii outras esferas muito mais
sutis e mais dificeis de detectar: op~oes plasticas, musicais, rela~oes com
o mundo, rela~oes com 0 corpo, com 0 cosmos... Aqui tambem pode
existir uma grande defasagem entre a pessoa com a qual falamos e "aquilo
que fala", efetivamente. E muito importante, a meu ver, levar em consi~
dera~ao esse aspecto, particularmente nos problemas de drogadi~o.

i

Eu me fixei apenas nessas duas vertentes - interpessoal e infrapessoal - , mas atras delas M inumeras outras:· dimensoes economicas,
sociais, de toda natureza, que interv~m nao como determina~5es infraestruturais, mas como uma especie de modelagem, de teleguiagem. Certas
pistas sao faceis de encontrar. Exemplo: para se ter acesso as drogas pesadas (que custam muito carol e preciso se tornar traficante. E simples!
Mas hii tambem coisas mais complicadas: estou pensando nas "recaidas"
de toda especie de dependencia (dependencia homossexual ou conjugal,
busca de "muletas" imaginarias ... ): quedas das quais, as vezes, e muito
dificil de se recuperar. E, se nao levamos tudo isso em considera~o, nao
sabemos mais nem com quem estamos falando, nem do que estamos falando. Em outros n/veis ainda, nos defrontamos com incidentes sOcioculturais cujo a1cance e igualmente dificil de apreender, mas que desempenbam urn papel nao menos determinante: efeitos etillcos, raciais, efeitas
dos quais Fernand Braudel diz que sao discernfveis somente a longo prazo.
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Viver numa soeiedade que refo~a as segrega~s, que confere um peso
cada vez maior aos currlculos que dao acesso a tal ou qual padrao de vida,
tem conseqiiencias nas posi~Oes individuais e intersubjetivas.
Tra~arJ mesmo que sumariamente, 0 mapa dos componentes de uma
personalidade, considera-Ia como uma encruzilhada de componentes heterogeneos (os quais implicam nao s6 coisas palpaveis que pesam sobre 0
esplrito, mas tambem "incorporais" que pesam sobre 0 corpo), fazer isso
exige uma grande prudencia em rela~ao ao que pode ser a incidencia de
i.nt~_rven~_5e~_ it:!~t~!B£i9n~s como as que sao dispensadas em Marmottan ou
em La Borde. Essas interven~Oes s6E-odem ter um ef"itp .l.'0sitivo se se
.~rticulam com urn au varias desses· componentes __arquitetonicos. Trata-se,
portanto, de um sistema de media~5es do qual, as vezes, pode-se esperar
muito, mas que tambem pode ter certos efeitos desestrururantes ou perversos. 0 ideal seria que se fizesse aqui todo um "calcu1o de efeito".
o colchao protetor imaginario coletivo (0 "protecionismo" da institui~ao)
pode desempenhar 0 papel de parenteses rransit6rios, de uma possibilidade
de tomar distancia, de reencontrar certo flllego, de permitir a rearticula~ao de uma personalidade; mas ele pode tambem desempenhar, ao contrario, 0 papel de fator de "afundamento", de desistencia, de infantillza~ao da rela~ao com a soeiedade, com 0 meio ambiente... Nao ha qualquer resposta unlvoca! 0 que estou dizendo aqui poderia ser transposto
igualmente para as psicoterapias, para as meclicamentos, etc.

Em outras palavras, nao se pode absolutamente ter certeza de que
determinada interven~ao rera determinado efeito. Tudo 0 que da para dizer
e que quando se enuncia uma proposi~ao institucional, quando se desencadeia um eleito de sentido num agenciamento subietivo, sempre esta
implicada uma micropolitica da enunci4~ao (ou do ato terapeutico) e que
o carolario dissD e que as referendas cientz/ieas sao sempre ilus6rias. Bern,
quanta 80 primeiro ponto, quanta a esss media~io necessaria, issa e tudo
o que eu teria a dizer.
Os "quadros" de drogadi~ao constituem, tenho a impressao,
dessas problematicas, levadas ao extremo: a necessidade de nao
proceder senao a partir de uma visao multirreferencial ou "polif&nica" e,
nesse caso, maior ainda. Nao ha exemplo de drogadi~ao que dependa de
uma causa unica. Na tuitologia popular, familiar e, algumas vezes, tambem entre os traballiadores soeiais, reencontramos a ideia arcaica de que
as pessoas entram na drags por causa de "mas influencias", de "mas
companhias"; ou escutamos chavOes do tipo "e porque se com~a com
as drogas Ieves, que se acaba chegando nas pesadas"; ou ainda se ve
incriminar a "epoea arual" e 0 desespero ao qual ela condena os jovens.
Evidentemente, nao sao tais considera~oes que via permitir compreender
o que se passa com indivlduos particulares. E, no entanto, e inegavel
que algumas dessas dimens5es, articuladas de outro jeito, podem ate ser
levadas em considera~o. Mas 0 elemento articulador, aquilo que vai amar·
rar os componentes, aquilo que talvez va engendrar uma muta~ao de personalidade nao depende (repito) desse genero de deterrnina~o unlvoca.
II -

ilustra~5es
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Trata-se mais de algo que envolve um certo tipo de fen6meno probabilistico. Um s6 componente nunca dad um quadro singular: um meio
social au familial que secreta urn certo "abanclonismo"; urn contexto de
deriva sodal, combinado com cerro espirito de recusa dos valores domi.
nantes; urn terreno de prematura~ao" biol6gica; urn certo modo de ora·
lidade; uma predisposi~ao a reviravolta narcfsica; impasses objetivos ...
cada urn desses fatores, tornado isoladamente, pode ter sido urn baque
- que, no eotanto, nao teve grande alcance. Mas todos esses com~~
nentes acumulados podem dar consistenda a uma muta,ao de ..personali:
dade; des podem transformat os ';niversos de referenda de uma subjelividade - produzir urn outro sujeilO, urn outro individuo. Aqude que
temos diante de nos continua com 0 mesmo nome, a mesma silhueta, mas
nio e mais 0 mesmo, e uma outra pessoa. S6 uma conjun~ao contingente,
"probabilistica", de fatores heterogeneos pode engendrar tais ultrapassa.
gens de fronteiras e acarretar remanejamentos de personalidade. Poderse-ia ate dizer que e por defini,ao que uma multipliddade de fatores
deve ser posta em jogo, para que haja efeito subjetivo de transforma,ao
ou de invalida,ao. Quando nao vemos mais do que urn fator, podemos
estar certos de que e preciso procurat outros e de que estamos mfopes,
(I

"reducionistas". Tuda issa pade pateeer muito esquematico, muita te6rico,

mas ha, no entanto, uma perspectiva critica a respeito da qual os diferentes especialistas, as diferentes portaclores de saberes, de tecnicas e, freqiientemente, de empafia, fariam bern, a men ver, em refletir.

i

~I

Eu queria abordar urn outro ponto. Assim como os psic6ticos exploram (apesar deIes) , e de maneira paroxfstica, dimensoes de "esquizo"
presentes em nossas coordenadas mentais "normais", da mesma forma as
drogados exploram certas "matrizes" da subjetividade ordinaria, certas
maneiras de se constituir territorios eg6icos onde nao ha mais territorio
vivendado, onde "tudo esta se desagregando" (nao ha mais familia, nao
ha mais patria, nao hi mais corpora~oes profissionais, nao hi mais operarios especializados ... ). Entao eIes reconstituem, para si, bern au mal,
pequenos terrenos intimas, as vezes miseraveis (mas as vezes, tambem,
nem urn pouco miseraveis!), as vezes reIativamente vivenciaveis (em todo
caso, nao menos vivenciaveis do que aqueIes que conheciam antes) e,
outras vezes, verdadeiros infernos - todas as variantes sao possfveis. Mas
nao podemos negar que des experimentam urn certo dominio au urna
certa tentativa de retomada de dominio sobre a subjetiva,ao. Niio podemos nos contentat' com uma visao {{derrotista»} com uma abordagem da
droga como alga que s6 estaria expressando a falta. Existe a! tambem
uma micropolitica ativa} uma micropolitica de apreensoo de si} do cosmos
e da alteridade. E isso que eu acredito ter aprendido nao com os drogados, mas com os anorexicos. Parece-me, alias, que esses quadros apresentam algumas semelhan,as. Eu ate tendo a pensar que uma teoria geral
da drogadi,ao (provave1mente baseada nas endomorfinas) poderia nos
dar urna visao "transversal" da drogadi,:;ao, das anorexias, do sadornasoquismo, do misticismo, da paranoia, etc. Parece-me que encontramos, em
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todos esses «quadros") tentativas comparaveis de se forjar uma subjeti-

vidade aquem das "personalidades de base" , aquem da delimira,ao do
corpo proprio normalizado: "nao tenho nada, mas tenho peIo menos isso,
uma terra de dor, atraves de urn gozo singular". Todos esses refugios,
esses entraves oode se consegue superar urn POllCO a angUstia, onde se
sobrevive, cnde se consegue afirmar-se, onde se desencadeia minigozos por
roeio de procedimentos aherrantes, sao inseparaveis de outrss maneiras de

fabricar uma subjetividade em nossas sodedades. Estou convencido de que
se prossegufssemos nessa dire~aoJ se tivessemos as meios de fazer dosa-

gens infinitesimais dos sistemas de auto-adi,ao por endomorfina em resposta as drogas «externas", sedsmos levaclos a nos interessar DaD s6 pot
fenomenos parciais como 0 alcoolismo, mas tambem por condicionamentos

no trabalbo, peIo uso das imagens da mldia, peIos cenllrios fantasmllticos
desencadeados para use acalmar", para conjurar 0 absurdo da exlst~nda
- absurdo mais pronunciado ainda peIo fato de se ter perdido todo suporte de religiao, de terrir6rio delimirado.
Portanto os quadros de droga, casos que na verdade saO estatisticamente raros, seriam apenas ilustra<;oes extremas de caisas que, oa verdade,

I

existem por toda parte. Penso mesmo que "somos todos drogados"; a
diferen,a estll apenas em que nao somos drogados "a esse ponto" ou "sob
essa forma"! E, ao mesmo tempo - sem estar absoIutamente fazendo
a apologia nem da droga, nem da esquizofrenia (isso nunca fez parte de
meus prop6siros!) - , e verdade que freqiientemente sao os "melbores"
que chegam aos resultados mais catastr6ficos por causa de uma recusa
tenaz, de uma vontade de aflrma,ao a quaIquer pre,o. Nao sao os mais
defidtiirios frente a sociedade, ii vida, ii faIa, mas slm aqueIes que se
chocam mais vioIentamente contra os obstacuIos. 0 que estou dizendo e
sem duvida iguaImente verdadelro em rela,ao ii delinqii~ncia. E nao me
parece totalmente inutil insistir nisso, pois numa rela~ao de assist&ncia
(individual ou institucional) a considera~ao dessa dimensao axiol6gica me
parece crucial: nao para promover os drogados a titulo de campeoes de
uma nova ordem e do ('amanha que prometeJ) II mas porque sao eles as
portadores das problematicas mais intensas, e porque sao eles que deveriam dar mais 0 que pensar ii sodedade, aos poderes publicos, ii classe
politica. Uma das contribui,oes da equipe de Marmottan e justamente 0
ter respeltado essa dimensao. Penso que e muito importante nao fazer
cair no registTo da assistencia coisas que sao) antes de mais nodaJ ruptu~
ras existenciais. Essa dimensao etico-politica, repito, nao e Hcil de apreender: eIa e a menos suscetlveI de se tornar objeto de uma prescri,ao ou
de uma estrategia de ordem institudonaI! EIa pede a inven,ao de novos
agenciamentos de enunda,ao e de analise.

___

, (
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,
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Em suma, eu diria que os processos de institudonaliza,ao nao podem
fundonar ii maneira da monodia; e predso uma polifonia que, alem disso,
admita instrumentos intelramente imprevistos. Com toda a certeza, e absoIutamente necessario que exlstam asilos, refUgios - sem que se fa,a deles
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as abadias dos tempos modemos. (Voc~s talvez saibam 0 quanto estou
preocupado com as amea~as que pesam sobre 0 direito de asilo na Fran~a). Mas 0 que deve ser "orquestrado" nesses locais de asilo, nesses
refUgios? Esse e urn problema considerave! e apaixonante, que coloca em
jogo dimens6es antropol6gicas, sodais, eticas que dizem respeito a toda
a sodedade.
Falar em processo de institucionaliza.~.ao nao tern nada a ver com organograma e regulamenio preestabe!eeidos, mas sim· com p9.ssibilida!l,s
~e mudan~a inerentes as trajet6rias coletivas atitudes evolutivas, autoorganiza~o, assun~o de responsabilidades. E isso tanto ao nivel mais
imediato da vida cotidiana quanto a urn nivd social mais amplo, relativo
a inser~ao profissional, cultural, bnica, etc. 0 que importa aqui e poder
{ trabalbar programas de vida em fun~ao de personalidades complexas e
expostas a rernanejamentos por vezes perigosos. E como se para cada
pessoa que chega fosse preciso "reescrever', refundar La Borde ou Marmottan. Para isso se deve estar disposto a ter discursos muito heterog~, neos: em La Borde, levamos urna vida de grupo, te encorajamos a participar ao maximo das atividades ... Mas igualmente: "fa~a a que voce
quiser, fique isalado conforme !he for conveniente ... " Essa heterogeneidade de tomadas de posi~ao nao implica nenhuma duplicidade do discurso.
Trata-se, ao contrario, de proporcionar uma multiplicidade de op~6es.
Convem, portanto, dispor de uma gama de poss/veis a partir da qual se
pode (n6s, a institui~ao), no mlnimo, nao pre;udicar, nao acrescentar·
ainda mais coisas, nao cimentar personalidades psicopaticas. Tal posslve!
embrionario devera encontrar seu lugar, articular-se, eventualmente proliferar e embarcar em diversas dir~6es... Tal processo parcial de subjetiva~ao devera ser posto em condi~6es de funcionar por sua pr6pria conta
e de chegar a remanejamentos profundos da personalidade. Nao entravar
um processo de mutafao; contribuir, ao contrario, para que the se;a proporcionado um esp~o, um tempo, uma escuta. Lugares como Marmottan
e La Borde sao pequenos laborat6rios, insuficientes em muitos pontos,
que muitas vezes funcionam de vies, mas que permitem que essa problematica - ou ao menos parte dessa problematica - seja preservada: como
fabricar urna subjetividade processual onde tudo esta bloqueado, paralisado, estrati£icado, num jogo de cartas marcadas?
II

JI

Encontramo-nos nurna especie de "duplo vinculo": se questionamos
os "especialistas" porque seu saber e compartimentado, porque des engendram urna subjetividade em contradepend~ncia, tendemos a reconstituir
uma atitude militante. Mas militante de qu~? Corremos 0 risco de recair
num discurso desvalorizado, a partir do momento em que a maioria das
ideologias militantes desabaram. Parece-me que ha aqui urn novo g~nero
a ser inventado: algo que se busca ou que, em todo caso, se deve buscar.
Nao se trata nem de ser assistente sodal esterilizado, nem escoteiro militante, mas de definir urna nova fun~ao social, uma fun~ao analftica. Os
eclesiasticos desempenbavam esse pape! muitos seculos atras. Cabia a des
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apreciar 0 que podiam ser as reIa~oes de subjetiva~ao no interior das
diferentes castas e camadas sociais e entre eIas. Eles trabaIhavam em ajustamentos permanentes atraves da predica, atraves da confissao e atraves
de uma jurisprudencia de detaIhe reIativa aos grupos sociais, as hierarquias,
f

as

reIa~oes sexuais, etc.

0 sujeito nao e tao evidente, ele nao "esta dado", ele nao e natu~
raImente engendrado: e preciso trabaIha-lo. Sua modeliza~ao - na realidade, sua produ~ao - e artificial, e 0 sera cada vez mais. Diante das
agressoes virais realiza-se uma investiga~ao constante e muito bern condu-

zida, em eseala internacional, para transformar as sistemas imunol6gicos!
A subjetividade coletiva, eIa tambem, tern necessidade de uma pratica em
constante evolu~ao. Ja se foi 0 tempo em que a razao, a sensibilidade e
as mentalidades podiam aparecer como quadros de referencia fixados de
uma vez por todas.

•
Reuniao na Escola Freudiana de Sao Paulo, 25 de agosto de 1982:
Pergunt8 - Eu gostaria que voce abandonasse os exemplos clinicos, como
o caso de psicose do Joao Batista, ou essas discussOes a respeito do trabaIho em institui~ao psiquiatrica, pois parece que, para voce, 0 analltico
nao se restringe ao campo da clinica.
GU8ttari - Vou propor urn exemplo que nao e nem psic6tico nem individual. E 0 que £icou sendo chamado, na Fran~a, de "fen6meno da radio
livre". Eu tomo esse exemplo, justamente, para iIustra; 0 fato -de-que;-li-

mfu

ver, a problematica anaHtica nao cleve se circunscrever unicamente em

uma pratica e em referencias clinicas. No contexto dessa especie de falencia generalizada da esquerda na Fran~a, como pudemos ver na epoca
de Giscard, 0 conjunto dos partidos de esquerda, de grupuscuIos e gmpeIhos de extrema-esquerda, estavam reduzidos a urn funcionamento completamente estereotipado e cortado de praticas socials reais. A partir de
1977, com urn grupo de amigos bastante informados do que entao aconteda na Italia, tivemos a ideia de tentar com~ar alguma coisa em tomo
do questionamento do monop6Iio da radio difusao. Na nossa cabe~a, era
algo que deveria questionar a utiIiza~ao da mldia, sobretudo peIo regime
giscardiano, que deveria questionar a ausencia de demoeracia de expressao
na mldia, e que deveria tambem tentar experimentar 0 que poderia ser
urn outro modo de funcionamento dos pequenos grupos suscetlveis de se
interessar por isso. Eu yOU desenvolver aqui toda a hist6ria das radios
livres na Fran~a. 0 que interessa e que 0 simples fato de introduzir urn
eIemento tecnol6gico, uma radio, ao mesmo tempo miniaturizada e fabri.
cada artesanaImente em casa e com urn minimo de instrumental, teve uma
e£iciencia semi6tica surpreendente. Tratava-se de se coloear, efetivamente,
fora da lei, de se coloear, deliberadamente, em posi~ao de sofrer processos,
apreensOes, interferencias, etc. A iniciativa pareda praticamente absurda,
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porque tinha contra si 0 aparato estatal, e todo 0 apare!ho da lei. E nao
s6 isso, pois tambem todos os sindicatos, os partidos de esquerda e toda
a opiniao pUblica estava tomada por esse fenomeno de monopoliza~ao da
expressio. No entanto, tal interven~o teve como efeito, em poucos meses,
paralisar totalmente 0 sistema de repressio, e arrebanbar para esse terreno
ilegal das pratieas de radio livre, componentes do movimento sindic.1
(que por outro lado preservavam as posi~5es de prindpio a favor dos monop6Iios), componentes politicos da esquerda (ate 0 pr6prio Fran~ois
Mitterrand, senbor que represent. muito a lei e que na ocasiao era da
oposi~ao, chegou a ser processado). Teve tambem como efeito mobiliz.r
pesso.s do poder d. epoc., e desencadear um. crise no pr6prio seio dos
profissionais do radio.
Para compreender a prolifera~ao de tal fenomeno e preciso sirua-Io
ex.t.mente como urna interven~ao a mvel do registro do inconsciente
social, do modo de semiotiza~iO coletiva; em sua rela~ao com ointerlo'CUtot midi';; com .--fala;colll' a iiifortna~iio, etc. Devo dizer que esse processo, depois de alguns anos, foi amplamente recuperado de mUltiplas
formas que nao cabe ficar descrevendo aqui. 0 que interessa e: qud foi
o ponto de ruptura que fundonou de modo processual? E um pouco como
.quel. pedrinh. minuscul. que provoca no para-brisa um imp.cto mieroscopico,

0

qual, no entanto, vai fazet com que

0

canjnnto do vieiro arre~

bente.
Para mim as caisas se escIareceram logo na primeira emtssao que
fizemos em 77 (que me custou meu primeiro processo, pois tive muitos
outros), e que chamamos de "Radio Verde". Era um. radio ecologie.,
instalada n. red.~ao do Matin Paris, que e urn jornal diario frances. Com~mos a emitir e fieamos surpresos de nio ter tido interferencias, pelo
menos ate um.s nove, dez horas da maMa. Depois nos demos conta de
que essa era a hora em que 0 pessoal que poderia fazer interferencia,
de acordo com as conven~5es trabalhist.s, estava retomando 0 rrabalho.
Mas mesmo nesse espa~o estreito de tempo pudemos fazer a primeira
emissao, que esc.pou do esquadrinhamento da informa~o. Entao 0 que
e isso? Uma ruptura simb6lica? Ao final dessa emissao, estavamos eramos qu.tro ou cinco - muito contentes. Os colegas jorn.list.s d.
red.~ao diziam que aquilo era maravi!hoso. No entanto, me surpreendeu
constatar que 0 tecnico que estava fazendo a emissao, e que era ecologista, torda

0

natiz e visivelmente nao participava de nossa entusiasmo,

dess. impressao de ter feito um miniato hist6rieo de ruptura. E quando
nos !he perguntamos 0 que ole ach.va, e1e disse "born, para uma prime!r.
vez ronda p.ssa, m.s se e para fazer isso, se e para fic.r dizendo essa
b.boseira nas radios Iivres, entao realmente isso nao serve para nad.; se
a gente vai se meter a f.zer radio livre, s6 vale a pena se for p.r. f.zer
programas incrfveis!", e ele nos fez urn discursao. Nos nos olhamos e
nos perguntamos se ele naa teria razio. Mas, junto conosco, estava urn
amigo it.liano que tinha sido um dos promotores das radios Iivres na
Italla, sobrerudo a Radio Alice de Bolonha. Ele se dirigiu ao t<!cnieo
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com ar de goza~iio e !he disse: "voce niio entendeu porra nenhurna! A
rWo livre niio e isto que voce suplie. 0 que importa nas radios livres,
o que e eficaz, e que a primeira vez que as pessoas capram urna radio
livre, e esCUlam urn barulhiio, urna bagun~a danada, 0 microfone caindo,
todo mundo falando ao mesmo tempo, etc., as pessoas se dizem: M,
entao radio pode ser isso ... " E e isso que de repente abre 0 que eu
denomino urn universo de posslveis totalmente diferente.
Esse lipo de tevolu~iiomole9!l@r voces a encontram tambem em
uma determinada epoca no jornalismo. Celestin Freinet, grande inovador
da pedagogia que voces certamente conhecem, fez uma revolu~o desse
lipo montando jornais com crian~as. Ele mostrou que a expressiio escrita
impressa ou a expressiio do desenho, da pintura, tambem podia ser outra
coisa. Essa abertura de urn outro modo de expressiio, essa abertura de
outras potencialidades e algo que, evidentemente, muda os modos de subjeliva~iio coleliva. Uma maneira de subjelivar urna classe escolar, um grupo sindical, a vida de comunica~iio nurn bairro ou numa aldeia, pode ser
radicalmente transformada pela simples intrusiio de um processo maqulnico
desse lipo. Antes mesmo que haja um desenvolvimento qualquer, antes
mesmo que a Hist6ria, as rela~Oes de for~a, se modifiquem, podem surgir
posslveis ...
Agora, voltando ao freudismo. 0 que Freud fez com uma certa escuta
da histeria? Ele descortinou um novo lipo de universo de posslveis, um
novo modo de semiotiza~iio da subjelividade, no seio do qual se engolfaram depois considera~lies tOOricas, grupos, tendencias, pralicas, etc. Mas,
no in/cio, 0 que Freud produziu foi uma ruptura dos universos de referencia. Para mim, 0 ate analllico niio e algo que pode centrar-se na interpreta~iio do analista em determinada sequencia de discurso. ~ aquilo que,
vindo de tais ou quais elementos de singularidade, pode fazer surgir,
completamente armados, outros lipos de posslveis, numa situa~iio onde
tudo parecia predeterminado, pre-inscrilo, em modos estratifieados de
subjelividade, em modos de redundincia de expressiio, etc. Representam
revolu~lies analiticas dessa natureza a associ~iio livre, os modos de ruptura
a-significante, que apareceram ao mesmo tempo na Iiteratura, no surreslismo, na pintura, etc.
i
I

~

Hoje, podemos considerar que a salda de um impasse, qualquer que
seja ele, sempre implica que um processo de singulariza~iio possa surgir,
possa presentifiear a problematica sob novos ingulos, possa criar flutua~lies produtoras de um outro lipo de equilibrio, de um outro lipo de
ordem. ~ 0 que Ilya· Prigogine e Isabelle Stengers 46 chamam de "flutua~lies fora do equilibrio", "estruturas longe do equillbrio". Em outras
palavras, as "forml1foes do ineonsciente" apareeem aqui como algo que
esta para ser eventualmente produzido, eneontrado, artieulado, montado
e noo algo a ser buseado, reeneontrado ou reeomposto a partir de universais da sub;etividade.
46. Cf. nOli }3.
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Renato Mezan - Concordo com voc~ que existem diferentes niveis, diferentes dimensoes, e que a psicanaIise, ate onde posso perceber., naa di
conta de todos eles - s6 que niio acho que ela deva faz~-lo. Bern, mas
eu gostaria de voltar ao caso de Joiio Batista, e perguntar precisamente 0
seguinte: onde entra tua atua~iio? Voc~ disse que niio interpretou, que
niio trauxe a coisa para uma dimensiio anal!tica; entiio como voc~ v~ 0
efeito de sua presen~a nesse processo de singulariza~iio que condw:iu 0
rapaz a sair um pouco de seu sofrimento? Segunda questiio: a da cara
do tecnico. A gente pode fantasiar urn pouco e pensar - aplicando Uma
grade de interpreta~iio, de conceitua~iio anal!tica - que talvez 0 fato de
o tecnico ter dito Use e para fazer essa besteirada, pra que radio livre?",
significasse que ele estava possivelmente angustiado nessa situa~iio. E, se
isso que estou dizendo tern pe e ca~a, como e que voc~ veria 0 fato
de 0 rapaz da Radio Alice dizer ao tMCO: "isso que voc~. esta falando,
niio tern porra nenbuma a ver com 0 que estamos fazendo; voc~ niio
entendeu nada!" A minha pergunta e: 0 que poderia ter sido feito, concretamente, em termos de esquizoanaIise nesse caso? Pergunto isso porque
teubo a impressiio de que 0 fato de 0 camarada da radio italiana dizer
ao tecnico que ele niio tinba entendido nada, niio me parece ter levado
a algum processo de singulariza~iio, nem de ruptura. Como e que esta
situa~iio poderia ser focalizada de urn ponto de vista esquizoanal!tico?

