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Felix Guattari - militante/analista/teorico - slio muitos e muitas podem ser suas apresental;Oes.

A biografia de Guattari segue a trajetoria da singu!aridade dos
campos por oode ele se produz. Guattari e urn dos nomes da historia. Reduzir esta viagem "rizomatica" infinita a certeza de urn porto
segura - polltico/analitico/te6rico - , de coordenadas fixas, seria per-

der aquilo que de melhor Guattari tern para nos dar.
as textos escolhidos, ao longo de sua obra, publicada ou inedita,
sao como urn diana de anota~oes de circunstancias, formula~ao de
deslocamentos nestes tres campos.
Do Guattari politico, vamos acompanhando diversos lances de
revolu~ao

molecular: no movimento dos homossexuais e das mulheres,

o "devir mulher" do macho que cada urn de nos somas; nos suburbios nova-iorquinos, a autogestao de hospitais e de servic;os de desin-

toxica9lio e a ocupa9ao do espa90 social pelas gangues de negros e
porto-riquenhos, sugerindo a emergencia de uma nova subjetividade
coletiva; nas creches,

0

reconhecimento de urn "devir crianc;a", expul-

sando 0 corpo resignado da infantiliza9ao; nos meios de comunica9ao
de massa, a proliferaC;ao das radios-livres interferindo nas ondas de

toda a Europa, ou ainda os proprios partidos politicos e sindicatos
como solo possivel de revo!u90es moleculares.
Do Guattari analista, acompanhamos aquele da psicaniliise se metamorfoseando - da psicoterapia institucional a esquizoaniliise -, e
aquele do encontro com outras experiencias de ruptura neste campo,
que irao se articular numa rede internacional.
-

Do Guattari teorico, acompanhamos momentos do trabalho
·minucioso de conceitos no encontro com Marx, com Freud, com

I
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Proust, com os estruturalistas e com muitos oulros. Vamos assistindo a
constru~ao de uma teoria do' desejo no campo social, onde economia

politica e economia libidinal sao inseparaveis. A economia libidinal
e a subjetividade da economia politica. 0 inconsciente e "maquinico"
- 0 que nao tem nada aver seja com mecinico, seja com maquinetas
perversas - inconsciente da produ~ao de "maquinas de desejo" no
campo social. Volati1iza-se a barra pesada que separa um campo privado do desejo de um campo publico do trabalho rentabilizado, da
realidade e da luta. A prod~ao dos "fluxos esquizo" na economia do
desejo e a mola propulsora de mut~ao pessoallsocial, condi~ao de
hist6ria.
Sao esses "fluxos esquizo" que a psicanause tem 0 merito de
suscitar e. no entanto, sao precisamente eles que, de acordo com Deleuze/Guattari, ela busca exorcizar. lnfantiliza~ao dos "fluxos esquizo" como condi~ao de reprodu~ao de um tipo de "agenciamento
coletivo de enunci~ao", tornado destino universal: drama edipiano da
neurose em familia ou entre pessoas conjugalizadas. Representa~ao a
partir da qual se interpreta 0 que cmperra e 0 que possibilita a reprodu~ao deste agenciamento. Analise de um sujeito possessivo pessoal,
individuado, persono1ogico, privado, na busca de um objeto perdido.
ra a esquizoanAlise, e precisamente para estes "fluxos esquizo"
que ela busca abrir caminhos. Atualidade dos "fluxos esquizo" como
constru~ao de novos "agenciamentos coletivos de enunci~ao". Coleta
dos tr~os de singularidade de um processo de produ~ao de agenciamentos de desejo no interior dos quais se analisa 0 que emperra e 0 que
possibilita sua potencialidade transformadora. Analise de uma individu~ao dinintica sem sujeito, de uma constel~ao funcional de fluxos
sociais, materiais e de signos que sao a objetividade do desejo. Analise
deumdevir.
Embarcando nesta viagem, vislumbramos 0 quanto estas tres
praticas se implicam: posi~ao political posi~ao de desejol posi~ao de
questao. Cada deslocamento de posi~ao de Guattari, numa delas,
gerando nas outras duas um Guattari defasado, subjetividade desfocada, "fluxos esqu~o", contradi~ao, non-sens, e necessariamente deslocamentos locais de posi~ao. Revolu~ao molecular: "maquina de
guerra"I"maquina de desejo"Imaquina teorica.
Por brotarem dos "fluxos esquizo" , por terem fun~ao de inventar
palavras-desde-a-desordem, por serem pistas de muta~ao, formula~ao
de singularidade. os textos preservam esta fun~ao nos espa~os por onde
a leitura os encontra. Instrumentos para novas mutac;:oos, novos "agenciamentos coletivos de enuncia~ao", nova subjetividade, novas "linhas
de fuga", nunca iguais aquelas que os geraram. Tambem a insti-
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tui~ao

da leitura e sacudida pela revolu~ao molecular. 0 que seria
uma leitura molecular?
Ler como num encontro amoroso do tipo daquele que canta Caetano-llcapte-me, rapre-me, adapte-me, it's up to me, camaleao", ou
de que fala Deleuze. "procedimento de pick-me-up" ou de pick-up ou
"dupla captura" ou "duplo raubo". "Nupcias-entre-dois-reinos",
"mipcias-contra-natureza", onde se cria urn Hbloco de evolUf;ao a-paralela". Ou seja, 0 autor naa eurn ped~o de mim, en mais ele nao somas
um, 0 que implica que nem ele e um, nem eu sou mim. Entre nos hi
zonas-de-transparencia, que colocam em contacto subjetividades constel~Oes singulares de fluxos sociais, materiais e de signos -,
criando uma area-de-intimidade-e-desejo onde um e outro se metamorfoseiam. Nunca paralelamente. Ha tambem entre nos zonas-deopacidade necessariamente intemas/extemas, criando areas~de-vazio
ou-deserto, "fluxos esquizo", "pensamento sem imagem", "gagueira
na linguagem".

Se leilor, nego estas areas de vazio, seja culpando 0 autor acusando-o de atentado ao pudor politicolanalitico/teorico - seja me
culpando, finco mais do que depressa 0 Mastro de alguma bandeira
nomeando a terra e sua posse, transformo

° vazio em area de repeti'r3.o

enuncia~ao estereotipada,
estagn~ao. Linha dura. Prisioneiro

cega, de

de-linhas de sedentarismo, ou de
do imaginario, mantenho-me igual
a mim e 0 autor como peda~o-de-mim. Esterilidade de leitura. Mimetismo. Leitura molar onde se produzem palavras-de-ordem.
Se, de outro modo, reconhe~o nestas areas-de-vazio a condi~ao
do movimento, a leitura se torna a produ~ao do contacto com os
"fluxos esquizo" que vao-se transformando em "linhas de fuga ou de
\ varia~3.o", "coeficiente de desterritorializ~3.o", "devir mulher", "denr
minoritario", "potencia nomade", enfim, produ~ao de historia. Liberta para 0 acesso ao real, adquiro novas for~as, novas armas, me
desnaturo. Nunca sou ° mesmo, nunca 0 autor ° mesmo para mim.

e

"NUpcias-contra-natureza". Metamorfose. Leitura molecular onde se
produzem palavras-desde-a-desordem.
Os partidarios da linha dura, ditadura da certeza. fazem do
pensamento uma for~a de nega~ao da historia. LOgica de cafetao,
totem do capital, macho-totem.
Os navegantes das linhas de fuga, tribo da incerteza, fazem do
pensamento· uma "potencia nomade", engrenagem de "rna-quina de

guerra". Guerra que e necessariamente vitoriosa pois que e a afirma~ao .
dos deslocamentos da historia. Isto e irremediavel e nao tem nada aver
com progresso, tampouco com cafetoes. Nao hiI nada de mais sublime
no humano do que sua desnatura~ao permanente. Seu "devir mulher".

FBux GUATIARI
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movimento

e sempre

I

contra-corrente, contra-sentido, contra-cuI-
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tura, contra-natureza. Movimento de homens desnaturados. Potencia
desnaturante.
Minha leitura - sel~ao/prefacio/tradu~ao/notas - e tendenciosa. Emerge da singularidade de urn encontro cuja trajet6ria com~a
no final da decada de 60. Naqlie1e momento no Brasil os "fluxos
esquizo" perderam, marcadamente, seu direito

a cidadania.

POR TODA PARTE

Foram

desnaturalizados. Quando os "fluxos esquizo" sao for~ados ao exilio,
impedidos de serem material de constru~ao de novos agenciamentos
coletivos de desejo, de "';rem lugar de abertura para transforma~ao
pessoal/social, passam a girar em toma de si mesmos, em circuito
fechado. Humilhados, adoecem, tomando-se esquizofrenia de asilo,
loucura ou morte.
Exilada aqui, anistio-me na Fran~a.
o primeiro efeito do encontro com Guattari foi a recupera~ao da
dignidade. Direito a me desnaturar, direito ao desejo, direito ao encontro possivel. Oireito a formul~ao das contradi~Oes, direito a busca
das palavras-desde-a-desordem, contra a desnaturaliza~ao desta busca.
Direito acidadania, a dignidade dos "fluxos esquizo".
Quem e entiio Felix Guattari? Com~amos por indagar 0 que fez
e faz, e acabamos nos deslocando para outra posi~ao da questao:
"quem sao os Felix Guattari que cada leitura encontra?", ou: "para
onde este encontro desnatura?"; ou ainda: "qual
neste encontro?".

0

clevir de cada urn

As respostas para estas perguntas s6 podem ser produzidas na
viagem singular de cada leitor. Cada urn que se apresente, com seu
camaleao, encontrando snas proprias zonas-de-transparencia, criando
suas pr6prias areas-de-intimidade-e-desejo, a partir das quais 0 vazio
criado nas zonas-de-opacidade possa ser motor de conquista de transparencia e portanto de devir.
Vou passando a palavra a Felix, deixando voces a s6s. Captemse, raptem-se, adaptem-se. It's up to you. Boa viagem.

Suely B. Rolnik
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Somos todos grupelhos*

1

Militar e agir. POlleo importam as palavras, 0 que interessa sao
os alos. E facil falar, sobretudo em paises onde as for~as materiais
estao cada vez mais na dependencia das maquinas tecnicas e do desen-

volvimento das cieneias.
Derrubar 0 czarismo implicava na a<;ao em massa de dezenas de
milhares de explorados e sua mobiliza<;ao contra a atroz maquina
repressiva da sociedade e do Estado russo, era fazer as massas tomarem

consciencia da sua for~a irresistivel face a fragilidade do inimigo de
classe; fragilidade a ser revelada. a ser demonstrada pela prova de
for~as.

Para n6s, nos paises "ricos", as coisas se passam de outro jeito;
nao tao 6bvio que tenhamos que enfrentar apenas urn tigre de papel.
inimigo se infiltrou por toda parte, ele secretou uma imensa interzona pequeno-burguesa para atenuar 0 quanta for possivel os con·

o

e

tornos de classe. A propria classe operaria esta profundamente infiltrada. Nilo apenas por meio dos sindicatos pelegos, dos partidos traidores, social-democratas ou revisionistas... Mas infiltrada tambem por
sua participarao material e inconsciente nos sistemas dominantes· do

capitalismo monopolista de estado e do socialismo burocratico. Primeiro,

participa~ao

material em escala planetaria: as classes operarias

dos paises economicamente desenvolvidos estilo implicadas objetivamente, mesmo que seja s6 pela diferen~a crescente de niveis de vida
relativos, na explora<;ao internacional dos antigos paises coloniais. De-

pois.

participa~ilo

inconsciente e de tudo quanto e jeito: os trabalha-

dores reendossam mais ou menos passivamente os modelos sociais
dominantes, as atitudes e os sistemas de valor mistificadores da bur·

guesia -

maldi~ilo

do roubo. da pregui~a, da

doen~a,

etc. Eles repro-
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duzem, por conta pr6pria, objetos institucionais alienantes, tais como a
familia conjugal e 0 que ela implica de repressilo intrafamiliar entre os
sexos e as faixas etanas, ou entilo se ligando a patria com seu gostinho
inevitavel de racismo (sem falar do regionalismo ou dos particularismos
de toda especie: profissionais, sindicais, esportivos, etc., e de todas as
outras barrelras imaginanas que silo erguidas artificialmente entre os
trabalhadores. Isto fica bastante claro, por exemplo, na organiz~ilo,
em grande escala, do mercado da competi~iloesportiva).
Desde sua mais tenra idade, e mesmo que seja apenas em fun~ilo
daquilo que elas aprendem a ler no rosto de seus pais, as vitimas do
capitalismo e do "socialismo" burocratico silo corroidas por uma angUstia e uma culpabilidade inconscientes que constituem uma das
engrenagens essenciais para 0 bom funcionamento do sistema de autosujei~ilo dos individuos a produ~ilo. 0 !ira e 0 juiz internos silo talvez
mais eficazes do que aqueles dos ministerios do Interior e da lusti~a. A
obten~iIo deste resultado repousa sobre 0 desenvolvimento de um antagonismo refor~ado entre um ideal imaginllrio, que inculcamos nos
individuos por sugestilo coletiva, e uma realidade tota/mente outra que
os espera na esquina. A sugestilo audiovisual, os meios de comunic~iIo
de massa, fazem milagresl Obtem-se assfm uma valoriza~ilo fervorosa
de um mundo imaginario maternal e familiar, entrecortado por valores
pretensamente viris, que tendem a nega~iIo e ao rebaixamento do sexo
feminino, e ainda por cima a prom~ilo de um ideal de amor mitico,
uma magica do conforto e da saude que mascara uma nega~ilo da
finitude e da morte. No final das contas, todo um sistema de demanda
que perpetua a dependencia inconsciente em rel~ilo ao sistema de
produ~ilo; e a tecnica do interessement. 2
o resultado deste trabalho e a produ~ilo em serie de um individuo
que sera 0 mais despreparado possivel para enfrentar as provas importantes de sua vida. E completamente desarmado que ele enfrentara a
realidade, sozinho, sem recursos, emperrado por toda esta moral e esle
ideal babaca que Ihe foi colado e do qual ele e incapaz de se desfazer.
Ele foi, de certo modo, fragilizado, vulnerabilizado, ele esta prontinho
para se agarrar a todas as merdas institucionais organizadas para 0
acolher: a escola, a hierarquia, 0 exercito, 0 aprendizado da fidelidade,
da submissilo, da modestia, 0 gosto pelo trabalho, pela familia, pela
patria, pelo sindicato, sem falar no resto... Agora, toda a sua vida
ficara envenenada em maior ou menor grau pela incerteza de sua
condi~ilo em rel~ilo aos processos de produ~ilo, de distribui~ilo e de
consumo, pela preocupa~ilo com seu lugar na sociedade, e 0 de seus
pr6ximos. Tudo passa a ser motivo de grilo: urn novo nascimento, ou

entao "a crian<;a DaO vai mnito bern na escola", ou ainda "os mais

aq

F~L1X
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grandinhos se enchem e aprontam milloucuras"; as doen~as, os casamentos, a casa, as ferias, tudo emotivo de aborrecimento ...
Assim, tornon-se inevitavel urn minimo de ascensao nos escal5es

da ph'amide das rela90es de produ9ao. Nao precisa nem fazer urn desenho ou uma li9ao. Diferentemente dos jovens trabalhadores, os militantes de origem estudantil que vao trabalhar na fabrica estao seguros
de se virar caso sejam despedidos; queiram ou nao, eles nao podem
escapar a potencialidade que os marca de uma inser9ao hierarquica
"que poderia ser bern melhor". A verdade dos trabalhadores e uma
dependencia de fato e quase absoluta em rela9ao a maquina de produ.;ao; e 0 esmagamento do desejo, com exce~ao de snas formas residuais e "normalizadas", 0 desejo bern pensante ou bern militante; OU,

entao, 0 refUgio numa droga ou em outra, se nao for a pira9ao ou 0
suicidio! Quem estabelecera a porcentagem de "acidentes de trabalho"
que, em realidade,

DaD

eram senao suicidios inconscientes?

o capitalismo pode sempre dar urn jeito nas coisas,

retoca-Ias
aqui e ali, mas no conjunto e no essencial tudo vai cada vez pior. Daqui
a 20 anos alguns dentre nos terao 20 anos a mais, mas a humanidade
tera quase duplicado. Se os calculos dos especialistas no assunto se

revelam exatos, a Terra atingira pelo menos 5 bilhOes de habitantes em
1990. Isto deveria colocar no decorrer do processo alguns problemas
suplementares! E como nada nem ninguem esta em condi90es de preyer
ou organizar alguma coisa para acolher estes recem-chegados - a
parte alguns porra-loucas nos organismos intemacionais, que alias DaD
resolveram urn so problema politico importante durante os 2S anos em
que estiveram at instalados - , podemos imaginar que seguramente

acontecera muita coisa nos proximos anos. E de tudo quanto e tipo,

REVOLUl;:'\O MOLECULAR
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pesccw;o, mas que a merda penetra em cada urn de nos mesmos, em