Guattari - Vou retomar 0 segundo exemplo, talvez porque seja mais faciI.
Acho que esse amigo italiano, 0 Andrea, fez uma interven~iio, uma interpreta~iio anal!tica, pois a observa~iio do teenico (" se voc~s s6 Vao fazer
merda em radio, por que estiio se metendo nisso?"), como voc~ notou
muito bern, tendia a culpabilizar 0 grupo, e a culpabilizar as potencialidades de radio livre. Mas para esse amigo italiano, que sabia, por experi~ncia pr6pria, que a for~a da radio livre estava exatamente nesse efeito
de nonsense e suas repercussoes, era evidente que n6s nao dnhamos que
situar as conseqii~ncias da nossa interven~iio em rela~iio aos modos de
valoriza~iio dominantes no campo da mfdia. Entiio 0 que ele fez foi uma
especie de interpreta~iio da culpabilidade ambiente. 0 importante nisso
tudo, e que para mim foi muito esclarecedor, niio era a inven~iio de urn
novo meio de comunica~iio, mas a invenrao de um novo tipo de relarao
com a coisa comunicada. Isso e da mesma natureza que a revolu~iio que
urn grande te6rico e musico como John Cage fez, ao mostrar que a musica podia ser tambem sil~cio, podia ser tambem 0 fato de 0 violinista
bater com seu vioUna na cadeira. ISBa abre, de repente, universos musi~
cais totalmente imprevisiveis, e legitima a entrada do barulho na ordem
estetica. Siio tambem da mesma natureza certos fen8menos de ruptura
nas formas pIasticas com 0 advento da pintura contemporanea (estou pensando principalmente na obra de Polok, uma das mais significativas desse
ponto de vista). Essas rupturas niio dizem respeito somente ao phitum
de produ~iio dos pintores, mas tambem Ii maneira pela qual n6s vamos
perceber as rela~oes' pIasticas em situa~s inteiramente diferentes.
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Entio, em re!a,ao a sua primeira questio, eu diria que a virlude
numero um de quem prelende se meter nessas problemalicas relalivas lis
/orma~oes do inconscienle e a de nilo preiudicar. A numero dois seria a de
tenlar discernir 0 momenlo em que uma interven~ilo pode ter um alcance
pragmatico processual, 0 que e multo raro. E, tendo conseguido discerni·
10, ser capaz de encontrar seus limites, 0 que nos /az voltar ao primeiro
precelto, 0 de nilo pre;udicar.
Em outras palavras, creio que no caso de Joio Batista eu tinha preservado, ate 0 momento da proposta de alugar um apartamento, uma certa
credibilidade, uma especie de boa·fe inocente relativa a minha pOOpria im·
potencia diante daque!a situa~io dramatica. Em todo caso, eu nio tinha
feito 0 blefe tradicional dos psic6logos e dos psicanalistas - 0 de deixat
supor que, por principio, eu teria poder sobre esse modo de subietiva~io, sobre esse tipo de situa~io. E quando eu propus aquele diagrama,
aquele plano de vida e de reorganiza~io, talvez eu tenba podido faze-Io
porque preservava um minimo de quantum de interven~io posslvel. Enquanto que, se eu rivesse intervido antes e de qualquer ieito, se a axiomatica da situa,ao anterior implicasse a impossibilidade de qualquer especie de interven~io desse ripo, de minha parte (por exemplo se 0 que tivesse sido combinado fosse que eu estaria Ia numa situa~io de pura neutralidade e de pura escuta), se fosse assim provavelmente esse quanlum
de interven,ao nio teria sido posslvel.
Pergunta - Eu gostaria de saber como voce entende a
clete entre voce e Joio Batista.

presen~a

do chi-

Eu gostatia de saber a que se ender~a 0 desejo do psicana.
lista, 0 que move seu desejo na situa~io a que ele submete 0 analisando?
Por exemplo, no caso de Joio Batista, 0 analista rompe com a institui~ao
familial - mas em nome de que, de que proieto, se ele nio se coloca
na perspectiva de uma insritui~ao da analise?
Pergunta -

Pergunta Eu gostaria de complementar a questio dele: nio haveria,
no desejo do analista, uma passlvel questio de valor?

A gente tentou trabalhar na Escola a questio da psicose.
Pensando segundo nossos parametros, eu estava me perguntando se, nesse
caso, a sua atitude nio teria correspondido a uma espeeie de "fun>io de
mie", ou seia, 0 analista dando op~Oes para 0 suieito. Mas acho que, pelo
que entendi da sua exposi~io, 0 mais importante nio seria preencher uma
fun~io de mie, mas faze-Io com uma certa incerteza ...
Pergunta -

Guattari -

Como quiserem. Todas essas questoes, a meu ver, se cruzam

num ponto. Nilo acho que existam tltulos ou /un~oes de analisla alribu!veis a iudividuos. Uma coisa e um indivlduo estar em posi~ao de escuta,
de assistencia, de controle social, ere.; outra coisa e 0 fato de que um
processo analftico se desencadeia. 0 essencial, para mim, e observar que
os processos analfticos sao necessariamente descentrados em rela~ao as
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pessoas ou aos inclivlduos. A questao do chiclete e desta ordem. Que
tipo de rela~ao oral Joao Batista estabelece comigo? Sera que ole esra
em um c1iOlogo, de a1gum modo inconsciente, com urna parte de mim
mesmo? E, se assim for, sera que e oportuno qualifiear de feminina ou
de materna esse «peda~o de mim»? .. Aqui se pode pensar em termos
da teoria laeaniana do «obieto a». Mas essa referencia pode ser uma armadilba: e1a s6 tem interesse se tivesse um a1cance pragmatico para 0
desencadeamento de um prceesso analltico; caso contrario, e apenas uma
fantasia que, enquanto tal, nao tem aleance a1gum.

E claro que a partir do momento em que ha um deseio do analista
e porque, para eom~o de conversa, ha urn analista. E ha uma especie
de «vontade de potencia analitiea», se e que da para falar assim, uma
expectativa de resultado, uma modeliza~ao eomportamental. Isso nao quer
dizer que a questao do desejo nao se coloque. Mas, para mim, e1a se
coloea exatamente como a questio da transferencia, iSla e, como urna
armaclilha mortal. Podedamos dizer que sempre que ocorre a trans/er~ncia, e que se instaurou uma situa~iio de aliena~iia, 0 que, provaveZmente, /unciona como abstacuZo aos verdadeiras processos analiticos. Na
epoca de minha carreira de analista tradicional, eu tinba estabelecido uma
especie de analogia entre todos os come~os de analise; cbeguei ate a
confirmar isso com outras analistas. A mim, parecia que no come~o dos
tratamentos, da primeira sessio ate 0 quinto, sexto, setimo mes, mais ou
menos, existia e se mantinba uma certa produtividade. No entanto, a
partir dal acontecia urna especie de fen6meno global de massifiea~ao, de
soliclifica~a, correspondendo a instaura~ao dos fen6menos de transferencia, que funcionariam, durante anos a fio, como urn verdadeiro fen6meno
de implosao dos processos anallticos.
Suely Rolnik negro ...

A transferencia funcionaria como urna especie de buraco

Guattari - E, urna especie de buraco negro que engolfa tadas as potencialidades de produrividade semi6tica, qualquer que seia a sua natureza.
Renato Mezan - Quer dizer que, em sua opiniao, a transferencia seria
uma resistencia do pr6prio analista ao processo analltico? Gostaria de colocar duas questoes. Primeira: na hist6ria do tecnico havia urn fen6meno
de transferencia? e, no caso afirmativo, qual seria esse fen6meno, em sua
maneira de conceber as coisas? Segunda: se, em sua opiniao, 0 Andrea,
ao intervir, desculpabiIizou 0 grupo, voce acba que com isso ole aiudou
o tecmco a mudar em alguma coisa?
Pergunta - Continuando a pergunta do Renata, nao estaria intervindo
nessa situa~o, a c1ivisao do trabalho intelectual versus 0 tecnico, pr6pria
de nossa sociedade?
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Guattari - Eu nao revi esse rapaz, nao sei 0 que aconteceu com ele, mas
imagino que ele tenha tido numerosos filhos: proliferou toda uma cor·
rente de radio livre nesta linha de uma certa conce~ao tecnica, tecno~
cdtica. Essa divisao entte 0 traballio tecnico e 0 traballio de enunda,ao
implica uma conce~o inteiramente apolitica e nao analItiea desse gene.
ro de empreendimento. E por isso que nas radios livres, como aque!a em
que trabalho, se recusa sistematicamente uma especializa~ao de tecnicos.
A pessoa da tecniea (e nao CI O tecnieo") nao se encontra atras da cabine
mas diretamente na situa~ao de dialogo. Isso, obviamente, constitui urn
fator de bagun,a suplementar.

Quanto a transferenda, e claro que se passa, em rela,ao a ela, algo
de fundamental. E 0 cerco total da situa,ao, e a situa,ao entre quatro
paredes - como os quatro personagens de Sartre, s6 que aqui sao apenas
dois. E urn fenameno de sobreinvestimento, de urn modo paradoxal de
semiotiza~ao que se estabelece nesse contexto, 0 qual desemboca, em geral,
numa situa,ao em que, de urn lado, nada e dito (0 lado do analista), e
do outro, tudo 0 que e diro e absorvido, em urn processo radical de
desvaloriza,ao. E uma especie de situa,ao sadomasoquista, desterriroria·
Iizada, e que veicula uma potenda de desejo considerave!: e exatamente
isso que da uma efidenda impladve! para esse dispositivo. E e isso tambern que faz com que nao seja amanha que se vai acabar com as socie~
dades de psicanalise e com todos os problemas que as agitam. Tais sodedades representam, na verdade, uma muta,ao das formas de poder: urn
prot6tipo de poder que nao se apresenta absolutamente como tomada de
poder, pois nao implica qualquer espede de dispositivo coercitivo. Tal
prot6tipo de poder e, por isso mesmo, muito mais poderoso. E tacil en·
tender que isso fundone comO urn ideal extraordinario para aqueles que
pretendem instaurar urn poder interiorizado em todas as esferas da sodedade. Parece piada, mas nao e: na Fran~a - nao sei se 0 mesmo se passa
no Brasil - ha centenas de institui,5es para crian,a. E nessas institui·
~es 0 poder real nao pertence as instancias administrativas, e sim aos
analistas. Eles exercem uma domina,ao incrive!, sem manipular qualquer
vetor coerdtivo mauifesto - em todo caso manifesto pe!as vias habituais.
Renato Mezan - Eu acho que nao e s6 porque tern urn individuo inti·
tulado analista e outro intitulado padente que com",a urn processo ana·
litico. Tern uma por,ao de gente que se intitula analista e nao tern porra
nenhuma a ver com a analise, tal como eu a concebo. Acho que isso
tudo esta Iigado tambem com uma situa,ao moito espedfica da Fran,a.
Estou pensando, particularmente, no fenameno do lacanismo e a vaidade
espantosa que ele veicula: sua cren,a de que 0 universo e hexagonal (for·
rna do mapa da Fran,a) e sua transforma,ao da analise em processos on·
tol6gicos, eticos e assim por diante. Estou totalmente de acordo com a
que voce denunda. Para mim, analise e a aten",o extrema prestada ao
que aconteee na situa,ao, e aqui poderiamos entrar em uma discussao
muito complicada. Vou enunciar alga que talvez seja urna heresia: ha
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revolu~ao

molecular (no sentido que vod empresta a essa palavra) quando ha analise de verdade, e nao s6 palha~ada ritualizada, pseudo-analltica,
que ocorre muitas vezes com 0 nome de analise.

Guattari -

Eu nao considero isso heresia, absolutamente.

Renato Mezan - Eu disse heresia brincando. Eu acho que voce esta colocando a psicanalise do lado dos poderes que a constrangem, os quais
vaa contra a singulariza~ao, contra a autonomiza~ao. No entanto, ista nia
corresponde It minha pr6pria experienda analltica. Mas isso e uma outra
hist6ria, longa e complicada, da qual podemos falar numa outra vez.
Guattari -

Para mim isso nao e problema, a partir do momento em que

eu naD ve;o coincidencia entre a situafQO que denominamos analitica e a

. psicanfllise. A psicanalise e urna institui~ao - pratica, te6rica - , e1a e
urn dispositivo social, ao qual podemos nos referir, eventualmente, quando
estamos nessa situa~ao dita psicoterapeutica. Felizmente moitos analistas
nao praticam psicanalise, mas e1es nao sabem disso: e predse anuneiilr'
llies essa boa-notida. E e exatamente ao nao praticar a psicanalise que
talvez, de vez em quando, acont~a de e1es fazerem analise, apesar de
si mesmos. E justamente em nome da analise que me pareee necessario
combater essa institui~iio da psicanalise, com suas mUitiplas dimens5es de
esclerose institudonal, te6rica, praxica, etc.

l

Pergunta - Estou inteiramente de acordo com essa tua proposta, a qual
eu chamaria de desinstitudonaliza~ao da psicanalise. Mas acho que a gente
ate pode encontrar as respostas dentro da psicanalise, como eu imagino
que voce pr6prio encontrou. Eu pensaria 0 ato analftico como efeito de
nonsense . . , Entao, 0 que eu te perguntaria e se no casu de considerarmos a cria~io reiterada de institui~6es psicanalfticas como sintoms, nio
podedamos imaginar que urn grupo analltico - no sentido de "grupo
sujeito", tal como sugerido na Revolu~ao Molecular - produzisse, nesse
contexto, Uusoriamente chamado de institui~ao analltica, alguns efeitos do
tipo "ato analltico", os quais se propagariam tambem para alem da propria institui~iio? ..
Guattari - Ai tern urna hist6ria de ajustamento de vocabuIario. Tenho
a impressao de que estamos de acordo quanto It quesrao de fondo, mas
nao na maneira de expressa-Ia. Urn grupo pode ser tao ana1ltico quanto
urn indivfduo, e vice-versa. Mas em compensa~ao, urndispositivo, que nao
e a mesma coisa que urn grupo (urn procedimento,
tr3l>iilho de agenciamento, de semiotiza~o), pode pretender ter uma1caP.ceanalltico e ate
ter a voca~o para tanto. S6 que isso implica. que .haja uma verifica~o de.
sua existenda enquanto proceUQ, no proprio seio desse processo, 0 que
e exatamente 0 oposto de um estatuto ou de urna fun~ao. E por isso
que eu naO retomaria absolutamente essa minha antiga formula~iio de
"grupo sujeito". Falaria de "processos de subjetiva~o" ou de "processos

urn.'
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de semiotiza~o", os quais nao coincidem nem com urn grupo nem com
urn indivlduo, envolvendo tanto elementos infrapessoais, orgiinicos, perceptivos, fisioI6gicos, ideais, etc., quanto processos economicos, maqulnicos,
extrapessoais. E esse tipo de agenciamento que pode, num dado momenta,
tamar a dimensao de processo analftico.

Domingos Infante - Eu queria fazer a seguinte observa~ao: a discussao
esta 0 tempo todo girando em torno das palavras "analise" e relac;ao
analftica". 0 uso desses terrnos nao me parece apropriado, pais, se en·
tendi bern, a proposta da esquizoanalise e alga que sai totaImente do
campo psicanalitico propriamente dito. Ela ve a psicanalise como urn "regime de siguos" - a regime do significante - e prop5e considerar outras
dimens5es semi6ticas. Seus contornos saO pouco definidos no Mille Plateaux.
II

Guatt..i -

Estou de acordo: nao vejo onde esta a questao.

Sandra Schaffa - Eu gostaria de complementar, poi. tambem sinto que
estamos confundindo as coisas em torno da palavra "analise". Essencialmente talvez teubamos, de fato, pontos em comum - par exemplo a
de nao confundir a posi~ao do analista, com a analista em si. Ate ai,
vamos dizer assim, as coisas se colocam de maneira igual ... Mas, par
outro lado, pareceu-me que Felix parte de uma fuga, de uma quebra de
situa~ao de transferencia para definir a processo analitico. E exatamente
nesse ponto, que, a meu ver, ele se coloca num sentido radicalmente oposto do da perspectiva psicanalftica.

Guattari -

:E aqui que eu

come~aria

a fala que tiuba preparado para hoje.

•
Para mim, a importfutcia das problematicas da analise do inconsciente
nao e saber como houve tal fixa~o, tal identi£ica~ao, em tal momenta
do desenvolvimento genetico. Essas problematicas s6 interessam na medida em que permitem discriminar como, nas situa~5es concretas de determinadas rela~5es sociais, processos de subjetiva~ao individual au coletiva
estao bloqueados, au girando em falso, au desenvolvendo forma~5es de
sintoma. Urn exemplo de sintoma desse tipo num grupo e a burocracia,
a fala vazia, aquila que cbamamos em frances de "lingua de pau". Quando
falo das forma~5es de desejo no campo social, nao estou pretendendo
explicar a hist6ria au a luta de classes com ~os psicol6gicos - alias,
tampouco psicanaliticos - ; ao contrano, tiata-se de captar, de .apreender,
a mais precisamente possivel, como a subjetividade cai em impasses
tolais, au por que ela e absorvida em processos de produ~ao de subjetividade capitalfstica, au (0 que da na mesma) por que nao consegue entrar em pracessos de singulariza~o. Em outras palavras, trata-se de captar
simplesmente a porque - quando nao se consegoe viver au sobreviver
em determinado lugar, em determinado momenta.
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processo anallrico e como uma maquina abstrata que escorre entre
as estratifica~es sociais, entre as periodos do tempo, entre as modos de
sensibilidade, entre aquila que cbamo de "universos ".

•
A problematica da anillse das forma,Des do inconsciente diz respeito
a questoes tao fundamentais quanta a do futuro dos movimentos de trans·
forma,lio social, au ados modos de burocratixa,lio, au ainda a da autogestao concebida fora dos criterios de uma democracia forma! que se
revela esteril. Todas essas questoes foram deixadas de lado. A anillse
tornou-se uma pratica setorial, fundada sabre uma conceP>iio te6rica assen·
tads, essencialmente, em fundamentos semi6ticos sem conexao direta com

\ as produ,oes subjetivas tais como existem em nossas sociedades. Isso se
levarmos em considera,lio a evolu,ao das formas de organiza,lio socia!,
o fato de as modernas formas de produ,lio implicarem cada vez mais
a manipula,ao, a produ~lio da subjetividade, como elemento essencia!.
Hoje, hO componentes maqufnicos que tern uma importincia consideravel
em tudo que esta em jogo no campo das maquinas de informa,ao. Tais
componentes constituem urna especie de materia-prima da pr6pria textura
de nossas sociedades. Esses componentes nlio podem absolutamente ser
compreendidos a partir de teorias como a do significante, ta! como foi
elaborada e posta em circula,ao na· situa,lio lacaniana e p6s-lacaniana.

5. Para alem do Complexo de Infra·Estrutura
Extratos da conferencia de Guattari "As energeticas semi6ticas", CoI6quio de Cerisy, Fran,a, junho de 1983. 47
a. 0 inconsdente freudiano

Evocarei 0 golpe de genio, para niio dizer 0 golpe de wucura, que
levou Freud a inventar uma energetica semi6tica, cujas primeiras teoriza·
,Des, apesar de seu carater ingenuamente cientificista, foram, no fina! das
contas, menos reducionistas do que aquelas que ele iria desenvolver mais
tarde, no contexto da institucionaliza>iio da psicanillse.
Uma das ambi>i5es maiores de Freud foi "descobrir que forma assume
a teoria do funcionamento menta! quando nela intruduzimos a nO>iio de
quantidade, uma espeeie de economia das fot>as nervosas ... " 48 E paradoxa! constatar que seus primeiros modelos de aparelho psfquico, inteiramente impregnados do vocabultlrio psicoffsico de Fechner e das conceP>i5es
"£isicalistas" de Helmholtz e de Briicke - com coisas do tipo "... a
47. 0 tema do CoI6Quio de Cerily, nessa owiio, foi -Tempo e Dcvir • patir da Obta de nyc
p,.."..,,'.
48.- Carta • Fliess de 25.'.189'. in N.;ssanu de I. PJ1CbtUUllyse. Paris 1979. carta Q. 24. p. 106
(esta carta Die £01 inclufda na edl~ bruileira cia obns de FmJd).

tensao sexual fisica acima de cetto nivd despetta libido pslquica que
entao induz ao coito ... • 49 - esses primeiros moddos foram daborados
ao mesmo tempo que de se lan~ava na explora~ao dos "abissos· do Inconsciente. Como seus pressupostos mecanicistas puderam coexistir com
seus novos metodos de leitura do discurso da histeria, dos sonhos, dos
lapsos, dos chistes, cuia aud"cia - e, freqiientemente, a gratnidade, e
preciso reconhecer - s6 teve equivalentes no dadafsmo e no surrealismo?
Notemos, por exemplo, a seguinte passagem da I nterpretar;«J dos Sonhos:
" . .. insisto que, para analisar um sonho, seia abandonada toda equal·
quer especie de iulgamento fundado sobre algum grau de certeza e que,
por outro lado, se tenha urna total certeza de que um fato desta ou da·
quda especie possa ter se produzido no sonho·. 50

'I

Sem duvida, a construr;ao cienti/icista, da qual Freud nunca se
livrou 51, teve como principal funr;ao imuniza-lo contra as rupturas de sen·
tido demasiadamente brutais as quais 0 expunham, entao nao s6 sua escuta
da neurose, mas tambem sua auta-analise. Seja como for, e mesmo que
ele nao tenha mantido, em seus moddos ulteriores, intera~s tao elite·
tas entre os fluxos energeticos e a vida psfquica inconsciente, continuamos
a encontrar, na base de seus diversos edi£fcios te6ricos, dispositivos que
entrda~am, de maneira cada vez mais meta£6rica, mas tambem cada vez
mais insidiosa, componentes energeticos e instiincias de representa~ao mental.
o assim chamado moddo da primeira t6pica prop<ie 0 engendramento do
inconsciente a partir de uma dinamica de recalque das representa~ Iigadas a um curioso tipo de pulsOes, que associam dois niveis:
1~) Um, som"tico, que coloea em jogo urna "pressao· energetica, cuja
natureza nao e muito definida, mas que parece ser de ordem bioqulmica.
Essa pressao terq sua "fonte· em zonas de excita~ao quaIi£icadas de erogenas, e sua "meta· responderia a um principio de constiincia que tenderia a assegurar uma homeostase de tensOes, engendradas pelas ditas
excita~Oes.

2~) Outro, psfquico, que articula fatos de linguagem, representa~s de
ohjeto, fant-asmas, rela~s intersubjetivas ao "objeto· desse dispositivo;
tal objeto constitui, de alguma maneira, a vari"vd do dispositivo.

Mesmo sendo ancorada nurna energetica fisica, a vida psfquica inconsciente, tal como Freud a concebe entio, nao cai sob a depend~cia
total de urna causalidade pulsional. Em troca das disto~s que a "pracesso primario· a faz sofrer (desloeamento, condensa~o, detettnina~o
mUltipla, alucina~ao ... ), ela e capaz de imprimir i\ libido diversos tipos
49. In Ntl;sSfllfC~ de la ps,cbQll41,st. PUP, Pads 197'. p. 83; Ed1~ Standard lhuiIdra du abru
oomplew de S. Freud, Rio, Imaao. 1m, voI~ __ ~LPubh~ pt6psicanalftlcu e es~ iD6d1toe.
p. 265 (a ~ adotada nio conesponde integraunente 1 da edi~ clma cltada).
~. In L';nt"prilaJ;on du rives. PUP...!. Paris 1967'1' 439; Bdi~ Standard Bruile1ra dis obtai
completes de S. Freud, Rio, Imego, 1:"2, vol. V,
int~ de sonhos. parte n, p. "1
(a trad~ adotada nio conesponde integralmente i\ da cdi~ acuna citfda).
51. Numa nota, Guattari c::omenta • rapeito de I.8ean que este - com uma franqueu ran em am
psicanaluta que reivindica para ai • ~ freudiana - inslsdu no fato de que Freud DUDCa rampeu
<:om mas prlmeiras amarras dentifidstu (-La science et La vblt6-, in
Seuil, Pilril 1960,
p. 857; este tab) nio foi ioclufdo na edt~ brasile1ta dol BlCrllos).

senti.
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de inibi~ao, de desvios, de sublima<;i5es... Na verdade, nessa etapa da
teoria e bastante diflcil captar com predsao os pontos de engate entre
as estagios somaticos e psfqillcos fl~LP!lIsao. Nao se sabe ao certo se esse
curioso mfssil esta destinado a permanecer plantado no solo somatico,
contentando-se em emitir afetos e perturba~6es no Cell das represeotac;6es,
ou se, ao contrro-io, ele ja e parte integrante do mundo psfquico no seio
do qual e chamado a evoluir. Mas 0 essendal, para Freud, nao estava af.
o que importava a Freud era estaheleeer vias de passagem entre a libido
sexual e os efeitos de sentido. Ele nunca renundou a isso, mesmo quando
veio a procurar um fundamento cosmol6gico para 0 Inconsdente - a
partir dos paradigmas dualistas: vida-morte, amor-disc6rdia, ordem-desordem - para sua hip6tese inicial de uma energia eu;os efeitos seriam ao
mesmo tempo fisieos e psiquieos_
Com a "segunda topica» freudiana, as metaforas energeticas vaG se
desvanecendo em praveito de modelos mais antropom6rficos S2, e 0 movimento psieanalitieo nao para mais de submeter 0 eoneeito de energia
libidinal aos mais diversos tratamentos, para tentar dominar 0 escJndalo
te6rieo de que ele e portador. Nao evocarei aqui senao sua Ultima metamorfose sob a egide do estruturalismo lacaniano. Trata-se, nada mais,
nada menos, de sua liquida~ao quase total sob forma de cadeia significante.
Desde seus primeiros escritos, Lacan se distandou da metapsicologia freudiana. Primeiro, ele afirmou que a libido nao era mais do que um sistema
de nota~ao energetica. 53 Depois, reduzindo a pr6pria termodiniimica a
nao mais do que um jogo de significante 54, ele chegou a denegar ate
seu carater de fIuxo, para fazer dela um "6rgao" da pulsao 55, que, por
sua vez, se metamorfoseava em "tesouro do significante".56 Todavia, essa
libido, "6rgao do incorporaI", comparada em outra parte a uma !aminu!a
que se volatiliza 57, imortal e assexuada como as amebas, e que ele tam·
hem qualifica de "omelete" 5S, nao se viu totalmente privada de seu esta52. ..... 0 campo intra-subjetivo tende a ser concebido segundo 0 modelo de rela¢es lntersubjetivas,
os sistemas sio representados como .pessoas relativamente autonomas na pessoa ( ... ) Nesta medida,
a tooria dentffica do aparelho PSiqUlCO tende a apIOxlmar.se do modo fantasmatico como 0 sujeito
se concebe e ate, talvez, se constr6i". (Laplanche e Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, Paris,
PUP, 1973, p. 488; VocabulJrio da Psicanalise. Moues, Sio Paulo 1976, p. 661).
53. "Como conceito energetico ( ... ) a libido nio 6. senao a nota~io simb61ica da equivalencia entle
os drnamismos que as imagens investem no comportamento". ("Au-deli\ du 'principe de realite''',
interven9io no Congresso de Marienbad em 1936, in ~crits. Seuil, Paris 1960, p. 91; esse teno nio
fol inclufdo na edi~io brasileira dos Escritos).
54. "A energetica nio e nada mais que 0 revestimento do Mundo da rede dos slgnificantes, apesar
daquilo em que creem os cora¢es Ingenuos dos engenheiros". (Anota¢fs feitas por Guattari do
Seminuio de Lacan de 14-1-1970).
55. "... a libido deve ser concebida como urn orgao, nos dois sentidos do termo orgio-parte do
organlsmo e orglio-Instrumento" (I.e seminoire - Livre XI - Les qUfltre concepts tondomentauK de
la psychanalyse). Seun, Paris 1973, cap. XV, p. 171; 0 Seminario - Livro 11 - Os quatro conceitos
fundamental! d4 psicanallse. Zahar, Rio 1979, cap. XV, p. 117; "Subversion du su;et et diaUctique
du deIi"', in :2crits. Seuil.. Paris 1960, p. 817; ·Position de l'inconscient", in £erits. Seul!z Paris
1960, p. 848l "Subversao 00 Sujeito e Dtaletica do Desejo no Inconsciente Freudiano", in ]:,scritos.
Perspectiva, :'!io Paulo 1978, p. 300 e 301; "Posi9io do Inconsciente no Congresso de Bonneval.
Retomada de 1960 e 1%4'" in Escritos. Perspectiva, Slio Paulo 1978, p. 333.
56. £erits. Seuil, Paris 1960, p. 817; Bscritos. Perspectiva, Slio Paulo 1978, p. 300.
Yl. Le seminaire Livre XI - Les quatre concepts londamentnuK de la psychanalyse. Seuil,
Os quatro conceitos fundamentais do
Paris 1960, cap. XV, p. 179; 0 Seminario - Livro 11 psicanalise. Zahar, Rio 1979, cap. XV, p. 848; e "Position de l'inconscient", in £erils. Seull). Paris
19601 p. 851; "Posi9io do Inconsciente no Congresso de Bonneval. Retomada de 1960 e l'1b'1-, in
Bscfltos. Perspectiva, Sio Paulo 1978} p. 333. (O termo original - lamelle _ fol traduzido por
"lamina'" na edl~iio brasileira do Semtnario _ Livro 11 - e por "Iamfnula- na edir;io brasileira dos
Eseritos. Optei por esta Ultima solur;io).
58. Le seminatre - Livre XI - Les quatre concepts fondomentauK de la psycha1l41yse. Seuil, Paris
1973, cap. XV, p. 179; 0 Seminario - Livro 11 _ Os quatro conceitos fundamentais da pSlcanalise.
Zahar, Rio 1979, cap. XV, p. 186.
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tuto energetico, decididamente sacrossanto. Porem, ao que parece, nao se
tratava senao de uma energia bastante particular, pois era suscetivel, como
nota Lacan, "de uma quantimetria que e tanto mais facil de ser introduzida em teoria, quanto inlitil, pois nessa energia s6 sao reconbecidos
alguns quanta de constancia". E, acrescenta Lacan, "sua cor sexual, tao
formalmente mantida por Freud como inscrita no mais Intimo de sua natureza, e cor de vazio: suspensa na luz de uma iancia". 59
b. 0 inconsciente esquizoanalitico

o termo "inconsciente" s6 e mantido aqui por conveniencia. Na verdade, 0 campo da esquizoanalise ultrapassa de longe aquele que os psica·
nalistas consideram como senda 0 seu, a saber:
1~) Uma performance oral individual, baseada geralmente num certo jeito
familialista de ser da subjetividade, no contexto das sociedades industriais
desenvolvidas.