I

nas cidades enos vilarejos; eia esta iguaimente inscrita atraves de
nume.rosos estigmas na pele e na vida dos exploredos, pelas rnarcas del

autorldade, de posi9ao, de nivel de vida; e preciso decifr,,--la a partir do
vocabulario de uns e de outros, seu jeito de falar, a marca de seus
carros, a moda de suas roupas, etc. Nao tern fim! A luta de classe
contarninou, como urn virus, a atitude do professor com seus alunos, a
dos pais com suas crianc;as, a do medico com seus doentes; ela ganhou
o interior de cada urn de nos com seu eu, com 0 ideal de status que

acreditamos ter de adotar para nos mesmos. Ja esta mais do que na
hora de se organizar em todos os niveis para encarar esta luta de c1asse

generalizada. Ja e hora de elaborar uma estrategia para cada urn destes
niveis, pois eles se condicionam mutuamente. De que serviria, por

exemplo, propor as massas urn programa de revolucionariz""ao antiautoritaria contra os chefinhos e companhia limit.ada, se os proprios
militantes continuam sendo portadores de virus burocraticos superativas, se eles se comportarn com os militantes dos outros grupos, no
interior de seu proprio grupo, com seus proximos ou cada urn consigo

mesmo, como perfeitos canalhas, perfeltos carolas? De que serve afirmar a legitimidade das aspira90es das massas se 0 desejo e negado em
todo lugar onde tenta vir a tona na realidade cotidiana? Os fins politicos sao pessoas desencarnadas. Eles acham que se pode e se deve
poupar as preocupa95es neste dominio para mobilizar toda a sua energia em objetivos politicos gerais. Estao muito enganados! Pois na

revoluc;Oes, mas tambem, sem sombra de duvida, umas merdas do tipo

ausencia de desejo a energia se autoconsome sob a forma de sintoma,

fascismo e companhia. E dai 0 que e que se deve fazer? Esperar e
deixar andar? Passar a a9ao? Tudo bern, mas onde, 0 que, como?
Mergulhar com tudo, no que der e vier. Mas nao e tao siInples assim, a
resposta a muitos golpes esta prevista, organizada, calculada pelas
maquinas dos poderes de Estado. Estou convencido de que todas as
varia9()es possiveis de urn outro Maio de 1968 ja foram programadas
em IBM. Talvez nao na Fran9a, porque eles estao fodidos, e ao mesmo
ternpo bern pagos para saber que este tipo de baboseira nao constitui
garantia alguma e que nao se encontrou ainda nada de serio para
,'substituir os exercitos de tiras e de burocratas. Seja 0 que for, ja esta

de inibi9ao e de angUstia. E pelo tempo que ja estao nessa, ja podiam
ter se dado conta destas coisas por si mesmos!
A introdu~ao de uma energia suscetivel de modificar as rela90es
de for9a nao cai do ceu, ela nao nasce espontaneamente do programa
justo, ou da pura cientificidade da teoria. Ela e determinada pela
transforma~~o de uma energia biologica - a libido - em objetivos de
I~ta social. E facil reduzir tu~o as famosas contradi90es principais.
E demasiadamente abstrato. E ate mesmo urn meio de defesa, urn
tr090 que ajuda a desenvolver phantasias J de grupo, estruturas de

,mais do que na hora de os revolucionarios reexaminarem seus pro:gramas, pois ha alguns que come9am a caducar. Ja esta mais do que na

de alguma coisa que esta sempre atras, sempre em outro lugar, sempre'
mais importante e nunca ao a1cance da interven9ao imediata dos inte-

, hora de abandonar todo e qualquer triunfalismo - note-se 0 "falis'mo" - para se dar conta de que nao so estamos na merda ate 0

I

cada uma de nossas "organiz""Oes".
'
A luta de classes nao passa mais simplesmente por urn fronn
delimitado entre os proletarios e os burgueses, facilmente detectavel

desconhecirnento, urn troc;o de burocratas; se entrincheirar sempre atras
ressados; e 0 principio da "causa justa", que serve para te obrigar a
engolir todas as mesquinharias, as miseras pcrversOes burocraticas, 0
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prazerzinho que se tern em te impor - upela boa causa" - caras que
. te enchem 0 saco, em fo!>'ar tua barra para a~iles puramente sacri·
'. ficiais e simb6licas, para as quais ninguem esta nem ai, a com~ar
. pelas pr6prias massas. Trata-se de uma forma de satisf~ao sexual
desviada de seus objetivos habituais. Este genero de perversao nao leria
a menor importancia se incidiss., em outros objetos que nao revolu~ao
- e olha que nao faltam objetos! 0 que e chato e que estes monomaniacos da dir~ao revolucionana conseguem, com a cumplicidade
inconsciente da "base", enterrar 0 investimento mllitante em impasses
particularistas. :Ii meu grupo, e minha tendencia, e meu jomal, a gente
e quem tem razao, a gente tem a linha da gente, a gente se faz
exislir se contrapondo as outras linhas, a gente constitui para si uma
pequena identidade coletiva encarnada em seu lider local... A gente
nao se enchia tanto em Maio de 68! Entim, tudoocorreu mais ou
menos bern ate 0 momento em que os Uporta-vozes" disto ou daquilo
conseguiram voltar a tona. Como se a voz precisasse de portador. Ela se
porta bem sozinha e numa velocidade louca no seio das massas, quando
ela e verdadeira. 0 trabalho dos revolucionarios nao e ser portador de
voz, mandar dizer as coisas, transportar, transferir modelos e imagens;
seu trabalho e dizer a verdade la onde eles estao, nem mais nem menos,
sem lirar nem p8r, sem trapacear. Como reconhecer este trabalho da
verdade? :Ii simples, tem um ~o infallvel: esta havendo verdade
revolucionaria, quando as coisas nao te enchem 0 saco, quando voce
fica a tim de participar, quando voce nao tem medo, quando voce
recupera sua for9a, quando voce se sente disposto a ir fundo, acont~a
o que acontecer, correndo ate 0 risco de morte. A verdade, a vimos
- _atuando em Maio de 68; todo mundo a entendia de cara. A verdade
nao e a teoria nem a organiza~ao.:Ii depois dela ter surgido que a teoria
e· a organiza~ao rem de se virar com ela. Elas sempre acabam se
situando e recuperando as coisas, mesmo· que para isso tenham de
deforma-la e menlir. A autocritica cabe a teoria e a organiza~ao e
nunca ao desejo.
o que esta em questao agora, eo trabalho da verdade e do desejo
por toda parte onde pinte encan~ao, inibi9ao e sufoco. Os grupelhos
de fato e de direito, as comunas, os bandos, tudo que pinta no esquerdismo tem de levar um trabalho analltico sobre si mesmo tanto quanta
um trabalho politico fora. Senao eles correm sempre 0 risco de sucumbir naquela especie de mania de hegemonia, mania de grandeza que
faz com que alguns sonhem alto e bom som em reconstituir 0 "partido
de Maurice Thorez" ou 0 de Denin, de Stalin ou de Trotsky, tao chatos
e por fora quanta seus Cristos ou de Gaulles, ou qualquer um desses
caras que nunca acabam de morrer.
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Cada qual com seu congressinho anual, seu mini-Comite Central,
seu super-bir8 politico, seu secretariado e seu secretano-ge(ne)ral e
sellS mi1itant~s de carreira com seu aboDo por tempo de servi~o, e, na
versao trotsklsta, tudo isso duplicado na escala intemacional (con.
gressos mundiais, comite executivo intemacional, s~ao intemacional,
etc.).
Por que os grupelhos, ao inves de se comerem entre si, nao se
multiplicam ao infinito? Cada um com seu grupelhol Em cada fabrica,
cada rna, cada escola. Enfim, 0 reino das comissiles de basel Mas
grupelhos. q~e. aceitassem ser 0 que sao, la onde sao. E, se possivel,
uma multipltcldade de grupelhos que substituiriam as institui~iles da
burguesia; a familia, a escola, 0 sindicato, 0 clube esportivo, etc.
Grupelhos que nao temessem, alem de seus objetivos de luta revoluciona-ria, se organizarem para a sobrevivencia material e moral de cada
um de seus membros e de todos os fodidos que os rodeiam.
~h, entao trata-se de anarquia! Nada de coordena~ao, nada de
central1Z~ao, nada de estado-maior... Ao contrario! Tomem 0 movi-·
mento Weathermen nos Estados Unidos: eles estllo organizados em
tribos, em gangues, etc., mas isto nao os impede de se coordenar e
muitissimo bern.
o que e que muda se a questao da coordena~ao, ao inves de se
colocar para individuo, se coloca para grupos de base, famllias artificiais, comunas? .. 0 individuo tal como foi moldado pela maquina
social dominante e demasiado fragi!, demasiado exposto as sugestiles
de toda especie: droga, medo, familia, etc. Num grupo de base,
pode·se esperar recuperar urn minimo de identidade coletiva, mas sem
me~alomania, com urn sistema de controle ao alcance da mao; assim, 0
.desejo em questao podera talvez fazer valer sua palavra, ou estara
talvez mais em condi~iles de respeitar seus compromissos mllitantes. :Ii
precise antes de mais nada acabar com 0 respeito pela vida privada: e 0
come~o e 0 fim da alien~ao social. Um grupo analltico, uma unidade
de subversao desejante nao tem mais vida privada: ele esta ao mesmo
tempo voltado para dentro e para fora, para sua contingencia, sua fini.
tude e para seus objetivos de luta. 0 movimento revolucionilrio deve
portanto construir para si uma nova forma de subjetividade que nao
mais repouse sobre 0 individuo e a familia conjugal. A subversao dos
modelos abstratos secretados pelo capitalismo, e que continuam caucionados ate agora, pela maioria dos te6ricos, e urn pre-requisito
absoluto para 0 reinvestimento pelas massas de luta revolucionaria.
Por enquanto, e de pouca utilidade tra~ar pianos sobre 0 que
deveria ser a sociedade de amanhll, a produ~ao, 0 Estado ou nao, 0
Partido ou nao, a famllia ou nao, quando na verdade nao h8 ninguem
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para servir de suporte a enuncia9ao de alguma eoisa a respeito. Os
enunciados continuarao a flutuar no vazio, indecisos, enquanto agentes
coletivos de enunciQ(;iio nao forem capazes de explorar as coisas na
realidade, enquanto nao dispusermos de nenhum meio de reeuo em
rela9ao a ideologia dominante que nos gruda na pele, que fala de si
mesma em nos mesmos, que, apesar da gente, nos leva para as piores
besteiras, as piores repetic;oes e tende a fazer com que sejamos sempre
derrotados nos mesmos eaminhos jll trilhados.
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e 0 se~ndo inconsciente, segundo proposta de Susan Isaacs) e espanhola (fantasia).
Pref~mos adorar 0 termo ,"phantasia", sugerido na tradu~io para 0 portugues dos
Escntos de Lacan (Perspectha, SP, 1978), que preserva 0 arcaismo do termo frances
fantasme (d. nota 14 dosEscritos).

NOTAS
(1) N. do Trad.: No original, gro:lpuscule. Corresponde ao "grupelho" no Brasil,
nome dado aos grupos de dissidencia do partido comunista, cia decade. de 60 - anarquistas, trotskistas, guevaristas, maoistas -. q,oca da desestaJin~!o que 0 PCF
parece ter ignorado. 0 terrno grupelho traz em si um sentido pejorativo, pais desde a
perspectiva do PC. perspectiva adotada na epoca pelos pr6prios esquerdistas UDS contra
os outros, ser minoritario era ser fa~Ao insignificante, marginal, acometida pela "doen~
c;a infanti1 do comunismo", justificativa suficiente para sua excluslo como medida sani~
tiria, visao alias cornpartilhada pela direita: em junho de 68, de Gaulle, ja no controle da
situa~lo, atraves de seu ministro do Interior, proibiu a existencia desses grupelhos,
baseando-se numa lei da Frente Popular contra as milicias fascistas armadas e parami·
litares.
Ora, 0 autor retoma aqui a pr6pria ideia de grupelho como afinn~lo de uma
posi~lo politica. "Somas todos grupelhos": a subjetividade e sempre de gropo; e sempre
ums multiplicidade singular que fala e age, mesmo que seja numa pessoa 56. 0 que
define um grupelho nao eser pequeno ou uma parte, mas sim ser uma dimensio de toda
experiment~ao social, sua singularidade, seu devir,
neste devir que a luta se gene~
! raliza, "Saude infantil" do politico, que se contrapre a ten~Dcia a generalizar a luta em
tOrDO de uma represen~io totalizadora, sua "doen~a senil". Desta perspectiva tama~
nho nia e documento, e um pequeno gropo tambem pode ser acometido de "doe~a
senil" ,
A DOlrAo de grupeLi.o pode ser associada ao conceito que Guattari forjou na decada de 60, de "gropo sujeito", contraposto a "gropo sujeitado" (ct. nota 7 de "A
TransversaHdade"), a ideia de "agenciamento coletivo de enuDci~Ao" e. na decada de
70, ao conceito de "molecular", contraposto a "molar".

e

(2) N. do Trad.: 0 interessement, pedra de toque da doutrina social do gaul~
lismo, designa uma modalidade de participa.;io dos operarios nos lucros da empresa,
atraves de uma remucer~ioque se acrescenta ao salano fazendo com que 0 trabalhador
se "interesse" pela produtividade eta empresa. Esta doutrina, considerada mistificadora
pela esquerda franeesa, foi par ela amplamente denunciada.
(3) N. do Trad.: No original alemlo Phantasic, traduzido em frances por fan~
tasrne, Na traduc;io de Freud para 0 portugues (edil;io da Standard), optou-se por "fantasia", de at:ordo com as traduc(')es inglesa (fantasy ouphantasy, 0 primeiro consciente
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tencia de maquinas de guerra capazes de se opor as for~as opressiyas,
tendo para isto que funcionar com urn certo centralismo, ou ao menos
estar sujeitas a urn minimo de coordenac;ao; do outro lado, a luta dos
agenciamentos coletivos, no front dos desejos, exercendo uma aniUise
permanente, uma subversiio de todos os poderes. a todos os niveis.

Nao e absurdo esperar derrubar 0 poder da burguesia substituindo-o por uma estrutura que reconstitua a forma deste poder?
A luta de classes na Russia, na China, etc. mostrou-nos que, mesmo

As lutas do desejo e a psicaniilise *

depois da derrubada do poder da burguesia, a forma deste poder podia
se reproduzir no Estado, na familia e ate nas fileiras da revolu~ao.
Como impedir 0 poder centralizador e burocratico de se sobrepor 11
coordenac;ao necessaria, que implica uma maquina de guerra revolu-

cionaria? Ao nivel global, a luta implica etapas, intermedios. Ao nivel
microscopico,

nario

A questao com que se defronta 0 movimento oper3rio revolucioa de uma defasagem entre as rela~Oes de faTc;a aparentes, ao

e

nivel da luta de classes, e 0 investimento desejante real das maSsas.
o capitalismo nao s6 explora a for~a de trabalho da classe operaria como tambem manipula em seu proveito as rela~Oes de produ~ao,
insinuando-se na economia desejante dos explorados. A Iuta revoluciona-ria naD poderia ser circunscrita somente ao mvel das relac;5es de
faTC;a aparentes. Ela cleve desenvolver-se em todos os mveis da economia desejante contaminados pelo capitalismo (ao nivel do individuo,
do casal, da familia, da escola, do grupo militante, da loucura, das
prisOes, da homossexualidade, etc.).
Os objetos e os metodos de luta se diferenciam segundo esses
niveis. Objetivos do genero: "pao, paz, liberdade" ... requerem a existencia de organismos politicos inseridos no campo de rela~Oes de for~a
e, conseqiientemente, agrupando for~as, constituindo blocos. Por for~a
das circunstaneias, essas organizac;oes se prop5eID a ser "representa-

tivas", coordenar as lutas, propor-lhes uma estrategia e uma tatica.
Por outro lado, a Iuta contra 0 fascismo "microsc6pico" -

a~uele que

se instaura no seio das maquinas desejantes - nao podena se dar
atraves de "delegados", de "representantes", de blocos definitivamente
identificados. 0 "inimigo" varia de rosto: pode ser 0 aliado, 0 camarada 0 responsavel ou si pr6prio. Nunca pode-se estar seguro de que
DaO ~e va resvalar a qualquer momento para uma politica burocratica
au de prestigio, uma interpretac;ao paran6ica, uma cumplicidade inconsciente com os poderes vigentes ou uma interiorizac;ao da repressao.
Estas duas lutas podem nao se exc1uir mutuamente: de urn lado,
a luta de classes, a luta revolucionaria de liberta~ao implica na exis-

.1

0

que esta em causa e, de imediato, uma especie de

passagem direta ao comunismo, uma liquida~ao imediata do poder da
burguesia, na medida em que este poder e encarnado pelo burocrata,
pelo lider ou pelo militante.
o centralismo burocratico e absorvido permanentemente pelo
movimento operario a partir do modelo centralista do Capital. 0 Capital controla, sobrecodifica a produ~ao, dominando os fluxos monetarios e exercendo urn poder de coer~ao no quadro das rel~Oes de produ~ao e do capitalismo monopolista de estado. 0 mesmo genero de
problema se coloca com 0 socialismo burocratico. Mas a produ~ao real
prescinde completamente desta especie de sobrecodifica~ao que s6 faz
entrava-la. As maiores maquinas produtivas das sociedades industriais poderiam perfeitamente passar sem este centralismo. E claro que
uma outra concep~ao das rel~Oes entre a produ~ao, a distribui~ao e 0
.consumo, e entre a produ~ao, a forma~ao e a pesquisa, conduziria 11
explosao dos poderes hierarquicos e desp6ticos, tal como eles existem
no seio das rela~Oes de produ~ao atuais. A partir dai, a capacidade de
inov~ao dos trabalhadores poderia ser liberada. 0 fundamento do
centralismo, portanto, nao e economico, mas politico. 0 centralismo
no movimento operario c9nduz ao mesmo genero de esteriliza~ao. E
preciso admitir que as lutas mais eficazes e mais amplas poderiam ser
coordenadas fora dos estados-maiores burocraticos! Mas com a condi~ao de que a economia desejante seja liberada de sua contamina~ao
pela subjetividade burguesa que faz delas cumplices inconscientes da
tecnocracia capitalista e da burocracia do movimento operario.
Convem, no entanto, nao se permitir cair na dicotomia simplista: _
centralismo "democratico" versus anarquismo, espontaneismo. Os
movimentos marginais, as comunidades, certamente nada tern a ga-

I

>
1

l

nhar caindo no mito de urn retorno 11 era pre-tecnol6gica, de urn
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retorno a natureza; ao contrario~ eles tern mais e que enfrentar a
sociedade real, as relaifoes sexuais, familiares, reais, etc... Mas. por
urn Qutro lado, deve-se reconhecer que 0 movimento operario organi·
zado recusou·se, ate agora, a levar em considerac;:ao sua propria conta-

sidades do sistema capitalista. Tudo 0 que se constroi, no estudo das
ciencias humanas, em torno do individuo como objeto privilegiado,
s6 reproduz a cisao entre 0 individuo e 0 campo social. A dificuldade

minal'ao pelo poder burgues, sua pr6pria poluil'ao intema. E nenhuma
ciencia constituida poderia atualmente ajuda-Io neste caminho. Nem a

com a qua! nos defrontamos, desde que queiramos abordar 11ma preitic.a social concreta, quer se trate da fala, da loucura, au de qualquer

individuos, sob a forma de familia, etc.,

neces-

COisa que tenha algo a ver com um processo de produ~ao desejante real,

sodologia, nem a psicossociologia, nem a psicologia e muito menos a

e que jamais se esta lidando com

psicanillise tomaram 0 lugar do marxismo neste campo! 0 freudismo,
sob a aparencia de ciencia, propOe como normas insupeniveis os pro~rocedimentos da subjetival'ao burguesa, a sab~;: _omito ~e.uma_

individuos. Enquanto a lingiiistica,

trabalho reconhecido como

por exemplo, se contentava em definir seu objeto em termos de comunical'ao entre individuos, ela omitiu completamente as funl'Oes de inte·
_gral'ao e coerl'ao sociais da lingua. A lingiiistica apenas comel'ou a se
destacar da ideologia burguesa com 0 estudo dos problemas levantados
pela conotal'ao, 0 contexto, 0 implicito, etc. e tudo aquilo que a linguagem efetua fora de uma relal'ao abstrata entre individuos. Um
grupo, uma classe, nao sao constituidos por individuos; e a aplical'ao
reduwra das relal'Oes de produ~ao capitalista sobre 0 campo social do
deseJo que produz urn fluxo de individuos decodificados como condi~ao
para a captal'ao da forl'a de trabalho.
Os acontecimentos de Maio de 68, na Franl'a, revelaram em

socialmente util (pelo capitalismo, pela classe dominante) e 0 trabalho
"jnutil" do desejo. 0 conjunto da produl'ao, tanto a produl'ao do valor

campo social. Mas, diferentemente do que ocorreu na Itillia, eles nao

de troca quanta a do valor de usa, tanto a individual quanto a coletiva,

chegaram a instaurar urn verdadeiro corte no' moyimento revolucio-

necessaria castra,ao dO deseJo, sua submlssao a.~_,~~~Ilgul0_~dlplano,
~rpa jnteroretadio significante gu~n.Q_~ a _~o~~~.~;t~mUise de suas
- implic~~~~~~:ais.,-_.
.
, .