2?) Manifesta~5es afetivas circunscritas ao espa~o estiolado da cura.

lvb

A esquizoanalise faz, ao contrario, um esforfo de mobiliza,tio das
forma,ae;:ColetTVas elou individuais, obietivas elou subietivas, dos devires humanos e/ou animals, vegetais, c6smicos... Eta se in/eressa pOT
uma diversi/ica"tio de meios de semiotiza"tio e recusa 'quaTq"er centranient" aa'subJetividade n. peisoa, supostamente neutra' e benevola,
it" riin- psicanalista: Ela abandona, portanto, 0 terreno da interpretaflig significante por dqUele_da, eXPlora{aoitos'-ag'!.n-'iiamentos de enuncia,~_os quais concorrem para a prodii~aoae "afetos su1:ljetivos" e
"efeitos maqulnicos" (refiro-me a tudo aquilo que envolve uma vida pro·
cessual, uma problematica que se afaste, por pouco que seja, das redun·
dancias estratificadas, um philum evolutivo - seja de que natureza for:
biol6gica, economica, social, religiosa, estetica, etc.).
Sera que isso siguifica que, nesse campo, qualquer perspectiva de
e de prescri~ao cientifica esteja definitivamente descartada? Sera
que se pode conceber a reconstitui~ao de um modelo de inconsciente que
renuncie ao parametro Iibinal oculto (que, de fato, escapava a qualquer
prova conceblvel de falsificabilidade) , sem deixar por isso de confetit urn estatuto de pleno direito ~s "energeticas" (no plural) flsicas,
bioI6gicas,sexuais, sociais, economicas, etc.? Em si mesma, a hip6tese
de uma "descarga" energetica associada a cada opera~ao pslquica nao era
absolutamente insensata. S6 era legitimo deconfiar dela a partir do momento em que induzia a exporta~ao de conceitos termodinamicos para fora
de seu campo de validade de origem, conceitos esses que tinbam sido
estabelecidos, exatamente, de modo a excluir os "objetos incorporais" e
os "processos dissipativos" 60, pr6prios da vida organica e pslquica. A uuiavalia~ao

'9. "VII 'T,ieb' tk Freud lit 411 db/r 411 psychtJllalyste", in Serlts. SeWI, Paris 1960, p. 8'1 (este
tttto nio toJ inclufdo na cdI~ brasiIeira dOl BSCf'itos).
60. Termo" empzestado 8 Ilya Prlgog1ne (d. nota 3} e -40).
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versalidade dos principios de conversibilidade e 0 aurnento no decorrer
do tempo, da entropia que !he e correlativa, s6 se "seguram" no quadro
de agenciamentos de enuncia~ao tecmco-cientlficos bem especificados. Ima·
gino, alias, que ninguem duvidaria que, na vida ordinaria, principslmente
na vida de desejo, as "descsrgas" energeticas dependam mais de um prin.
cipio de de/esa, do que de um principio de equilibrio e de constancia.
Proponho entao a ,substitui~a()(I~ c()ncep>ao de um inconsciente fun.
dado sobre urna economili' de quantidades. pu\sJonais e urn.. dhlamlca de
representa~ confliniais, ,por urna modeliza~ao transformacional tal que,
em certas condi~s, os territ6rios do "Ego", os "universos" da alterida·
de, as "complei~5es de fluxos materiais", as "maquinas de desejo", os
agenciamentos semi6ticos, id\nicos, de intelec~ao, etc. possam se engendrar
Uns aos outros. Aqui ja nao mais se trata de ater-se a forma das instan.'
Cias, e sim de aceder as transmuta~6es, as "transdu~5es" de sua substancia.
Nossa psicofisica se separa daquela a qual se referia Freud em sua
recusa de considerar urn substrato material e energetico umco. Ela nao
p~ostula urn dualismo maniquelsta entre aquilo que podedamos chamar de
unia "mercia energetica" ~indi£erenciada e. uma "amma" subjetiva criadora
C1e' diferencia~ao. Antes da instaura~ao de uma materia e de urna exten·
sao assinalavel nas dimens5es energetico.espa~o.temporais do mundo fisico,
ela parte de transforma~5es que se instauram ao mesmo tempo entre os
domfnios os mais beterogeneos que se possa conceber. Ela pressup6e di·
versas modalidades de "tE!U1sversalidade" entre tais domlnios.

o que tamhem distingue no plano metodol6gico nosso projeto de
cartografia dos "efeitos" e dos "afetos" das perspectivas cientfficas ante·
riores nesse domfnio, e que sua quantifica~ao sera diferente tanto das
quantimetrias flsicas quanto das quantifica~es l6gicas tradicionais. Ela nao
mais tera por objeto conjuntos qualificados de maneira univoca, isto e,
conjuntos cujos elementos foram previamente coletados de maneira exaus·
tiva, de modo que se possa sempre saber, sem ambigiiidade, se determinado
elemento e parte deles ou nao. Ela se liga a agenciamentos que podem ser
sujeitos a transforma~5es radicais, a esquizes ou a concordancias que mu·
dam sua configura~ao, a "reordena~5es por flutua~ao" 61, a "implos5es
sem apelo" 62, etc. Essa ubiqiiidade e essa multivalencia das entidades
esquizoanaliticas - de que podemos ter uma iIustra~ao no sonho, mas
tamhem na intele~ao em estado nascente - permanecem irredutfveis.
"Milnadas" a maneira de Leibuiz, ou "mirlades" a maneira de Michel
Serres, essas entidades nao dependem s6 de uma simples pertin&1cia a
"suhconjuntos /lous", suscetfveis de serem "cereados" por uma avalia~ao
probabilistica ou modal, mas de urn plano geral de imanencia que as
implica a todas em rela~5es de pressuposi~ao, as quais serao consideradas
como nlveis de consistencia energhica. No entanto, talvez seja prefedvel
tomar as coisas pelo seu inverso e colocar que e a fratura que cada uma
n,.

61. Termo e:mpttStado •
Prl80Jine (d. nota 33).
62. Te:rmo empreatado a I1y. PrfgogulC (d. nota 33 e 40).
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dessas entidades provoea nesse "plano de consistenda" que manifesta niveis
energeticos espedficos. Seja como for, essas entidades intensivas, e as
quanta energeticos relativos a consistenda de suas inter-rela~5es (atuais e
virtuais) so poderao ser discernidos atraves dos agendamentos complexos
que as semiotizam.
Podemos notar que a semi6tica em questao DaD e mais, como na
saussuriana, urn grande suburbio da linguistica. Podemos imaginala de preferenda da perspectiva de seu fundador Charles Sanders Peirce,
como uma denda endclopedica dos fenllmenos de expressao, uma "phaneroscopia". Ela toma de emprestimo, tambem, certas categorias a glossematica de Louis Hielmslev que preconizava uma abertura semiotica da lingiiistica mais ampla, pois ele a concebe de uma perspectiva fundamentaltradi~ao

mente "imanentista". 63

•
Reuniaocom filosofos, Sao Paulo, 23 de agosto de 1982:
Fa~o questao de deixar claro que 0 que estou apresentando
10 algo que nao esta ainda cristalizado: trata-se de urn esbo~o de trabalho,
que Gilles Deleuze e eu estamos desenvolvendo. Eu queria tentar captar,
mais de perto, tres tipos de problematicas que eu chamaria de procedimentos de efidenda semiotica:

Guattari -

1~) a partir de quando, e como urn sistema semiotico muda algo na realidade;
2~)

inversamente, como uma realidade pode ter urn impacto semiotico, e,

corre1ativamente, as sistemas processuais que decorrem disso (processo, aqui,

identificado a uma formula geral de maquina num semido lato so maquinas tecnicas, mas tambem semioticas);
3~)

/

os modos de

nao

semiotiza~ao.

Entao, 0 que me proponbo a abordar nao 10 da natureza de urn modelo de aparelho psiquico (para retomar urna velha expressao freudiana)
com sua metapsicologia, mas sim. da_natureza. daquilo que chamo._d!'.JIgendamento. Urn agendamento de enunda~jio, que nao retoma a dicotomia
Jisico-psiquica, velho corte que levava a t~as as aporias numa certa epoea
da psicologia: 0 paralelismo na teoria de Taine entre 0 fisiologico e 0
psicologico, ou as oposi~5es constantes em Freud entre os sistemas de
exdta~ao fisica e os sistemas de representa~ao psiquica. E verdade que as
teorias estruturalistas contemporaneas na psicanaIise tentaram, aparentemente, superar esse tipo de oposi~ao. A teoria da pulsao em Lacan, por
63. Louis Hidmslev. Proleg~"'enos (J urna Teorill da Linguagem. Perspectiv8, Sio Paulo 197'. Segundo Guanan, apesar de Hjelmslev e 0 Cfrculo de Copenhagem recusarem qualquer tradutibilldade
posdvcl do sentido dos diferentes sistemas de expressio fora da "lingua de tOOo dill", eles tinham
como projeto elaborar wna "algebra glossematica" das pressuposi¢es entre as grandezas semi6ticas
(00 "relacoes de dependencia ordenadlls") que devia, de Il"'Q"(\O com sua intenr,;io, se demarcar tanto
da lingiHstica das Hnguas atuais, quanto da 16gica "simb6lica".
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exemplo, deixa totaImente de Iado a antiga quadripartit;io da teotia freudiana da puIsio relativa a pressio libidinal (energia sexual indiferenciada),
as fontes (zonas er6genas), a meta e ao objeto. Na teotia lacamana s6
sobra a not;io de objeto, e ainda assim rratada como um matema do inconsciente, isto e, depurada de tudo aquilo que Ihe dava seu carater paradoxal, para nio dizer provocativo ou provocante em Freud (0 fato de
eIe colncar no cora~io das opera~Oes psfquicas coisas como seio, fezes,
~nis, etc.).
Entio se tentamos voltar a essa problematica da energetica, da passagem ao ato, da eficiet1cia semi6tica, podemos nos perguntar qual foi
seu destino nas correntes estrututalistas· existentes. Se admitirmos que a
teotia lacamana dO' 'signilkant~~ eIimina totalmente essa problematica e
preciso acompanhar todas as implica~s de tal elimina~io. Se nio ha
mals problematica energetica propriamente dita, se 0 conceito' de libido,
ao'-longo da evolu~io dos textos de Lacan, desaparece totalmente (em
proveito, alias, do significante, numa especie de sincronia da afirma~io
do conceito de significante), isso quer dizer que n.io ha mais por"que
manter, conceitos dinilmicos, nio ha mals por que manter no centro da psicanaIise a n",io de "conflito". Mas se e preciso suprimir a n",io de
conflito, e ~ n",io de interpreta~io que cal por terra, pois a interpreta~io e um desvendamento de sentidos ocultos e esses sio, em principio,
os recalques justamente reIativos a situa~oes conflitivas, as quais deverio
ser desbloqueadas. A~s poucos, e todo 0 .ediffcio. psicanalftico que desaba.
Nio seria um rrabalhinho dos menores ver atraves de que equilibtismo
chega-se a uma especie de visio monista do inconsciente a partir da n",io
de significante. Tudo passa a ser da ordem do significante: a pulsio, 0
sujeito, 0 falo, 0 "Outro" ... , nio e 0 caso de enumerar todas as f6rmulas a esse respeito. Mas 56 que, nesse caso, caloea-se necessariamente
o problema da legitimidade de todas as metaioras subjacentes que implicam urna economia energetica.
Nessas condi~5es, a meu ver, 0 que se faz necessaria nao e voltar a
uma teoria geral da energetica pslquica mas, ao contrario, tentar diferenciar as varias energhicas postos em jogo, que eu chamarilz de «energiticas
semi6ticas". Nesta inten~io de Iigar 0 conceito de energia ao conceito de
semi6tica ha uma aporia, um paradoxo que YOU tentar defender do jeito
que der, a partir de uma re£lexio de um de meus amigos fisicos, urn
italiano, celebre por outras razOes, que se chama Franco Piperno. Eu Ihe
perguntava se se podia conceber a exist~ncia de movimentos, de transforma~Oes, que nio implicassem uma problematica energetica. Com grande
tenacidade, ele me disse que isso e inconcebfvel. Outros fisicos tambem
me disseram 0 mesmo: que se trata sempre de uma problematica energetica esta claro para os fisicos. E, se quisermos nos ater a consist~ncia
do conceito de energia tal como e mampulado por aqueIes que sio seus
administradores, esta fora de cogita~io que possa haver um movimento,
qualquer que seja, uma transla~io, uma ordena~io, um efeito, uma distor-
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slio, uma mudan,a qualitativa que nlio implique uma problematica energ~tica.

Miriam Chnaiderman - Onde esta a semiotica em tudo isso? Por que
urns "semi6tica energetics"?
( Guattari - ];; que em qualquer sistema de transforma,lio semiotica ha a
no,lio de movimento. Na concep,lio transformacional de Chomsky, por
exemplo, ha a ideia de transforma,lio, 0 que faz com que possamos postular, a priori, que ha urna energetica a ser inventada. ];; obvio que se
tomarmos a energetica termodinamica e toda utiliza,lio de seu segundo
princlpio, que sed preciso questionar, desembocaremos numa bagunc;a total.
Entlio, parece-me que ~ preciso tentar voltar a concep,5es muito mais
antropol6gicas da energetica. ];; preeiso passar de uma energetica geral, que
so existe no nlvel conceitual eientlfico manipulado pelos fisicos, para a
considerac;lio de que ha tantas estratifica,5es energeticas, tantas bioener·
g~ticas, quanto ha 0 que chamarei de universos de ordena,lio, de valoriza,lio, de dimens5es qualitativas. au seja, a converslio de energia nlio
implica absolutamente que nlio haja um nlveI especlfico de energias eineticas, potenciais, quimicas, biologicas, etc., cada uma com sua globalidade, a qual define exatamente sua esfera de possivel. ];; essa esfera de
passivel que eu vincularei a noc;ao de «universo".
(

Portanto, proponho aboUr a conceito de equivalentes .energeticos gerais - tal corno a conceito de "libido". Em contrapartida, p~~ten
tar captar esferas de fu'!cionamento especlfico, ~s guai~ Iili_sistemas de

sIstemas

encodificac;ao,
~eni.i6ikos,-de tal maneira quenao se procede, os
passagem de urn sistem~ para outro, por equivalente geraI, e siro por ~

d~ Qassagem. a segundo recorte e 0 do processo, os processos maquinicos
que orgailliam a combinac;lio dos deitos (e essa combinac;lio entre os
diferentes sistemas de "efetuac;lio" que produz maquinas concretas) e os
processos de "afetac;ao" que serao, por exemplo, a afetac;ao num ponto
de subjetivaC;lio.

•
Conversa informal, 8 de setembro de 1982:
Pergunta - Tenho uma questlio, talvez meio Imbecil, mas vou coloea·la
assim mesmo. ];; a respeito do espac;o cada vez maior que a concepc;iio
de linguagem de Hjelmslev vem ocupando na obra de voees. Se no AntiEdipo essa concepc;ao ja tinha um lugar importante, no Mille Plateaux
ela ganha um lugar bem maior, e peIo que voce andou falando por aqui,
nota-se que as noc;5es de conteudo e de expresslio - que sao, de qualquer maneira, noc;5e. de linguagem - estlio se tornando centrais. Minha
questlio talvez seja um tanto perversa: se voces dizem no Mille Plateaux
que 0 inconsciente nao tern nada a ver com a linguagem - em resposta
a Lacan que tambem foi buscar esquemas a partir da lingiiistica - , entao
por que todo esse espac;o para Hjelmslev?
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Guattari - Nao penso que seja assim, pois Hjelmslev nunca foi verdadeiramente urn lingUista nem para n6s, nem para Dinguem. E mais como
fil6sofo da !inguagem que ele nos interessou: a problematica de Hjelmslev
e a da expressao. Pensando bern, podedamos transpor tua' frase ipsis literis
para 0 spinozismo: por que Spinoza tende a tomar uma importfineia cada
vez maior em nossas refereneias? Creio que, de algum modo, Hjelmslev
e urn prolongamento de Spinoza no que diz respeito a problematica da
expressao, porque ele foi quem colocou a questao das semi6ticas numa
conce~ao muito aberta. Creio que, de algum modo, ha em Hjelmslev uma
perspectiva profundamente destruidora dos sistemas lingUisticos e das semi6ticas que reduzem tudo ao significante. Por outro lado, creio que a
problematica da expressao em Hjelmslev e apenas urn dos termos da articula~ao que, atem disso, nao se situa apenas num par expressao·conteudo,
pais esse, na realidade, se op5e as tres ordens - a materia, a substancia
e a forma. E se 0 modelo hjelmsleviano ja tendia a !ivrar-se da oposi~iio significado-significante '(ao torn~-la mais coinplexa,-colD suas sds 'categOl'tas-ex'pressao-conteudo, cruzadas com materia-substancia de expressao) , nos 0 torna~
mos ainda mais complexo. Acrescentamos urn fator multip!icador ao conjunto
do sistema, com a introdu~ao da oposi~ao entre os modos de encodifica~ao os modos de expressao que dependem de (nao sei como chamar
issa) coordenadas de universo, sistemas/nao~sistemas incorporais, devires
territoriais, devires sensfveis, devires qualltativos, devires valores ...
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V
Emoc;ao - energia - corpo - sexo:
o mito da "viagem" de liberac;ao

£ preciso, a meu ver, tomar muito cuidado com as refer&1cias a no~Oes

energeticas - tais como for~a vital, emo~ao ou mesmo a pr6pria
energia - tiio em voga nos Ultimos tempos, pois sao 0 tipo de n~oes
que tentam sempre "puxar" a economia de ?esejo para uma especie de
infra-estrutura, instintiva ou pulsional, estabelecendo uma dicotomia manit quelsta-entre urn suposto indiferenciado e 0 diferenciado. Parece muito
mais vantajoso partir para uma teoria que considere 0 desejo como sendo
I imediatamente da natureza de sistemas maquinicos altamente diferencia\. dos e elaborados.

•

Conversa informal, Sao Paulo, 8 de setembro de 1982:

,

.'

Pergunta - No Mille Plateaux, voces multiplicam os alertas, as instru~oes
de prudencia, etc.: haveria uma especie de viagem que se faria passo a
passo no livro e, ao mesmo tempo, se estaria correndo 0 risco de nin
conseguir continuar, e de ser sugado pela viagem. Entao eu gostaria de
saber se, mesmo que se esteja correndo 0 risco de ser sugado pela viagem,
ha Iugar para a prudencia; ou, em que medida as precau~oes nao faIseariam a viagem. Eu esperava que voces desenvolvessem essa questao no
texto, nao no sentido de uma especie de instru~oes de uso, mas de algo
que esclarecesse essa hist6ria de prudencia.
Queria fazer uma observa~ao: as questoes que coIoco sao pessoais,
no sentido que e uma especie de trajet6ria minha, que cruza com a trajet6ria de voces, ,em todo caso com a trajet6ria eserita de voces. Um certo
momento. E e a partir desse cruzamento que coIoco questOes.
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Guattari - A especifica~ao que voce faz e importante, porque a viagem
da qual estamos falando, nao e absolutamente «a viagem", no sentido do
trip americano, com todo 0 pano de £Undo quase mlstico que essa no~ao
de viagem tomoll, digamos, em toda a nova cultura. Entao, ao inves de
viagem, eu falaria, de urn modo mais prosaico, de processD. Nao existe,
a meu ver, nive! indiferenciado da subjetividade. A subjetividade estasem,
pre tamada em rizomas, em fluxos, em maquinas~ elc-:;era e-;empre .Jt;~
mente diferenciilda, sempre processuai. Portanto, um ewpreeIJQilne!1tQ,
digamos, esq'Jizoanalftico, um agenciamenrocriador, produtor de sentido,
produtor de atos, pr(~<luror ~e novas realidades, e algo que conjuga, associa, neutraIiza, monta Dutros processos. Mas as efehos nao sao necessa~
riamente cumulativos. Processos podem se apaiar uns aos autros para
chegar em territ6rios mortos. E infelizmente 0 que costuma acontecer
muito, 0 que acontece frequentemente, na economia conjugal, na economia domestica. DUBs pessoas estao envolviclas Dum processo alDoroso e
esse processo acaba desembocando num fechamento territorial, que neutraliza toda e qualquer possibilidade de riqueza (inclusive 0 desejo sexual),
todas as aberturas. 0 mesmo pode acontecer com todos os outros modos
de processo de expressao.

E nesse sentido que podemos falar de uma especie de prudencia. Nao
para fazer disso uma categoria moral, geral. Essa questao de prudencia
- veio, exatamente, em rea~ao as mitologias espontaneistas de uma certa
epoca: DaD tern nada a ver com 0 "qualquer coisa", com a improviza~ao, com
0 "libere-se", com 0 "curta 0 corpo", etc. E muito mais a ideia de l~var
em considera~ao tanto a riqueza quanto a precariedade desses processos.
Poderiamos citar montoes de exemplos. Eu tenho dado 0 exemplo do grupo
feminista no Lotta Continua: um processo de singulariza~ao - 0 do feminismo - faz explodir um movimento. Mas podemos igualmente cirar
o exemplo dos processos criativos Iigados It droga. E verdade que 0 LSD
- a droga em geral - , pode desenvolver processos perceptivos, processos serni6ticos enriquecedores, quando se agenciam com urn personagem
como Henri Michaux. Infelizmente os agenciamentos Henri Michaux nao
sao tao freqiientes assim, e podemos ter perfeitamente fen6menos de implosao, de neutraIiza~ao, de impotencializa~ao ou, pura-~e simplesmente,
fen6menos de-buraco- negro. 0 fascismopode ser tambem considerado,
independentemente de todas as determina~oes sociais e politicas, como a
expressiio de um ac6mulo, de uma bola de neve de microfascismos. Dizer
isso, implica diferenciar 0 fascismo de outras formas de totalitarismo, de
totalitarismos neutros. 0 fascisrno, aD contrario, e urn totalitarismo hiperativo.

I:
..

,

~

Enfim, a economia de deseio pode tambemdesembocar em fen6menos
de catastrofe, de buraco negro . ..
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Reuniao com feministas e homossexuais na sede da ,( A~ao Usbico-Femi-

nista", Sao Paulo, 21 de setembro de 1982:
Pergunta ter sobrado

Voce nao acha que
a1gum para a

0

espa~o

problema, nos dias de hoje, e nao

em~ao?

Guattari - Gostaria de fazer duas observa~oes a respeilo dessa hist6ria
de reconquista da em~ao: por urn lado, e verdade que a produ~ao de afero, a produ~ao de emo~ao Iimitada aquilo que convem a urna certa fundonalidade do sistema e propria da subjetividade capitalistica (basta perguntar aos Indios da America, ou aos africanos, por exemplo, 0 que
pensam dos brancos, constataremos que muitas vezes eles descrevem as
brancos como uma espede de cadaveres ambulantes). Mas, por outro lado,
a mim parece completamente absurdo pensar que, em contrapartida, fosse
possive! reconquistar emo~oes naquilo que seria seu estatuto originario.
Isso tern a ver com a grande milologia do ap6s-guerra, que se desenvol·
veu em torno de uma certa concep~o da etnologia, da musica de jazz, etc.
urn cetto terceiro-mundismo.

I

Acho preferive! elaborar 0 que voce chama de emo~ao, e eu chamaria
\ de afeto, em fun~ao dos agendamentos de produ~ao de subjetividade,
hoje. Por exemplo: urn material resultante das tecnologias modernas, como
a walkman, pode ser interpretado de diferentes maneiras. Poderiamos dizer
que se trata de urn instrumento de sujei~ao dos jovens as musicas e as
tecnologias dominantes, au de uma especie de droga estetico-tecnol6gica.
Mas tambem poderiamos considera-Io como a inven~ao de urn outro universo musical, de uma autra perce~io.
Maria Terexa Aaron ("Teea") - E como a musac dos elevadores, a musica
mecallica, enfim a morte da musica. Existem ate radios que s6 tocam
musica para elevador ...
GU8ttari -

Nao estOll de acordo com que iSBa seja a morte da musica;

e que voce esta julgando do ponto de vista do conteudo da musica, enquanta que eu estou tentando falar da 'P.Ula~ao dos..afetos. Em diferentes
etapas tecnol6gicas, ha diferentes tipos deafetos musicais, au de afetos
de imagem, seja qual for seu conteudo, sua mensagem.

Entrevista a Pepe Escobar para
bra de 1982:

0

•

Falhetim, em Sao Paulo, 5 de setem·

Pepe Escobar -

Instintivamente, as adolescentes - dimensionando a distanda que dentro de tantos homens separa todo a passivel esplendor, da
miseria que nos e reservada - parecem ser as primeiros a reconhecer
essa situa~ao e tentar enfrenta-Ia com suas armas. Em certos drculos culturais fala-se bas18nte do saber afetivo, que nao passa pela lingua ou pela
rcio, atraves do qual principalmente os adolescentes se exprimem.
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Guattari - Penso que I'xistem mUltiplos cOlI!ponentes de~t:essao que
nao passall! pda linguagem tal.NI!lQ.e. fabricada pela escola, pela unil1.~:
sidaqL pela midia .e 'por .. tiiOil.L ~~ . .f.Qr!lla~~i .Jf~~·pQder .. A expressiio do
corpo, a expressao da gra~a, a dan~a, 0 riso, a vontade de mudar 0 mundo, de circular, de codificar as coisas de outro modo, sao linguagens que
nao se reduzem a polsaes quantitativas, globais. Constituem a diferen~a.
As gera~oes jovens, no sen modo de ver, sentir e exprimir, tern cadeias
semi6ticas, sistemas cada vez mais elaborados. Meu avo, quando falava ao
telefone, nao se sentia a vontade. Eu tambem nao, quando tenho um
desses gadgets tecnol6gicos nas maos. Para garotos de cinco, seis anos de
idade isso nao e problema. Ou seja, estas formas de linguagem afetiva
niio siio alga parecUo com a bam selvagem au a retorno a natureza de
Rousseau. Veja como hoje, na velha Europa, existe um corte radical entre
a gera~o que, depois da guerra, literalmente mergulhou com paixao no
cinema, na tecnologia, no conhecimento do jazz, da arte africana, e a
gera~ao universitaria que se seguiu. Ha uma outra linguagem, uma outra
maneira de fazer cinema, politica, video, as quais correspondem a possibilidade real de fazer uma outra coisa, algo que se libere das etiquetas de
sempre, 0 que nao tem nada a ver com estar fazendo algo de mais primitivo. As possibilidades abertas sao infinit~ inclusive a nfvel politico.
Meu filho faz politica montando radios livres - uma tecnica altamente
especislizada - e tocando guitarra. Em Nova Iorque, por exemplo, as
coisas ja acontecem desse ponto de vista a que voce se referia, do conhecimento afetivo, ao nfvel da sensibilidade inerente ao relacionamento sob
uma perce~ao imediata. Ja nos meios ditos culturais, como na Fran~a, e
o tedio, nao ha riqueza de nenbum tipo. Penso que, ao contrario, no
Brasil e em outros palses, ha a emergencia de um novo tipo de posslvel,
que naturslmente e recuperado, enquadrado pelas grandes forma~es de
poder, pela midia, etc., mas que continua a proliferar por todas as margens.

•

Sempre me irritou a ladainha em torno do tema da ciencia sem consciencia: "como seria bom se consegulssemos colocar um pequeno suplemento de alma na ciencia e na tecnica", e essa coisa tada... Besteira,
pois e a partir dessa mesma subjetividade, que esra indo no sentido de
uma degenerescencia irreversivel, acelerada, que as sistemas maqufnicos
puderam se desenvolver. E, depois, nao e um pouco idiota querer melhorar essa especie humana, que e uma das mais vulgares, maldosas e agressivas que existem? Quanto a mim, as maquinas nao me dao medo, ja que
elas ampliam a perce~ao e simplificam os comportamentos humanos.
Tenho medo e quando das sao reduzidas ao nfvel da tolice humana.
Niio sou um p6s-moderno. Niio acho' que as progressos cientlficos e
tecnol6gicos se acompanham, necessariamente, de um refor,o da esquize
em rela,iio aos va/ores de desejo, de crla,ao. Penso, ao contrario, que
e preciso utilizar as maquinas, todas as maquinas - concretas e abstratas, tecmcss, cientfficas, artlsticas - , para fazer muiro mais do que revolucionar 0 mundo: para rectia-lo de ponta a ponta.
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Sou inteiramente a favor, e claro, da defesa do meio ambiente. A
questao nao e essa. S6 que e preciso admitir que a expansao recnicodentifica tern urn car~iter irreversfvel. A questao cansiste em operar as

revolu,aes moleculares e molares que possam mudar totalmenre suas
e precise repetir - esss mutal;ao nao tern que it
gatoriamente no sentido catastr6fico j~ inidado. 0 carater cada vez
artifidal dos processos de produ,ao subjetiva poderiam muiro bem
dar-se a novas formas de sodabilidade e de cria,ao. :g_ ai que se
lidades, pais -

~sse "cursor" das revolu~5es moleculares de que fico

correndo

0

finaohri-

mais
assositua

falanao·- sem parar,

risco de arrebentar-os tfmpallos de meus amigos .

•
Tudo bem que se diga que as ideias vem do corpo, mas entao seria
necess'rio explicar 0 que vem a ser "0 corpo". Poder1amos dizer, de certo
modo, que a lingoagem vem do corpo, na medida em que falamos com
a boca .. _ Mas a linguagem nao e um fen6meno biol6gico enquanto tal,
e se tomamos Qutros exemplos -

como a sensibilidade, a

reIa~ao

com

0

mundo, etc. -

vemos que estes nao brotam do corpo, feito planta.
Mesmo porque, se assim fosse, a historia nao estaria no pe em que ests:
se esse tipo de problema pudesse ser resolvido simplesmente "cultivando
seu jardim", como dizia Voltaire, haveria uma 16gica de transforma,ao
hist6rica de natureza inteiramente diversa daqueia que presendamos.

•
Seria predso talvez

refletir ma;s sobre essa no,ao de corpo. As

eaisas, nas sociedades industriais desenvolvidas, sao representadas como
se tivessemos urn carpa, mas issa nao e tao 6bvio. Penso que nos atri-

'buem um corpo, que produzem um corpo para n6s, um corpo capaz de
se desenvolver num espa,o sodal, num espa,o produtivo, pelo qual somos
,respons~veis. Existem outros sistemas antropol6gicos onde essa no,ao de
corpo individuado nao fundona do mesmo modo; ali~s, nesses lugares, a
pr6pria nO\;ao de corpo, de corpo natural nao existe enquanto taJ. 0 corpo arcaico, por exemplo, nunea

e urn

carpo nu, ele

e sempre

urn subcon-

junto de um corpo sodal, atravessado pelas marcas do socius, pelas tatuagens, pelas inida,aes, etc. Esse corpo nao comporta 6rgaos individuados:
eIe pr6prio e atravessado pelas almas, pelos espiritos que pertencem ao
conjunto dos agendamentos coletivos.
J~

em nossas sodedades, as grandes fases de inida,ao da inf~nda

aos fluxos capitaHsticos consistem, exatarnente, em interiorizar a seguinte
no~ao de corpo: "voce tern urn corpo nu, urn corpo vergonhoso, voce

tem um corpo que tem de se inscrever num certo tipo de fundonamento
de econornia domestica, de economia social". 0 corpo, a rosto, a maneira

\

de se comportar em cada detalhe dos movimentos de inser{ao social e
sempre algo que tem a ver com 0 modo de inser,ao no sub;etividade
dominante. E quando a corpo surge enquanto tal - por exemplo como
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problematica neurotica, como problematica de ang6stia ou como problematica amorosa, 0 que alias, £reqiientemente, da na mesma - e que nos
encontramos numa certa encruzi1hada de articula~ao entre, de um lado,
agenciamentos potencialmente produtivos de um possivel singular e, de
outro, agenciamentos 8OOais, equipamentos coletivos que esperam oms

certa

adapta~ao

normalizadora.

•
Reuniao no Instituto Freudiano de Psicanilise, Rio de Janeiro, 10 de
setembro de 1982:
Rose M. MurotO - Fizemos uma pesquisa sobre colpo e classe social no
Brasil, mais especificamente sobre a sexualidade £eminina em diferentes
classes sociais. Entrevistamos desde pessoas da grande burguesia (pessoas
ricas, donas do mercado £inanceiro, da industria e do comercio) ate cam·
ponesas, pessoas que nao vivem no modo de produ~ao capitalista, pessoas
que circulam mercadorias simples de consumo, na Zona da Mata, em Pernambuco. Entrevistamos tambem operarios e operarias em Sao Paulo na
linba de montagem. Quero colocar que a n~ao de corpo que encontramos
nessas tres classes sociais e radicalmente diferente. .. Ha quase que uma
patologia de classe, um p610 paran6ico na classe dominante e um p610
dividido, esquizofrenico, na classe operaria, por exemplo.
Guattari - Quero te agradecer pelo enriquecimento do debate com esses
dados. No entanto, nao estou tao seguro assim de que 0 recorte sociol6gico que voce tomou como referencia seja inteiramente pertinente. A proj~ao de n~Oes como a esquizofrenia sobre essaS categorias nao me parece
muito evidente. Pergunto-me se essa triparti~ao que voce propOe nao
deveria ser cotejada, por exemplo, com 0 recorte de £aixas etarias e com
o recorte que opera a mvel dos pertencimentos ernicos. Um outro questionamento do recorte sociol6gico consistiria em distinguir nao apenas as
zonas urbanas das zonas rurais, mas tambem todas as zonas que nao podem ser classificadas em nenbum desses dois elementos. Sistemas urbanos
que nao sao cidades e sistemas de campo que nao sao campo - como
e 0 caso, por exemplo, dessas imensas zonas de favelas, tao comuns na
America Latina. A isso se acrescenta 0 fato de que um certo niimero de
equipamentos capitalfsticos se encontra implantado, e£etivamente, atraves
de todo esse recorte sociol6gico - na instaura~ao, por exemplo, dos sistemas sanitanos, dos sistemas educacionais, do midia, etc. Penso que se
nfio reeusamos os reeortes demasiadamente simplistas do ponto de vista
socio16gieo eorremos 0 risco de s6 eneontrar 0 nivel de agenciamento que
funciona segundo esse sistema de eategorizllfiio. Tais sistemas de categoriza~ao deveriam apenas nos servis de meio de discernimento do que sao
os agenciamentos reais. A perspectiva metodol6gica e, porlanto, inversa
daquela que relaciona os elementos descritivos a categoriza~s sociol6gicas.
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Ao circunscrevermos as quest6es relativas ao desejo no campo social
a uma problem"tica como a da sexualidade e a urna tecnica particulat,
como a sexologia (e, par que nao, tambem a psicoterapia familiar, a psicoterapia de grupo, enfim as "cinqiienta» tecnologias dessa natureza que pro!iferam nesse momento), parece-me que deixamos escapar 0 essencial. Se
Gilles Deleoze e eu tomamos 0 partido de praticamente nao falat em
sexualidade, e sim em desejo, e que consideramos que as problemas da
vida, de ctia~ao, nunca sao redutlveis a fun~6es fisiol6gicas, a fun~6es de
reprodu~ao, a alguma dimensao particular do corpo. Eles sempte envoi·
vern tanto elementos que ultrapassam 0 individuo no campo social, no
campo politico, quanta elementos que estao aquem do individuo. Esses
elementos DaD sao tao captaveis quanta pensaram aS psicanalistas com
sua no~ao de complexos estereotipados, estruturas gerais, universais: ncssa
vertente, aquem do individuo e do corpo, existem singulatidades complexas que nao podem ser rotuladas.

•
Entrevista a Pepe Escobar, inedita, Sao Paulo, 26 de agosto de 1982:
Pepe Escobar - 0 que
za~ao da sexualidade?

vae~

acba da

liberallza~ao

sexual como normali-

Guattari - Em todas as saeiedades, a sexualidade e normallzada. Isso
nao e nenhuma novidade. 0 que interessa e a maneira como ela e utilizada, incorporada, na constirni~ao da for~a coletiva de trabalho, na produ~ao de consumidores, no conjunto de sistemas de produ~ao inerentes
ao capitalismo. A sexualidade, antes, era reservada ao domfuio ptivado,
as iniciativas individuals, aos clas e as farnf1ias. Agora, a maquina de dese;ar
e uma maquina de trabalhar. :E nesse nlvel dos investirnentos do desejo
que se encontram as reservas de capacidade de expressar a revolta. E 0
sistema age sobre isso de maneira preventiva, como uma companhia de
seguros.
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VI
Amor, territ6rios de desejo
e uma nova suavidade. . .

o desejo amoroso nao tem nada a ver com a bestialidade ou com
uma problematica etol6gica qualquer. Quando ele assume essa fei~ao estamos diante de algo que e exatamente da natureza do tratamento do
desejo na subjetividade capitalistica. Ha um certo tratamento seri41 e universalizante do desejo que consiste precisamente em reduzir ~ 0 sentimento
a7noroso a essa especie de apropria,iio do outro, apropria,11Oda b;,agein
ito outro, apropria,iio do corpo do outro, do devir do outro, do sentir do
outro. E atraves desse mecanismo de apropria~ao se da a constitui~ao de
territ6tios fechados e opacos, inacesslveis exatamente aos processos de singulariza~ao, sejam eles da ordem da sensibilidade pessoal au da cria~ao,
sejam eles da ordem do campo social, da inven~o de um outro modo
de rela~ao social, de uma outra concep~ao do traballio social, da cultura, etc.

•
.l

As lutas por vezes terriveis da neurose, da conjugalidade, que fazem
com que as sentimentos amorosos roms promissores caiam, as vezes, em
territ6rios de inferno - essas lutas participam do campo das revolu~oes
moleculares. Isso pode parecer um tanto fantasioso se partirmos da ideia
da psicanaIise de que as fenomenos que ela chama de superego seriam
da natureza de uma instancia intrapslquica. Mas se considerarmos tals
fenomenos como constituindo, na verdade, uma certa micropolitica da subjetividade, entenderemos por que essas rela~oes de ripo edipiano que men·
cionei sao tnicropoliticas espeefficas e nao a encarna~o de modelos pre·
tensamente universais.
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•
Enttevista a Pepe Escobar, inedita, Sao Paulo, 26 de agosto de 1982:
Pepe Escobar - Hoje ainda e posslvel se viver a dois? Reconstruir a
esttutura ou a sequencia de estruturas de um relacionamento? Manter
uma espe'cie de anarquismo interpessoal que se renova criativamente contra

as pressOes?
Guattari - Eu nao creio que a liberdade seja a anarquia. E verdade que
a vida a dois tem algo de totalmente controlado. Para um assalariado, par
exemplo, e praticamente imposslvel se manter sozinho; deve ter pelo menos mais um salario - e para isso e indispens.vel manter a vida a dois.
Mas a vida a dois nao se reduz a isso. Ela ainda pode constituir uma
maneira de entender a mundo inteiramente original ...
Pepe Escobar Guattari -

0 familialismo continua sendo uma droga barata?

Em muitos casos, a mullier se torna uma serva, uma especie

de assistente do setor promocional do marido. E

0

caso tfpico dos fun-

cionarios burocraticos. Mas nao interessa avaliar moralmente esse tipo de

fen6meno. Nao interessa desprezar pessoas que adotam drogas para se
proteger - sejam drogas conjugais ou nao. 0 importante e que em toda
situa~ao resta
metodologicamente, em principia - a possibilidade de
tentat . ..

•
Conversa informal, Sao Paulo, 8 de setembro de 1982:
Pergunta - A maneira que voce e Deleuze encontraram para trabalhar
juntos me lembra um pouco Montaigue e La Boetie, e 0 que Montaigne
dizia sabre sua rela~ao com La Boetie: use me perguntassem por que eu
o amaya, eu cliria, porque era eIe; porque nio era eu". A partir disso
a questiio que te coloco e se para nio eair num burseD negro nao e essencial que haja alguem com quem se possa prosseguir no processo. Alguem
que, de certa maneira, nos ajude um pouco a manter as pes no chao de
vez em quando, e para quem nos tambem sirvamos, de vez em quando,
de apoio para que ele nao caia em um buraco negro. Pergunto.me se
pessoas como Lenz, Artaud, Nietzsche, nio terio caida exatamente por
estarem totalmente sozinhos.
Guattari - voce mesmo j. respondeu a sua pergunta. Penso que, e£erivamente, nunca se pode dissociar as processos maqufnicos..das... estruturas
de reterritoriaIiza~ao - para adotar uma linguagem mais complicada, sofisticada au pedante, nao sei. A questao da montagem de expressao, da
montagem maqufuica - que muda as dados, que as remaneja, que propulsiona novas referencias, novas universos - e insepar.vel da questao
dos territ6rios au dos "corpos sem 6rgios" sobre as quais se inscrevem,
se marcam, se encarnam os devires maquinicos, os processos incorporais.
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Mas

e bern

al que esta toda a ambigiiidade do territ6rio, da desterritoe das reterritoriaIiza~5es. Vm casal pode ter, creio eu (estou
convencido disso), uma produtividade extraordinaria num certo tipo de
agenciamento e pode, igualmente, desembocar num inferno «entre quatro
paredes" (para retomar a expressao de Sartre), desembocar numa impotenciaIiza~ao sistematica.

riaIiza~ao

•

Conversa informal em Salvador, 13 de setembro de 1982:
Mauricio Lissovski -

E essa misteriosa «nova suavidade»

64

de que voce

fala em urn dos textos ineluldos na Revolufiio Molecular?
Guattari - A «nova suavidad~" faz parte desse tema que estamos discutindo 0 tempo to(Jo-;que·~ 0 da inven~ao de uma outra rela~ao - com
o corpo,por exemplo - , rela~ao esta presente nos clevires aruin"is. "Sair
de .todos esses modos de subjetiva~ao do corpo nu, do territ6rio conjugal, da vontade de poder sobre 0 corpo do outro, da posse de uma faixa
etaria por outra, etc. Portanto, para mim, a nova suavidade e 0 fato de
que, efetivamente, urn devir mulher, urn devir planta, urn devir animal,
urn devir cosmos podem inserir-se nos rizomas de modos de semiotiza~ao,
sem por iSBa comprometer 0 desenvolvimento de urna sociedade, 0 desen-

volvimento das for~as produtivas e coisas assim. Quero dizer que, antes,
as maquinas de guerra, as maquinas militares, as grandes maquinas industriais eram a linica condi~1io para 0 desenvolvimento das sociedades.
Era a fo~a fisica, a for~a militar, a afirma~ao dos valores viris que fundonavam como garantia da consist&ncia de uma sociedade. Sem elas, a
devasta~ao era total. Isso existe ainda na Russia, em todos os palses
fascistas, nos EVA, etc. Mas hoje em dia as margens (os marginatti) ,
~.no~~__f~rmas de subjetividade, tambem podem se afirmar em sua voca~ao de gerir·" sociedade, de inventar uma nova ordem social, sem que,
para isso, tenham de nortear-se por esses valores falocraticos, competitivos, brutais, etc. Elas podem se expressar por seus devires ·"de desejo. ..

•

Carta de Guattari a S. Rolnik, setembro de 1983:
As semi6ticas sexuais do domlnio da «natureza», da etologia animal
sao duras, crm~is. Os territorios que af se constituem, as grasping 65 sao

delimitados. A nova suavidade corresponde, ao contrario, a novos coeficienres de transversalidade, II inven~ao de nQY!lS~elaS'.(j~s cle..Univers,o
(devir mulher, devir musica, et~.). Tive a impressao de que ha argo
assim no Brasil. Pode ser que eu me engane, e que os brasileiros sejam
uns mach6es terrfveis! Ha, no entanto, uma certa suavidade das entona·
~5es ... a musica ... De qualquer maneira, trata·se de urn objetivo
micropolltico e nao de urn dado objetivo.
64. Do £rands nouvelle doueeur, traduzido in R~olu,ao Molecular 01'8'. S. Rolnik, Brasiliensc. Sio Paulo 1981. por -nova d~a·.
61. Cf. nota 11.
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Pulsarl1es Politic," do vese;o,

o
Amor:

o

0

impossivet '"

e uma nova suavidade

amor anda imposslvel?

Que a familia implodiu, ja sabemos. Isso nao e de hoje. Dela res·
tou urna determinada figora de homem, uma determinada figura de
muIher. Figura de uma cetuta conjugal. Mas esta vem se "dester.
ritoriaUzando" a passos de gigante. 0 capital inflaclonou nosso jeito
de amar: estamos inteiramente desfoeados. Muitos sao os caminhos
que se esb~am a partir dal: do apego obsessivo as formas que, 0
capital esvaziou (territ6rios artificlalmente restaurados) a cria~ao de
outros territ6rios de desejo, topamos com inumeros perigos, por'vezes
fatais.
Em um dos extremos, e ao medo da desterrirorializa~iio que sucombimos: nos enclausuramos na '8imbiose; nos intoxicamos de familia·
Iismo, nos anestesiamos a toda sensa~ao de mundo - endurecemos. No
outro extremo - quando ja conseguimos nao resistir a desterritorializa~ao e, mergulbados em seu movimento, tornamo-nos pura intensi.
dade, pura emo~ao de mundo - , um outro perigo nos espreita. .fatal
agora pode set 0 faselnio que a desterritoria1iza~ao exerce..l'obre n6s : so
inves de vive·la como urna dimensao - impresdndlvel - da cria~ao
( de territ6rios, n6s a tomamos como uma finalidade em si mesma. E,
i ioreiramente desprovidos de territ6rios, nos fragilizamos ate desmanI
char irremediavelmente.

,

Entre esses dais extremos, ou essas diferentes maneiras de morter,
ensaiam-se, desajeitadamente, outros jeitos de viver. E todos esses
vetores da experimenta~ao coexistem, muitas vezes na vida de urna
mesma pessoa.
No primeiro caso, Penelopes e Vlisses - sobreviventes do nau·
fragio da familia - encarnam em todos n6s, nos arrastando para
essa maldita simbiose que nos persegue, homens e muIheres, s6 va·
riando seu estilo. Essa maldita vontade de espe!ho. Essa sede insadavel de absoluto, de eterno. Sede que nao nos da tregua e que nos
afasta de todos as fios do mundo - humanos ou nao - com que
poderlamos estar tecendo, nos teeendo. Na imobilidade ranheta de
Penelope (que tece, mas eternamente as mesmos fios) au no movi·
menta compulsivo de UIisses (que nada tece), e sempre a mesma
chatice, a mesma impotencla, 0 mesmo sufoeo.

Penelopes tecem, mas sempre a mes~o: amor par Ulisses. Fios, humanos ou nao, sao nada para Penepole: ela os rejeita a todos, au nem
sequer os enxerga. Seu argumento e a eterna atuaJidade do tecido
que teee para (e com) UIisses, obra que !he toma todo 0 tempo e
espa~o. Tecido a cada noire desmanchado, reinventado a cada dia.
Nao e por gosto do teeer que ela teee, mas por gosto do reproduzir
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do tecido - imagem desse amor. 0 mundo toma-se assim absoluto:
eIa e 0 outro (Ulisses) dentro dela. Penelopes eternamente condenadas a vontade de ficar.
Ulisses viajam, nio teeem. Andam por toda parte, sem estar em
parte alguma. Fins, humanos ou nio, nao ocasionam um teeer, mas
sio peda~s-imagem de mundo de que Ulisses tenta se apossar a
cada aventura. 0 mundo torna-se assim absoluto: Ulisses e 0 outro
(todos as outras) que ele penetra. Peda~s cuja montagem forma
uma imagem de mundo. Ulisses eternamente condenados a vontade
de partir.
Penelope nega-se a aventura, porque e na aventura que se evidencia para ela a desterritorializa~io, objeto de seu panico. Fervorosas
adeptas e propagadoras, a seu modo, da £e no absoluto, as Penelopes
nio se reconheeem na descontinuidade dos contornos e nio a reconheeem como inelut~veI. E a cada vez que sentem 0 descontinuo,
consideram-no mero acidente - e, enquanto tal, passageiro - acidente atribufdo a falta do outro dentro delas. A desterritorializa~ao
e traduzida como sensa~ao de estar se desagregando de tanto que
Ulisses !hes falta. E, melancolicamente, Penelope 0 acusa: "voce me
destroi com a sua vontade de ausencia».
Mas essa sensa~ao de destrui~o (na ausencia) e indissoci.vel de
uma esperan~a: a da sensa~ao aIiviadora de reeonstru~ao (na presen~a) condi~ao de existencia das Penelopes. A Iamuria da falta de
Ulisses alimenta a esperan~a de que cada retorno dele !he devolva
a certeza de ser muIher. A rio chorada amea~a de perda de Ulisses
e amea~a de perda de si; amea~a apaziguada a cada volta de Ulisses,
que !he devolve esse si. :E como se, para exisrir, ela esrivesse
condenada a repetir infinitamente essa sequencia ritual que culmina
com 0 ato de sua funda~o como muIher. "E cada volta tua h~ de
apagar 0 que essa ausencia tua me causou ... »: a cada volta tua,
saberei de novo... e de novo... e de novo... que sou mulher.
:E nos gemidos que pontuam a angusriada espera de Ulisses - cultivo da simbinse - que Penelope garante seu espe!ho.
J~

.,,

:::::::=-

para Ulisses a evidencia da desterritorializa~ao - objeto de seu
panico - est~ no teeer. Entao, e ao teeer que Ulisses se nega. Fervorosos adeptos e propagadores, mas de outro modo, da fe no absoluto, os Ulisses tambem nao se reconhecem na descontinuidade dos
contornos, nem a reconhecem como inelut~vel. E a cada vez que senem 0 descontinuo, consideram-no mero acidente - e, enquanto tal,
. passageiro. 0 acidente, aqui, e atribu!do ao excesso de presen~a do
utro, que !hes impede 0 acesso a todos os outros. A desterritoriaIiza~io e traduzida como sensa~o de estar sendo devorado por Penelope. E, fobicamente, Ulisses a acusa: "voce me destroi com essa
sua carencia, vontade de presen~a».

~

iW
.
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Neste caso, inversamente ao de Penelope, a sensa,so de destrui,iio
(na presen,,) e indissocilivel de urna esperan,,: a de Ulna sensa,so
aliviadora de reconstru,iio (na ausencia) - condi,iio de exisWnda
dos Ulisses. Ele predsa ir-se para manter Penelope sob a amea,a de
perde-Io, e nessa amea,a manter vivo seu desejo por ele, desejo no
qual ele se espelha. Amea,ada, Penelope grita seu nome aos quatro
ventos e do fundo de seu desespero lhe diz: "eu nao existo sem
voc~ ... ", "sem voc~ meu arnor en nao sou ningu~m
", "en adorme,o pensando em ti... eu amanhe,o pensando em ti
", "eu sei
que vou te amar por toda a minha vida ... " Ao ouvir isso, Ulisses
se alivia: no desconsolo dela, ele se consola. Reassegurado ele agora
sabe: "a cada ausenda minha, eu existo na espera chorosa dela, que
constato e reconstato a cada volta". E nesse reiterado ritual, feito
de uma eterna fuga e de um eterno retorno - configura,iio da simbiose - que Ulisses garante seu espelho.
As agressivas escapadas dele (viagens de Ulisses) sao condi,ao de
existencia dela. Penelope precisa, em sua espera, queixar-se da Outra
- todas as mulheres (reais ou imaginlirias, tanto faz). Nessa queixa,
elo se indaga: "espelho, espelho meu, existe alguem mais mulher do
que eu?" E 0 eterno retorno de Ulisses, resposta do espelho, faz
dela A Mulher.
I
A espera melanc6Iica (0 tecer e retecer de Penelope) e condi,iio
( de existencia dele. Na irrita,ao com a carencia de Penelope, Ulisses
se funda como Homem. Ele precisa queixar-se do desespero incon• soIavel dela, pois nessa queixa ele se certifica da permaneneia de seu
chao, chao de su~ perpetua reterritorializa,ao. Na verdade, em suas
viagens: lnisses nunea se desterritorializa: e sempre - e sornente na secreta terra firme feita do incessante lamento de Penelope que
ele caminha.

a panico de Ulisses diante da carencia de Penelope gera 0 panico
de Penelope diante da fuga de Ulisses, que gera 0 panico de VIisses ...
Mas Ulisses nasce do panico de Penelope, que nasce do panico de
VIisses ...
o

Ele aparece como 0 viliio da historia, ela como a chata: para todos
os efeitos, quem abandona e ele e quem gruda e ela. Mas, na verdade, siio os dois que precisam tanto do abandono, quanto do grude
pacto simbi6tico. Ambos precisam desta intermitencia: na calada
da fiaite, sileneiosamente,

0

teciclo se desfaz, instaurando a ameac;a

de desmanchamento do ;unto - e, conseqiientemente, de cada um
deles, indissociaveis nesse junto. A luz da manha, os fios, visivelmente, se tecern. Nessa alternancia, 0 que se busea e estar certo de
que a trama desse drama perdura. E preeiso Over para crer" I infinitas vezes. Repetir sem parar 0 perigo de se desfiar, para certi\. ficar-se do eterno e absoluto dessa trama.
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Penelope controla 0 tempo: teee a trama da eternidade. UIisses
( controJa 0 espa~: monta a imagem da totalidade. Dois estilos complementares da vontade de absoluto: imobilidade moma e melosa
mobilidade fria e seca. E a mesma esterilidade. Uma s6 nentose: equi:
llbrio homeostatico. Medo de viver. Vontade de morrer.
Penelope e Ulisses somos todos - em diferentes matizes, a cada
momento. Alem disso, nio e sempre 0 mesmo Ulisses que Penelope
espera voltar; nio e sempre a mesma Penelope que Ulisses abandona
ao partir - eles variam, e cada vez mais. No entanto, a cena e
sempre a mesma: ha semp"e uma mulher que desempenha a Penelope para ele, sempre um homem que desempenha 0 UIisses para ela
(ou vice-versa). Remanescentes ativos de urna familia desapareeida,
que reproduzimos artificialmente sob as mais variadas formas. Reterritorializa~iio, etema condena~io a "fazer cenas" em familia, maneiras
e maneiras de teimar que um dia "isto· ainda fica inteiro ...
Mas. .. um dia, 0 Ulisses - presente em cada um de n6s, homens e mulheres - sai de cena: desgarra-se definitivamente de Penelope. Ele nio voltara nunca mais. Supera 0 medo, ja nio precisa
de espelho na espera deJa, nem na de ninguem: entrega-se de corpo
e alma a desterritorializa,io. E urna outra cena se instanta: a das

maquinas ceUbatarias. 66
Sem territ6rio fixo, as maquinas celibatarias erram pelo mundo.
Com cada fio que se apresenta - humano ou nio - elas teeem, se

,
.!