---1;voque,_ uma hqUldal'aO posslvel do centrahsmo tecnocralico da
produl'ao capitalista. E isto a partir de uma outra cQUcePl'ao das
relayOes entre a prodm;ao, a distribuic;:ao e 0 consu~o, por urn lado, ~,
por outro, a produl'ao, a formal'ao e a pesquisa. E algo que tendena
obviamente a transformar por completo os modos de rela~ao com 0
trabalho, em particular a dsao entre

0

grande escala urn novo tipo possivel de consistencia molecular do

nario, em particular no que diz respeito a economia do desejo. Se tal
de f.ato ocorrido, ela provocaria conseqiiencias politicoSOCialS cons,deravels! Tudo 0 que se pode dizer e que desde que se deu
um enfraquecimento relativo do stalinismo, desde que parte consideravel da juventude operaria e estudantil se destacou dos modelos mill-

etomada sob a tutela de uma organizal'ao queimpOe urn certo modo de

rup.~ra tive~se

divisao social do trabalho. 0 desaparecimento do centralismo capitalista acarretaria, em contrapartlda, urn remanejamento progressive das

tecnicas de produl'ao. Pode-se conceber outras relal'Oes de produl'ao no
contexto de uma industria altamente desenvolvida, da revolut;ao informatica, etc., que nao sejam antagonicas com a produ~ao desejante,
artistica, onirica... Dito de outra forma, a questao que se caloca a de
saber se epossivel au nao sair da oposi~ao cxclusiva entre valor de uso e

'tantes tradicionais, houve nao uma fratura importante, mas peque~as

e

eprecise retornar a natureza", s6 faz

fugas de desejo, pequenas rupruras no sistema despotico reinante nas
organizal'Oes representativas.
A fratura de Maio de 68 na Franl'a foi recuperada.apcs algumas
semanas. Pode-se ate dizer duas semanas. 0 que nao impede que el.

reproduzir a cisao entre os diferentes campos de produl'ao: a produl'ao
desejante, a produl'ao social reconhecidamente uti!.

tenha tide conseqiiencias extremamente profundas e que continuam se
fazendo sentir em diferentes nlveis. Mesmo que seus efeitas nao mais se

valor de troca. A alternativa que consiste em dizer "recusemos toda
forma desenvolvida de produ~ao,

• • •

I
,

A relal'ao entre os individuos, os grupos e as classes e algo que esta
ligado a manipulal'ao dos individuos pelo sistema capitalista. Os indi-

neltos comuns tivessem um sentido politico qualquer; seria inconcehivel considerar que homossexuais pudessem fazer manifestac;Ocs de'

viduos, enquanto individuos, sao fabricados por este sistema para

responder aos imperativos de seu modo de produl'ao. A ideia de que
haveria desde 0 comel'o, na base da sociedade, individuos, grupos de

manifestem na escala de urn pais inteiro, ela prossegue sob a forma de
infiltral'ao nos meios os mais variados. Surgiu uma nova visao, uma
nova abordagem dos problemas militantes. Antes de 68 seria inconcebi~el considerar, por exemplo, que interven90es em favor dos prisio-

I

t

rua e defender sua posil'ao particular face ao desejo. Os movimentos de
libertal'ao das mulheres, a luta contra a repressao psiquiatrica, etc.,
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mudaram completamente de sentido e de metodo. Os problemas se
colocam portanto de autra maneira, mas sem que realmente tenha
havido uma fratura. Isto se deve certamente it ausencia de uma grande
maquina de guerra revolucionaria. E precise reconhecer que urna serle
de represent~Oes dominantes continua a exercer seus estragos no seio
dos pr6prios grupos revolucionarios. Foi empreendida uma critica do
burocratismo dos sindicatos: 0 principio 00 "delega9ao de poder" ao
partido de vanguarda, 0 sistema de Hcorreia de transmissao" entre as
massas e 0 partido foram questionados, mas os militantes permanecem
prisioneiros de muitos preconceitos da moral burguesa e de atitudes
repressivas com respeito ao desejo. E talvez 0 que explica 0 fato de que
em Maio de 68 nao houve contesta9ao da psican3.lise como foi 0 caso
para com a psiquiatria. A psican3.lise conservou uma certa autoridade
na medida em que alguns dos preconceitos psicanaliticos foram encampados pelo movimento.
A verdadeira fratura s6 se efetuara a partir do momento em que
questOes tais como as do burocratismo das organiz~Oes, das atitudes
repressivas dos militantes com respeito a suas mulheres, sellS fillios,

etc., sen desconhecimento do problema do cans~o, da neurose, do
delirio (e comum a recusa de se ouvir alguem que "destrambelha..... ,
arrebenta-se logo com a pessoa, da-se rapidamente a pessoa por acabada, considera-se que ela DaD tern mais sen Ingar na organiza~ao, e
chega-se ate a afirmar que se tomou perigosa...), se nao passarem ao
centro das preocupac;Oes politicas, ao menos forem consideradas como

sendo tao importantes quanto qualquer tarefa de organiza9ao; tao
importantes quanto a necessidade de se afrontar com 0 poder burgues,
com 0 patrao, com a policia... A luta deve ser levaOO em nossas
pr6prias fileiras, contra nossa pr6pria policia interior. Nao se trata
absolutamente de urn front secundario, como alguns maoistas consideraram, de uma luta complementar de objetivos marginais. Enquanto
se mantiver a dicotomia entre a luta no front das classes e a luta no
front do desejo, toOOs as recuper~Oes continuarao possiveis. E significativo que ap6s Maio de 68 a maior parte dos movimentos revolucionarios nao tenha compreendido a importancia da falha que se
revelara com a luta estudantiI.
Bruscamente estudantes, jovens trabalhadores "esqueceram" 0
respeito ao saber,

0

parler dos professores, dos contrarnestres, dos

responsaveis, etc. Eles romperam com uma certa forma de submissao
aos valores do passado e abriram urna nova via. Pois bern, tudo isso foi
creditado ao espontaneismo, isto e, uma forma transit6ria de expres-

sao, que deveria ser ultrapassada numa etapa "superior" pelo estabelecimento de organiza90es 'centralistas. 0 desejo surgiu na massa, Ihe
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foi dado seu quinhiio; esperou-se que ele se acalmasse e se disciplinasse..Nao se ,compreendeu que este novo tipo de revolta seria dora-

vante mseparavel de todas as lutas economicas e politicas futuras.

* * *
Quando 0 que esta em questao e 0 marxismo e 0 freudismo
pensa-se num cecto tipo de tratamento dos textos de Freud e do~
tex~os de Marx. 0 freudismo. considerado de urn certo angulo dev~na ser .d~finido como reacionario em toOOs as suas tomadas d; po~19~0. SOCialS, em ~~das as suas an3.lises concementes it rela,ao entre

mdlVlduo .e .a fa~la, enquanto que

0

marxismo, por sua vez, seria

por den:'"als msuficlente quanto it determin~ao das questOes relativas
ao deseJo. 0 que nao quer dizer que nao se tern mais nada a fazer
com os textos de Freud e de Marx. Todo 0 problema consiste em
saber que uso se fara deles. Como para qualquer enunciado ha dois
tipos de uso possiveis. Urn uso que se servira do texto como'meio de
encontrar pistas para 0 esclarecimento das conexOes sociais reais do
encadeamento das Iutas, e urn ontro usa que tendera. a esmag~ a
reduzir a realidade do texto.
'
Freq~entemente permanecemos multo dogmaticos quando tent~mo.s preclsar a ~el~ao entre 0 marxismo e 0 freudismo. Penso que
s.o sall'emos deste unpasse exprimindo-nos sem reticencias sobre a reah?a.de OOs lutas, mas das lutas efetivas. Enquanto se mantiver uma
dls~n9ao absoluta entre a vida privada e a vida publica, nao se avan?ara nem urn passol Esclarecer os engajamentos politicos, os engaJ~entos de ~Iasse, quando isto nao consiste simplesmente em refug;ta~-se n.o dlSCUrso, demanda que isto seja falado ao mvel da pratica
~aJs Imedlata, quer seja ela uma pra:tica militante, uma pratica me-

dICa ou uma pratica familiar, conjugal, etc.
. Em outro contexto seria talvez concebivel come9armos a !alar
senam~nte. ~as rela9?es entre uma politica do desejo e uma politica

r~voluclOnana, mas ISto somente a partir do momento em que colocass~mos ::as cartas sobre a mesa", como se diz em born portugues;
ou amda: as mios na massa".

. .. Aignmas interven,oes no decorrer desses debates,l enfatizaram
a Idela de que 0 principal dilema em nosso campo seria 0 da 0P9 ao
ent;~ uma. po.~ti~a de "alternativa psiquiatrica" (reformista) e uma
pol~tica ~slqUlatrica que fosse de imediato revolucionana. Teriamos
asslm dOl.S campos; de urn lado poder-se-ia classificar Jervis,2 e talvez .
Valtouchi, e de outro lado, por exemplo, 0 SPK.' Nao parece que 0
problema seja tao simples assim. A luta com a qual nos deI:.c:ntamos,
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desde que se, queira considerar uma politica do desejo, naD mais se
circunscreve a urn so front, urn s6 afrontamento entre capitalismo e
classe operaria. ereio que uma multidao de novos fronts devem ser

27

ciona-Io, e porque os militantes que 0 animam ap6iam-se no movimento negro e porto-riquenho e nas "gangues" populares do bairro.
Portanto uma politica alternativa tornou~se aqui relativamente possivel pelo fato de se apoiar em lutas revolucionarias reais. E, inversamente, querer politizar a psiquiatria pode nao passar de uma ilusao
se a ~ao politica engajada nesta ocasiao permanece prisioneira da~
concepc;oes repressivas tradicionais no campo da lcucura e do desejo.
Sera que a psicanaJise pode tornaI:,' se progressista, sera que ela

criados amedida que a classe operaria. as organiza~oes do movirnento
operario se fazem contaminar pela subjetividade da classe dominante.
Nao basta "ir na dire~ao dos operanos", e se referir aos c1assicos para
se libertar da influencia burg-uesa no front do desejo. Neste sentido
DaO se pade assimilar, como fez Jervis, os interesses objetivos dos

trabalhadores ao seu desejo. Os interesses da classe operana americana, por exemplo, podem ser objetivamente fascistiz.antes do ponto
de vista de uma politica do desejo. A Iuta sindical de defesa dos
interesses dos trabalhadores, por mais legitima que seja, pade ser

pode transformar-se em psicanaIise popular? Ela nao deixa de ser
marcada pela forma9ao de casta que receberam os psicanalistas. A

e~sencia da psicanalise continua seodo a psicanaIise didiltica, a ioiclac;ao a casta psicanalitica. Mesmo quando urn psicanalista I'vai ao
povo". ele continua participando de sua casta; mesmo quando ele DaO

tambem oerieitamente repressiva em rela~ao ao desejo de toda uma
serie de gropos 5ociais, de minorias etnicas, sexuais, etc... ereio, por
e:xempio, que DaD se pade ter demasiadas ilusoes quanto a uma possivel alianrra politica entre uma corrente psicanalitica de vanguarda.
que pretend.e ter-se destacado da repressao psiquiatrica, e as organiza~5es atuais da classe operana. Os modelos repressivos sao tao virulentos nos psicanalistas quanto nos militantes. Milltei durante mais de
dez anos no Partido Comunista Frances, e penso que para apreciar
uma posi~ao revolucionaria real, do ponto de vista do desejo, nao se

faz propaganda de sua conceP9ao da rela9ao entre

0

desejo e a soeie-

dade, ~le continua a reproduzir em sua pratica a mesma politica

represslVa. 0 problema nao e pois que

0

psicanalista tenha ideias

mais au menos falsas, mas- sim que sua pratica reproduz a essencia da

subjetividade burguesa. Urn senhor que fica em sua poltrona escutando

0

que vOce diz. mas que toma uma distancia sistematica em

rela9ao aquilo que voce esta falando, nao tem absolutamente neces-

sidade de procurar impor suas ideias: ele cria uma rela~ao de forer a

pode fiar apenas nas palavras. nas dedar"-,Oes enos textos. Os textos
te6ricos do SPK, por exemplo, sao parcialmente dogmaticos, e, ape-

que arrasta os investimentos de desejo para fora do campo social.
Esta posi9ao alias nao e particular ao psieanalista: ela e simplesmente

sar disso, a politica do SPK foi verdadeiramente revolucionaria. A
pratica do SPK pode aclarar 0 que poderia ser uma yerdadeira politica do Setor,' considerada como politiea de massa, definida em fun9ao do desenvolvimento. 0 SPK alias niio existia enquanto partido

mais marcada aqui do que nas outras profissoes de enquadramento
social. E a reencontramos a carla momento, no professor primario
sobre seu estrado, no contramestre atras de sua pequena guarita, no
militar de carreira, no tira, no psic61ogo com seus testes, no psiquia-

constituido, com base num programa, especificando 0 que deveria ser
a luta. E no decorrer da 1uta que houve investimentos de desejo Sllces-

tra .em seu asilo, etc... Individualmente todos eles talvez sejam gente
mUlto boa! Talvez eles fa9am tudo 0 que podem para ajudar 0 povo e

sivos precisando os objetivos e os metodos de combate. A politica do
SPK poderia ter sido igualmente uma politica de "alternativa psiquia-

no entanto, apesar de sua boa vontade, eles contribuem,

trica", nao uma altemativa de compromissos reformistas, mas uma

E.. certo que se tents suavizar a repressao: se procurara evitar, por

alternativa fundada numa correla9ao de for9as.
Atualmente, em Nova Iorque, num bairro muito pobre,

exemplo, com metodos de pedagogia moderna, que a erian9a fique
perdida em sua classe, aterrorizada pelo professor. 0 psicanalista

0

South

Bronx, os movimentos negros e porto-riquenhos gerem urn servh;o de

ma-

tambem seesforc;a para proceder de maneira. mais suave e em realidade mais dissimulada. Ele esvazia de substancia tados os enunciados

desintoxica9ao no Lincoln Hospital. 5 0 movimento popular se encarregou da iuta contra as drogas. Isto tambem e uma especie de politica
alternativa, pois que ela se substitui ao programa do governador do

Estado de Nova Iorque no que concerne a droga. Os medicos DaO
entram mais no servic;o, eles fiearn a porta, s6 sao chamados para
conselhos tecnicos. a servic;o tern sua pr6pria policia e, se 0 governo
DaO 0 fecha, se ele nao 0 proibe, e se ele chegou mesmo a subven-

a sua

l}eira, para reduzir os individuos a solidao, para esmagar seu desejo.

que !he sao traz.idos, ele os neutralIza, difunde uma especie de droga
subjetiva. E como acusa-Io disso? Se nos recusamos a condenar a
droga dosjunkies, por que condenar-se-ia esta especie de droga que

conduz as pessoas a apelar para
Cada urn faz

\

l

0

0

psieanalista? Nao e esta a questao..

que pede no seu ped~o, e cada urn, na sua medida,

desempenha seu pequeno papel de policia: como urn pai de familia,

J

I

l
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de ~eprese~ta9ao que. psicanaIise projetou sobre ele. Ela introduziu
no mconSClente • negatividade, a falta,6 atraves da media9ao d.
transferencia. ~s. intensidades do sonho, por exemplo, serao tratad.s
~omo uma especle ~e. matenal bruto. A tecnica da associ~ao e da
mterpreta9ao traduzrra, reescrevera sua expressao manifesta em termos de estrutura profunda. Tomadas entre os dois modos de estrutura9ao - o.conteudo manifesto e 0 conteudo latente - as linhas de
fuga do deseJo serao cortadas de toda conexao possivel Com a realidade. A decripta9ao psicanalitica do sonho consiste em ultima instan-

como falocrata no casal, como crianc;a-tirana, etc. Nao se ganhara

nada lan9ando condena90es, anatemas sobre a pratica de uns e outros. 0 problema e 0 de evitar ao movimento operario que ele se f~a
contaminar pela ideologia e os modos de subjetividade do poder burgues.