66. As maquinas celibatirias eo roubci do Anti-Sdipo. 0 que tenha a dizer a ttspeito nao sic
argumcntos para provar a peninlncia do usa que faco desse conceito, ou para provae 0 rigor de sua
~8plica~io" baseada numa "exp'li~o" ou numa "compreensio" de seu sentido, no conjunto da
obra de Dcleuze e Guattari. Alas, mesmo que CJuisesse faze-Io, eu daria necessariamente com os
burros D''suS. E que, pllta esscs autares, os conceltOS sio ferramentas que, "plugadas" a urn cam~
de experimentacio qualquer, fazem com que algo se passe - ou nio. "B do tipo '1iga~o clc!trica ",
como escreve Deleuze em sua resposta 8 Michel Cressolle (in Capi/aUsMo e Esquizo1renia - Dossier
Anti·1!dipo, Assfrio &: Alvim. Lisboa 1976, p. 222). E 6 dessa rnaneira que, em Deleuze e Guattari,
o pensamento se e:r:ercc. Urna uajet6ria qualquer encontta ~utta; hi uma a~; alga se pOe a
vibrar, carla uma captura pardculas da outta - e ambas, independentemente, sio levadas a Iugares
desronhecidos: uma rela~ amorosa com 0 pensamento, distante das OIPen61opes e Ulisses".
£ de urn arnor dessa natureza que se foi f&Zendo a longs ttajet6ria das OI miquinas celibatirias".
Tudo com~u na d~da de 50, com Michel Carrouges captando, fascinado, algo em comum em
Kafka, Jarry, Edgar Poe, Roussel, Duchamp e outros: a inven<;io de m'quinas fanwticas. E, como
que atrafdas por urn lmi - esse fascinio - , tais miqWnas foram agregando-se e formando pouco
a pouco, outta col$&: as maqulnas celibatarias. Que acabaram SCI ttansformando em livre (Let Machitlet
ceJib4t4iret, Arcanes, 19"').
Depois aconteceu 0 encontro de De1euze e Guaturi com Carrouges, no final da d6:ada de 60, em
plena prepara<;io do Anti.£dlPo. Foi quando - como des proprios dizem (0 Anti-£dipo. Imago,
Rio 1976, p. 33) - tomaram emprestadas as maquinas celibatarias. PIuglram.nas com as miquinas
do inconsciente, em cuja montagem estavarn imersos naquele momento. 0 resultado foi a forma<;io
de urna tercelra mlquina - tettdra s!ntese do inconsclente -, que sucede a OImaquina paran6ica"
e a OImaquinl miraculante".
Mais tarde, na d~da de 70, as maquinas ceIibatirias fcram parar no Museu Pompldou. Com urna
hist6rjl_ ja mUitipla acoplaram·se lqueIe es~ rccem-criado na cultura francesa, gttando-se uma
exposl<;ao.
E agora - d&ada de 80 - mais um encontro, au melhor, um reencontro. Na busca de uma
fala para a esp6:ie de arnot que estamos viven<io, mobilizarn·se em minha mem6ria as maquinas
celibat4rias e 0 tatO deslancha. Mais urna vez, as m'quinas celibatacias vic parar em urn OuttO
lugar; da _mesma maneira esta minha indaga<;io.
Na verdade a esp6:ie de arnot de que tento falar neste texto e a esp6:ie de tda<;io com 0 pensamento de que tento falar nesta nota sao I mesma coisl: trltl·se de um estilo de encontro. Assim
o descreve Gilles Deleuze: OIencontrar 6 achar, e capturar, 6 roubar, - mas Dio lui m6todo para encon·
ttat, nada alem de urna longa pre~o. Roubar e 0 contrario de pIagiar l de copiar, de imitar au
de fazer como. A captura e sempre urna dupla-captur&, 0 roubo, urn Quplo-roubo
e e !ssa que
taz, nao algo de mutuo, mas urn bloco assmx:trico\ ums evolu~ a.paralela, nupcias. sempre 'fora'
e 'entre'" (DI41oguu. FlammarioD, Plris 1m, p. 13,.
As miquinas celibatacias desle lexlo saO, portanto, a ~ultado da metamotfose que sofreram aquelas
que roubei: registro de urna entre suas vblas nupcias, publicas au secretas, aconteddas au por
acontecer.
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tecem. E a cada novo fio, elas esquecein, se esquecem. Sem identidade, sao pura paixao: nascem de cada estado fugaz de intensidade
que consomem. Seu v60, ja longe do sufocante mundo dos Ulisses
e Penelopes, atinge universCls insuspeitados. A vida se expande. Ha
uma alegria nessa expansao. Grandeza celibataria.

1

No entanto, ha tambem uma miseria nisso tudo: e que nunca articulam-se os fios, nunca territ6rics se organizam. E assim 0 potencial
de expansao contido na recem-conquistada intimidade com 0 mundo
se desperdi~a. Dispersa.

(
I,

(
\,

Nessa fUria de tecer com tantos fios, tao rapidamente substituidos,
nao mais conseguimos nos deter. 0 outro, descartavel, e a mera
paisagem que, quando moito, mimetizamos. E, almas penadas, viajamos por entre essas paisagens que se sucedem, assim como nos
mesmos. Nunca pousamos em paisagem alguma de modo a constituir
territ6rio e, reorganizados, prosseguirmos viagem. Miseria celibatark
H6 uma certa amargura nisso tudo.

.

Sem tempo nem espa~o para tecer 0 que quer que seja, corpo e
alma vao perdendo a capacidade de urdfr. Invalidam-se nossas defesas
imunol6gicas: nos tornamos tao volneraveis que, ao mais leve toque,
'
nos desmanchamos. E morremos de AIDS.
I

E verdade que nem sempre e assim que funcionam as maquinas

I celibatarias. As vezes a especial paixao que algum fio nos desperta
\

ainda nos leva a investir urn teeer. Mas, ai, 0 que freqiientemente
acontece e que assistimos, impotentes, a nossa recaida na simbiose
- aquela mesma. E de novo nesse solo que "terrissamos: nos reterritorializamos.
cenas, dais perigos, urn 56 dano: entre a simbiose e a desterri~
vivida como finalidade em si mesma, quem sa! perdendo
amor.

DUBS

torializa~ao

e

0

Entao

0

amor anda impossivel? Nem tanto ...

Exauridos de
(como Penelope)
conjugal - , ou
existe em fun~ao
cara 0 medo da

tanta repeti~ao, constatamos que ficar enaltecendo
a volta ao aconchego do lar - 0 confinamento
(como Ulisses) a liberdade da aventura - que so
de seu eterno retorno aquele ninho - apenas masdesterritorializa~ao, por vontade de absoluto.

E nao e s6 isso. Constatamos tambem que ficar enaltecendo essa
liberdade de circular desencarnadamente, sem Penelope alguma a nos
espelhar em sua espera (maquinas celibatarias), acaba nos desencarnando e da propria vida. Consternados, descobrimos que por ter pretendido nos livrar do espelho, 0 que acabamos perdendo e a possibilidade de envolvimento - como se a .mica liga~ao possivel fosse
a especular. Por ter pretendido nos livrar da simbiose, 0 que aca288
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bamos perdendo e a possibilidade de monragem de territ6rios se a unica montagem possive! fosse a simbi6tica.

como

Saturados de ter a sensibilidade limitada a essas faixas de freqUencia - a medo da desterritorializa~ao e/au seu fasdnio - sintonizamas (par uma questao de sobrevivencia. .. e de humor) outras faixas, ate ha pouco ignoradas.
Entrarnos no cinema e descobrimos, numa cidade do futuro - nao
tao distante - que, para alom desses dais vetores, deIineia-se toda
uma experimenta~ao de montagem de outros territ6rios de desejo.
E Ridley Scott que nos introduz a esse mundo, em seu filme Blade
Runner. 67 Ne!e somas apresentados aos «replicantes«: robos programados para colonizar a espa~o. Perfeitas replicas do homem, e!es
s6 nao estao equipados para produzir replicas emocionais (isso s6
atrapalliaria sua livre circula~ao pe!os planetas, indispensave! ao cumprimento de sua tarefa). Sao replicas sim - mas das maquinas celibatarias, em seu maximo aperfei~oarnento.
Mas isso nao e assim tao tranqiliIo para e!es: quando esta por
expirar seu prazo de existencia, rebeIarn-se. Replicam. No come~o do
filme, e!es acabarn de voltar a Terra justamente para subverter esse
seu destino. Querem desertar sua condi~ao de desalmados: ja pressentem essas faixas de freqiiencia para as quais 0 homem, seucriador,
negou-se deliberadarnente a equipa-los. Atacam a empresa de seu
criador: querem viver. Mas a vida ja nao pode ser para e!es seu destino e fatal. Sua revolta s6 vingara se contaminar os humanos.
Deckard, um quase nao-homem - ser homem, dizem no filme, e
ser perseguido (man) ou perseguidor (policeman) e Deckard nao e
nern urn nem outro - , sera 0 escolhido. Pe!os homens, para eliminar os replicantes. Pe!os replicantes, para ser contaminado com 0
recem-descoberto potencial de envolvimento, de generosidade, com a
coragem que esse potencial requer para se expandir.
Roy, chefe do bando dos replicantes, em meio a uma Iuta de vida
ou morte com Deckard, 0 salva, 0 contamina e morre.
Deckard, primeiro homern quase replicante e Rachae!, Ultima replicante quase humana, salvam-se. Apaixonados e amorosos, pattern
juntos e 0 filme termina.
Ficamos com a esperan~ - talvez ingenua - de que e!es inven·
tarao outra especie de arnor. Ficamos sonhando com a possibilidade
de ... uma outra cena? um outro mito? ..

Urn alem dos UIisses e das Penelopes: um arnor nao taO demasiadamente humano. Montagens desintoxicadas do vida de redu~o
do desejo de mundo a um objeto-pessoa ou uma pessoa-objeto.
Filme Que no Brasil

Ie

chamou ·0 Cacador de Andr6ides-.
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Mas tambCm um alem das maquinas celibatarias, esse avesso do homem: urn arnor nio tao demasiadamente desumano. Montagens de-

sintoxicadas do vieio de prolifera~ao de mundos, objetos do desejo tao desenfreada que nao ha mais nem mundo, nem desejo.
Ficamos imaginando um a!em do homem (humano e/ou desumano), ande campos de intimidade se instaurem. Territ6rios-pousada.
Uma certa inocencia . ..
Um aUm do espelho, onde 0 outro nao seja mais aquilo que delineia nosso contorno (Ulisses/Penelope), nem uma paisagem fugaz
com a qual, maquinas celibatarias, nao criamos coisa alguma.
Um alem do espelho ande nossa viagem nao seja nem mais aquela
(agarrada) de urn Ulisses, nem aqueIa outra (desgarrada) das maquinas celibatarias. Viagem solitaria: uma solidao povoada pelos encontros com 0 irredutivelmente outro.
Mas como sena esss viagem? Dels sabemos apenas duas ou tres
caisas. A primeira e que da so se faz se preservarmos 0 conquistado
pelas maquinas celibatarias - ter autonomia de vao, um vao onde
o encontro com 0 irredutivelmente outro nos desterritorializa; set
pura intensiclade desse encontro. A segunda e que, se issa e necessa·
rio, nio e, no entanto, suficiente: ao mesma tempo que se da a
desterritorializat;io, e precise que, ao longo dos encontros, territories
se organizem. (Maquinas celibatarias, 0 que nao sabiamos Ii que sem
territ6rio algum, a vida, desarticulada, mingua). Enos empenhamos
na cria~ao desta nova cena (novas cenas?)
Quase replicantes que somos, ja sabemos tambem de que e feito
esse empenbo: eIe e feito de amor. Mas, por enquanto, pouco ou
nada sabemos seerca dessa especie de arnor.
As faixas de frequeneia dessa inusitada viagem ainda nao estao
bern sintonizadas. Ha ruidas, sons inarticulados, e muitas vezes naa
suportamos esperar que uma composiC;ao nasc;a: na pressa de j3 ouvi·
la, corremos 0 risco de compor esses sons com ve1hos cliches. E cli·
£leil nao cair na pieguice de um final feliz. De novo a cilada do
Espelho. Minal, esse e apenas 0 primeiro encontro entre urn homemquase-replicante e uma replicante-quase-humana; e, alem do mais, faz
muito pouco tempo que fomos contaminados peIo segredo de Roy,
replicante chefe.
Na verdade, a que nao suportamos e a estridencia desses sons inarticulados. Ea· nada mais daquilo tudo». 0 que nao suportamos e
que somos urn pouca Penelopes, urn pouca Ulisses, urn pouca maquinas celibatarias, um pouco replicantes. .. e um pouco nada mais
daquilo tudo.
E, no entanto, nos momentos em que, desavisados, conseguimos
suporta-Io, descobrimos com certo allvio que, dessa conviveneia, destila-se ja uma nova suavidade ...

prolifera~ao

(
,
,

o
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VII
Conversa de aeroporto

Sao Paulo, 19 de setembro de 1982:
Suely Rolnik embarcar?
Guattari -

Que tal falarmos urn pouco da viagem, antes de voce

Voce deve estar morta de

cansa~o

...

Suely Rolnik - Sera que nao e voce que esta morto de cansa~o? E verdade que a maratona nao foi mole! Mas nao me senti sobrecarregada
em momento algum. Ao contrario, a viagem s6 foi me vitalizando. Primeiro porque permitiu refletir sobre algumas problematicas, cuja arualidade exigia, ao mesmo tempo que dificultava, um trabalbo de eIabora~ao.
E depois porque foi tanta aventura, tanto encontro, tanta inven~ao, tanta
coisa gostosa nesses movimentados trinta dias ...

;
'!

Guattari - E, inventamos uma especie de agenciamento de enuncia~ao,
e nao apenas a dois. Inventamos uma especie de maquina explorat6ria
que tenta penetrar diferentes 20nas, diferentes campos; penetrar e ao
mesmo tempo inventar, pois, ao longo do caminho, a gente tinba a impressao de desencadear certos encontros, e talvez ate mesmo (por que
nao?) de catalizar certos microacontecimentos. Essa foi urna dimenslio im·
portante. Outra coisa que vOCe diz, e que eu destaco, e que freqiientemente
essa deambuIa~ao por diferentes espa~s sodais do Brasil - deambuIa~ao
algumas vezes trepidante - me dava a ocasiao de refletir, de trabalbar,
de aprofundar alguns temas. Devo dizer, alias, que isso se deu essenciaImente nos debates que tivemos com grupos de pessuas, muito mais
do que nas conferencias - para mim, urn tanto constrangedoras, quase
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inquietantes ... aIem de me encherem 0 saco. Por exemplo, me interessou muito, no decorrer da reuniao de ontem em Florian6polis, ter que
retomar duas questoes que paradoxaimente tinham sido excluidas desde
o inicio: a questao da "falta" e a questao da luta de classes. As pessoas
que nos abordam, a mim e a Gilles, sabem que fizemos urna ruprura com
o Iacanismo, uma ruptura com 0 marxismo, e a rigor nem nos colocam
mais esse tipo de questao. Mas aqui ela voItou It tona, e isso me obrigou
a retomar a tema, tentando sobrerudo redefinir a falta em termos de uma
politica introduzida pela divisao entre garantia e nao-garantia, ~ca da
culpabilizar;ao e da castrar;ao, propria da subietividade capitalist/ca. 1{(,definir a falta nao como algo que nos constitui aprioristicamente (a falta
essencial da rela~ao do sujeito com 0 significante), mas como efeito de
mercado, e£elto da produ~ao de consumo: falta produzida, inventada, injetada.

A segunda questao era a da luta de classes. Fomos levados, ao contrario de muitos inteIectuais contemporaneos, a reafirmar, a reIegitimar
a validade das lutas sociais, das lutas de c1asse. Insisti muito nissOCfurante toda a viagem porque acho que temos de parar de pensar na rela~ao entre a autonomia e as Iutas sociais em grande eseala em termos de
uma l6gica dualista, pois jll estamos fartos de saber onde isso nos leva.
Temos elementos suficientes para recoobecer que os dois fenamenos em
questao, igualmente importantes, funcionam segundo l6gicas irredutlvels
uma It outra: des nao podem coexistir senao de modo contradit6rio, sabendo-se que jamais se "resolverao diaIeticamente" os termos antagonicos
nesse tipo de coisa. 0 que talvez nos fa~a avan~ar mais em rda~ao a
essa antinomia e a ideia de que, de qualquer maneira, a dimensao polltica
deriva para uma dimensao micropolftica e analltica, a qual e fundamentalmente inapreenslvel em termos de militlincia. Isso nao quer dizer que a
dimensao micropolitica implique uma implosao contestadora, que proiba
toda e qualquer possibilidade de organiza~ao da palavra, da a~ao, etc. Quer
dizer, simplesmente, que tal dimensao vai reinjetar, de maneira contmua,
todos os elementos a-significantes, todos os elementos de singularidade;
da vai tornar complexas as questoes no momento mesmo em que, finalmente, pareciam ser bastante simples; momento em que se pensava ter
consegnido chegor 0 urn acordo. E exatamente esse 0 momento em que
se v~ que nao e nada disso, pois a propria existencia reemerge em sua
singularidade. Essa e a dimensiio - eu diria a linha de fuga - da micropolitica fora do campo do militantismo. Quanto aos aparelhos, se os confrontamos com essas linhas de fuga analiticas, eles aparecem exatamente
como sao. "Viva 0 PT" ate 0 m~s de novembro, urn pouco como tfnhamos
dito "Viva 0 22 de mar~o" ate 0 momento em que acabarmos com de,
ate 0 momento em que 0 dissolvermos.

o que e dramlltico no militantismo e 0 fato de ele ter uma fun~ao
religiosa, urna fun~o de etemidade. As pessoas se engajam numa estrulura de organiza~ao pensando que estiio se investindo de uma especie de
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mana, de potencia religiosa, de numen. Reificam-se exatamente como em
qualquer igreja que promete a salva~ao atraves do simples fato de se
aderir a seu ritual. E essa a ideia que permeia todas as organizac;Oes do
mundo. Mas as coisas mudam a partir do momento em que fica claro
que sao contratos precarios, provis6rios, passfveis de revisao, e que a Historia, de qualquer maneira, as lara desaparecer, retomara. os problemas em
outros termos e varrera tadas as conce~6esJ raclas as referencias ideoI6.
gicas, te6ricas, organizacionais que eIa mesma eriou. Essa ideia ja estava
presente, ha: mnita temlX', no texto sobre a "transversalidade" 68, quando
eu dizia que a grupo-sujeiro se define par assumir sua finitude. Ja e urn
problema enorffie para urn individuo assumir sua finitude, ista e, a fato
de que e!e seja delimitado entre sua vida e sua morte. Esse problema,
no entanto, e proprio de todo empreendimenro humano, seja qual for
sua natureza (polltica au estetica): constatar que se trata de uma sequencia, de urn processo e que essa limita~ao naa diminui a importaneia
do empreendimento: eIa, ao contrario, a valoriza. IS50 me faz pensar em
Kierkegaard, no Temor e Tremor se nao me engano, quando e!e fala em
sair da esfera do geral e afrontar aquila que ele chama de religioso e
que define como contingenda, como se!o de singularidade. E a que eu
chamaria de processo de singulariza~ao: aquila que torna impassive! compreender a sentido do ato. E exatamente a existenda do limite contido
no fato de que vamos necessariamente morrer, de que os grupos que criamas para militar, para mudar a vida, vito necessariamente falir - e exatamente isso que permite 0 car~her processual do empreendimento, seu
caralter de criatividade, de engendramento de novos universos, de engendramento de rizomas de roda natureza. Esse e urn exemplo de tematica
que foi se totnando mais precisa no decorrer de nossos encontros.

Sue!y Roinik - Nao me espanta que tenham sido essas as tematicas que
mais apareceram ao longo da viagem, pois, no fundo, foi para issa que
pensei em te chamar agora (alem da saudade, e claro). 0 momenta de
intensa agita~ao que estamos vivendo parece pedir que se trabalhe esse
tipo de tematica. Primeiro, porque alem do processo de formaliza~iio da
demacracia no plano macropolitico, esta surgindo, a meu vet, uma espeeie
de ousadia de expressaa social que nao existia antes: novas formas de
sensibilidade parecem estar se insinuando. IS50 provavelmente tern aver
com a "crise" na qual a desenvolvimento capitalista com sua for~a de
desterritorializa~ao nos merguIhou, fazendo com que certos padroes de
sodabilidade estejam paulatinamenre perdendo seu sentido. Urn exemplo
disso e uma impressao de que a popula~ao (pelo menos alguns setores
deJa) esta come~ando a desmistificar as re!a~oes rigidamenre hierarquizadas
- essa especie de respeito servil, essa memoria ativa da "casa grande e
senzala" - que sempre caracterizou, e ainda caracteriza, a sociabilidade no
Brasil. (Alias, viver aqui tern isto de insuportave!: que eu me lembre,
68. "A Transversalidade", in Revolufao Molecular _ Pul!af3es Politicas do Desejo, org. S. Rolnik,
BrasiIiense, Sao Paulo 1981, p. 88 a 10.5 (d. nota n. 20).
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nao conheei pals algum no mundo em que a domina~o fosse tao descarada e a servidao tao "voluntaria"). Esse desinvestimento da posif;ao de
humilhado de que estou £alando aparece tanto em pequenos gestos cotidianos (sobretudo, e claro, nas grandes metropoles), quanto nessa proliferac;ao de movimentos sociais das mais variadas especies enos rnais variados contextos. Reorganizar-se nessa inusitada situac;ao, reconhecer seu
potencial disruptor, pensa-Ia na sua rela~ao com a macropolitica, requer,
sem duvida, urna renovac;ao de parametros. Ora, esse e 0 tipo de situac;ao
de que voce gosta e na qual tua presenc;a "cai como uma luva": urn de
teus maiores talentos esta no faro que voce tern para de~ect~r m?vimentos
de vitaliza~ao social - sejam e1es minusculos ou amp["s; "stejim e1es
ocorrenclo em ·Paris ou no Japao - , envolver-se com eIes, buscar seJJ
modo de ruptura, ajudar a mobilizar certas artieula~s. Eu dirlaatrque
essa e tuaatte: arte de cartografo do desejo, arte de analista. Alias, entender 0 exercfcio ·da analise como esse faro para a economia politico-libidinal da vida social em seus diferentes matizes - em outras palavras,
como 0 exercfcio da micropolitiea - e outra tematica cuja atualidade me
motivou
te chamar nesse momenta. E que a psicanaIise, aqui, vern passando por urn processo de rapida expansao. Isso se deve, provavelmente,
ao fato de a sociedade brasileira estar atingindo 0 grau de desenvolvimento capitalistico a que eu me referia, 0 qual implica a aproxima~ao
de um perigoso limiar de dissolu~ao das formas existentes e a necessidade de se lidar com isso, por uma questao de sobreviv8ncia. Entretanto,
a maneira como a psieanalise vem sendo pratieada no Brasil, de um modo
geral, nao me parece poder responder a esse tipo de indaga~ao.

a

Em Sao Paulo, par exemplo, ate ha pouco tempo so existia a Sodedade de Psieanalise, ligada a Internacional, com toda a ortodoxia de sua
leitura de Freud, toda sua desinforma~ao a respeito do que se passa em
psicanalise no mundo, toda a esclerose de suas estruturas de transmissao.
A parte algumas pessoas isoladas, 0 unieo grupo de forma~ao que escapava a essa situac;ao se constitu{a de pessoas - muito variadas ao Iongo
do tempo - que giravam, informalmente, em torno da figora de Regina
Schnaiderman. Foi tambem muito com a for~a dela que se criou, mais
tarde, 0 Curso de PsieanaIise do Sedes Sapientiae, curso que ocupa ate
hoje esse mesmo tipo de espa~o. Isso quanto a forma~ilo, pois se formos
considerar a produ~ilo te6tica da psieanalise - e, mais especificamente,
a reflexilo acerca das implica~lies politicas e sociais da descoberta do inconsciente - seremos obrigados a reconbecer que a situa~ilo e bem mais
desalentadora. Se ate 0 tratamento estritamente freudiano ou freudo-marxista de tais questlies - com raras exc~lies: por exemplo, 0 trabalho
de um Chaim Katz - , parece ter passado ao largo de nosso litoral, indo
aportar diretamente na Argentina, que dira as tentarivas de constru~ilo
teoriea de tais questlies para alem do freudo-marxismo, entre as quais se
situaria a obra de voc8s? De uns tempos para ca, 0 movimento ampliouse bastante: surgiram varios grupos independentes, especialmente os lacanianos; a propria Sociedade de PsieanaIise com~ou a ser agitada por suas
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novas gerac;oes; e, aMm disso, a psicanalise vern ganhando espa~o nas
instituic;oes de saude, na universidade, oa cultura de elite e de massa.
Dada essa situac;ao, tua vinda oeste momento tambem me parecia interes-

.'
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sante como forma de mobilizar uma certa leirura do analftico que pre~ervasse seu sar~j;eLdisruptor, dentro e fora das paredes dos··constiIiiSiios,
011 ate das fronteitas do que se convencionou chamar de campo da saude
mental. Quando falo em <aniter disruptor da analise, refiro-me a esse
trabalho minucioso que consiste em remover dos territorios - individuais,
grupais, institucionais etc. - 0 entulho de imagens congelaclas, as quais,
por impedir 0 acesso a consistencia dos processos que estao senda experimentados, obstruem passagens, emperram toda e qualquer possibilidade
de movimenro. A dissolu~ao dessas imagens - sair de uma posi~ao meramente defensiva - se faz necessaria para resgatar a sensibilidade a tais
processos, sem 0 que nao pede haver criac;ao de nOVDS territorios de vida.
Em sumo, estou definindo 0 analitico como urn certo modo de exercicio
da sensibilidade que permite a expansao dos processos de singulariza~ao
- e isso nao como prerrogativa de um trabalho especializado (apesar
de nao ter nada contra esse tipo de especialidade), e muito menos como
objeto do monop6lio de certas corpora~i5es. Eu dizia que a tua presen~a
poderia funcionar como uma forma de mobiliza~ao desse ripo de pratica
analltica, e nao que voce a introduziria, pois sinto que essa demanda ja .
existe. Ela nao esperou voce chegar para acontecer; a pr6pria realidade
a impos. E que, repito, compreender e lidar com 0 acelerado_~~"~"ny~lvi
mento capitalista que estamos vivendo, e a '~crise" que-lhe l peculiar essa desregulag~m dos modos de ~ep::1iot~zt!~~9.);q~ial - e~ge, entre' 'outras
coisas, novos instru~entos de ana1j.~e 4o__ d~~~jo.
-",.
Sinto que tua viagem deu certo, pois essas tematicas foram discutidas de tudo quanto e jeito e em rela~ao as mais diversas situa~6es: isso
propiciou coisas do tipo aglutina~6es, confrontos, projetos coletivos, elabora~ao de processos, etc. Mas, ao mesmo tempo, sei la se isso quer dizer
que alga "deu certo". E impossivel prever a efeito de urn encontro, por
mais revitalizante que ele seja no momento em que esta acontecendo.
Guattari - Concordo. A meu ver, ha necessariamente uma defasagem
entre a apreensao imediata que se pode ter de uma interven~ao direta
no campo, e 0 que pede set ulteriermente, 0 que eu chamaria de sua
"eficiencia semiotica". Sao conjuntos que nao caincidem. Se eles conseguem se cruzar, melbar. Mas e possivel que a eficiencia semiotica venha
nao daquilo que voce esta pensando, e sim de uma frase, de urn enuncidado que vai repercutir justamente no campo das singularidades. 0 que
me comoveu muito foi quando a Yone, num contexto de acolhida caIorosa de grupo, me levon para urn canto e me disse: "Felix, voce £alou
algo que me transtornou, que me trouxe realmente alguma coisa. Li, em
sua entrevista ao Folhetim, que voce considera que ha sempre urn fundo
totalmente incomunicavel naquilo que acontece entre as pessaas". Foi isso
que chamou a aten~ao dela. Foi nisso que ela se ligou. E um pouca para-
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doxal, pois a gente vern para comunicar, agitar ideias, movimentar a revolu,ao molecular, e al alguem chega e diz: "ab, entao ha algo .. , um
limiar para a!em das significa,lies ... ". E por isso que a gente niio pode
ter a pretensiio de transmitir mensagens, Meias: h!J sempre tambem uma
especie de limiar a-significante, uma especie de retariia de apreensiio que
e da ardem da afeta, da ardem da interragariia muda. E isso tambem
pode ter uma efici~ncia semi6tica, eventualmente ate maior que 0 fato
de a gente catalizar ideias, tomadas de decisao do tipo "vamos fazer radios
Iivres", "vamos fazer urn grande encontro alternativo latino-americana" e
isso e aquilo. Tudo bem, pode ate ser, mas me parece necessario sublinhar a exist~ncia dessas duas dimensoes. Supor que a unica dimensao de
efici~ncia e da natureza das rela~oes de grupo, das indu,lies de ideias,
etc., e urn tanto suspeito, e desconhecer a existencia de uma outra: a
dimensao de algo que prefiro nem chamar de conhecimento, algo que e
mais da natureza de uma apreensao, de urn agenciamento, da inven<;ao
de uma realidade singular. Em todo caso, ha nessa passagem a inven,ao
de urna realidade que para mim permanecera singular, gra~as a voc~ e a
todos os nossos amigos, e que, eventualmente, para algumas pessoas, tam·
bem marcara pontos de singulariza,ao. Quero dizer que para mim nao
se trata de urna viagem de militancia, de propaganda. E justamente por
isso que minba atitude em rela,ao a mldia e sempre muito amblgua.

Suely Rolnik - na mesma forma que e ambigua a tua rela,ao com as
plateias universitarias ou com qualquer situa,ao mundana. Acho que 0
que te incomoda nessas ocasilies e uma demanda de que voc~ ocupe 0
lugar do "doutor estrangeiro" que veio trazer a Ultima palavra de Paris,
a palavra de ordem do dia. Ou entao, de que voc~ nao ocupe esse lugar,
como se voce quisesse faze-Io (houve situa~lies em que voce cheguu a
ser muito agredido por causa disso). No £Undo da na mesma: trata-se,
nos dois casos, de uma demanda de coloniza~ao cultural, uma necessidade
de te fixar nesse papel. Sempre que isso acontecia voce tentava desertar
esse lugar, insistindo com as pessoas para que eIas se colocassem, contassem suas experiencias, formulassem suas questoes. Voce queria era conversar . ..
Guattari I'
'..'

E

0

minimo que se pode exigir.

Suely Rolnik - As vezes nao tinba jeito e voce chegava a fazer birra.
Acho que voce tinba razao: e muito empobrecedor falar em territ6rios
desencarnados. Bem, mas chega de papo. Esta quase na hora de voce embarcar. Antes de a gente se despedir, vOce gostari. de dizer algo sobre
o livro que pretendo organizar com 0 material dessa viagem?
Guattari - Nao. Acho que esse livro e inteiramente teu. Ele me interessa, mas e teu, assim como 0 primeiro e incontestavelmente teu. Ver
minhas ideias trabalhadas e apresentadas daquela forma, a com"ar pelos
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titulos que voc~ inventou, me pareceu um pequeno milagre. A impressao
que tenho e de nao ter escrito nada daquilo. Tradu~ao e produ~ao, e
cria~ao, sobretudo da maneira como voc~ coletou e comentou textos de
diferentes proced~cias, escolhendo cada o~ao semantica, etc. E seme.
lhante ao que acontece com urn musica, que retorna 0 terns de urn cutro
musico para fazer urna outra interpreta~ao. E algo do domlniodos em·
prestimos. .. V~ tomou emprestados textos meus para fazer um texto
que e teu. Quanto a este ten novo livro - que j<l nem tem mais nada
a ver com uma coletanea traduzida e comentada - ele para mim sera
urna surpresa total ...
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VIII
A viagem de Guattari ao Brasil
segundo ele mesmo

Conversa informal em Sio Paulo, 19 de setembro de 1982:

p........ta -

Equal e teu desejo em

rela~io

ao Brasil?

Guattari - Creio que e set um pouco ouvido, ser ouvido como acho
que nunca poderei ~-Io na Fran~a e na Europa em geral. Mas minha
resposta nio esra completa. Esrou aqui tambem porque gostaria de tentar
eriar para mim um territ6rio no Brasil, no qual pudessem se reunir dimensDes de mim mesmo que sempre estiveram separadas no meu modo
de funcionamento na Europa.
p........ta -

Que dimensiies?

Guattari - Particularmente, dimensiies de eserita, mas nio s6, dimensiies
de toda especie.
·.''

p........ta - N6s percebemos um certo movimento de interesse pelo Brasil,
pot parte de alguns franceses que pertencem a intelligentzia - Roustang,
De Certeau, Jacques Alain Miller, Castoriadis, Piera Aulagnier. voce poderia dizer algo sobre 0 significado disso?
Guattari - Nio sci.
p........ta - Isso acontece em rela~o a toda a America Latina. Sera a
lingua?
Guattari - Essa e a grande perspectiva de Lang, com seu projeto sobre
as culturas Iatinas. Talvez 0 que haja por ttlls disso seja efetivamente a
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inven~o, as muta~lies de universos da America Latina. A America Latina
e, sem duvida, 0 continente que ao mesmo tempo decolou, do ponto de
vista dos fluxos capitalfsticos - 0 Brasil, por exemplo, ja e uma grande
potencia industrial mundial ...

Pergu'nta -

Periferica ...

Guattari - Ah nio! Nao creio. Em todo caso, cada vez menos. E ao
lado disso, e um pais onde ha, nao sei ao certo, uns 80 ou 100 miIhlies
de sujeitos numa miseria atroz, num total subdesenvolvimento. Assim, a
America Latina me parece ser 0 Unico lugar onde certas problematicas
estao sendo conjugadas. A America Latina e ao mesmo tempo a Africa,
a Asia e a Europa.

•
Tive a sorte, reaImente, de viajar muito nesses Ultimos anos - estive muitas vezes no }apao, no Mexico, nos Estados Uuidos e, recente·
mente, na Polilnia. Essas viagens tem para mim urna fun~ao muito im·
portante, que e tentar apreender como as problematicas sociais relativas
aquilo que eu chamo de "forma~lies do inconsciente" sao captadas e arti·
cuIadas, ou simplesmente ignoradas. A maneira como aquilo que chamo
de CMI projeta seus impasses nas diferentes situa~oes e muito diversa.
Considero que a pr6pria natureza dessa crise mundial que atravessa 0 con·
junto das sociedades coloca por toda parte 0 mesmo tipo de problematica,
mas nao necessariamente, 0 mesmo ripo de questoes. 0 que me interessa
nas viagens nao e ter uma posi~ao universitaria ou dogmatica, mas jus.
tamente tentar conhecer 0 modo como isso que me parece ser uma problematica geral da crise munclial e apreenclida, semiotizada, cartografada
nos diferentes contextos.

o

•

que me interessa conhecer aqui sao os tra~os c1istintivos das c1i.
ferentes experiencias altemativas que estio sendo desenvolvidas e tambem
as Iinhas de fuga eventuais, as Iinhas de posslve! que estariam sendo
desencadeadas por esses pracessos, a meclio prazo.

•

Sempre considero urna circunstancia privilegiada poder conversat com
interlocutores reais, em cujas problematicas nos da vontade de mergnlhar.
algo da natureza de pracessos, nos quais 0 que se produz nao e urna
11 Arepeti~ao de ideias e sim uma vontade de criar, de mudar a ordem do
VI pensamento, mudar os afetos - e por que nao, mudar a reaIidade social
X . que nos cerca. Nao acho que en esteja sendo muito exigente. Estou simplesmente propondo que tentemos jogar esse jogo ever se conseguimos
pilr para funcionar urna maquininha de comUllica~o; -suscetlvel de nos
fazer avan~ar em nossas respectivas problematicas.

:e
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•
Nio daria um curso magistral ou uma conferencia academica, primeiro porque nso g08tO e segundo porque, para mim, a Unica maneira

de entrar num processo dial~tico de compreensio ~ proceder sempre atrav~s daquilo que chamo de "agenciamento coletivo de enuncia~io". E uma
tara dos sistemas de congressos e col6quios tradicionais fazer com que
as pessoas falem a partir de textos escritos. lsso faz com que as interven<;i5es orais estejam inteiramente calcadas na escrita, perdendo-se com
isso todos os meios de informa~io e comunica~io que se operam atrav~s
de elementos outros que nio os da escrita. Exatamente esse tipo de elemento pode ser insubstitulvel num debate, como tem acontecido nas discussOcS que eu e Suely tivemos com diferentes grupos desde que cbeguei
aO Brasil. E algo que nio ~ apenas do dominio de uma transmissio de
informa~o. E um sentimento de captar 0 que sio os ritmos proprios,
as sensibilidades particulares, captar 0 impaero produzido por um detetminado tipo de problema em certos grupos de pessoas, em certas situa~Ocs, captar a maneira como a gente ~ atraldo numa dire~io, repelido
numa outra, etc. Na verdade, para mim trata-se de urn debate em vinte,
trinta partes, 0 qual vai se sucedendo atrav~s desta viagem pelo Brasil.

•
Ha dois roteiros posslveis: eu poderia fazer uma conferencia nos devidos termos, e depois haveria questOcs, algomas polidas, outras agressivas. Em todo 0 caso, 56 haveria investimento de afetos saclomasoquistas,
o mais dassico nesse tipo de situa~o. Sou professor, estou cbegando da
Europa, tenho meios para me deslocar e venho encber 0 saco de voces.
Algons de voces ficariam me olhando como uma esp~cie de imagem de
mfdia; Dutros, em pequenfssima minoria, poderiam estar me usanda como

urna figura servindo para uma esp~cie de saco de pancada imaginario. Mas
parece que outro foi 0 roteiro que se tra~ou aqui. lndependentemente do
fato de 0 debate nio ter sido feito numa esp~ie de progressio milagrosa,
houve a cria~io de urn clima de expressio. Houve tamb~m provavelmente
ensinamentos que trabalharei por exemplo esta noite num sonho ou daqui
a dais meses em Dutra coisa.

•
Mesa-redonda no leBA, Salvador, 13 de setembro de 1982:
Pergonta - Ja que 0 tema ~ desejo, estou querendo que 0 senhor, no
momento em que for expor, explique urn pouen a questio do desejo de
estar oa mesa.

Guattari -

0 que voce esta me pedindo exige urn exerdcio de alta aero-

bacia. Mesmo assim, estoll a fim de me jogar nisso com todos as riscos

que implica. Eu ontem, chegando a Salvador, nio queria fazer conferencia
de jeito nenhum, mas resolvi faze-Io porque senio colocaria os amigos
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que organizaram essas duas reuni6es, a de ontem e a de hoje, numa situaE verdade que existe 0 costume de colocar os conferencisraa esrrangeiros no meio de uma arena e faze-los falar como numa tourada. E esse tipo de coisa nao estava totalmenre exclufda na reuniao de
ontem. Em alguns momentos da discussao senti que havia uma vontade
nao tanto de cortar 0 conferencista em pedacinhos, mas de peg'-Io com
pin~s, como se se tratasse de um estranho inseto recem-cbegado da Europa. '
Pode ate haver um prazer coletivo nisso, mas eu nao gostatia de me prestar a esse tipo de prazer.
980 embara~sa.

"

Esse e um primeiro e1emento de resposta. 0 segundo e 0 fato de
que Suely, em cartas e te1efonemas, me cfu:ia que seria bom eu vir ao Brasil
agora, nao s6 porque a coleticea de' textos meus que e1a organizou tinha
sido publicada hi uns meses e estava suscitando quest6es que valeria
a pena discutir, mas sobretudo porque 0 momento era de intensa
agita~o politica, cultural e social. Conhecendo a Sue1y hi muito tempo, eu sabia que, se ela estava insistindo, e porque eu tinha que
vir mesmo. Entao ela montou um esquema de convite universitario
para poder financiar a viagem, mas fiquei agoniado com 0 programa de
confer~ncias e coisas desse tipo que esse convire implicava. Ai, pedi a
Sue1y que fizessemos s6 os encontros que ela estava organizando com os
gropos, movimentos, minoriss, trabalhos comunitarios, etc., e que deixassemos de lado os compromissos acad~micos: eu pr6prio pagaria minha
viagem ate 0 Brasil. Assim fizemos e, para minha surpresa, chegando aqui,
a coisa tomou propor,6es muito alem do que eu esperava. Fui literalmente
capturado por gropos de toda especie. Sue1y tinha organizado enconrros
com escolas alternativas, movimentos gays e feministas de varias tend~n
cias, gente interessada em montar radios livres, varios gropos de experi~n
cias altemativas em psiquiatria (inclusive reuni6es com a Rede em alguns
estados), gropos do PT preocupados com a questao da autonomia, etc. Ate
uma confer~ncia num ambiente acad~mico superaustero - um enorme salao
em uma universidade do Rio, com a fotografia de todos os reirores numa
parede, foi ocasiao para uma reuniao apaixonante com pessoas dos mais
variados meios. E nesse pique que chegamos a Bahia, onde sentimos que
havia uma situa~ao diferente em rela,ao a agita~ao que percebo estar
ocorrendo no Rio e em Sao Paulo. Entao, meu desejo e tentar compreender melbor, junto com voc~s, 0 sentido dessa defasagem.

•
Depois de uma reuniao com algumas pre-escolas alternativas Suely
comentava que estava impressionada com 0 fato de a tal reuniao ter desencadeado a formaliza,ao de um movimento dessas escolas. Onde isso
se situa? E evidente que as coisas nao se passam assim. A reuniiio pode
ate ter sido um fato cataIizador, mas isso e totalmente acidenta!. Esse
e1emento catalizador podia tambem nao ter sido esse enconrro, esse diaIogo, mas qualquer ourra coisa. De todo modo,. outros elementos foram ne-

.301

cessarios para desencadear isso: uma certa economia agindo ao nfvel de
urn questionamento geral das economias estratificadas, dos maquinismos
abstratos que dirigem, na ordem social atual, as rela~oes entre a trabalbo
e 0 lazer, entre a pedagogia, as crian~as e os adultos; toda essa movimenta~ao eleitoral que funciona independentemente do meu discurso; e tern
tambem 0 fato, indispenS8vel, que grupos tivessem me procurado com sellS
rituais e seus problel)1as. Bern, entao e verdade que ha urn efeito, mas,
se DaO quisermos ser paran6icos, nao podemos ignorar certas condi~5es
criadoras de possibilidades de mudan~a e que podem desaparecer. Pode
muito bern s~r que eu volte ao Brasil daqui a uns seis meses dizendo
exatamente ~~s mesmas coisas, nas mesmas situa~5es e que esse discurso
seja totalmente rejeitado, porque as campos de efetua~ao podem ja nao
ser os mesmos, e podern estar em jogo outros tipos de registro semi6tico .

•
Entrevista a Sonia Goldfeder, Sao Paulo, 31 de agosto de 1982:
Sonia Goldfeder -

Quem e Felix Guattari?

Guattari - Eu sou frances, trabalho ha muito tempo no campo da psiquiatria, sou psicanalista e administro uma clinica psiquiatrica a 120 km
.de Paris. Nao rrabalho na Universidade e, alias, nao gosto, nem tenho
voca~ao para isso. Desde a adolescencia, me interessei por movimentos
sociais, por movimentos reivindicat6rios. Eu sempre continuei interessado
nissa, a que pode ser urn tra~o de infantilidade, de imaturidade, pais geralmente estas coisas param com uma certa idade.
Sonia Goldfeder - Vamos falar urn pouco do que voce esta chamando
de "tua infantilidade", desta necessidade que voce tern de atuar em varios
setores, em varios lugares ao mesrno tempo?

!"

Cuattari - Primeiro, eu fa~ isro porque posso. Nem todo mundo tern
essa sorte. Ha muita gente plantada feito cogumelo, feito atvore num
terreno, sem poder se mexer. Eu tenbo a sotte de poder aproveitar todo
tipo de ocasiao, de viajar. E nao abro maO disto. Uma coisa e it a urn
pais e fazer uma serie de conferencias (e como it ao Clube Mediterranee:
fazer uma viagem sem sair do lugar); outra coisa e fazer a que fa~o:
ir a todo tipo de encontro. Eu jamais irei falar numa Universidade na
Fran~a (rambem, eles nao me pedem). Deleuze, par exemplo, esta plantado, amarrado como uma cabra a universidade. Voce esta amarrada a
~~ jomal.
&nia Goldfeder ~~ra viajar tanto?

E La Borde? Como e que voce faz com seu trabaIho,

Guattari - Eu estou amarrado a La Borde, mas com urna corda e"tre·
mamente leve, elastica, que me permite sair, viajar. Nao e nem rnesrno
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uma resposta racional que posso' dar a sua pergunta: para mint, e uma
questao de afeto, de desejo, de fazer coisas que me interessam e de niio
fazer coisas que niio me interessam. Quando os grupos de comunidades alternativas de psiquiatria do sudeste me pedem para ir a Nlmes - ali'" eles
niio me pedem, eles me convocam - ou um grupo de radio !ivre me
pede para fazer algo, ou os amigos de Lausanne (que estiio hoje so£rendo
um processo), me chamam, me parece absolutamente natural que eu com·
p~a. Para mint isso e claro, eles siio da minha familia ...

Sonia Goldfeder -

Como

voc~

e visto pelos intelectuais franceses?

Guattari - Quando eu tenho oportunidade de vir 11'0 Brasil ou a outros
palses, ha um diMogo que se instaura. Estamos numa realidade em que
as pequenas coisas que eu e Deleuze fizemos t~m um grande efeito. As
pessoas niio concordam necessariamente com 0 que £alamos, mas sempre
se desencadeia uma discussiio. Os £ranceses niio estiio nem at Niio ha ne·
nhuma vida nesse nlveI. N6s niio somos nem sequer criticados. 0 meio
intelectual £ranc~s e de uma pretensiio monstruosa. Eles se acreditam 0
centro do Mundo. A Fran~a 6 uma espCcie de pals narcfsico, onde se passa
cada vez menos coisas. ~ uma espCcie de Sui~a miseraveI. ~ inconcebiveI
que eu £a~a iii um debate como fiz, por exemplo, no PT na semanII'
passada.

Sonia Goldfeder -

Como esta a tua

atua~o

junto

11'0

govemo Mitterrand?

Guattari - Eu participo de um grupo de pesquisas que estli tentando
definir wD novo modo de financiamento para a pesquisa nas ci~cias
socials. Estamos tentando crlar caminhos novos para 0 desenvolvimento
do que chamamos de "3~ setor", 0 setor associativo (tudo 0 que niio e
nem Estado, nem capitalismo privado, nem cooperativas). E£etivamente,
tenho amigos no poder atual, 0 que niio quer dizer que eu seja'sociaIista.
Se eu fosse aderir a um partido hoje seria 0 PT e niio 0 Partido Socia!ista Franc&.

•
Conversa informal, Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1982:
Partindo da tua conc~o do analftico,
anaIftica a rua viagem, ou alguns momentos dela?

Pergunta -

v~

considerma

Guattari - Ha uma viagem perfeitamente determinlivel que se faz pela
companhia Air France e a companhia Varig; em princfpio devo estar em
Paris, na data prevista se tudo correr hem. Mas essa trajet6ria nas coordenadas do es~ e do tempo passou 11'0 !ado de certos agenciamentos:
Iigou.se a alguns, porem sem Iigar.se efetivamente, por niio ter encontrado
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os meios de discernibilizaJ;ao 69, ou entao ligou-se mas tera urn efeito retardado, etc.; encbntrou outros agenciamentos para as quais desencadeou
urn sistema processual; outros ainda ela, literalmente, inventou com todas
as retroa~5es que existem, pois nao ha agenciamentos alojados como objetos em armarios espa~o-temporais. Portanto, nao cabe dizer que uma viagem e analitica. Podemos, isto sim, considerar que fomos tornados, Suely
e eu, nas adjacencias desse processo, perdemos au evitamos alguns processos analfticos, alguns processos de agenciamento... Ao mesmo tempo,
temos a impressao de que talvez tenha havido urn processo que tera mudado a1guma coisa em algum lugar, nos modos de semiotiza~ao individual
e coletiva. Mas e 0 proprio processo que dira. Por exemplo, pode ser
que 0 processo did ° seguinte: "nao e nada disso, voces sao inteiramente
delirantes, voces viveram essa viagem em exaltacao, voces mexeram os
cens e a terra, voces acreditaram que mudaram alguma coisa, que voces
descobriram ao mesmo tempo a Am~rica e 0 PT, e voc~s nao descobriram
coisa nenhuma». E bem possive! que seja assim, mas quem e que pode
garantir? Eu contestaria qualquer pessoa que dissesse isso, a come~ar por
mim mesmo. a que e que se pode saber a respeito?

Podemos generalizar isso para a analise: quando voc~ intervem, quando voc~ diz algo, ou quando voc~ nao diz nada, voc~ se coloca em posi~ao de interpreta~ao, mas e obvio que voc~ nao tem garantia alguma
de que tua interven~ao tenha uma validade qualquer. Voc~ 0 sabera, even·
tualmente, no proprio pracesso, naquilo que acontecera depois. Nao ha
valida~ao alguma ao nive! de urn corpus de enunciados significantes a
partir do qual posso estar segura de que tenho dito a palavra certa, no
momento exato. Alias, tenho a certeza de que minha atitude com as pessoas aqui, nas conversas, nas relacoes que estabeleci, foi em alguns momentos paralisante, inibidora do ponto de vista molecular, e e importante
tentar detectar isso. Penso (e espero) que nao tenha acontecido apenas
isso, mas novamente, s6 a tempo dira. Nio creio, repito, haver sistema
de garantia nesse campo, e sim uma precariedade radical e constante.

•
Em mareria de indios, metropolitanos ou tupiniquins, os paises europeus sao muito subdesenvolvidos. E claro que sempre da para se reassegurar, dizendo que a Historia nao e linear e que se pode esperar rupturas
brutais. Estoll convencido disso, sobretudo se voces continuarem nesse
ritmo em que estao engajados nesta especie de transforma~ao no Brasil,
talvez voei!s acabem nos enviando 0 elevador das revolu~oes moleculares.

69. Termo que Guattari toma emprestado a uma area de cornputa~io - a "'intelig!ncla artificialvoltada para a reprodu~io das estrategias humanss. Na computa¢io, a discemibUiza~io designa
reconhecirnento de padri'ies. Guattari utiliza
termo para designar
ttabalho semi6tico de apreensao
~e tra~ discursivos proprios a uma materia de expressio.
-

°

°

°
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IX
A viagem de Guattari
segundo os brasileiros

Reuniiio com feministas e homossexuais na sede da "A~iio Usbico-Feminista», Siio Paulo, 2 de setembro de 1982:
Maria Tereza Aaron ("Teea") - Guattari me da a impressiio de ser uma
especie de cometa.
Suely Rolnik - Urn "devir cometa».
Maria Tereza Aaron ("Teea") - E isso mesmo, urn devir cometa. Num
momento, eIe fica urn poueo na Palonia; noutro, ja esta no ]apao; noutro,
ainda, de e franc~s, terapeuta de uma clinica no campo, autor que lemos
muito aqui e que e traduzido ate em japon~s.
Suely Rolnik - Em outro momento ainda ele hospedn os aut6nomos itaIianos em seu apartamento de Paris, enquanto na cozinha emite-se a Radio
Tomate, e na sala de toca Chopin a quatro miios, com algum amigo americano, por exemplo ...

•
Mesa-Redonda na Folha de sao Paulo, 3 de setembro de 1982:
Jose Miguel Wisnik - Quando leio 0 que Guattari escreve - por exem·
plo, na Revolu~ao Molecular - ou quando ou~o 0 que, de vem dizendo
aqui, me sinto diante de urn discurso que tern a1go de profetico, embora
totalmente dessacralizado, e niio comprometido com uma figura de profeta.
Quando de fala da revolu~iio molecular, refere-se a urn processo de
agigantamento do capital que se expandiu a partir da Europa e foi pra-
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ticamente envolvendo 0 planela, dominando e se insinuando na vida de
todos os seres humanos. Esse processo, agora, pareee ter dado a volta e
mordido a pr6pria cauda: c! como se a Europa, hoje, esrivesse recebendo
de certo modo as sobras, 0 ricochete, a contracarga do que e!a lan~ou
para 0 mundo. Na Europa, hoje, coloea-se a questao do ernoeenrrismo:
como centro de um mundo que esta se descentrando, e!a discute fundamentalmente as questaes suscitadas pe!o descenrramento a nivel mundial.
a que estou chamando de descentramento c! 0 fato de que 0 poder assume
propor~aes gigantescas, espalhando-se por toda parte, e, ao mesmo tempo,
se miniaturiza em cada urn dos seus focos. Entao, c! curioso que venha
sobretudo da Franc;a, centro do pensamento europeu, a reflexao aeerca
desse processo. Dessa reflexao fax parte a viagem de Guattari ao Brasil,
neste momenta, e sen interesse em ver 0 que esta acontecendo aqui. Issa
certamente vai inHerir sobre sua teoria e sua pdrica na Fran~a.

a que da ao diagn6srico de Guattari uma dimensao profc!tica c!, acho,
o fato de e!e considerar que, na medida em que 0 capital se expandiu a
esse ponto (dominando todas as re!a~Oes sociais e os processos materiais
e subjerivos, mobilizando -recursos cibernc!ricos e a mais soHsticada tecno-logia, se capilarizando e estando por toda parte), essa expansao tornou 0
capital ambivalente: e!e c!, ao mesmo tempo, extre-mlilllente poderosoe
extremamente fragi!. ]';sse proeesso, que envolve os meios de comunica~ao
de massa a nive! mundial, fax de cada indivlduo, desde 0 nascimento,
urn produtor/consumidor - cujo desejo devera estar inteiramente captu~ado pe!o _.Pl:9&esSO de produ~ao ...::. e ao -mesmo tempo, contriditor;amente, esse processo -desencadeia muta~aes e prolifera~es moleculares. Acho curiosa, criativo, estimulante que as caisas que estamos vivendo no Brasil, neste momento, estejam tomadas neste ripo de processo:
urn proeesso de domina~ao global que, ao mesmo tempo, pode desencadear urna reversao dessa maquinaria toda. a fato de isso poder aconteeer
ou nao, de esses fluxos de desejo acabare;;;- -se precipitando e se unind~"
na dire~ao de uma verdadeira ruptura com 0 sistema desp6rico instafado
no pals c! urna indaga~ao que fica emaberto. Me parece que a coisa para
a qU41 £U<1!tarLchama a atenfao e que nao se trata de perguntar se isso
pode ou nao aeontecer mas apostar nisso, apostar na possibilidade de 0
deseio emergir e reoerter essai--ieliifoeiae pode~'- - - -.--

•
Discussao em torno de trabalbos com comunidades de periferia, Olinda,
16 de setembro de 1982:
Comentario - Acho muito interessante a presen~ de Guattari aqui. Esta
funcionando como urn facilitador de discussao de determinadas questOes
que sao fundamentais e que, no entanto, tern sido vividas de maneira
isolada. Aqui em Olinda c! a primeira vez que todos os grupos - de
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muIheres, de homossexuais, de negros, de trabalho com comunidades, de
literatura independente, etc. - se retinem. 0 que me ficou do encontro
de ontem e a constata~ao de que a questao da micropolitica esta latente,
esta explodindo e vern sendo discutida, mesmo que nao S$ com a mesma
conceitua~ao. 0 que mais me fascina e 0 fato de ela estar sendo discutida
naOJiQ eqtre Qsgtupos minoritlirios, e sim-~umterrit6':io m;;Iio ln~~
amplo, territ6ri., daquilo
que se costuma chamar
de "movimento popular".
- ....
- _.-----'
"'-.