.
Que alguns se orientem em direc;ao a uma "psicanaIise para 0
pavo", nao sena em si tao grave. a que soo e grave, e que a organizac;ao do movimento oper3rio, os partidos, os sindicatos, os "grope-

Ihos" se comportem 11. sua maneira como professores primarios, como
psicanalistas e, no final de contas, como policiais. As lutas reivindicat6rias nao poderiam resolver tudo. A classe operaria e a primeira
vitima das tecnicas capitalistas de cacetada no desejo. Existe 0 problema de angustia na classe operaria, e este problema nao poderia ser
resolvido recorrendo-se a uma droga qualquer (0 esporte, a televisao,
o amor aos lideres, a mistica do partido). A unica maneira de avan9ar
neste dominio, e que a pr6pria organiza9ao do movimento operario se
encarregue destas quest5es de liberta9ao do desejo e isto sem psicana-

cia em torna-lo coerente com as coordenadas sociais edipianas. Torne~os urn. outro .exernpl~,. tal~ez rnais evidente: uma crian.;a arnea.;a

seu Irmaozmho dizendo: Batista, you cortar sua cabe9a'" Quem e
eu? 9uem e 0 sujeito do enunciado? Qual a evidencia que nos conduz
a ~tri~ui-Io 11. realidade da crian9a? Mesma questao para Batista. Se
cnstal1Zarnos este prenorne e este nome proprio, se as tomamos atri-

butivos, entao ? en~nciado tende a responsabilizar a crian9a que 0
profere. ,A partir dat ele se torna 0 assassino potencial de seu irmao.

lista, sem que ele proprio se torne psicanalista, sem recorrer aos
mesmos procedimentos redutores e alienantes.

Mas sera que era "mesmo seu irmio, como pessoa, tal como ela

e

to~ada n.a constel~~o familiar, que estava sendo visado? E certo que
as mtensldades deseJantes se Iigam inevitavelmente aus sistemas de
re!>resenta.9 ao em vigor; mas duas dire90es, duas politicas sao possivels ~ partIr destes encontros. A primeira os utilizara como maquinas
~e SlgnOS entre outros suscet/veis de se colocar a servi90 das intensldades de qualquer grandeza. A criancinha diz: "Vou arrancar a
cabe9a ~e meu irmao". E logo depois prossegue com algo completa~ente dlierente; por exemplo, ela gostaria de partir para a lua com 0
rrmao. Entao se descobre que seu 6dio pelo irmao coexist!a com 0

• • •
o tra90 mais geral que nos permitiria reconhecer 0 "metodo do
Edipo" consiste numa certa tecnica de represent~ao redutora. Qualquer situa9ao sempre pode ser remetida a urn sistema de represent~5es aparentemente articuladas de modo triangular. Digo aparentemente pois urn tal sistema funciona muito mais de modo binario e ate
mesmo tende constantemente a se reduzir a urn s6 termo ou a se

arnot.

.bolir n.quilo que ch.mo de buraco negro.
Origin.riamente, tod. uma serie de nQ90es ambiguas, ambiv.lentes, poderia ter permitido .0 freudismo funcionar de urn modo que

dita. O.OdlO nio escondla
produzlU um novo possive!.

.

N~ v.erdade"nao se .tr,~ta ai de u.ma "descoberta" propriamente
0

arnor; slmplesmente uma nova conexao

° 6dio "maquinado" de outra maneira
produziu 0 amor. 0 inconsciente nao continha nada que pudesse ser

n,ao fesse fechado sabre si mesmo. Mas snas descobertas essenciais,

tudo 0 que h.via contribuido a dar a palavra ao desejo e que tinh.
provocado escandalo em sua epoc., foi perdido. Nao retr~arei aqui a
hist6ria deste fechamento, que alias identifica-se com 0 da pr6pria
ps;canalise, inclusive em seus prolongamentos estruturalistas mais re-

negado, nada que se pudesse dizer que provocava uma ambivalencia
do sujeito. Ele nao mudou de opiniao, ele passou a outra coisa. E pois
absurdo dizer da crian9a que ela e polimorfa, perversa... Arrancar a
Ca?e9 a da boneca, ter vontade de acariciar 0 ventre da mae, nao sao
c?l~as que. tenham aver na v~rdade com oS objetos completos da
10gIca dommante. ~sto ?ao e~~aJa respon~abilidadealguma na crian9a
enquanto tal. A atitu~e analltica rel?re.sslva, aquela que se ap6ia nas
representa9~s. normalizadas, tomara slstematicamente 0 sujeito au pe
da letra, cOlslficara seus enunciados. "Ele quis matar seu irmao, ele e
responsavel, ele e incestuoso." Todos os p610s do agenciamento, a

centes.

Tomemos apenas como exemplo sua atitude face aos processos
inconscientes. Ela reconhecera de inicio que eles nao sao dialeticos,
que des nao conhecem a nega9ao e muito menos a nega9ao da nega9ao. 0 inconsciente e todo positividade, e uma maquina de fluxos e
de intt:nsidades que nao sao determinados, controlados pelos sistemas
I

\
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e

0 irmlio, a mae, VaG entaD cristalizar~se no campo da repreSe dissermos crianc;a: "Voce arrancou a cabec;a de sua
boneca, e no entanto voce sabia que era urn preseote que nos euston
foreya no circuito dos valores
caro..... , faremos com que cIa entre
economi'cos e, POllCO a pOllCO, todos os objetos serao referidos as

crianc;a, como urn assassinato. Entre a mae e a crianera, a irninSncia
do desmoronamento nardsico, de retorno ao seio materno etc. em
suma: do suicidioI
'
,

categorias da realidade dominante, da ordem dominante. Toda a realidade, entiio, passa a ser tomada no campo dos valores binarios,
o bem/c mal, e caro/nao e caro, 0 rieo/o pobre, 0 titUlo inutil, etc.
No entanto 0 inconsciente - apesar de sua recusa da negatividade e de todos os sistemas binarios que Ibe silo correlatos, apesar
de que ele nao conhec;a. nem 0 arnor nem 0 6dio, nem a lei nem a
proibi9ilo - e levado a investir a sua maneira este mundo louco dos
valores dominantes. Contoma as dificuldades como pode! Torna-se

morte DaO

crian~a,

a

sent~ao.

a

sorrateiro. Investe os personagens da ordem domestica, os representantes da lei, como marionetes careteiras. Evidentemente se devera

buscar antes de mais nada, do lado deste mundo de representa90es
sociais, a perversao intrinseca deste sistema. A psicanalise DaO esca-

pou desta perversilo do mundo normal. Ela quis domar desde 0 inieio
o desejo. 0 ineonsciente Ibe apareceu como a1go bestial, perigoso.
As sucessivas formula90es de Freud nunca se afastaram desta posi9ilo.
A energia libidinal deve eonverter-se no sistema maniqueista dos valores dominantes, ela deve investir as represent"9Oes formais. Nada de
ter peazer fazendo coco na cama sem desencadear urn investimento

culposo!
Com a prom09ilo do complexo de castr"9ilo passou-se assim das
intensidades polivocas a urn investimento de valores sociais punitivos.
De fato, a crispa9ilo da psicanalise no triangulo edipiano representa
uma especie de tentativa de salvaguarda contra esta pulsilo de aboli~ao

do desejo que

0

conduz, como que apesar dele, para esta perver-

silo binaria maniqueista. 0 esquema de Edipo foi eonstruido contra
narcisismo, contra as

identifica~oes

0

so se constr6i i partir .do momento em que se abandonou

0

terreno

das intensidades desejantes pelo da represent"9ilo. 0 triangulo edi-

e urna

tentativa sernpre mais ou menos abortada de reter a

queda na pulsilo de morte. Ele jamais funciona verdadeiramente como
triangulo, porque de fato a morte, a aboli9ilo semi6tica, 0 colapso
libidinal, amea9am eada urn de seus lados. Tudo acaba sempre muito
mal na cena do grande fantocbe psicanalitico. Entre 0 pai e a erian9a,
e amea~a de extermin"9ilo reciproea (sirnetria do fantasma de assassinato edipiano e do fantasma "estilo batendo numa erian9a"), Entre 0
pai e a mae,

e uma

e urna coisa em si, que cIa cshi ligada a urna certa maneira

de colocar 0 problema do desejo num eerto tipo de sociedade. 0
desejo deseonbeee a morte, a nega9ilo, e 0 principal efeito do grande
fantocbe familialista e 0 de faze-Io rir. Estando a neg"9ilo sempre
vineulada a posi9ilo de urn sujeito, de urn objeto e de urn referente 0
desejo como pura positividade intensiva contorna os sujeitos e os ~b.
jetos; ele e fluxo e intensidade. Na medida em que urn sujeito se
encontra vinculado a urn sistema de representa9ilo, a libido individual
eai ~ob a dependeneia da maquina eapitalista que a constrange a
funclOnar em termos de comunicac;ao fundada em sistemas binarios.

o campo social nilo e constituido por objetos

que Ibe preexistem. 0
individuo tornado em sistemas bipolares do tipo bomem/mulher,
adulto/ cnan9a, genital/pre-genital, vida/morte, etc., ja e resultado
de uma redu9ilo edipianizante do desejo sobre a representa9ilo. A
enuncia9ilo individuada do desejo ja e uma conden"9ilo do desejo a
castra9ilo. Totalmente outra e a ideia de urn agenciamento eoletivo da
libido em partes do eorpo, em grupos de individuos, em constel"9 Oes
de objetos e de intensidades, em maquinas de toda especie que fariam
o desejo sair desta oscil"9ilo entre 0 triiingulo edipiano e seu desmoronamentona pulsilo de morte, para eoneeta-Io a multiplicidades
carla vez mais abertas ao campo social.

NOTAS

mortiferas. Pensou-se que se tra-

tava ai de uma especie de destino das pulsOes. Mas a pulsilo de morte
piano

Resumindo, diremos que·, distintamente da psican3.lise, uma
politica esquizoanalitica sera levada a eonsiderar que a pulsilo de

"cena primitiva" do acoplamento, vivida pela

(1) Guattari refcre-se aos debates ocorridos durante os encontros "Psicanalise e
Politica", em maio de 1977 em Milio, quando este ensaio foi apresentado pela prime1ra
vez.

(2) N. do Trad.: Giovanni Jervis e0 nome de urn psiquiatra italiano ern toroo do
qual se constituiu uma equipe de enfermeiros. psic61ogos e psiquiatras q~e desde 1969
vern desenvolvendo urna experieocia de autogestlo dos problemas de saude mental pela
C?munidade, em Reggio Emilia. Esta equipe participou da fuo~Ao da Rede Ioternaclonal de Alternativas aPsiquiatria (ct. "A Trama da Rede"). .
(3) 0 SPK (Coletivo Socialista de Pacientes) foi criado na Policlinica eta Univer-.
sidade de ,Heidelberg por grupos terapeuticos contendo cerca de 40 doentes. Estes
doentes juntamente com seu medico, 0 doutor Huber, desenvolveram uma critica te6rica
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institu~io e

fu~io

ideo16gica da psiquiatria enquanto
instrumento de opressio. Seu trabalho se defrontou rapidamente com uma opos~io
crescente por parte da clinica psiquiitrica - 0 diretor qualificou 0 gropo de doentes de
"coletivo de bdia e agressio". Com a repressio, a resistencia crescia. Tomava-se impossIvel liquidar 0 SPK pOT meios formais e legais. 0 senado da Universidade decidiu
recorrer Af~a publica. 0 pretexto foi fomecido em julho de 71. por urn tiroteio ocorrido
nos arredores de Heidelberg. Credita-to ao SPK permitia liquidi-to pelos meios mais
brotais. Trezentos tiras armados de metralhadora penetraram nas instal~()es do SPK;
helicOpteros sobrevoaram a cidade; brigadas especiais da policia foram mobilizadas.
casas (oram revistadas sem auto~lo; os filhos do Dr. Huber foram tornados como
refens; doentes e medicos foram presos. Os autuados faram drogados A fo~a para que
aceitassem cooperar com a palicia. 0 SPK decidiu entAo dissolver-se.
Dois acusados. 0 Dr. Huber e sua mullier, passaram anos na prislo, com isolamento quase total. Fazendo-os passar primeiro par loucOS, depois por terroristas,
atraves de provas de lig~io com 0 grupo BaaderwMeinhof. forjadas pela paHcia. pOdewse
levar 0 caw a urn tribunal de exc~ilo. na Iinha dos tribunais nazistas. Urn dos advogados
de defesa. Eberhardt Becker. foi acusado de cumplicietade e considerado culpado.
Outro. Jorge Lang. foi encarcerado. T ados os advogados que tentaram assumir esta
causa foram perseguidos e afastados atraves de uma sene de manobras. Advogados
foram impostos e s6 tornaram conhecimento do dossie IS dias antes eta abertura do
processo. embora a imprensa tivesse acesso a ele desde 0 inicio. Eles foram recusados
pelos reus.
No dia da abertura do processo de Karlsruhe. os tres acusados foram levados em
macas. dois deles com pes e mios atadas. 0 casal Huber. que nio se via hA. 15 meses, foi
brutalizado e separado vio1entamente. para finalmente ser expulso eta sala com 0 terceiro
reu, Hausner. Metade eta assistencia era constituida de policiais a paisana. Urn dos
presentes leu uma declar~lointernacional de soHdariedade aos reus. tendo sido imediatamente insultadoe espancado - chegando a ter urn traumatismo craniano. Logo ap6s.
uma parte do publico foi tambem expulsa.
Para maiores esclarecimentos sugerimos a leitura de: SPK Psychiatn'e Po/itique,
Maspero. Paris. 1972; Faire de la maladie. une anne, Champ-Libre, Paris, 1973: Proces
du SPK. Cahiers de Recherches, maio de 1973, CERFI.
e pratica da

desvendaram a

(4) N. do Trad.: 0 nome "setor" chega a Fran.;:8. com Tosquelles, psiquiatra
espanhol que durante a Guerra Civil Espanhola esteve na dir~ao dos ~os psiquiatricos do exercito republicano, coordenando as ~Oes de higiene mental, nos diversos
"setores" do front de !uta, e que durante a II Guerra Mundial refugiouwse em SaintAlban (d. nota 1 de "A Transversalidade"). Muitos hospitais psiquiatricos, na ocasiio,
serviram de refUgio para os militantes da Resisrencia e par fo~a das circunstincias houve
muitas modific~r,es no funcionamento asilar. Finda a guerra. tomavawse impossivel
para os psiquiatras mais progressistas. assim como para muitos enfermeiros e outros
profissionais de saude mental, voltar a sancionar 0 confinamento asilar. Nasce entAo.
entre outras ideias, a de uma "psiquiatria de setor", palavra que no inicio continha ainda
sen significado de area defront de luta. A luta pela seto~io. considerada a "primeira
revolu~io psiquiatrica", pretendia a huma~io dos hospitais e uma l.iga.ljio, cada vez
maior. com a vida da popul~io. Isto implicava em: esvaziamento paulatino dos hospitais, atraves da ~lo de diferentes formas de atendimento distribuidas pela cidade.
coordenadas por um sistema de estruturas diferenciadas de acordo com a diferenc~io
da demanda - conjunto institucional que estabelece uma continuidade entre 0 trata w
mento hospitalar e extrawhospitalar; circunscrlf\:io da popul8.f\:io atendida por cada
hospital e, mais tarde, por cada conjunto de servi.;:os psiquiatricos. Esta proposta co-
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m~ou a ser implantada ~trawoficialmentena decada de cn quando D
~_
difec;i da tri
h"
~1V,
auml;LUn tomou a
can6.1i:e••)
agem:o :I~ ~amte-Anne (d. nota 13 de "Antipsiquiatria e Antipsi w
.. t . ,o;.~an 0 a tribulr parte dos pacientes para certos se~os que aceitaram
..
se onzar-se • ou, COmo se dizia entio mar uma "area de recruta
do ~ da decada de SO. a Sicurite ~iale (Previdencia Social) acei=n:cia~~:rv~:
pratiea, mas s6 para 0 Departamento do Sena £ a artir eta
~t~io tornawse doutrina oficial do Ministeri~ da S:6de. A F~:da~~i:oe :
diVldl<1a em setores cobrindo uma popul~lo de aproximadamente
000
•
contando cada um Com um conjunto de equipamentos coletivos de sa6de m n :~.
:~ ~Utica de Estado,. esta proposta revela contra~Oes, que a tornam alv: de .~
tica:"' se por urn lado mteressa ao Estado por ser menos onerosa e mais ade
n.ecessldades da p~pu~~o. por outro interessa tambem por set mais eficaz do ~~ ~
VlSta do controle Ideo1681co - 0 acesso a papul io e
. dire·
tr~dicionais hospitafs psiquiAtricos, distribuidos ~ m~:: alea~~ :ue at.t:aves dos
P8JS. Toma-se posslvel detectar de imediato qualquer irru~io de
0 conJunto do
confonne a estrutura psicossocial dominante e enquadrl. 10 numa co6ti?1P~1nt,o nlo
q
fl' . C h e '
ca PSICO ogu.ante
ue ~ par I~ anza:. ga-se a conslderar que a tutela onipresente do Estado atraves da
seto~io. mfantihza a popul~io. castrando seu potencial de' .. ti
.
os pr6prios problemas.
IDlcta va para assumlr

60

jlw

Para maiores esclarecimentos. consultar Histoire de la Psychiatrie de S te
Ie Secteur Impossible, Recherches. n~ 17 (duplo), m8f\:o de 1975. CERFI.
ec ur ou
....(5). N. do Trad.: Mony Elkaim, psiquiatra belga, urn dos animadores desta

ex?e~en~18. e tambem um ~~ fundadores da Rede International de Altemativas
P~lqU1atria. Atualmente particlpa com a equipe de "La Gerbe" de
tr bath
. .

trico num bairro pobre de Bruxelas.

um

a

0

a

PSlqula-

(6) N. do Trad.: No original manque, conceito proposto pela teoria lacaniana.
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drogados, os .sadomasoquistas, as prostitutas; entre as mulheres, os
homens, as cr1an~as, os adolescentes; entre as psic6ticos, os artistas. os
revolucionarios. Digamos, entre todas as formas de minorias sexuais,

desde que se saiba que neste dominio so se pode ser minoritario. Neste
nivel molecular,

Devir mulher*

1105

deparamos com paradoxos fascinantes. Por exem-

pIo, pode-se dizer ao mesmo tempo: 1) que todas as formas de sexuaEdade, loda' as formas de atividade sexual, se revelam fundamenlalmente aqw!m das oposi90es personologlcas homo/helero; 2) que no
entanto elas estao mais pr6ximas do homossexualismo e daquilo que se
poderia chamar de urn devir feminino.