.---..

--"

..

..

..

•
Mesa-redonda na Folha de sao Paulo, 3 de setembro de 1982:
Arlindo Machado - Acho que 0 papel de Guattari entre n6s e fundamentalmente de interven~o. A maior parte dos debates que ele tern provocado permitem ou estimulam urn maior conhecimento, urn aprofundamento da questao das muta~6es que a sociedade brasHeira esta produzindo
neste momento.

•
Confer~ncia

na PUC, Sao Paulo, 30 de agosto de 1982:

Comentlirio - Acho que 0 interesse de quase todo 0 mundo aqui e que
Guattari fale urn pouco sobre 0 trilnsito que ele faz do te6rico univerS1tario ao praticante de politica.

o

que tenho notado e que sua pr6pria postura nos enconttos, debates e conferencias e esse transito em ato, mesmo que nio se toque
nesse assunto.

•
Conversa informal, Sao Paulo, 8 de setembro de 1982:
Pergunta - No trabalho que voc~ e Gilles Deleuze fazem M uma coisa
que me irrita urn pouco: voc~s sempre se colocam como quem elabora
uma especie de filosofia... na~ sei bern se anti-sist~mica ou a-sist~mica.
Em alguns momentos tenho a impressao de que ela e na verdade a-sist~mica isto e, na~ ha nenhum empreendimento de totaliza~ao, mesmo
porque a totaliza~ao seria ate imposslvel. Em outros momentos tenho
mais a impressao de que se trata de urn anti-sistemismo, uma anti-sistematiza~ao, mas que ainda assim e tHosofia. Nao sei se voce esta entendendo: 0 que quero dizer e que, efetivamente, ha urna especie de liquida~ao da dialetica. Voc~s dizem: "a dialetica nao nos permite mais pensar ou, s6 nos permite pensar por imagens - e exatamente esse pensamento por imagem que e preciso superar". Mas tenho a impressiio de
que, apesar disso, a dialetica se reintroduz de vez ern quando e acaba-se
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fazendo uma esp~eie de antl-slstemismo (0 que seria a avesso de urn
sistema)
e continuamos no sistema.
Guattari
Sabre esse ponto, particu1atmente, nao posso responder pot
duas pessoas. Ha dais tipos de funeionamento de desejo, muito diferentes
um do outro, nesse processo de escrita com Deleuze. Deleoze ~ um fil6sofa, eu nao sou fil6sofo. Eu manto sinais referenciais, eu ensaio golpes
como quem tenta dar golpes em baocos - eu me avent1Iro em mariobras
de expressao num determinado contexto, numa determinada situa~ao. Depais, abandono tudo isso e vou fazer outra coisa. Ha com certeza um
desejo filos6fico em Gilles, que nao se inscreve absolutamente na tradi~ao da hist6ria da filosofia, mas que participa de um territ6rio filos6fico
- em todo caso, as fil6sofos sao da familia de Deleoze, e naO da minha.
Entao, creio que esse aspecto de anti-sistemismo sistematico - se ~ que
entendi direito - ~ aotes um fato de escrita, um fato de cria~o:essa
dimensao quase de obra de arte que a traballio com Deleuze sempre ganha.
Portaoto, em Ultima instancia, tenho vontade de te dizer que essa questao
nao me diz respeito. Nao sei se tua irrita~ao ·continua ...
Pergunta - Acho que, de certo modo, sim. Porque essa questao que eu
te coloco toca em alga que me desnorteia muito e, em alguns momentos,
tenho a impressao de que na verdade ~ uma hist6ria de loucos: refira-me
a uma certa maneira de apropria~o - que a meu ver esta implicita no
traballio de voces - que ~ receber essa filosofia (em todo a caso, isso
que voces fazem) como uma esp~cie de modele>, um modelo a ser seguido,
com SUBS instrm;oes de usa, etc. Bern, entaa a questiio que me colocD
passa exatamente por ai: sera que a simples fato de adotar a trabalho de
voces como modelo ja nao significa recair num tr~o hegeliaoo, sem salda?

,

.'

Guattari - voce sabe de antemao que vou responder que nao, mas suponho que isso nao basta, pais se voce coloca a questao ~ porque nao
pade se contentar com essa resposta. EntaD, de novo, vou responder por
mim. Tenho que te dizer alga que talvez seja mais do que uma nega~ao
formal: ~ que eu nao suporto reler um texto que escrevi seja sozinho,
seja com Deleuze. Ontem mesmo me aconteceu uma aventura desagradabillssima: algu~m lia para mim um projeto de pesquisa recheado de frases, ideias, expressoes, caisas que eu tinha escrito hi uns dez au viote
anos e isso me provocou um mal-estar tetrivel. Esse tipo de coisa me
enche a saco, me escaodaliza de certa maoeira. E s6 isso que posso te
dizer. Entao, vejo muito bem que ha, efetivamente, nao s6 a risco mas,
em parte, a realidade mesmo de uma a~ao modelizadora como essa que
voce esta denundando, mas e assim que eu reajo .. .
Pergunta - Exato. A impressao que tenho ~ que nao se pode refazer
Capitalismo e Esquizolrenia, porque ~ um processo de voces, uma abordagem que ~ ile voces dais, e que nao pode ser retomada tal qual para
ser aplicada em outro lugar. E uma espooe de itinerario singular, se ~
que se pode falar assim.
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Guattarl - Sem querer fazer compara~s, nao se pode reviver os irmaos
Karamazov. Penso que uma obra - que nao pode ser chamada de filos6fica, sinda que nao me incomode em nada que a chame de filos6fica nao pode ser repetida. Ela nao pode ser repetida nao s6 em seu movimento
geral - que a situa numa certa encruziIhada, num certo phylum hist6rico - mas inclusive em seu detalhe. Quero dizer que ninguem repete a
mestria da mao de um Picasso, de um Chagall, de um Pollock - se nao
seria fOcil retomar, por exemplo, as pinceladas de Pollock, pois e1e foi
filmado e, no filme, mostram-se certas etapas de seu metodo de trabalho.
Mas por que isso nao e posslvel? Porque esse movimento geral, essas
pinceladas, pertencem a agendamentos que ultrapassam totalmente a drCUDscri,ao de um ato de cria,ao. 0 agendamento de cria,ao de um tra·
balho filos6fico, de um trabalho art/stico, depende de um clima, de uma
escuta potendal, de uma linguagem ambiente, depende, enfim, de 50.000
coisas que nao sao reproduzlveis, nao mais do que a Comuna de Paris
ou Maio de 68 ...

•
Entrevista a Laymert Garda dos Santos, Sao Paulo, 8 de setembro de
1982:
Laymert Garcia dos Santos - Hi uma questao que eu gostari.. de coloear.
Isso que voe~ v~ no Brasil como uma espeeie de esperan,", eu vejo, ao
contrario, como uma especie de horror. Refiro-me ao fato de as diferentes componentes do povo nao terem sido sinda totalmente integradas ao
capitalismo, 0 que faz com que as diferen,as sejam muiro fortes e nao
estejam sinda totalmente homogeneizadas; coisa que ja nao acontece, por
exemplo, na Fran,a (0 que da para constatar muito bem na arte enos
movimentos de cria,ao). Viver no Brasil e uma especie de horror. Por
exemplo, quando fiz 0 texto para falar no debate da Folha, tentel coloear
no papel algo que sinto desde que voltei ao Brasil: uma especie de
mal-estar muito forte e que me irrita 0 tempo todo, me impedindo de
viver neste pals. 1i essa coisa que chamel, naquele dia, de as pessoas. No
Brasil, a gente e obrigada a ser pessoa, enquanto que, na Fran,a, a gente
e totalmente an6uimo em rela,ao a esta individualidade abstrata. Isso faz
com que teu discurso, na Fran,a, possa ser trabalhado - nao digo que
a gente possa se reconhecer nele, a questao nao e essa. Enquanto que,
aqui, nao se pode trabalhar teu discurso da mesma maneisa, e isso, ao
mesmo tempo, que nosso destino e 0 de nos tornarmos industrializados.
E no dia em que estivermos inteisamente industrializados, seremos semiotizados pelo capitalismo - como v~s dizem - , mas tudo continuara
como esta. Creio que e assim, e cada vez mais. E nao ha mais volta.
Por isso nao entendo onde voe~s enxergam charme nesses movimentos cujo
futuro sera necessariamente a individualidade abstrata capitalistica. Nao
sci se voe~ esra entendendo 0 que quero dizer... isso tudo e bastante
confuso para mim... mas, ao mesmo tempo, a diferen,a e tao clara ...
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Guattari - 0 Brasil nao e 0 Camboja. Nao e uma pequena entidade
territorial e humana, cercada, isolada, totaImente prisioneira das grandes
rela,5es de for,a internacionais. 0 Brasil e para mim aquilo que os economistas chamam de urn "grande mercado". E e a partir de grandes mercados como esse que se desenvolveu urn novo tipo de entidade, chamado
de Estados Unidos, Uniao Sovietiea, etc. Algo que se constitui em terreno
de op,ao para os fluxos capitalfstieos, muito mais do que a velha Espanha, por exemplo. Entao isso ja aconteceu. Essa preponderancia dos fluxos
capitaHsticos e do inconsciente capitalfstico jli aconteceu. ]a aconteceu essa
muta,ao. Entendo muito bern que voce fale de zonas residuais, zonas de
resistencia, etc. - 6timo, apaixonante. Mas, para mim, as pessoas que
pratieam 0 Candomble, participam integralmente dos fluxos capitalfstieos,
mesmo que haja toda especie de ressurgimentos, de reinven0;5es, de religi5es de origem afrieana.
A partir dai, se voce considera 0 que se passa nos sistemas devastados pelo modo de produ,ao da subjetividade capitalfstica - a come,ar
pelos Estados Unidos - , e evidente que essa vitalidade da economia de
desejo se encontra antes de mais nada entre as negros, as portorrique·
nhos, as chicanos, etc. E nao ha urn destino de esmagamento pais, ao
contrario, na pr6pria razao da difusao dos sistemas maqufnicos de toda
natureza, eles inventam e conjugam instrumentos, carpos, clados de expressao, urn certo tipo de afetividade, de rela,5es humanas, com 0 maqui.
nismo mais moderno. EntaD, sao eles as verdadeiros inventores da subjetividade dos mutantes nos Estados Unidos. Inclusive os Burroughs, os
Guinsberg, etc., participam de urn "devir negro", de urn "devir portorriquenho", de urn "devir homossexual", etc.

Na minba opiniao, hoje, os verdadeiros Estados Unidos sao justamente 0 Brasil, talvez 0 Mexico ou a Venezuela, que sei eu? Sao as pessoas que fizeram essa muta~ao capitaHstica e que, nem par isso, estao

inteiramente engolfadas num processo de buraco negro em grande escala,
como a UnHio Sovietica. Ainda que, efetivamente, se mudassemos de atica
verfamos que essa problematica deve se encontrar com a mesmi.ssima intensidade - se bern que em entidades territoriais muito mais reduzidas
- nos Estados Unidos, na PoMnia, na Tchecoslovaquia, na Alemanha do
Leste, etc.
Penso urn pouco como Braudel que

0

que ha nao sao bern "cidades

mundo", mas nucIeos produtivos - em todo caso, na produ~ao de subjetividade - nueIeos que sao 0 surgimento de urn processo que, como as
estreIas, nasce e depois se apaga. Pode ser 0 Brasil - talvez eu me en~

gane, e idiota, talvez eu esteja delirando - e depois, daqui a dez ou
quinze anos, pode ser a China, au a fndia, sei Ia eu ...
Em todo caso, parece-me que estao reunidas as condii;oes para que
se desenvolva uma especie de maquina imensa, uma especie de imenso

dclotron de produ,ao de subjetividades mutantes. Penso que tambem

0

310

...

Japio re6ne condi~s como essas e, quanro a mim, em nada me espantaria se, nos proximos anos, eenrros de revolu~o culroral extraordiniria
aparecessem no Japiio.
isso que me interessa. Obj~s ...

:a

Laymert G. dos Santos - Nio tenho neOOoma obj~io, estou inteiramente
de acordo. Mas 000 estou tio eetto de que teu discurso seja ouvido dessa
forma pelss pessoas. Ouvindo teu discurso, vivi momentos em que achava
que eu estava ficando rotalmente doido. Havia oma impossibilidade absoluta de ouvir teu discurso na medida em que se estava fazendo 0 eami000 exatamente inverso: partir em busea da identidade negra, da identidade das mulheres, da identidade homossexual, etc. E, ao mesmo tempo,
as pessoas nio compreendiam que a buses da identidade negra, etc., era
ji (ou ainda) a introdu~io do eapitalismo ...

:a

Guattari exatamente 0 que eu tentei dizer a respeito do ftlme que
vimos ourro dis - 0 Yll Xor()qu~, da Raquel Gerber - havia aquela
menina, extraordinariamente bonita, fluida, de oma riqueza que enearnava
o culro arcaico e que, ao mesmo tempo, dava toda a dinOmiea er6tica do
filme.
efetivamente om personagem mutante; nio e absolutamente um
personagem que existe nas sodedades arcaieas, ou em sistemas tradicionais de funcionamento religioso.

:a

Laymert G. dos Santos - Entio nio sei se voce entendeu 0 que eu quis
dizer. Nio fa~ obj~io algoma a teu discurso, nem ao processo (que e
fascinante): ver como as coisas se pOem a funcionar juntas, e como evoluem. Mas as pessoas entendem isso como oma defesa. Isso que voces
chamam de singularidade e, para e!as, oma especie de volta "para tris",
de busea de identidade, au ate de esperan~ de poder eristali2ar isso, encontrando om instrumento - como 0 elnismo, por exemplo - que seja
neurro e esteja a servi~ do arcafsmo.
Guattari - Gilles Deleuze e eu 000 paramos, hi doze ou quinze anos,
de falar de maquinismos desejantes - e nio e para falar de arcafsmo ...
Repetimos muito que 000 se tratll de oma metMora, mas de oma miquina,
efetivamente, de om phylum maqufnico, etc. Miquina tanto abstrata, quanro concreta, quanto afetiva ou social. Entio, hi, no fundo do que voce
esti dizendo, a ideia de uma cetta insatisfa~o porque nosso discurso 000
estaria sendo ouvido. A questio 000 e a de que 0 diseurso seja ouvido
au 000, a questio e que 0 processo seja decifrado, como se puder balbuciando, discutindo, viajando... A questio e se 0 processo eorresponde a algoma coisa ou 000. Quanto a maneira como as pessoas cartografam sua produ~o culroral, por mim •.•
Talvez esse seja om primeiro myel. Um ourro mvel e que hi, em
esse nucleo opaco, esse nucleo quase trigico, essa hist6ria
de horror... de que voce falava. Mas, de qualquer maneira oma eoisa
e cetta: quando yOU ao Mexico, ao Brasil, e de uma riqueza... enquanto

compenaa~o,
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que na Fran~a - vac~ sabe muilO bern dissa - eIes estaa pauco liganda
para esse tipa de caisa. Sera que isso e uma armadilha nardsica?
Pade ser ...
Laymert G. dos Santos - E, acho que nao e par acasa que pessaas
como Luis Melodia au Julinha Bressane - pessaas que captam tuda isso
- estaa inteiramente isoladas no Brasil. Eu acho que voc~ fez uma especie
de contato "falba", que 0 leva a acreditar que pasi~5es como as de voc~s
passam passar no Brasil... E num certo nivel que eIas padem passar,

e0

e

Divel do "como
interessante 0 que voces prop5em ... ", mas se
olhamos urn pOlleD mais de perto, fica s6 como urn discurso a mais ...

Bern, mas retamanda essa hist6ria de horror, v~-se muita bern que a siesta cada vez mais desesperadara (e vac~ e Deleuze sentem issa)
- (digo sentem, pais se passa aa nivel da intensidade), mas aa mesma
tempo, e verdade que ha alga que faz com que se entreveja passiveis.
No entanta, issa naa quer dizer que tenbamas urn pava atras de n6s.
E como voces proprios dizem, como Klee, corno Artaud: "efetivamente,
falta~nos urn pavo, para que possamos nao cair nesse imensa buraco negro.
E ate a que mais nos falta". Entaa, no funda, eu cansiga ver a que
tua~aa

leva a uma afirma~ao de otimismo - ha possiveis :.. - mas iS80 e
muito loueo porque, aD mesma tempo, nao se pode it na dire~ao desses
possfveis - a Dutra maquina, tenho a impressao, e mais forte ...

Guattari - A coisa a1 naD se coloca, a meu ver, em termos de conflito,
pois se Ievarmos iS50 para urn mvel esquizofrenico, urn nive! das apreensoes do tipo Lewis Carrol, dirfamos: (Ie muito duro, nao ha nada a fazer,
mas, aa mesma tempo, basta uma caisinha de nada que a passive! fica
verdadeiramente ao aIcance da mao". Isso nao tern nada a ver com: "e
preciso esperar, 6 preciso amadurecer", au "6 a catastrofe", "nao 6 a
catastrofe" . " Ha portanto a id6ia nao de uma gratuidade, mas de uma
possibilidade de muta~ao na qual naa somas tao delirantes assim em acreditar, pais tanto na ordem cientifica, quanto na ordem est6tica ou na
ordem social, assistimos, de vez em quando, viradas de sitU3lYaa inesperadas ...

Laymert G. dos Santos -

Essa hist6ria desse pava que esta faltando

me faz lembrar La Boetie. Creio que ele dizia "alguns" ... - ele nao
tinha mais esperanlYa de encantrar urn povo; mas, ao mesma tempo, ele

dependia de urn pava para pader Iiberar da servidaa.
Guattari - Pais e... Talvez seja isso que estou buscando com tanta
viagem nos ultimos tempos. E isso que me leva sucessivamente a Palestina, a Poloma, ao Mexico, ao Brasil, ao ]apao. Sera que existe urn povo
desterritorializado que atravessa todos _esses sistemas de reterritorializa~ao
capitalfstica? Ora, certamente nao
nem 0 proletariado, nem 0 mito autonomo que vai responder a isso. Sim, eu acredito que exista um povo

e
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multiplo, urn povo de mutantes, urn povo de potencialidades que aparece,
desaparece, encarna-se em £atos sociais, em £atos literarios, em fatos mUH
sicais. Freqiientemente, as pessoas me acusam de ser exageradamente admista, bestamente, estupidamente otimista, de nie ver a miseria dos pavos.
Posso ve-Ia, mas ... nao sei, taIvez en seja delirante, mas penso que

estamos num perlodo de produtividade, de proli£era~ao, de cria~ao, de
revolu~oes absolutamente fabulosas do ponto de vista dessa emergencia
de urn povo. E isto: a revolu~ao molecular nao e uma palavra de ordem,
urn programa,
~oes,

e algo

que ell sintn, que en vivo, em encontros, em intui-

nos afetos, e tambem, um pouco, atraves de algumas reflexoes.

Laymert G. dos Santos -

Partindo do que voce acaba de dizer, eu per-

gunta se voce naa estaria procuranclo nesse pavo urna especie de reac;ao

a industrializa~ao?

Guattari

Foi bem

0

que eu disse: uma

Explique melhor. E muito grave

Laymert G. dos Santos -

0

rea~ao ...

que voce esta dizendo ...

Eu quero dizer que voce poderia estar bus-

cando urna especie de reac;ao, ista e, buscanclo pessoas que naa estejam
ainda inteiramente tamadas por esse processo de realizac;ao da abstrac;ao
enquanto tal, e que se recusam a entrar nessa abstrac;ao - pais, tendo
entrado, nao ha mais volta possfve!. Voce talvez estivesse buscanclo urn

povo com esse tipo de
mostrar-lhe que

da

0

rea~ao

para, de algum modo, ativa-Io e tambem

que nao se deve fazer' e justamente cair na realizat;ao

abstra~ao.

Guattari -

Se e

lSS0,

discordo totalmente. Penso, ao contrario, que nunea

me cansarei de fazer a apologia das maquinas abstratas. Nao temo absolutamente

°

proeedimento de abstrat;aO em questao;

me fascina. Vou ilustrar

0

que estou dizendo com

e,

0

alias,

°

que mais

exemplo dos japo-

neses, que conjugam estruturas arcaicas do ponto de vista social com uma
loueura maqufnica absolutamente fascinante numa situat;ao completamente
ambfgua. E a mesma coisa que estavamos discutindo outro dia a respeito

do Brasil, com seu duplo registro: arcalsmos generalizados (que alias nao
sao arcafsmos, pois participam de uma vitalidade criativa muito grande)
e, ao mesmo tempo, essa impregnat;aO, relativamente fraea, dos processos
maqufnicos. Eu sempre confio no povo, na infancia, na loucura do mais
diferenciado, isto e, do mais maqufnico. Portanto, nao vim, como lIlich,
para fazer a apologia das estruturas de convfvio, dos retornos a urn plus

de unidade. Nao, eu sou verdadeiramente fascinado pdos processos maqufnicos e eu penso exatamente naquilo que trazem a esses pseudo-siste.
mas que sao, ao mesmo tempo, de territorializat;ao e de indiferenciat;ao.
Portanto, repito, os primitivos, 0 povo, as criant;as, os loucos, etc., sao
os portadores das maquinas abstratas as mais elaboradas, as mais criativas,
Por isso, nao posso aeeitar isso que voce esta dizendo.
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Conversa inforinal, Sao Paulo, 18 de setembro de 1982:
Suely RoInik - Quando 0 Laymert te pergunta se voce nao estaria a
procura de um povo para salvar, concordo com eIe em parte. Mas acho
que eIe nao esta considerando uma outra dimensao, igualmente presente
nesse teu engajamento politico. E que a politico em tua vida e um terreno privilegiado de cria~ao. Os movimentos sociais sao tua materia-prima:
voce faz polltica como quem "faz arte" (tanto no sentido de criar, como
no de brincar - alias indissooaveis). Uma outra imagem que me vem
e que 0 exerdcio da micropolltica e uma especie de "bruxaria" com as
for~as do inconsciente no campo sociaL ..
Guattari - A bruxaria ... e complicado. Todas as hist6rias de candomble me seduzem muito. Mas temo, as vezes, que 0 sentimento que pessoas
como voce e eu - s6 que voce e brasileira ... - possam ter em reIa~ao
a agenciamentos de subjetiva~ao "sreaieos" ou "neo-arcaicos" seja de com~
paixao. Voce entende 0 que quero OOer? E depois, tem outra coisa: voce
'abe do horror que teOOo do saeriffcio de animais. E algo que me desconcerta, que me vira 0 estomago. 0 que posso fazer? Laymert tem razao.
Nao teOOo povo. Penso que as massas humanas serilo e deaerilo ser radicalmente deste"itorializadas para deixar, justamente, de ser massas e engendrar rizomas inusitados de processos de singulariza,ilo. 0 povo, a natureza,
os fIuxos demasiadamente territoriaIizados da bruxaria ingenua ... me
deixam soOOador ...
Suely RoInik - Quando te digo que a micropolltica seria uma especie
de "bruxaria" com as for~as do inconsciente da vida em sociedade, eu
nao estou pensando em bruxaria nesse sentido de fato social, ou, para
usar tuas palavras, de "agenciamento arcaico" ou "neo-arcaico", com toda
a carga de controle magico da realidade que ha nesse tipo de coisa. Eu
estou pensando em bruxaria simpIesmente como sinonimo de exerdcio de
oma pratica analitica no sentido ampIo. On seja, exatamente como possi·
bilidade de ruptura dessa tendencia excessiva a territorializa~ao e de aberlUra para os processos de singulariza~o. (Apesar de que, a meu ver, em
alguns casos a pratica de tal bruxaria "neo-arcaica", exercida numa periferia qualquer de oma cidade como Sao Paulo, pode tambem ter esse
carater analitico).
Quanto ao povo, voce 00, Iembrando 0 Laymert, que eIe nao
existe. Mas 0 que 0 Laymert disse - e ate meio irritado - foi que,
apesar de esse povo nao existir, voce estaria assim mesmo a sua proenra.
E acho que, nesse ponto, eIe tem razao. E verdade que ha em voce uma
especie de ran~ de coisas do tipo "juventude comunista", "albergue de
juventude", "Avante camaradas!", e por af afora. E 0 "kitsch de esquer·
do", como esereve Kundera. 70 Mas isso e apenas um de teus aspectos,
pois, por outro Iado, 0 que te atrai, fdto Ima, nos movirnentos sOOais em
70. a. MUm KuDdeta, A Illllulml4wl Ltveu do $". Nova Fronteinl. Rio 198.'.
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geral, e tambem uma outra coisa. E uma especle de palxao pelas correntes de for~a aliva que insuflam golfadas de ar no corpo social, que entao
se poe a pulsar, numa alternanda entre a absor~ao da desestabiliza~ao
das formas e 0 sapra da cria-;ao. A cada vez que iSBa acontece, voce fica
feito crian~a. Godard dizia que os homens tern pouca infiincia e sao muito
infantis. 71 Ora se e para chamar de "povo" isso que mobiliza tua inlancia, fazendo com que voce fique radiante, carrendo pra eel e pra la, 0
"pavo" aqui ja nao e coisa: nem dasse, nem grupo, nem naC;ao. "Povo"
e 0 nome dessas correntes, que nunca se confundem com as lugares por
elas eric;ados. EIas ounea edam "aderendas hist6ricas".
Por exemplo, nessa viagem, 0 "povo" para voce localizava-se no
PT: superficie de vibra~ao do paradoxo da convivencia da disposi~ao a
se organizar em termos partidarios, a militar por caisas do tipo "derrubada da ditadura", com a disposi~ao a se deixar tomar pela .sensibilidade
ao molecular, pela sensibilidade it desestabiliza~ao e it cria~ao de. foqllas.
o PT, como mfdia para esse paradoxa; 0 PT, como mrdia para essa
sensibilidade, etc., te levou a fazer campanha eleitoral e ate a publicar,
durante a viagem, urn livro com uma entrevista que voce fez com Lula.
Mas nem por isso vOce virou correligionario do PT. Nao foi 0 PT que
te motivou a fazer campanha, mas aquila que 0 PT esta sendo nesse
momento. Depois e depois. As correntes, fugazes, podem estar passando
por outras paragens. .. E nao necessariamente partidarias.
E atras dessas correntes que voce vive viajando. E isso tern mais
a ver com cometas, como disse a Teca, com urn "devir cometa", do que
com urn "devir escoteiro" ou urn "devir padre" ... Talvez esse escoteiro
e esse padre apare~am porque sao a unica forma de que dispomos para
lidar com esse tipo de coisa, que carece de lingua propria. Dai eIes serem
tao kitsch. Mas urn aspecto marcante teu nao e, exatamente, 0 de ficar
insistindo na importancia de se estar atento para a criac;ao de novas 11nguas - "lfnguas menores" - , a criaC;ao de uma Dutra logica para se lidar
com tudo isso?
Tenho a impressao de que as viagens, os movimentos socIals (e nao
so: a escrita tambem, por exemplo), sao para voce ocasi6es, igualmente
importantes, para 0 exerdcio dessa criac;ao. E isso, em voce e Gilles, nao
e apenas objeto de uma reflexao, mas urn estilo, urn procedimento exercido
em campos de experimentac;ao os mais variados. E fascinante como voce
e Gilles conseguem realizar isso a nive! da propria escrita. E fasdnante
como voce consegue realizar isso a nlvel da pdtica politica _.. Nesse
sentido, tanto 0 tal do "povo" que voce estaria buscando, quanto essa
busca sao, em tua vida, algo que existe, mas que nao para de se desterritorializar Dum "devir cometa". E e tudo isso ao mesmo tempo: urn se
desdohrando no outro, numa sucessao infinita de mascaras que aparecem,
desaparecem e reaparecem ... E 0 que, a meu ver, da esse car~lter ambiguo
71, In Sauve qui peut (fa vie), filme de Godard de 1980, que, no Brasil, chamou-se "Salve-lie
quem puder (a vida)".
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ao teu otimismo: a solenidade dessa busca militante de um "povo", num
estilo "kitsch de esquerda" (esse teu lado infantilizado) e, simultaneamente, a leveza e a a1egria da descoberta, a cada vez de correntes de
for,a ativa, correntes que destertitorializam inclusive esse povo e essa
busca, arrastando rudo isso para 0 rra,.do de novos mundos, intempestivos (aqui, rua infancia). No final das contas tua busca e feita, no mi·
nimo, de um austero devir padre ou escoteiro, de um fulgurante devir
cometa, e da coexist8ncia desse povo todo ...