Ao nivel do eorpo social, a libido eneontra-se efetivamente 10mada pelos dois sistemas de oposi9ao de classe e de sexo: ela tern que
ser machona, falocratica; ela tern que binarizar tcdos os valores Os homossexualismos funcionam, no campo social global, urn
poueo como movimentos,. capelas, com seu cerir:t0nial partic.u~ar, sellS
ritos de inicia~ao, sellS mitos amorosos, como dlZ Rene NellI. Apesar
das intervenc;oes dos agrupamentos de carater mais au menos corpo·
rativista, como Arcadie, 2 0 homossexualismo continua ligado aos valores e aos sistemas de intera<;ao da sexualidade dominante. Sua dependencia da normalidade heterossexual se manifesta por uma politiea do
segredo, uma clandestinidade. alime~tada pe1a.rep.~essao.e/~?em p~r
urn sentimento de vergonha amda VIVO nos melOS respelta~elS lpartleularmente entre os homens de negoeio, de letras e de espetaeulos, etc.)
sabre os quais a psicaniilise reina hoje em dia. Ela rege uma no~ma
lidade mais sofistieada, nao moral, mas eientifiea. 0 homossexuallsmo
nao e mais urn easo de moral, mas de perversao. A psieanlilise 0
transformou em doen9a, em atraso de desenvolvimento, em fixa9ao na
fase pre-genital, etc.
.
Num outro nivel, mais minoritario, mais vanguardista, eneontramos urn homossexualismo militante, do tipo FRAR.3 0 homossexualismo eontesta 0 poder heterossexual em seu proprio terreno. Agora
quem vai ter que prestar eontas e 0 heterossexual~smo. 0 p.roble~a,e~ta
desloeado, 0 poder falocratieo tende a ser quesllOnado. ~':' pnnelplo,
uma eonexao torna-se entao possivel entre a ~ao das femlmstas e ados
homossexuais.
No entanto conviria destacar urn terceiro nivel, mais molecular,
em que nao se distinguiriarn mais de uma mesma maneira a;s ~ate
gorias, os agrupamentos, as "especialidades", em que se ren?nClana as
oposi~OeS estanques entre os generos, em que se p~ocurana, ao. contrario, os pontos de passagem entre os homossexuals, os travestis, os

oposi90esforte!fraeo, rieo/pobre, util/inutil, limpo/sujo, etc.
Ao nivel do eorpo sexuado, a libido esta empenhada, pelo contrario, nurn devir mulher. Para ser mais exato,

0

devir mulher serve de

refereneia, eventualmente de tela aos Qutros tipos de devir (exemplo:
urn devir crianc;a, como em Schumann, um devir animal, como em
Kafka, urn devir vegetal, como em Novalis, urn devir mineral. como em

Beckett).
Por nao estar lao longe do binarismo do poder falieo, 0 devir
mulher pode desempenhar este papel intermediario, esle papel de mediador frente aos outros devires sexuados. Para compreender 0 homos·
sexual, dizemos que e urn pouco "como uma mulher". E finitos dos
pr6prios homossexuais entram nessa jogada urn tanto normalizadora.
o casal feminino-passivo/masculino-ativo permanece assim uma referenda tornada obrigat6ria pelo poder, para permitir·lhe situar, loealizar. territorializar, controlar as intensidades do desejo. Fora dessa

bipolaridade exclusiva, nao ha salva9ao: ou entao e a eaida no absurdo,

° recurso a prisao,

ao asilo, a psican31ise. etc. 0 proprio desvio, as
diferentes form as de marginalismo sao codificaodas para funcionar
como valvulas de seguranc;:a. Em suma, as mulheres sao os unicos

deposit"rios autorizados do devir eorpo sexuado. Um homem que se
desliga das disputas falieas, inerentes a todas as forma~oes de poder, se
engajara, segundo diversas modalidades possiveis, num tal devir mu-

lher. E somente sob esta eondi9ao que ele podera, alem do mais, devir
animal, cosmos. carta, cor, musica.
o homossexualismo, por forc;:a das circunstandas, e portanto
inseparavel de urn devir mulher - ate mesmo homossexualismo nao
edipiano, nao persono16gico. 0 mesmo e valido para a sexualidade

°

infantil, a sexualidade psic6tiea, a sexualidade poetica (exemplo: a
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coincidencia em Ginsberg' de uma mutl1\'ao poetica fun~ament~ ~ ~e
uma mutl1\'ao sexual). De modo mais geral, toda o~ganlZl1\'ao .d~SSI
dente" da libido deve assim compartilhar de urn deVlf corpo femmmo,
como linha de fuga do socius repressivo, como acesso possivel a urn
"minimo" de devir sexuado, e como Ultima tabua de salva~ao .frente a
ordem estabelecida. Se insisto nesse ponto e porque 0 deVlf corp~
feminino nao deve ser assimilado a categoria "mulher" tal como ela e
considerada no casal, na familia, etc. Tal categoria, alias, s6.existe
num campo social particular que a define! Nao ha mulher em sll Nao
ha p610 matemo, nem etemo feminino ... A oposi~ao homem/mulher
serve para fundar a ordem social, antes das oposi~oes de classe, de
casta, etc. Inversamente, tudo 0 que quebra as normas, tudo 0 que
Tompe com a ordem estabelecida, tern algo a ver com 0 homosse~u~
lismo ou com urn devir animal, urn devir mulher, etc. Toda semlOtiza~ao em

de~e,
homossex~als,

ruptura implica numa sexualizl1\'ao em r.uptura. Nao se

37

ouvir falar!" E todo mundo se pos a explicar as prostitutas que elas
deveriam se defender, que elas sao exploradas, etc. Tudo isto e absurdol Antes de explicar qualquer coisa, seria preciso primeiro procurar compreender 0 que se passa entre a prostituta e seu cafetao. Ha 0
triangulo prostituta-cafetao-dinheiro. Mas ha tambem toda uma micropolitica do desejo, extremamente complexa, que esta em jogo entre
cada p610 deste trimgulo e diversos personagens tais como 0 cliente e 0
policia. As prostitutas tern certamente coisas muito interessantes a nos
ensinar a respeito disso. E ao inves de perseg,ui-Ias, tinha-se mais e que
subvenciona-Ias, como se faz com os laborat6rios de pesquisa! Quanto
a mim, estou convencido de que e estudando toda esta micropolitica da
prostitui~ao que se poderia esclarecer, sob uma nova luz, pedl1\'os inteiros da micropolitica conjugal e familiar - a rell1\'ao de dinheiro
entre

° marido e a mulher, os pais e os filhos,

e, mais aMm,

° psica-

portanto, a men ver, colocar a questao dos escntores
mas siro procurar 0 que ha de homossexual em urn grande escntor,

nalista e seu cliente. (Seria preciso tambem retomar 0 que os anarquistas da belle epoque escreveram a este respeito.)

mesmo que ele seja, aIem disso, heterossexual..
.
Parece-me importante explodir n~oes generallZantes e grosselras
como as de mulher, homossexnal. .. As coisas nunca sao tao simples
assim. Quando as reduzimos a categorias branco/preto ou macho/

NOTAS

fernea,

eporque estamos com urna ide.ia d~ antemao, eporque estamos

realizando uma operl1\'ao redutora-bmarlZante e para nos assegurarmos de urn poder sobre elas. Nao podemos qualific:" urn ~or, por
exemplo, de modo univoco. 0 arnor em Proust nUllea e

esp.eclficame~~e

homossexual. Ele comporta sempre urn componente esqulZo, paranOlco, urn devir planta, Ulll devir mulher, urn devir m~sica. ~ . ;
Vma outra n~ao maci~a cujos danos sao mcalcul~vels,. ~ a de
orgasmo. A moral sexnal dominante exige da mulher uma ldentific~ao
quase hist6rica de seu gozo com 0 do homem, expressao de uma Slmetria, de uma submissao a seu poder fillico. A mulher deve seu orgas.mo
ao homem. Se ela 0 "recusa", se toma culpada. Quantos dramaS".lmbecis sao a1imentados em tomo disso! E a atitude acusadora dos pSICanalistas e dos sex610gos sobre esta questao nao serve para resolv~r a
situl1\'ao. De fato, e comum que mulheres bloqueadas, com parcelros
mascullnos cheguem facilmente ao orgasmo masturbando-se ou fazenda arno; com Dutra mulher. Mas ai 0 escandalo e finito maior se as
coisas chegam a ser descobertasl
.
.
Consideremos urn Ultimo exemplo, 0 do mOVlmento das prostitutas. 5 No comer;o, quase todo mundo exclamou: Hmuito bern, as p~o~.

titutas tern razao em se revoltar. Mas, aten~ao, e preciso separar 0 JOIO
do trigo. As prostitutas, tudo bern. Mas dos cafetOes nao queremos

(1) N. do Trad.: Rene Nelli e autorde L'Erotique des Troubadours (10/18), onde
faz uma an8.1ise do amor cortes.
(2) N. do Trad.: Arcadie foi a primeira revista homossexual publicada na Fran~a,
por volta de 1954.
(3) N. do Trad: Frente Homossexual de A~lo Revolucionana, movimento dos
homossexuais muito ativo nas decadas de 70.
(4) N. do Trad.: Allen Ginsberg, poeta da Beat Generation.
(5) N. do Trad.: Em 1975, quando foi escrito este artigo, urn gropo de prostitutas
estava em pleno movimento de ocup~lo de igrejas, principalmente em Paris e Lyon,
protestando contra aquilo que elas chamavam de "Estado-cafetAo". Estado que por urn
lado praticamente legaliza a prostitu~io - as prostitutas devem por exemplo submeter-se a exames medicos - e, por outro lado, as castiga constantemente com multas por
pratica ilegal de trottoir. Enfim, Estado que s6 as reconhece enquanto corpo a ser
mantido em born estado para que dele se possa extrair mais-valia.
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sofrida. Nao se tratara aqui, portanto, absolutamente de "Iixai;ao" as fases pre~genitais, pre-edipicas, pre-simb6licas ou
pre-qualquer-coisa que definiriam o/a homossexual como al-

guem a quem falta algo - no minimo normalidade e moraIidade.
A maquin~ao homossexual, longe de depender de uma
"identific~ac ao progenitor do mesmo sexo", rompe com
toda forma de adequa9ao possivel a um polo parental que
possa ser apontado. Longe de se resolver em fix~ao no SemeIhante, ela e abertura a Diferen9a. A recusa da castra9ao,
nol a homossexual, nao significa que elal ele brocha diante de
suas responsabilidades sociais. Pelo contrino, ao menos potencialmente, elel ela tenta, a seu modo, expurgar estas responsabilidades de todos os procedimentos identificatorios
normalizados, que no fundo sao meras sobrevivencias dos

Tres milhiies de perversos
no banco dos reus·

rituais de submissao os mais arcaicos;

Liminar

enfim, a do "homossexualismo militante tradicional". Tam·
bem, neste dominio, a epoca da Cabana do Poi Tomas ja era.
Nao se tratara aqui da defesa das legitimas e inocentes reivindic~Oes de minorias oprimidas; nem tampouco de uma explor~ao quase etnogrlifica de um misterioso "terceiro sexo" ... Osl as homossexuais falam em nome de todos -em
nome da maioria silenciosa - e colocam em questao todas as
formas, quaisquer que sejam elas, de Produ9ao desejante.
Nada na ordem da cri~ao ou do progresso podera ser feito
sem 0 conhecimento de sua interpel~ao. Jil se foi 0 tempo daqueles genios homossexuais que se empenhavam em separar e
desviar sua produ9ao de seu homossexualismo, esfoT9ando-se
em mascarar que a propria raiz de seu elan criador estava justamente em sua ruptura sexual em rela9ao aordem estabelecida.

o objeto deste dossie -

os homossexualismos hoje na Fran9a nao poderia ser abordado sem 0 questionamento dos metodos comuns
de pesquisa em ciencias humanas que, sob pretexto de objetividade,
tomam todo 0 cuidado em estabelecer uma distin9ao maxima entre 0
pesquisador e seu objeto. Para se chegar ao descentramento radical da
enuncia9ao cientifiea que a an!llise de um tal fenomeno requer, nao
basta "dar a palavra" aos sujeitos envolvidos -

que pade ser,

as vezes,

uma conduta formal e ate jesuitica -, e precise antes criar condi90es
para urn exercicio total, leia-se paroxistico, desta enuncia~ao. A ciencia

nao tem nada a ver com justas medidas e compromissos de bom-tom!
Romper as barreiras do saber vigente - na verdade, do poder dominante - nao e facil. Pelo menos tres especics de censura deveriam ser
desmanteladas:
a do pseudo-objetivismo das pesquisas sociais do genero relatoria Kinsey transposto para 0 "comportamento sexual dos
franceses", queajustam a priori todas as respostas possiveis.

de modo a fazer as pessoas falarem exatamente aquilo que
enquadra com 0 que 0 observador e 0 financiador do estudo
querem ouvir;
ados precanceitos psicanalfticos, que preorganizam uma
"compreensao" - na verdade nma recuperac;ao - psico16gica, t6pica e economica, do homossexualismo, de tal rna-

neira que no prolongamento da sexologia mais tradiciollal
eia continua mantida no quadro eUnico das perversOes, justi·

ficando implicitamente. todas as formas de repressao por ela

nao

Lembrete para os surdos: a bicha, DaO mais do que 0 esquizo,
revolucionario em sit 0 revolucionano dos novos tempos!

e urn

Dizemos, apenas, que entre alguns outros, ele pode ser, ele pode vir a
ser 0 lugar de uma ruptura libidinal maior na sociedade, um dos pontos
de emergencia da energia revolucionilria desejante, da qual 0 militantismo classico permanece desconectado. Nem por isso perdemos de
vista que existe tambem uma loucura de asilo infinitamente infeliz, ou
um homossexualismo edipico infinitamente envergonhado e miseravel!
E, no entanto, convem ficar a escuta inclusive destes casos de extrema
repressao.
Maio de 68 nos ensinou a ler nos mUTOS, e desde entaa come9amos a decifrar as pich~Oes nas prisOes, nos asilos e hoje em dia nos
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mict6rios. E toOO urn "'novo esplrlto cientifico" que esta para ser refeito.
Carta ao tribunal

l

No decorrer dos ultimos anos, a posi~!o dos homossexuais na
sociedade mudou muito. Constata-se nesse dominio, como em muitos
outros, uma defasagem entre a realidade e a teoria psiquiatrica, a
pratica medico-legal e juridica. 0 homossexualismo e cada vez menos
sentido como uma doencra vergonhosa, urn desvio monstruoso, urn

delito. Essa evolu~ao acentuou-se ainda mals nos Ultimos anos, quando
as lutas sociais levaram em consider~ao problemas que antes elas
deixavam de lado, como a vida nas prisoes, nos asilos, a condi~ao
feminina, a quest!o do aborto, da qualidade de vida, etc. ~ assim que
surgem movirnentos politicos homossexuais, se considerando como

minorias marginais, defendendo sua dignidade humana e reivindicando seu direito de cidadania. Alguns dentre esses movimentos, por
exemplo nos Estados Unidos, chegavam ate a unir sua ~ao ados
movimentos de luta contra a guerra do Vietua, dos movimentos de
emancipa~ao dos negros, dos porto-riquenhos, dos movimentos feministas, etc.

Na Fran~a, a evol~ao foi diferente: 0 movimento revolucionario
homossexual, 0 FHAR (Frente Homossexual de A~ao Revolucionana),
desenvolveu-se logo de cara num plano politico. N!o houve uma conjuncrao de movimentos marginais homossexuais e de movirnentos poli.·
ticos: os problemas do homossexualismo foram colocados diretamente
a partir de um movimento politico. Este movimento, maoista espontaneista, agrupado em torno dojornal Tout,' egresso de Maio de 1968,
alem de se negar a aceitar que 0 homossexualismo fosse uma doencra ou
uma perversao, acabou considerando que toda vida sexual normallhe
dizia diretamente respeito. Da mesma forma, 0 Movimento de Libera~ao das Mulheres (MLF) considera hoje que 0 homossexualismo
feminino e nao apenas uma forma de luta contra 0 chauvinismo macho,
mas igualmente um questionamento radical do conjunto das formas de
sexualidade dominantes.
o homossexualismo seria assim uma dimens!o nao somente da
vida decada um, como tambem estaTia em jogo em toda uma serie de
fenomenos sociais como os da hierarquia opressiva, do burocratismo,
etc. A questao fica desse modo deslocada: os homossexuals, homens e
mulheres, reeusam 0 estatuto de minoria oprimida e pretendem lev~r
uma ofensiva politica contra a servidao de todas as formas de sexual,-
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dade aos sistemas de reproducrao e aos valores das sociedades capitalistas e socialistas burocraticas. Trata-se, de fato, mais de transexua-

lidade do que de homossexualidade: trata-se de definir 0 que seria a
sexualidade numa sociedade libertada da explora~ao capitalista e das
rela~OeS de sujei~ao que ela desenvolve em todos os mveis da organiza~ao social. Oeste ponto de vista, a luta pela liberdade do homossexualismo torna-se parte integrante das lutas de liberta~ao social.
Sao os temas desenvolvidos por esta corrente de pensamento que
foram explorados no numero de Recherches pelo qual fui acusado _
como diretor da publicai;ao - de "atentado ao pudor". Na verdade,
este numero de Recherches nao coloca fundamentalmente senao proble~as politicos. A acusa~ao de pornografia e apenas um p~etexto,
faci!o de invocar neste dominio particular; 0 essencial e reprimir "para

servlr de exemplo".
Recherches, assim como algumas public~oes atuais, se esfon;a

em. rompe~ com a pratica da radio, da televisao e da maior parte dos
melOS de Imprensa, que consiste em selecionar as informac;oes em
fun~ao dos preconceitos vigentes, em fazer-se arbitro da deeencia e da
indeeencia, em transpor em linguagem, dita conveniente, a expressao

das pessoas envolvidas num problema; em suma, substitui-las. Sobre a
situac;ao nas prisOeS, se dara a palavra a urn juiz, urn policial, urn
antigo prisioneiro, mas desde que apresente urn carater exeepcional _
por exemplo, urn criminoso passional - mas nunea urn prisioneiro
medio. 0 mesmo se da com os doentes mentais - em ultima instancia
urn louco criador podera se fazer ouvir - mas nunea se so1icitar~

testemunhos sobre a vida miseravel no hospital psiquiatrico.
Quisemos, assim, dar diretamente a palavra aos homossexuais.
E 0 que aconteceu? Reprovaram nossa ineonveniencia. Mas de que
natureza e esta inconveniencia, se nao politica? De fato, aquilo que diz
este numero de Recherches e 0 modo como 0 diz estao obviamente
aquem daquilo que se pode encontrar niio somente nas publica~Oes
para sex-shops J - nosso objetivo nao era lhes fazer concorrencia! _
mas igualmente daquilo que se encontra nas publica~Oes cientificas. A

originalidade deste numero ineulpados -

0

que choca, aquilo pelo qual somos

e que possivelmente pela primeira vez homossexuais e

niio homossexuais falam destes problemas por conta propria e de uma
maneira inteiramente livre.

NOTAS
(1) Esta carta e dirigida 80 tribunal por ocasi!o do processo judiciArio, sofrido
10 nO 12 da revista Recherches, de m~o de 73, "Tres Milhlles de Penersos no Ban~o
R6us - Grande EnciclopMia dos Homossexualismos". A senten~a condenou F.6hx
da revista a 600 francos de multa por atentado
ao pudor
e, "d
consldeG ua t··~
.......... d·Itor
re,
.
."
rauda a public~lo uma "exibj,;lo detalhada de torpezas e desvtos S~2IS • 0 esem·
buchar libidinoso de uma minoria de perversos", ordenou a dest:rul~l!o de todos os
exemplares.

ros

(2) N. do Trad.: Jamal cia imprensa altemativa. fundado ap6s Maio de 68,
por urna equipe constituida predominantemente, mas oAo s~, de ~emb.ros. do grup.o
Revolution de tend€ncia anarco-maoista, herdeiro cia Internactonal SltuaCiOmsta (mOVlmenta que ~e deu em Strasburgo oa docada de 60, urn dos precursores de 68; propunha a
revoiuc;llo do cotidiano, a dissolu~io da. separ~lo entre 0 po~tico. 0 p06ti~o e 0 cultural.
a superac3-o da sociedade espetacular mercantil, do utilitansmo, da 16glca e. da rado
pela autogest3o, pelos conselhos operanos, pela imagin~l1o,. em ~m~ mesela de s~rrea
lismo/marxismo/anarquismo (cf. coletinea da revista do sltuactODlSmo InternatlOnaJe
Situationniste -1958-69, Champ Libre, 1975).
.....
Parte da equipe de Tout fundou posterionnente 0 Jomal duino L,beratIOn (ct.
nota 3 de "Antipsiquiatria e Antipsican81ise").

(3) N. do Trad.: Sex-shops s3-o as lojas onde se vendem objetos e
consideradas pornograficas.

public~lJes

Cheguei ate a encontrar
travestis felizes *

As Mirabelles 1 experimentam uma nova forma de teatro mi1i~
tante. E urn teatro que se desembara,a da linguagem explieativa. das
sacadas cheias de boas intenl;5es, por exemplo sabre a liberal;ao dos
homossexuais! Elas recorrern ao travesti, ao canto, it rnirnica, a dan~a,
etc., nao como meios de ilustral;ao de urn tema, para distrair 0 espirito
do espectador, mas sim para perturba-Io, para agitar dentro dele zonas
turvas de desejo que ele sempre se recusou a explorar. A questao nao e
mais a de saber se vamos desempenhar 0 papel feminino contra 0
masculino, au 0 contrario, e sim fazer com que as corpos, todos os
COIpOS, consigam livrar-se das representa';5es e dos constrangirnentos
do "corpo social", bern como das posturas, atitudes e comportamentos
estereotipados, da "eoura,a'· de que falava Wilhelm Reich. A alienal;ao sexual, que e um dos fundamentos do capitalismo, implica na
polariza~ao do corpo social na. masculinidade, enquanto que 0 corpo
feminino se transforma em objeto de cobil;a. em mercadoria, urn
territ6rio ao qual s6 se pcdera ter acesso na culpabilidade e submetendo-se a todas as engrenagens do sistema (casamento, familia, trabalho, etc... J. 0 desejo, por outro lado, que se vire como puder! De
fato, ele deserta 0 eorpo do homem para emigrar para os .Iados da
mulher, ou, mais exatarnente, para os lados de urn "devir mulher". a
essencial aqui nao e 0 objeto visado mas sim 0 movimento de transformal;ao. E este movimento, esta passagem que as Mirabelles nos
ajudam a explorar: urn homem que ama seu pr6prio carpo, urn homem
que arna 0 corpo de uma mulher ou de urn outro homem esta sempre,
ele pr6prio, implicado secretamente num "devir feminino". 0 que e
totalmente diferente de uma identifica~ao com a mulher, ou ainda com
a mae, como queriam fazer creros psicanalistas. Trata-se muito mais de
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urn deviroutro, trata-se de uma etapa para tornar-se diferente daquilo
que 0 corpo social repressivo nos destinou autoritariamente. Assim
como os trabalhadores, apesar da explora,ao de sua for,a de trabalho,
conseguem estabeIecer urn certo tipo de rela,ao verdadeira com a
realidade do mundo, tambem as muIheres, apesar da explor~il.o sexual que elas sofrem, conseguem conservar urn certo tipo de rel~il.o
verdadeira com 0 desejo. E elas vivem esta rela~iio essencialmente ao
n{ve! de seus corpos. Ese a burguesia nao e nada, no plano econ8mico,
sem 0 proletariado, os homens nao sao grande coisa no plano do corpo
se eies DaD tiverem acesso a urn tal Hdevir feminino". Dai eles dependerem do corpo da mulher, ou da imagem de muIher que freqiienta
seus sonhos e seus proprios corpos ou que eles projetam no corpo de seu
parceiro homossexual. Dai tambem a contradependencia, a qual eles se
esfo"am em reduzir as muIheres ou os comportamentos de predador
sexual que eles adotam em rela,ao a elas. A explor~il.o economica e a
explor~ao sexual nao podem ser dissociadas. A burguesia e as burocracias mantem seu poder justamente se apoiando na segreg~lio dos
sexos, das faixas etarias, das r~as; na codific~il.o das atitudes, na
estratific~il.odas castas. A reprodu,lio pelos militantes destas mesmas
segreg~1ies e estratifica,1ies (por exemplo, a recusa a encarar a alien~lio concreta das mulheres e das crian,as, as atitudes possessivas e
dominadoras, 0 respeito da separ~lio burguesa entre vida privada e
atividade publica, etc.) constitui uma das bases essenciais da esclerose
atual do movimento operanD e revolucionano. Colocar-se a escuta dos
verdadeiros desejos do povo implica sejamos capazes de nos colocarmos
a escuta de nosso proprio desejo e daquele de nosso entorno mais
imediato. Isto nlio significa absolutamente que se deva fazor passar as
lut!iS do desejo a trente da luta de classes em grande escala. Pelo contrario, cada ponto de jun,il.o entre elas trara a estas ultimas uma
energia inimaginaveI.
B neste front, com muita modestia e tenacidade, que trabalham
as Mirabelles. Mas elas nlio querem absolutamente ser levadas a serio;
elas lutam por algo mais importante do que a seriedade! (Sua palavra
de ordem: "crise monetaria e travesti, bananas e travesti"...) 0 que
Ihes interessa e contribuir para tirar 0 homossexualismo de seu gueto,
mesmo que seja urn gueto militante; 0 que Ihes interessa e que espe- .
taculos como 0 seu possam tocar nil.o somente a massa de homossexuais, mas tambem a massa de pessoas que estil.o mal por nil.o assumirem seus desejos.

NOTA
(1) N. do Trad.: 0 gropoMirabei/es. de teatro musical, nlo so e contempor;1neo
do grupo brasileiro Dzi Croquettes, mas ha uma grande semel~a entre os dois.

Assun.;Ao do homossexualismo como

mu~lo

na micropolitica do desejo. Nem homens

tornados mulheres, nem mulheres tomadas homens, nem um terceiro sexo. mas uma
autra sexualidade dos homens e das mulheres. Strip-tease do corpo em mU~io, asfi·
xiado sob as plumas e paetes do show de travestis, fazendo ressoar 0 devir cia politica

sexual de cada espectador. Efeito politico de reconhecimento deste devir.

I
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E fato que, no quadro dos fenamenos de decomposi9ilo que
certas grandes cidades dos Estados Unidos conhecem, a urbaniza9ilo e
a "urbanidade", por mais que tenha side feito, deixam de funcionar
lade a lado. 0 papel de melting pot da cidade deixa lugar, nesses casos
de clincer do tecido urbano, a uma acelera9ilo das formas de segrega9ilo racial, a urn refor9amento dos particularismos que vai ate 1>.
impossibilidade de circular de um bairro a outro. (A policia, hoje em
dia, s6 penetra,excepcionalmente em certos balrros de Nova Jorque.)

Gangues em Nova Iorque*

Ao inves de considerar tais fenomenos como respostas coletivas
improvisadas a uma carencia (a carencia de moradia, por exemplo),
dever-se-ia estuda-los como uma experimenta~ao social na marra,
em grande escala. De forma mais au menos conseqiiente, as mi-

norias socials explorarn os problemas da economia do desejo no
campo urbano. Essa explora9il.o nile propoe formas ou modelos,
ela nile traz remedio a algo que seria patol6gico: ela indica, isto
sim, a dire9ilo de novas modalidades de organiz~ilo da subjetividade
coletiva.
Detenhamo-nos num exemplo ripico: 0 do South Bronx em Nova

A marginalidade e 0 Jugar onde se podem ler os pontos de reptura nas estruturas sociais e as esb~os de problematica nova no campo
da economia desejante coletiva. Trata-se de analisar a marginalidade,
'como uma manifesta~ao psicopato16gica, mas como a parte mais
viva, a mais move1 das coletividades humanas nas suas tentativas
de encontrar respostas as mudan<;as nas estruturas sociais e ma-

Iorque. Gangues de jovens, que reunem as vezes varios milhares de

DaD

individuos, esquadrinham toda essa parte da cidade. Eles se deram
uma organiza~ao muito rigida, muito hierarquizada e mesmo tradicio-

teriais.
Mas a pr6pria n09ilo de marginalidade permanece extremamente
ambigua. De fato, ela implica sempre a ideia de uma dependencia
secreta da sociedade pretensamente normal. A marginalidade chama 0
recentramento, a recupera9ilo. Gostariamos de Ihe opor a ideia da
minoria. Vma minoria pade se querer definitivamente minoritaria. Por

nalista. As mulheres estilo organizadas em gangues paralelas, mas permanecem completamente sujeitas as gangues masculinas. Tais gangues
participam, por urn lado, de uma economia desejante fascista, e, por

outro, daquilo que certos de seus dirigentes chamam eles mesmos de
urn socialismo primitivo (grass-root). Destaquemos entretanto as sinais

de uma evolu9ilo interessante. Em certas gangues porto-riquenhas de

exemplo. os homossexuais militantes nos Estados Unidos sao minorit3.ri05 que recusam ser marginalizados. Nesse mesmo sentido pade-se

Nova Iorque, onde as meninas eram tradicionalmente sujeitas aos
chefes masculinos, aparecem agora estruturas de organiz~ao femininas mais autonomas, e que DaO reproduzem os mesmos tipos de hierarquia; as meninas dizem que, diferentemente dos rapazes, nao expe-

considerar que as gangues negras e porto-ri quenhas nos Estados Uni·
dos DaD sao mais marginais do que 0 sao os negros e os porto-riquenhos

rimentam a necessidade de uma tal estmtura9ilo. Para elas se trata de
buscar urn outro tipo de organiz~ilo que se diferencie da mitologia
ligada a uma especie de culto falico do chefe.
Toda uma serie de questaes pode ser colocada a partir dai:

nos bairros das grandes cidades que eIes controlam, as vezes, quase
inteiramente. Trata-se de urn fenomeno novo que indica dire~Oes no~

vas. Uma simplifica9ilo corrente consiste em dizer que este tipo de
gangue nilo poe em a9ilo senilo mecanismos de autodefesa e que sua

e

existencia apenas a conseqiiencia'do fato de que 0 poder politico, os
partidos e os sindicatos ainda nao encontraram resposta a esse pro-

como

e que se chegou a isso,

principalmente no plano da se-

grega9ilo racial?
por que os movimentos de emancipa9ilo foram for9ados a se
fazer implicitamente agentes desta segrega9ilo?

blema. (Foi na esperan9a de achar uma tal resposta que Reagan,
quando governador da Calif6rnia, tentou estabelecer urn colossal cen-

por que os movimentos revoluciomirios nacionais (Black Pan-

tro de pesquisas para estudar os meios de reabsorver a yioIencia. Seus
trabalhos deveriam orientar-se na dire~ao, apenas earicaturada, do

thers, Black Muslims, Young Lords, etc.,,) permaneceram
sem possibilidade de controle sobre esses milhares de gan-

filme Laranja Meciinica.)
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gues que esquadrinham, quarteirao por quarteirao, uma parte consideravel das grandes cidades americanas?
Uma certa cultura, especifica das massas mals deserdadas, um
certo mode1o de vida, um certo sentido da dignidade humana existem
nessas gangues, e poderiamos igualmente creditar-Ihes certas interven~Oes socials que trazem respostas a problemas que nenhurn tipo de
poder de Estado pode abordar. Foi assim que no South Bronx bastou
que uma equipe de medicos trabalhasse junto com as gangues para que
se pudesse desenvolver um sistema muito original de organiz~ao da
higiene mental.
Assinalemos, em particular, a prop6sito do problema da droga,
uma experiencia das mals originals, sempre no South Bronx. Ha dois
anos, durante as lutas racials, 0 Lincoln Hospital foi ocupado por militantes revolucioniirios, depois evacuado ao cabo de algumas semanas.
Mas todo um andar do hospital continuou a ser ocupado e nao cessou
de 0 ser, desde este periodo, por ex-drogados que assumiram por si
mesmos a organ~ao de um servi~o de desintoxic~ao. Esta instaur~ao da autogestao num servi~o hospitalar mereceria ser explorada em
todos os seus detalhes. Destaquemos simplesmente alguns fatos:
0 essencial da equipe e composto por ex-drogados;
- os medicos jamals tem acesso direto aos doentes e aos servi~os;

o centro faz sua pr6pria policia e urn status quo pode instituir-se com a policia do Estado de Nova Iorque;
0 Estado de Nova Iorque, ap6s haver lutado muito tempo
contra 0 Centro, foi levado finalmente a subvenciona-Io;
- fez-se uma utiliz~ao multo particular"da metadona, que e
empregada aqui apenas como tratamento intensivo durante
alguns dias, enquanto que nos servi~os c1iissicos sua administr~ao dura anos e constitui uma especie de droga artificial
sujeitando defiuitivamente 0 ex-drogado ao "poder medico".
Mas 0 que e talvez 0 mals interessante e a conjun~ao da ~ao das
gangues com esse servi~o de autogestao. Ela acabou nao somente por
aperfei~oar um sistema de tratamento eficaz (veem-se drogados chegar
por si mesmos, titubeando, ao Centro), mas por trazer solu~Oes a um
problema mals geral, 0 do triifico da droga. Com efeito, as gangues
tomaram 0 controle da situ~ao, na verdade meio rudemente, eliminando pela persuasao, ou mesmo algumas vezes fisicamente, os
pushers (traficantes).
Certas gangues e certos movimentos negros tomaram conSClencla
da manipul~ao de que eram objetos, atraves da droga, pelo po~r de
Estado. (A coisa se tomou manifesta para eles quando se descobnu que
'A

•
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os estoques de droga, apreendidos pela policia nova-iorquina, tinham

sido substituidos por farinha e revendidos pela policia, e isso numa
escala colossal.)
Mas 0 exemplos de tais ~Oes relativamente pacificas continuam
sendo a exce~ao. A violencia e 0 medo, freqlientemente alimentados
pela policia, reinam no seio das gangues. Nao se pode dizer que uma tal
"experiencia" nos propOe um modelo de "qualidade de vida".
Certos esb~os de organiza~ao mais sistematica sao combatidos
pelas autoridades, em particular as rela~Oes que com~avam a se instituir entre as diferentes gangues e mesmo entre as diferentes ra~as
(negros, porto-riquenhos, chicanos, etc...) e as rel~Oes entre as gangues locais e os movimentos implantados nacionaimente.
o fen(jmeno das gangues, em sua amplitude e em seu estilo atual,
data de bem poucos anos. Antigamente 0 conjunto dos movimentos
negros tinha sido submerso por uma onda de droga branca que havia
chegado ate os altos escalOes. Mas nao e ao mvel dos movimentos
nacionais que urn inicio de resposta ao problema da droga foi encontrada, e sim ao myel das gangues, que alias consideravam tais movi-

i

i
!'

mentos muito elitistas, comparados a elas que permanecem em contato
estreito com as massas e com os pes na terra.
Alguns professores e trabalhadores socials com~aram a trabaIhar com estas gangues. Um professor e uma cineasta francesa I reali·
zaram com eles alguns filmes em video. As autoridades toleraram mal
tais 'iniciativas, tentaram recupera-las com fins policiais. Ii possivel
entretanto que a Rede Altemativa a Psiquiatria 2 consiga refazer estas
tentativas.

NOTAS

I

\

,j

I"

(1) N. do Trad.: Guattari se refere a Martine Barrat, fot6grafa e cineasta francesa, radicada em Nova Iorque, que vern acornpanhando, desdt: 1971. as gangues de
adolescentes negros e porto-riquenhos ern South Bronx. Trabalha com video-teipe,
rnuitas vezes, manipulado pelas proprias gangues, sendo urn registro que rornpe com 0
silencio fo~ado deste setor da vida social norte-americana. A circlll~io intensa do
trabalho de Martine Harrat - inurneras expos~res, artigos de jornal e revista; prograrnas de televisao - tern levado a voz das gangues pelo mundo. Martine Harrat esteve
no Brasil, em 1979. durante alguns meses, vivendo em Mangueira.