•
Entrevista a Nestor Perlongher a revista Persona, n. 14, mar,o-abril-maio
de 1983, Buenos Aires:
Num encontro com feminist.. e gays na sede da A,ao Usbico-Feminista, Guatrati esquivou-se da pergunta "para que veio ao Brasil", dizendo que nao tinba vindo por alga especial. rsso nao 0 impeeliu de e1izer
que nao se toma um aviiio em via... Para mim, pessoalmente, a novi/

(

dade, 0 inquietante do e1iscurso de Guattati resieliu na possibilidade de
fazer a leirura do social desde 0 desejo, fazer a passagem do desejo ao
politico no quadro dos modos de subjetiva,ao. Que 0 Sr. Guatrari teuba
vindo de Patis s6 para semear essa inquietude js e mais do que suficiente
para nos alegrar...
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APF.NDICE
N otas descartaveis
sobre alguns conceitos *

-

Ageneiamento: no~iio mais ampla do que as de estruruta, sistema, forma, etc. Urn agenciamento comporta componentes heterogeneos, tanto
de ordem biologica, quanto social, maqufnica, gnosiologica, imaginatia.
concebido
Na teotia esquizoanalftica do inconsdente, 0 agendamento
para substituir 0 "complexo" freudiano.

e

A-signifieante: distinguimos as "semioticas significantes" - aqueIas que
articulam cadeias significantes e conteudos significados - das "semioticas a.significantes", que agem a partir de cadeias sintagmaticas, sem
engendramento de efeitos de significa~iio no sentido lingiifstico. Elas
podem estar diretamente conectadas com seus referentes no quadro de
uma intera~iio diagramatica. Exemplo de semiotica a-significante: a
escrita musical, 0 corpus matematico} as sintaxes informaticas, as dos
robas, etc.
-

Bloeo: termo proximo de "agendamento" introduzido em Kafka par uma literatura menor (Imago, R], 1977) com a no~iio de "bloco
de infanda". Niio se trata de complexos infantis, mas de cristaliza~aes
de sistemas de intensidades que atravessam as fases psicogeneticas e
podem operar atraves dos mais variados sistemas percepti1(os, cognitivos, afetivos. Um exemplo de bloco de intensidade: os refraes musicais em Proust, a "frasezinba de Vinteuil".
C6digo/sobreeodifiea~ao:
ace~iio bem ampla: eIa

a nn>iio de "cOdigo", aqui, e empregada numa
pode dizer respeito tanto aos sistemas semioti-

* Tradu~o do glossario escrito por Guattari para a edi~o in&lesa de LA Revolution Mallel/laire
(Molecular Revolution ..... Psychiatry and Politics, Penguin Booksl 1984) inclufdo em F. Guattari, Les
"nnees d'hiver. Ed. Bernard Barrault, Paris 1986, acrescida de treOlos
de cartas de Guattari a S. Ralnik.
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cos quanta aos fluxos sociais e aos fluxos matenalS. 0 termo "sobrecodifica,ao" corresponde a uma codifica,ao em segundo grau. Exemplo: as sociedades agrarias primitivas fundonam segundo seu proprio
sistema de codifica,ao terrirorializado e sao sobrecodificadas por uma
estrutura imperial, reIativamente desterritorializacla, que lhes impoem
sua hegemonia militar, reIigiosa, fiscal, etc.

Constela(ao de universo: as referendas da representa,ao nao sao apenas quantificaveis segundo as coorclenadas energetico·espa~o-temporais
(EST). Elas sao relativas tambem ils coordenadas existendais qualitativas. Os universos de referenda DaD sao assimilaveis as icle:ias platonicas: eles variam de acordo com sen ponto de surgimento. Organizamse em constela,5es que podem se fazer e se desfazer amerce da constitui,ao de agendamentos de subjetiva,ao.
Corpo sem 6rgiio: no,ao de Antonin Artaud que Gilles Deleuze retoma
para marcar 0 gran zero das intensidades. A noc;ao de "corpo sem
6rgao", diferentemente da noc;ao de "pulsao de morte", DaD implica

qualquer referenda termodinamica.
Corte: as "maquinas desejantes" sao caracterizadas como sistemas de
corte dos f1uxos. Em 0 Anti-Edipo, 0 termo "corte" e inseparavel de
"£luxo": "Connecticut, Connect-I-cut", grita 0 pequeno Joey de BetteIbeim na pagina 55 da edi,ao brasileira.

-

,

.'

Devir: termo relativo a economia do desejo. Os f1uxos de desejo procedem por afetos e devires, independentemente do fato de que possam
ser au nao caIcados sabre pessoas, sobre imagens, sobre identifiea,5es. Assim urn individuo, etiquetado antropologicamente como masculino, pede ser atravessado por devires multiples e, aparentemente,
contradit6rios: devir feminino que coexiste com urn devir crian~a, urn
devir animal, urn devir invisivel, etc. Uma lingua dominante (uma lingua que opera num espa,o nadonal) pode ser localmente capturada
num devir minoritario. Ela sera. qualificada de "devir menor". Exemplo: 0 dialeto alemao de Praga utilizado por Kafka (d. Klaus Wagenbach, Franz Kafka, Ed. Mercure de France, 1967).
Encodifica,iio: agendamento de c6digo. Caso particular de agendamento que pode ser de moldagem, de catalise, de identifica,ao, de
enundac;ao discursiva, etc. Nessas condi~oes e preciso separar das encodifica,5es:
as "processos maqufnicos concretes" (maquinas tecnicas, maquinas
ecenomicas, etc.);
os "processos maquinicos abstratos" (ou phylum maquinicos). Os
"universes incorporais" sao universos de referenda naodiscursivos.
Sao compostos de tra,os de intensidade que se reladonam entre si
segundo os sistemas de coordenadas que dependem nao da logica
dos conjuntos discursivos, mas sim de uma 16gica, ou melhor, de
uma "maquinica dos corpos sem 6rgao". Exemplo de ffiaquinas
abstratas:
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• as estruturas profundas" da sintaxe gerativo-transformacional de
Chomsky;
• 0 quadro de cIassi£ica~ao periodica dos elementos qufmicos de
Mendelelev;
• as diversas maquinas barrocas que atravessaram a historia da arte.
Enuncia~iio coletiva: emhora a lingua seja, por ess~ncia, social e, a!em
elisso, conectada diagramaticamente em realidades contextuais, as teorias IingUisticas da enuncia~ao centram a produ~ao Iingiiistica nos sujeitos individuados ao inves de discernir 0 que sao os "agenciamentos
coletivos de enuncia~ao". ("Coletivo" aqui nao deve ser entendido
somente no sentido de agrupamento social: ele implica tambem a entrada de diversas cole~Oes de objetos tecoicos, de fluxos materiais e
energeticos, de entidades incorporais, de idealidades matematicas, este·
ticas, etc.).
Fluxo: os fluxos materiais e semi6ticos "precedem" os sujeitos e os
objetos. 0 desejo, portanto, nao e, de inicio, nem subjetivo, nem reo
presentativo: ele e economia de fluxos.

Grupo suieito/grupo suieitado: Os grupos sujeitos opoem·se aos gru·
pos sujeitados. Tal oposi~ao implica uma refer~ncia micropolitica: 0
grupo sujeito tern por voca~ao gerir, na medida do possivel, sua rela,ao com as determina~Oes externas e com sua propria lei interna. 0
grupo sujeitado, ao contrario, tende a ser manipulado por todas as
determina~Oes externas e a ser dominado por sua propria lei interna
(superego) - (d. in Revolu~iio Molecular - Puls~oes politicas do
deseio, org. S. Rolnik, Brasiliense, SP, 1981, N. do T. (6), p. 104,
105) .
Imaginario-fantasma: na medida em que 0 imaginario e 0 fantasm a na
economia do desejo da esquizoanilise nao estao mais em posi~ao central, essas instancias deverao ser recompostas no seio de n~oes tais
como " agenciamento", "bloco", etc.
-

Inconsciente esquizoanalitico: agora eu diria que 0 inconsciente esquizo
nao e apenas maquinico. Ele participa de quatro forma>Oes de sentido:
A
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As
1)
2)
3)

forma~oes

do inconsciente se "escalonam" em tres nfveis aleat6rios:
0 nlvel das vetores de sentido (A);
0 nlvel da constitui,ao de rela,5es paradigmatieas (B);
0 nlvel das sinapses de Afeto e de Efeito (C), que "capturam" referencias intdnsecas (Sistemas e Estruturas).

!

Interariio semi6tica e diagramatica: "diagrama" e uma expressao reto-

mada de Charles Sanders Pierce. Esse autor classHiea os diagramas entre as kones: sao 0 que ele chama de CC{cones de reIal;;ao". As interal;;oes diagramaticas (ou interal;;oes semi6ticas), na terminologia presente, opoem-se as redundancias semiol6gicas. As interal;;oes diagramaticas fazem os sistemas, de signos trabalharem diretamente com as realidades as quais elas se referem, aperanda uma produ,ao existeneial de
referente, enquanto que as redundancias semiol6gicas s6 representam,
proporcionando ccequivalentes" de tais realidades, sem qualquer a1cance
operat6rio. Exemplo: os algoritmos matematicos, os pianos tecnal6gicos, as programal;;oes infarmaticas participam diretamente do processo
de engendramento de seu abjeta, enquanta que uma imagem publieitaria nao podera dar de seu objeto senaa mima representa\ao inttinseca (mas, na casa, produtora de subjetividade).
Maquina (maqulnico): distinguimas aqui a maquina da medniea. A
mecanica e relativamente fechada sobre si mesma: ela s6 mantem com
o exterior reIa\oes perfeitamente codificaclas. As maquinas, consideradas em suas evolu\oes hist6ricas, constituem, ao contrario, urn phylum
comparavel ao das especies vivas. Elas engendram-se umas as outras,
selecionam-se, eliminam-se, fazendo aparecer novas Hnhas de potencialidades.
As maquinas, no sentido lato (isto e, nao so as maquinas tecnicas, mas tambem as maquinas te6ricas, sociais, esteticas, etc.), nunea
funcionam isoladamente, mas por agrega\ao ou por agenciamento. VIDa
maquina teenica, por exemplo, numa usina, esta em intera\ao com uma
maquina social, uma maquina de forma\ao, uma maquina de pesquisa,
uma IDaquina comercial, etc.

Modelizafao/sub;etivafao capitalistica: e s6 na usa carrente que esses
dais termas padem se canfundir. Mas issa e muito imprecisa: a subjetiva\ao eapitalfstica e sempre limite, tangencial em rela\ao a uma
cCpaixao de aboli\ao" clos agenciamentos, no sentido em que:

-

1) as Afetos e as Efeitos tendem a ser al radicalmenre dissaeiadas,
"dualizadas" (puro afeta subjetivo, carrada de uma pura efetua,aa diagramatiea) e
2) as rela,5es de desterritarializa,aa (as paradigmas discursivas e naadiscursivos) tendem a ser reduzidos ao estritamente necessario.
De fata, tada subjetiva,aa e madeliza,aa: a modela capitalfstiea
e urn madela de madela, uma redu,aa madelizadara.

,

~

l_.
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Molecular/molar: os mesmos elementos existentes nos f1uxos, nos estratos, nos agenciamentos, podem organizar-se segundo urn modelo
molar ou segundo um modelo molecular. A ordem molar corresponde
as estratifica~oes que delimitam ohjctos, sujeitos, representa~oes e seus
sistemas de referenda. A ordem molecular, ao contrario, e ados f1uxos, dos devires, das transi~5es de fases, das intensidades. Essa travessia molecular dos estratos e dos mveis, operada pelas diferentes
espedes de agendamento, sera chamada de "transversalidade".
Objeto {fa", (ib)}, «c"; eu havia sugerido a Lacan que acrescentasse ao
objeto "a" - termo que ele prop5e no quadro de uma teoria generalizada dos objetos pardais em psicanalise, e que designa uma fun~iio
que implica tanto 0 objeto oral, quanto 0 objeto anal, 0 penis, 0
alhar, a voz, etc. - que acrescentasse a ele as objetos "b", correspondendo aos "ohjctos transicionais" de Winnicott, e as ohjctos u c",
correspondendo aos objetos institucionais.

Persistencia/transistencia: mudei 0 uso dessa palavra varias vezes. Vejo
isto, agora, como 0 modo de existencia desterritorializado que se instaura entre os f1uxos e os territorios. Paralelamente, entre os phylum
e as Universos, instaura-se a "transistencia".
Personol6gico: adjetivo usado para qualificar as rela~es molares na
ordem subjetiva. A enfase dada ao papel das pessoas, das identidades
e das identifica~5es caracteriza as concep~5es teoricas da psicanilise.
a Edipo psicanalitico coloca em jogo pessoas, personagens tipificados;
e1e reduz as intensidades, projeta 0 mvel molecular dos investimentos
sobre um "teatro persono16gico', isto e, sobre urn sistema de representa~5es cortado da produ~iio desejante real (expressiio equivalente:
triangula~iio edipiana).
Phylum: as diferentes espedes de maquina - tecnicas, vivas, abstratas, esteticas - estiio posidonadas em rela~iio ao espa~o e ao tempo.
Sendo assim e1as constiruem phylum, como na evolu~iio das especies
vivas. Mas tais phylum niio partem de um so ponto de origem: e1es
estiio dispostos em rizoma.
-

Plano de consistencia: as fluxos, as territorios, as maquinas, as universos de desejo, sejam quais forem suas diferen~as de narureza, se
reladonam com 0 mesmo plano de consistenda (ou plano de imanenda), 0 qual niio deve ser confundido com um plano de referenda.
Com efeito, as diferentes modalidades de existenda dos sistemas de
intensidades niio siio da al~ada de idealidades transcendentais, mas de
processos de engendramento e de transforma~iio reais.

-

Processo: sequencia continua de fatos ou de opera~5es que podem levar
a outras sequendas de fatos e de opera~s. a processo implica a
ideia de ruprura permanente dos equilibrios estabelecidos. a termo·
niio e empregado aqui no sentido em que a psiquiatria cIassica fala,
321

por exemplo, de processo esquizofr~nico, e que implica sempre achegada a um estado terminal. Ao contrario, 0 termo, aqui, se aproxima
daquilo que lIya Prigogine e Isabelle!, Stengers chamam de "os processos dissipativos" (d. notas n. 33, 40).
Produ~iio dese;ante (economia dese;ante): 0 desejo, aqui, nao esta
associado, como na conce~ao freudiana, a representa~ao. Independen.
temente das rela~Oes subjetivas e intersubjetivas, ele esta diretsmente
em posi~ao de produzir seus objetos e os modos de subjetiva~ao que
Ihes correspondem.
Produfiio de sub;etividade: a subjetividade nao esta sendo encarada
aqui, como coisa em si, ess~ncia imutavel. Existe esta ou aquela subje.
tividade, dependendo de um agenciamento de enuncia~ao produzi-Ia ou
nao. (Exemplo: 0 capitalismo moderno, atraves da mldia e dos equi·
pamentos coletivos, produz, em grande escala, um novo tipo de subjetividade). Atras da apar~ncia da subjetividade individuada, convem
procurar sitUllr 0 que sao os reais processos de subjetiv~ao.

-

Redunddncia: termo forjado pelos te6ricos da comunica~ao e pelos lin·
giiistas. Chamamos de redundancia a capacidade inutilizada de um c6digo. G. Deleuze, em Difference et Repetition (PDF, Paris 1969),
distingue a "repeti~ao vazia" da «repeti~ao complexa", sendo que esta
ultima nao se deixa reduzir a uma repeti~ao mecanica ou material.
Acrescento a essa distin~io uma outra: a que existe entre ums "' re·
dund&ncia significante", privada de qualquer acesso a realidade, e uma
"redundancia maqulnica", produtora de delto no real.
Rizoma,rizomatico: os diagramas arborescentes procedem por hierarquias sticessivas, a partir de urn ponto central em rela~ao ao qual
remonta cada elemento local. Os sistemas em rizoma ou "em treli~a",
ao contrario, podem derivar infinitamente, estabelecer conexOes transversais selIl que se possa centra-los ou cerca-Ios. 0 termo "rizoma"
foi tomado de emprestimo a botanica, onde ele define os sistemas
de caules subterr&neos de plantas flexlveis que dao brotos e rslzes
adventlcias em sua parte inferior (exemplo: rizoroa de Iris) (cf. prin·
cipalmente G. Deleuze e F. Guattari, Capitalisme et Schizophrenie.
Mille Plateaux, Minuit, Paris 1980, "Introduction: Rhizome", p.
9 a 37).

-

Esquizes: sistemas de cortes que nao sao apenas a interru~ao de urn
processo, mas a encruzilhada de processos. A esqOOe traz em si um
novo capital de potencialidade.
Esquizoanalise: enquanto a psicanalise partia de um modelo de psique
fundado no estudo das neuroses, baseado na pessoa e nas identifica~Oes,
agindo a partir da transfer~ncia e da interpreta~ao, a esquizoanalise
inspira-se antes nas pesquisas que versam sobre a psicose; ela recusa·
se a calcar 0 desejo nos sistemas personol6gicos; ela denega tada e
qualquer efieacia a transfer~ncia' e iI interpreta~ao.
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Territorialidade/desterritorializat;iiojreterritorializa,iio: a no~ao de territorio e entenclida aqui num sentido muito amplo, que ultrapassa 0
uso que dela fazem a etologia e a etnologia. Os seres existentes se
organiz~m segundo territorios que os delimitam e os articulam aos
outras .existentes e aos fluxos cosmicos. 0 territ6rio pode set relativo
tanto a urn espa~o vivido, quanta a urn sistema percebido no seio
do qual urn sujeito se. sente «em casa». 0 territ6rio e sinonimo de
apropria~ao, de subjetiva~ao fechada sobre si mesma. Ele e 0 conjunto
dos projetos e das representa~oes nos quais vai desembocar, pragmaticamente, tada uma serie de comportamentos, de investimentos, nos
tempos enos espat;os sociais, culturais, esteticos, cognitivos.

o

territ6rio pode se desterritotializar J ista

e,

abrir-se, engajar-se

em Iinbas de fuga e ate sair de seu curso e se destruir. A especie
humana est. mergulhada num imenso movimento de desterritoriallza~ao, no sentido de que seus territ6rios «originais» se desfazem iointerruptamente com a clivisao social do trabalho, com a a~ao dos deuses
universais que ultrapassam as quadros da tribo e da etnia, com as sistemas maquinicos que a levam a atravessar, cada vez mais rapidamente,
as estratificat;oes materiais e mentais.
A reterritorializalSao consistira numa tentativa de recornposi\ao de
urn territ6rio engajado nurn processo desterritorializante.

o

capitaIismo e um bom exemplo de sistema permanente de re-

territorializalSao: as classes capitalistas estao constantemente tentando
"recapturar" as processos de desterritoriaIizalSao na ordem da prodw;;:ao
e das relalSoes sociais. Ele tenta, assim, controlar todas as pulsoes

processuais (ou phylum maqufnico) que trabalham a sociedade.
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REFERtf,NCIAS DAS FONTES *

A . Roteiro dos eventos organizados por S. Rolni!< por ocasiio da visita
de Guattari ao Brasil em 1982:
DATA

Sao Paulo

1) 3? Congresso de Cultura Negra das Americas PUC:
"Analise micropolltica dos movimentos sociais".
25/8
2) Reuniio na Escola Freudiana de Sio Paulo: "Psicanalise e
26/8
Institui~io" .
3) Reuniio com pre-escolas "altemativas".
27/8
4) Reuniio com a Rede de A1ternativas a Psiquiatria no Instituto Sedes Sapientiae.
28/8
5) Debate promovido por urn diret6rio do PT: "Autonomia e
Partido".
29/8
6) Confer~ncia na PUC: "0 desejo e 0 polltico".
30/8
7) Confer~ncia no curso de Psicanillse do Instituto Sedes Sapientiae: "Psicanalise e familiaIismo".
31/8
8) Reuniio com feministas e homossexuais na sede da "A~io
02/9
Usbico-Feminista" .
9) Mesa-redonda com alguns candidatos do PT as e1ei~6es para
as Camaras Municipal e Estadual de SP: "Revolu~io e desejo".
10) Mesa-redonda na Folha de S. Paulo: "Cultura de massa e

02/9
03/9

singularidade" .
* FaIu e textos utilizados na eIabora.;io dOl aforlsmos, ensaios e dilUogos.
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DATA
Rio de Janeiro

11) Debate no Hospital Pinel ap6s exibi~ao dos filmes "Regioes do
Desejo" e "Bispo de Hugo Denisart: "CuItura de Massa e
Singularidade".
09/9
12) Reuniao no Instituto Freudiano de Psicanalise: "Psicanalise
e Familialismo".
10/9
13) Debate promovido pelo Instituto de FilosoHa e Ciencias Sociais da UFRJ: "Inconsciente e Hist6ria".
10/9
14) Debate ptomovido por um diret6rio do PT: "Autonomia e
Partido".
11/9
Bahia

15)
16)
17)
18)

Debate promovido pelo PT: "Desejo e politica".
Mesa-redonda no ICBA: "CuItura de massa e singularidade.
Encontro com um grupo de analistas do CEP.
Mesa-redonda no ICBA: "Desejo e social".

12/9
13/9
13/9
14/9

Pernambuco

19) Debate no Centro Social de Soledad: «Inconsciente e Hist6ria" .
20) Reuniao com grupos de minorias no Centro Luis Freire.
21) Reuniao com grupos que desenvolvem trabalbos em comunidades de pcriferia.
22) Reuniao com a Rede de A1ternativas a Psiquiatria no Hospital
Tamarineira.

14/9
15/9
16/9
16/9

Florian6polis

23) Debate na UFSC: "Desejo e Hist6ria".
24) Debate no coreto da Pra~a de Sao Jose com estudantes, minorias e passantes.

17/9
18/9

Entrevistas e conversas

25) Entrevista sobre "radio livre" - Departamento de Jornalismo da PUC-SP.
26) Entrevista a Pepe Escobar para 0 Folhetim.
27) Entrevista a Sonia Goldfeder para Veja.

26/8
05/8
31/8
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28) Entrevista a Nestor Perlongher para 0 Inimigo do Rei e
Persona.
29) Reuniiio com alguns fil6sofos em SP.
30) Entrevista de LuIa a Guattari.
31) Entrevista a Laymert Garcia dos Santos em Siio Paulo.
32) Entrevista a Joiio Luiz S. Ferreira para a Funda~iio CulruraI Bahia.
33) Conversa com Tata Raminho, pai-de-santo em Recife.
34) Conversa com Suely RoInik no aeroporto.
35) Conversas informais
B. Outras Fontes

36) Trechos da correspond~ncia entre Guattari e Suely Rolnik:
cartas de Guattari dos dias 8/2/83; 27/5/83; 10/9/83;
18/9/84 e 26/6/85.
37) F. Guattari "Les energetiques semiotiques", confer~ncia proferida no CoI6quio de Cerisy em torno do tema: Temps et devenir a partir de l' oeuvre de Ilya Prigogine, junho de 1983.
38) F. Guattari "A guerra, a crise ou a vida", tradu~iio de Sonia
Goldfeder de Le Monde, para a Folha de S. Paulo, 7/8/83;
incluido em F. Guattari, Les annees d' hiver. Ed. Bernard
Barrault, Paris, 1966.
39) "Drogue, psychose et institution", entrevista de F. Guattari a
Antoinette Chauvenet e Janine Pierrot, in Sciences SociaIes
et Sante, vol. II, n. 3-4, out., 1984, Eres, Paris.
40) GIossario escrito por Guattari para a edi~iio ingIesa de La
Revolution Moleculaire (Molecular Revolution - Psychiatry
and Politics, Penguin Books, 1984); incluido em F. Guattari,
Les annees d' hiver. Ed. Bernard Barrault, Paris, 1966.
41) Entrevistas de F. Guattari a Michel ButeI e Antoine DuIaure
para L'Autre Journal, n. 6, Paris, 12/6/85; incluido em F.
Guattari, Les annees d'hiver. Ed. Bernard Barrault, Paris, 1966.
42) Textos ineditos de Suely Rolnik.
43) Perguntas e comentarios construidos em fun~iio da montagem
do livro.
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23/8
02/9
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19/9

BIBLIOGRAFIA
de Felix Guattari

No original:

• Psychanalyse et transversalite. Ed. Maspero, Paris 1972.
• La revolution moleculaire. 1~ ed., Ed. Recherches, Col. "Encres", Fontenay-sous-Bois, 1977; 2~ ed., UGE, Col. 10/18, Paris 1980.
• I:Inconscient machinique. Essais de schizo-analyse. Ed. Recherches,
Col. "Encres", Fontenay-sous-Bois, 1979.
• Les annees d'hiver. Ed. Bernard Barrault, Paris 1985.
Em portugu&:
• Revolurao Molecular. Pulsafoes Politicas do Vesejo. Coletlinea de texlos
de toda sua obra, publicada e inedita, organizada, traduzida e comentada por Suely Rolnik. Brasiliense, Sao Paulo 1981 (1~ edi~ao), 1985
(2~ edi~ao).

• Guattari entrevista Lula. Brasiliense, Sao Paulo 1982.
Em colabora~o com Gill.. Deleuze:
No original:
• Capitalisme et schizophrenie. L'Anti-O'Edipe. Ed. Minuit, Paris 1972.
• Kafka. Pour une Litterature mineure. Ed. Minuit, Paris 1975.
• Rhizome. Ed. Minuit, Paris 1976.
• Capitalisme et schizophrenie. Mille Plateaux. Ed. Minuit, Paris 1980.
Em portugu&:
• 0 Anti-'Edipo. Imago, Rio 1976.
• Kafka. Por uma Literatura Menor. Imago, Rio 1977.
Em colabora~o com Toni Negri:
• Les Nouveaux Espaces de liberte. Ed. Dominique Bedou, Paris 1985.
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