(2) N. do Trad.: Cf.

0

cap. deste livro"A Trama da Rede".
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crian~as

nao comprometessem verdadeiramente a comunidade. E tambem, durante Uma dezena de anos, elas escapam ao tipo geralde encodific~ao que e aquele sobre 0 qual repousa 0 conjunto da armadura
social. 0 que nao quer dizer que elas escapam completamente a todo e
qualquer modo de controle pe!a sociedade: por exemplo, ate a idade de

2 anos,

0

comportamento da crian~a sera circunscrito a urn territ6rio

circunscrever de modo v3.1ido seu campo a quest5es de tecnicas de

que a coloca nas adjacencias da mae, mas durante todo este periodo,
por exemp!o em certas sociedades animistas africanas, ela nao tera
aprendizagem do controle esfincteriano. A fixa~ao do perfodo de desmame e geralmente muito flexivel. Ele pode produzir-se tardiamente.
Mas desde 0 momenta em que aeontece a crian~a se ve bruscamente
for~ada a abandonar esta territorialidade materna e submeter-se a lei
de uma outra falxa etana, onde tera de respeitar outros tipos de c6digo.
Alguns psicanalistas se comoveram com Ii brutalidade deste tipo de
desmame; imputaram-lhe a origem de todas as especies de e1istUrbios.
Mas parece que se trata de uma forma particular de etnocentrismo
que consiste em desconhecer as condi~Oes particulares de funcionamento da libido nestas sociedades.
Nas sociedades tndustriais desenvolvidas, toda esta organiza~ilo
de falxas etanas parece ter desaparecido: como se fosse desde a fase
in/ans que com~asse 0 processo de inici~ao. A inicia~ao nao esta mais
circunscrita a urn perfodo preciso, nao mais se efetua segundo urn cerimonia! particular, por exemplo naquilo que se chama "campos de inicia~ao". Ela tern lugar em "tempo integral"; mobiliza todo 0 meio
familiar e os educadores. Trata-se pois de uma inici~ao ao sistema de
represent~ao e aos valores do capitalismo que nao mals pOe em jogo

aprendizagem ou de socializa~ao. Ele coloca de imediato toda uma
serie de problemas micropoliticos.

somente pessoas, mas que passa cada vez mais pelos meios audiovisuais
que modelam as crian~as aos c6digos perceptivos, aos c6digos de lin-

As creches e a

inicia~io*

Como evitar que as crian~as se prendam as semi6ticas domi"antes ao ponto de perder muito cedo toda e qualquer verdadeira liberdade de expressao? Sua modelagem pelo mundo adulto parece efetuarse, de fata, em fases carla vez mais precoces de seu desenvolvimento,

e

especialmente por meio da televisao e dos jogos educativos. Uma das
contradic;oes internas dos empreendimentos ditos l'escola nova" reside
no fato de que elas limitam muito freqiientemente suas interven~5es ao
nivel das tecnicas da aquisi~ao da linguagem, da escrita, do desenho,
etc... sem intervir no motor desta modelagem cujas tecnicas nao sao
senao urn dos agentes. Urn empreendimento educacional nao poderia

guagem, aos modos de rela~Oes interpessoais, a autoridade, a hierarquia, a toda a tecnologia capitalista das rela~Oes socials dominantes.
Urn dos elementos primordials da evolu~ao desta inicia~ao conceme ao primado da escrita na form~ao semi6tica de base da infancia.
Nao faz muito tempo, a leitura - de urn romance, por exemplo podia ser desaeonselhada as m~as: Toistoi nos mostra mocinhas da
burguesia e da aristocracia que eram for~adas a Ier a noite, as escondidas... Davam-se a isso todas as especies de justifica~ao: a leitura era
supostamente nociva aos olhos, podia Ihes dar mas ideias...
Na realidade, esta proibi~ao se atinha ao fato de que as m~as
nao eram destinadas a participar, da mesma forma que os homens, das
semi6ticas escriturais enquanto componente essencial da integra~ao a
um modo de produ~ao dominante. Precisemos que, sob outras formas,
este tipo de restri~ao nao concemia somente as m~as das classes supe-

Ao se comparar 0 que se passa hoje nas sociedades industriais
com 0 que existia nas sociedades pre-industriais ou 0 que sobrevive nas

sociedades "primitivas". constata-se que nestas ultimas a inicia9aO, a
entrada da crian~a nos papeis especificados pelo campo social adullo,
situa-se aproximadamente em torno de 9-12 anos. Ate ai, ela nao
precisa respeitar rigorosamente as proibi~Oes do grupo. 56 quando ela
epromovida ao titulo de "pessoa por inteiro", de membra do cIa, e que
ela deve se dobrar as normas do grupo, 0 que faz com que ela se beneficie, em contrapartida, do prestigio e das vantagens materials pr6prias
de cada etapa desta prom~ao. Por exemplo, em tribos indigenas da
Amazonia, antes de sua iniciac;ao, as crianc;as camero fora do circulo
dos adultos, devem se virar por conta propria para apanhar restos; mas
poderao livremente esb~ar rela~Oes sexuais que, ulteriormente, serao
consideradas incestuosas;

e como

se, antes da inicia~ao, os atos das

I
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diferentes c6digos devem integrar-se aos c6digos sociais do poder. Esta

metodo. Este tende a recorrer, cada vez menos, a sistemas de coe~ao
materiais - pode-se dispensar a palmat6ria, 0 castigo - e, cada vez
mais, a tecnicas de impregn~ao audiovisuais que fazem 0 trabalho
com suavidade, e em muito maior profundidade. Uma especie de lei de
retro~ao poderia ser tirada: quanto mais precoce for a inici~ao, mais
intenso e duradouro sera 0 imprinting' do controle social. A ini~ao,
tipo escola de Jules Ferry, tipo servi~o militar, nao operava ainda senao
com urn imprinting muito fraco. 50 a impregn~ao aos mode1os imaginarios, perceptivos, sociais, culturais, etc... nao e bern sucedida em
fases precoces, ter-se-a enorme dificuldade para modelar os individuos
as tarefas que lbes serao confiadas nos sistemas altamente diferenciados da produ~ao. Nao se enviam as crian~as, pelo menos na Fran~a,
para as manufaturas, na idade de 6 ou 8 anos, alem do que se tern a
impressao de ter humanizado a escola e as rel~Oes familiares. Mas
simplesmente trocou-se a roupa da velba crueldade da inici~ao que
consiste em extirpar da crian~a, 0 mais cedo possivel, sua capacidade
especifica de expressao e em adapta-Ia, 0 mais cedo possive!, aos
valores, signific~Oes e comportamentos dominantes. 0 essencial, hoje,
ja nao e a aprendizagem humana de uma lingna materna. A fala e
inteiramente programada pela lingnagem, especialmente a audiovisual. A lingnagem que e falada na televisao enos filmes e apenas uma
certa transc~ao da fala. A televisao tomou a si urna serie de tarefas
que cabiam aos professores, lis maes de familia. E ela a baba, que
tomou 0 lugar de urn certo tipo de rel~Oes que se estabeleciam antigamente no quadro das semiologias da fala. Toda a lingnagem que nela
e produzida esta a servi~o de urn certo tipo de form~ao, de ini~ao lis
diferentes engrenagens da produ~ao e do campo social. 0 imaginario
da crian~a atualmente escapa, por exemplo, ao sistema dos contos de
fadas, e mesmo a urn certo tipo de devaneio. A educ~ao televisual

homogeneizac;ao das competencias semi6ticas

modela

~ores, mas tambem lis crian~as das classes pobres. Agora, 0 capitahsmo pretende mobilizar 0 maximo de pessoas, sejam quais forem sua
idade e sexo, e

e 0 mais cedo passivel que a crianera cleve estar apta a

decifrar os diferentes c6digos do poder. A escola primaria, na epoca de
Jules Ferry, I punha em jogo especies de ritos de passagem para penodos ainda relativamente tardios da vida da crian~a em rel~ao aos
que conhecemos agora; na escola primaria,

0

professor se ·preocupava

principalmente em iniciar as crian~as num certo tipo de lei, de disciplina; ele lbes ensinava a permanecer em fila, a falar quando se lbes
solicitava, etc... Este tipo de escola correspondia a urn certo modo de
organiz~ao da produ~ao, por exeroplo, aquele das manufaturas, do
trabalho em serie, etc... , e da organiz~ao militar de "massa". Ao
contrario, a form~ao do trabalhador e do soldado implica hoje em dia
uma integr~a.o maxima nos processos de semiotiz~ao escriturais. As
criancras, diante da televisao, "trabalham", 2 assim como Utrabalham"
na creche, com tecnicas de jogo que sao concebidas para melborar seus
desempenhos perceptivos. Pode-se mesmo, num certo sentido, considerar que este trabalho e comparavel ao dos aprendizes na escola
profissional, ou ao dos operanos metalurgicos que se reciclam visando

adapt,,:r-se a novos tipos de linha de montagem. Nao seria concebivel,
na socledade atual, que se pudesse formar urn trabalhador sem esta
prepar~ao que se faz na familia, na creche, antes mesmo da entrada na
escola primaria. 0 ponto que nos parece, pois, importante e que cabe lis
crian~as formar-se 0 mais cedo possivel em urna certa tradutibilidade
do conjunto dos sistemas semi6ticos introduzidos pelas sociedades in-

dustriais. A crianc;a

DaD

aprende somente a falar urna lingua materna,

aprende tambem os c6digos da

circul~ao

na rna, urn certo tipo de

relac;6es complexas com as maquinas, com a eletricidade, etc ... e estes

e essencial ao sistema da

economia capitalista: "a escrita" do capital implica com efeito que 0
desejo do individuo, em seus diferentes desempenhos semi6ticos, seja
capaz de se adaptar, de se "tradutibilizar" agenciando-se a partir de
qualquer ponto do sistema s6cio-economico. 0 capital e a pr6pria
matriz da tradutibilidade dos valores de troca e de todas as formas de
trabalho. A inici~ao ao capital implica, em primeiro lugar, esta inicia~ao semi6tica nos diferentes modos de tradutibilidade, e nos sistemas
de invariantes que Ihes correspondero.
Hoje estamos longe do tempo em que se dizia aos jovens: "Voce
vai ver, durante seu servif;o militar, van por voce na linha, van fazer de
voce um homem ...... Nao se pode mais esperar tanto tempo assim. A

precoeidade do adestramento da

crian~a

implica uma

mudan~a

de

0

imaginmo, injeta personagens, cenmos, fantasmas, atitu-

des, ideais; ela impOe toda uma micropolitica das rel~Oes entre os
homens e as mulberes, os adultos e as crian~as, as r~as, etc... Ela
ocupa 0 lugar de urn certo tipo de conversa, de leitura, etc.
Urn trabalho de creche, que quisesse engajar-se numa outra economia desejante, nio conseguiria, pois, situar~se senao em contra-

corrente a este modo de form~ao. 0 que conta na creche, insistimos
nisso, nao e a tecnica, e 0 efeito da politica semi6tica dos adultos sobre
as crian~as. Em que a atitude dos adultos que trabalham na creche
favorece a inici~ao das crian~as nos valores do sistema? Ai e que esta
toda a questao! Urn trabalho analitico numa creche nao poderia ser .
fttndamentalmente senao urn trabalho micropolitico; e implicaria de
imediato urn trabalho dos adultos sobre si mesmos, entre si mesmos,
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urn trabalho de analise do coletivo das atendentes, dos psk61ogos, urn

traba!ho incidindo igualmente sobre as familias, sobre 0 meio, etc... 0
inconsciente da crian9a e inseparavel do dos adultos; ele esta inteiramente contaminado pelos conflitos que existem no nivel, par exemplo.

do trabalho dos pais, da competi9ilo e das lutas sexuai. no seio do casa!
parental, dos modelos de integra9ilo que silo veiculados pelas crian9as
rnais velhas, etc... Os sistemas capitalistas e socialistas burocraticos

haviam confiado ao pessoal das escolas uma tarefa capital: a de adaptar a crian.;a ao saber e aos valores da sociedade dominante. As rnaquinas audiovisuais fazem hoje esse trabalho certamente melhor que
qualquer atendente ou educador. Hoje, no seio das creches e das escolas, alguns traba!hadores estilo em posi9ilo de lutar contra estes sistemas de integrafao e de ali'enafao. E nesse se:ntido que se deveria
considerar uma luta micropolitica fundamental. E nesse nlvel que uma
serie de opera90es de base e posta emjogo. Ainda uma vez, nilo se trata
somente de opera90es concretas de aprendizagem, mas tambem da
aquisi9ilo de esquemas abstratos, de esquemas relacionais, de toda
uma inicia~ao aaxiomatica do capital.
Como conduzir uma talluta micropolitica? 0 simples fato de nilo
sujeitar os diferentes modos de expressilo semi6tica da infiincia a
semiologia da linguagem escrita nilo representa uma ruptura importante com 0 sistema dominante. 0 fato de que as crian9as possam
exprimir-se pela plntura, dan9a, canto, organiza9ilo de projetos comuns, etc... , sem que
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conjunto destas atividades seja sistematica-

mente recentrado sobre as finalidades educati"as c1assicas (integra9ilo
asociedade e respeito aos p610s personol6gicos e familiares), permite ao
desejo delas escapar, numa certa medida, da modelagem da libido que
tende a se sujeitar a politic!, capitalista da descodifica9ilo generalizada
dos fluxos. Nilo se trata de proteger artificialmente a crian9a do mundo
exterior, de criar para ela urn universo artificial, ao abrigo da realidade
social. Ao contrario, deve-se ajuda-Ia a fazer frente a ela; a crian9a
deve aprender 0 que e a sociedade, 0 que sao seus instrumentos. Mas
isso nao deveria efetuar-se em detrimento de suas pr6prias capacidades
de expressao. 0 ideal seria que sua economia de desejo conseguisse
escapar ao maximo a politica de sobrecodifica9aO do capitalismo, ao
mesmo tempo suportando, sem traumatismo maior, seu modo de funcionamento. Nao se trata, pois, de contoruar os f1uxos descodificados
do capitalismo, mas de dar-lbes 0 devido lugar, de localiza-Ios, e, de
urn certo modo, de goverua-Ios. A luta pela polivocidade da expressao
semi6tica da crian9a nos parece entao ser urn objetivo essencial dessa
micropolitica ao nlvel da creche. Recusar fazer "cristalizar" a crian9a
muito cedo em indivlduo tipificado, em modelo personol6gico estereo-
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tipado. Isso nao significa que se buscara sistematicamente fabricar
marginais, delinqiientes, revoltados ou revolucionarios! Nae se trata
aqui de opor uma forma.;ao a autra, uma codifica~ao a outra, mas de

criar condi90es que permitam aos individuos adquirir meios de expressao relativamente autonomos e portanto relativamente nao recupera-

veis pelas tecnologias.das diversas forma90es de poder (estatais, burocraticas, culturais, sindicais, da comunica~ao de massa, etc... ).
Se, ao atingir a idade adulta, num momento ou noutro ele decide
assumir as roupas e papeis que 0 sistema Ihe aprese!lta. convem que ele
possa faze-Io sem que eles the colem a pele a ponto de nao mais poder
desfaze,,-se deles e entao passar a investir .nos pr6prios valores repressivos de que estas roupas e papeis sao portadores.

NOTAS
(1) N. do Trad.: Jules Ferry, deputado de Vosges, e 0 autor do projeto, aprovado
na Camara por volta de 1880, que instituiu, na Franca, a escola prima-ria leiga. gratuita e
obrigatoria (cf. nota 9 de "Antipsiquiatria e Antipsicanalise").

(2) N. doTrad.: No original, travailler, cuja utilizat;ao neste contexto e acrescida
do sentido de "execucao de tarefas escolares".
(3) N. do Trad.: No original, empreinte, entendida no sentido que lhe da a etologia.
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o ponto de vista da autonomia um dos grupos mais vivos tanto no
sabre esta questiio dos meios de plano te6rico quanto no pratico:
comunicariio de massa e que cern Potere Operaio.

MilhOes e mllhiies de Allcesno ar*'

flores desabrochem, que cem radios transmitam ...
A guerrilha da informafiio, a
subversao organizada do circula·
fao <las informa¢es, a ruptura da
re1arao entre emissao e circularao
de dados... situa-se no interior da
luta geral contra a organizarao e a
dominafao do traba/ho...
A interruprao e a subversao dos

Perigo iminente. Aten9ao, a menor linha de fuga pode fazer
explodir tudo. Vigilancia especial aos pequenos grupos perversos propulsando palavras, inventando frases, atitudes suscetiveis de contaminar popul~il.,. inteiras. Neutralizar, prioritariamente, todos aqueles
que poderiam ter acesso a uma antena. Guetos por toda parte - autogeridos, se possive! - microgulags por toda parte, ate mesrno na
familia, no casal e inclusive na cab~a, de modo a segurar cada
individuo, diae noite.
"Elesfalam, elesfalam, tudobem, elesfalam 0 tempo todo. Eles
lanfam sinais, palavras, pedafOs de sinais, pedafos de palavras
para nos obrigar a aceitar nosso papel de filho, de mulher, de pai,
de operario, de estudante, para nos ensinar a fazer bonito, a seT
disciplinado, a obedecer, a trabalhar..."
"0 terror se enraiza no cotidiano, terror da prisiio e do asilo,
da casema e do desemprego, da fam£lia e do sexismo. Terror
contra as desejos para reduzir 0 cotidiano afonna miseravel na
qual a Igreja, a familia e 0 Estado 0 enclausuraram desde
sempre. Mas a luta de classes rompe com a dominafiio na fabrica, 0 compartilhar rompe com a dominafao pelo isolamento,
o· desejo transforma 0 cotidiano. E a Escrita percorre transversa/mente as ordens recompondo-as de maneira criativa. "

Desejo de potencia do discurso
£ preciso partir historicamente
da ordem ou potencia do desejo da crise da extrema-esquerda italiana apos 72, particularmente de
contra a ordem do discurso...

Toda uma eslera de influencia
da extrema-esquerda se dispersou
por ocasii\o desta crise, mas para
anirnar movimentos de revolta em

diferentes autonomias (nome que
o vocabuliirio Italiano da aos setores particulares: mulheres, jovens,
homossexuais, etc.). Criaram-se

enti\o circulos politico-culturais
como, em Bolonha, 0 Gatto Selfluxos de produfao e da circulafao vaggio (gato selvagem), do qual
de signos emitidos pelo poder sao partiu, em 1974, a iniciativa de
.
um campo sobre 0 qual podemos Radio Alice.
agir diretamente...
Apos a lase de dispersao esboc;ou-se urn processo de recompo-

si9ao do movimento (palavra tambern rnuito irnportante no novo vo·

cabuliirio Italiano: Radio Alice e
uma radio no movimento).

Apos a supressao do Monopolio
de Estado, mil radios independentes se desenvolveram da extremaesquerda it extrema-direita ou fazendo-se porta-vozes desse ou daquele setor particular.
A originalidade de Alice era a
de ultrapassar 0 carater puramente "socioI6gico", digarnos assirn,

das radios independentes, e de se
assurnir como projeto.

Radio Alice entrou no olbo do
furacao cultural - subversao da
linguagem, surgimento de um jornal A/traverso. Mas ela tambOm
estava diretamente mergulhada
na a9ao politica que quis "transversalizar" .

58

REVOLU~AO MOLECUL~R

FELIX GUATIARI

Alice, A/traverso, Rivista per I'Autonomia, Potere Operaio,
Rosso, Giornale nel Movimento - agenciamento coletivo de enunciat;ao. Teoria - tecnica, poesia - devaneio - palavra de ordem grupos - sexo - solidao - alegria - desespero .- hist6ria - sentido
- sem sentido.
"A verdadeira obra de arte

e o.corpo

infinito do homcm que

se move atraves das i'ncriveis mutacoes da existe'ncia particular. ..

Acabar com a chantagem da miseria. Valor de desejo - valor de
uso - valor trabalho. A aristocracia operana, 0 h'mpen... Que miseria? Que trabalho? Reapropri~ao do tempo. 0 direito de esquecer
dahora.
- Eu estava deitado na minha cama.
- Tudo bern, camarada, voce estava cansado e tern 0 direito de
descansar...
- Nada disso, eu estava lendo!
- Voce tern razao, camarada, voce estava lendo para elevar seu
nivel te6rico e para se preparar para novos combates .
- Nao sei. Talvez! Eu estava lendo Diabolik 2
Acabar com a chantagem da miseria, a disciplina do trabalho,
a ordem hierarquica, 0 sacrificio. a plztria, as interesses gerais.
Tudo isto calou a voz do corpo. Todo 0 nosso lempo sempre foi
consagrado ao Irabalho, 8 horas por dia, duus horus de Irans'
porte, e depois descanso, lele,·iso.o, refeifo.o em familia. Tudo
que nOO se encaixa no interior desta ordem e obsceno para a
policia e as magistrados.

Alice. Radio Iinha de fuga. Agenciamento leoria - vida - pratica - grupo - sexo - solidao - maquina - temura - carinho.
Acabar com a chantagem da cientificidade dos conceitos. Os "intelectuais organicos" sao os burocratas da teoria. Voce entende, cara,
tudo bem com a batalha semiol6gica, mas esse tr~o e um poueo como
em Nanterre, com a sociologia em 68, ou em VIm, com a episternalogia, ou em Sainte-Anne com a psicaniilise...' ReIer Marx, Freud,
Unin, Gramsci. .. Talvez... mas tem tambem os enunciados, os gestos,
o esb~o de um mundo que n6s mesmos agenciamos, os desvios maiores que operamos a partir de nossas linguas meDores.
A prolica da felicidade lorna-se subversiva quando ela e coletiva.
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Em. Bolonha, no comec;o, DaO eramos mais do que uma centena,
estavarnos urn POllCO num circulo vicioso e a Radio Alice veio catalisar
urn processo, alguma coisa - que nao e urn tr~o comum, mas como
diz8·10 de Dutra forma, sim. urn processo atravessou as diversas autonomias - secundaristas, feministas, homossexuais, trabalhadores
emigrante. do suI... Entao come9aram a se ampliar bastante os movimentos de auto-redu9ao 4 e de apropria9ao, a recusa ao trabalho, 0
ab.enteismo, etc. Em 1976, Bifo, um dos principais animadores da
Rildio Alice. foi detido por "incita9ao iI revolta".
Tudo isto desembocou nos motins de mar90 de 1977. Ai se deu 0
racha: roda a vitrine do comunismo new look em peda90s! Trinta anos
de boa conduta e de leais servic;os, perdidos, desccnsiderados aos alhas
da burguesia.
Acreditava-se ate entao que 0 PCI e os sindicatos saberiam
controlar 0 povo melhor do que ninguem! Dizia-se por exemplo: "in
CUe i carri armati, in Halia i sindicati". 5 Mas Zangheri, 0 prefeito
comuilista de Bolonha, apclou para as forc;as repressivas em suas
form as mais violentas. Invadir a cidade com carros blindados. Exortou
pessoalmente a poIlcia ao combate, com 0 lema: "Avante, e a guerra,
essas pessoas tern de ser eliminadas, elas mesmas se excluiram da
comunidade... " Eramos 15 mil na rna. Nunca se tinha visto isto em Bolonha! Alice nos informava a cada instante sobre tudo que estava
acontecendo, por intermedio dos companheiros que telefonavam e que
iam diretamente ao ar. Todos os processos e as prisOes que se seguiram
foram "justificadas" por este "pape!" militar de Alice.

e

Conspirar quer dizer respirar junto, e disso que somos acusados; eles querem nos impedir de respirar porque nos nos recusamos violentamente a respirar em seus locais de trabalho as/ixiantes, em suas rela~oes individuais. familiares. em suas casas
atomizantes. Ha urn atentado que confesso ter cometido. e 0
atentado contra a separa9iio da vida e do desejo, contra 0 sexismo nas relQ(;i5es interindividuais, contra a redu~iio da vida a
uma prestaryGo de saliJrio.

Alice, figli di put/ana. Todos estes pequeno-burgueses safados,
nojentos, todos esses drogados, essas bichas, esses depravados. esses

vagabundos, pirados, que querem sujar 0 cora9ao de nossa bela Emilia. :Mas eles nao conseguirao, porque, aqui, ha trinta anos que todo
mundo adquiriu altas consciencias de classe. Ate as pequenos patroes

tern sua carteirinha do partido... E nossa juventude trabalhadora nao
0 proprio povo que

se deixa levar por essas maquina\=oes diab6licas. E
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reeusara esta aventura. E que nao me venham acusar 0 PCI de praticas
antidemocraticasl Por toda parte nas fabricas, nos bairros, nas escolas,
n6s favorecemos a implant~ao de comissaes populares, de conselhos
de delegados. E sao eles, hoje em dia, que tendem a tomar-se os melhores guardiaes da ordem.
Por toda parte nossas necessidades devem seT representadas pelos

"porta-vozes" delegados em troca de promessa de [alar amanhii.
Miniparlamentos e conselhos de colegio, conselhos de bairro,
descentralizafiio cultural,. millugares delegados, nos quais as rela¢es reais niio mudam, que niio nos diio poder algum; os potroes enviam para at um soci610go, um psic610go, um antrop6logo. um reformador. no final das contas um policial com seu

A gente nao cai mals nesse golpe da crise e do fascismo. A crise,
nos a reivindicamos e

DaD

fazemos nada para ajeitar as caisas. Espe-

ramos, ao contrilrio, generaliza-la e ate exporta-la. Hoje em dia - e
ainda bern!

~

a It3.lia vive, em grande parte, pendurada nas grandes

potencias capitalistas, de tao apavoradas que elas estao com a ideia de
seu desabamento total. Chegamos a uma especie de auto-redu9ao em
escala intemacional. Outras camadas da popula9ao, outros paises nos
revezarao. E todo urn mundo que esta desabando. Nao nos contentamos em questionar a forma das rela90es entre exploradores e explorados, n6s atacamos a raiz, a materia da explor~ao capitalista-burocratica, isto e,

0

trabalho assalariado, a

aceit~ao

passiva de urn corte

entre 0 trabalho e 0 desejo, 0 investimento do trabalho como droga de
aboli9ao de todos os desejos abertos ao mundo. Quanto aos fascistas,
hoje em dia na Halia eles nao passam de urn punhado de palha90s.

cassetete.

Tern cada vez menos influencia. E, para nos,

o erro hist6rico. Fomos a eles com a mao estendida, queriamos

cialmente dai, mas do lado da conjun9ao entre 0 aparelho de Estado
capitalista e os aparelhos burocraticos do PC! e dos sindicatos.

explicar-lhes a linha justa de nosso partido. Na Universidade de Roma,
Lama veio dar-lhes 0 ponto de vista dos trabalhadores. Expulsaram-no
a pedradas. Eles nao respeitam nada. "I Lama stanno nel Tibet".·
Imaginem se 0 Partido Comunista Italiano, 0 partido dos trabalhadores e de todo 0 povo, se deixara intimidar muito tempo por urn
punhado de excitados, de agitadores irresponsaveis que se intitulam, a
sipr6prios, os "indios metropolitanos"?1 Nossa unica fraqueza tera sido
nossa paciencia demasiado longa. A legitimidade do poder de Estado
hoje em dia repousa sobre n6s. E, em ultima instancia, cabe a nosso
partido apreciar aquila que

e born para as massas,

aquila que nao

e.

* * *
Amamos voces. Estamos com voces do fondo do cora9ao e isto
nos da 0 direito de ficar de olho em voces. Voces tern do melhor e
do pior, e voces devem fazer a triagem. E certo que nao poderiamos
deixar de perdoa-los pela desorganiza9ao atual, e e preciso reconhecer
que muitos de voces foram levados a exaspera9aol Mas nosso dever e
dizer: mantenham seu sangue-frio, nao ultrapassem urn certo limite.
Pensem que estamos em crise, pensem nas amea9as fascistas. Em
suma, pensem como nos pensamos! Voces dizem as vezes coisas maravilhosas, mas freqiientemente voceS caem na confusao, na banalidade,

na obscenidade gratuita, nao estetica. Recomponham-se, sejam aquilo
que, no fundo, voces Dunea deixaram de ser: crian~as levadas!

* * *

Esta nova

alian~a

repressiva, com

0

perigo nao vern essen·

ramific~Oes

tentaculares, se

esfor9a por todos os meios em separar as lutas economicas e politicas
dos trabalhadores dos mil rostos da autonomia. Seu objetivo e conseguir que as proprias massas fa~am seu esquadrinhamento e sua normaliza~ao e que urn consenso majoritario conservador se estabele~a no

seio do povo contra as minorias de toda especie -

ap~sar

de que elas

todas juntas fazem muito mais do que as maiorias! E por ai que, a
nosso ver, ainda pode brotar a amea~a de urn movimento reacion3rio
de massa. Desde ja, que nao nos p~am, em nome de uma cruzada
antifascista imaginaria, que nos aliemos aqueles que sao hoje os agen-

tes da forma embrionaria de urn novo tipo de fascismo.

* * *
Em Bolonha e em Roma acenderam-se focos de uma revolu9ao
sem rela9ao alguma com aquelas que haviam sacudido a hist6ria ate
hoje. Focos de uma revolu9ao que varrera nao somente os regimes
capitalistas, mas tambem os baluartes do socialisrno burocriltico quer e1es se digam do eurocomunismo, de Moscou ou de Pequim. Seus
fronts imprevisiveis incendiarao talvez os continentes, mas algumas
vezes se concentrarao tambem num bairro, Duma rna, numa fabrica,
Duma escola... Suas implica~Oes terao a ver tanto com as grandes
oP~Oes economicas, ou tecnologicas, quanto com atitudes, rela~oes

com mundo, singularidades de desejo. Por mais que os patraes, os
policiais, os politicos, os burocratas, os professores, os psicanalistas
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Cabe recordar que 0 movimento 22 de Marfa se constituia basicamente de alunos
do departamento de Sociologia de Nanterre. A resisrencia a Reforma Fouchet, que
pretendia faxer da U niversidade uma provedora de quadros tecnicos integrados a.o
sistema, desencadeada naquele departamento em novembro de 67, levau a urn movtmento de critica ao conteudo e a forma de ensino que veio a ser 0 ponto de partida des
acontecimentos de Maio de 68(d. nota 1 de "Somos Todos Grupelhos", nota 10 de "0 Fim
dos Fetichismos"; notas 2, 3 e 4 de "Alltipsiquiatria e Antipsicanalise").

conjuguem sens esfor~os para paralisar, canalizar, recuperar isso. Por
mais que eles sofistiquem, diversifiquem, rniniaturizem snas armas ao
infinito, e!es DaO conseguirao mais recuperar a tremenda virada, 0 imenso movimento de fuga, a pluralidade de muta~5es moleculares de
desejo que ja se desencadeou. A ordem economica, politica e moral do
sec. xx esta com rachaduras por todos os lados. E hoje os homens do
poder nao sabem mais 0 que fazer primeiro. 0 inimigo se fa>. as vezes
imperceptivel, alguma coisa arrebenta bern do seu !ado, e seu filho, sua
mulher, e seu proprio desejo que trai sua missao de guardiao da ordem
estabelecida! A policia liquidou Alice - seus animadores tern sido perseguidos, aprisionados, condenados, snas sedes foram saqueadas -,
mas seu trabalho de desterritorializa~ao revolucionaria continua incansavelmente ate mesmo nas fibras nervosas de seus perseguidores. Nada
de construtivo em tudo isto! Talvez nem seja esse 0 problema! 0 ponto
de vista dos alicianos sobre a questao e 0 seguinte: 0 movimento que
conseguir destruir a gigantesca maquina capitalista-burocratica sera a
fortiori capaz -de construir urn outro mundo - a competencia coletiva
no assunto vai seoda adquirida no caminho, sem que seja necessaria,
na etapa atual, arquitetar "projetos de sociedade" sobressalentes.

(4) N. do Trad.: "Auto-redu~Ao" e 0 nome lan~ado na rtalia pelo Movimento dos
Autonomos, e adotado em outros paises da Europa, para designar 0 roubo e a troca de
etiquetas de pr~os de produtos no comercio. A~llo considerada politica por se tratar de
auto·redu~ao do abuso da explor~!o capitalista de que se e objeto.
(5) N. do Trad.: "No Chile, os carros armadas, na Itilia, os sindicatos."
(6) N. do Trad.: Literalmente, "os Lama estAo no Tibete", que poderiamos
traduzir par "Iugar de Lama e no Tibete'''. Trocadilho com 0 duplo sentido da palavra
Lama: monges budistas tibetanos e Luciano Lama, entAo secretirio geral da CGIL,
principal central sindical italiana.

NOTAS
(1) N. do Trad.: Na decada de 70, as oodas oficiais das radios europeias foram
atravessadas pela interferencia de uma muHiplicidade de radios-livres - de fAci! constru~!o artesanal- atraves das quais gropos de diferente natureza podiam-se fazer ouvir.
Alice, uma das mais importantes ra.dios-Uvres, surgiu em Bolonha, do encontro entre os
emarginati (estudantes/!cmpen), os trabalhadores do Norte industrial, imigrados do Sui,
a classe operaria tradicionai estabilizada (osgarantis) e diferentes correntes politicas e
inte!ectuais. "Agenciamento coletivo de ~nuncial;ao", de cuja voz as rAdios oficiais nilo
costumam ser portadoras, produzindo uma transfoml~:a.o na rel~ilo com a palavra
publica, urn questionamento da maniplll~io do imaginario a se~o de UCla ordem
social opressora que fabrica urn consenso majoritario.
(2) N. do Trad.: Diaoolik ~ uma est6ria em quadrinhos italiana, cuja personagern
principal, sempre vestida de collant preto, yivc aventuras er6tico-policiais. Diabo/ik ja
inspirou vanos filmes.
(3) N. do Trad.: 0 autor se refere ao fato de que a sociologia, de Touraine,
Baudrillard, etc., em Nantem, a epistemologia althdsseriana na Ecole Normal Supe·
n'eure (rue d'Ulm). e a psicanatise lacaniana, nos semin8.rios do Hospital Sainte-Anne,
refe~ncias obrigat6rias dos intelectuais franceses entre 65 e 68, foram alva de duras
criticas, em Maio de 68, denuncianda seu elitismo e seu estatutQ de saber a se~o do
poder.
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Devir

crian~a,

malandro, bicha*

Permanece na ordem do dia tanto do capitalismo quanta do
socialismo burocratico a busca, a experimenta~ao de urn sistema auto·
ritario faseista. Muitas for~as tendem hoje a Iiber~ao das energias
populares e do desejo proprio de toda especie de minorias oprimidas, e
para enfrentar essa situa~ao os poderes vigentes nao param de refor~ar
as estruturas repressivas. Mas

DaD

necessariamente de maneira mas-

siva. A repressao e adaptada de modo que possa ser interiorizada mais
facilmente. 0 que nao significa que ela tenha sido suavizada. Suas
formas muito obvias sao hoje mal toleradas e por isso 0 que se busca e
uma especie de miniaturiza<;ao do fascismo. Nao se usam mais. necessariamente, cassetetes au campos de exterminio: procura-se de preferencia controlar as pessoas com iac;os quase invisiveis que as prendem

mais eficientemente ao modo de produ~ao capitalista (ou socialistaburocratica) na medida em que elas 0 investem de modo inconsdente.
Toda uma serie de dispositivos sociais trabalham na pr'1du~an
destes la~os que constituem, por assim dizer, a textura das rela~Oes de
produ~ao. Louis Althusser os definiu como Aparelhos Ideologicos de
Estado. Mas creio que ele se engana quando os define como sendo da
ordem das superestruturas. A men ver deveriamos acabar

0

mais

trabalho, ela propria inseparavel das "infra-estruturas" economicas
Com efeito 0 que e trabalhado pelas for~as produtivas nao san apen";
fluxos de materia-prima, fluxos de eletricidade, fluxos de trabalho hum~no, mas t~bem fluxos de saber, fluxos semioticos reproduzindo
atitudes coletivas, comportamentos de submissao As hierarquias, etc.
Por ~x~onfplo, 0 trabalho de semiotiz~an que e feito com a form~ao
proflsslOnai nan pode ser dissociado do trabalho de modelagem e de
adapt~ao dos trabalhadores As rel~Oes existentes na oficina e na fabrica. Neste sentido, e precisamente a propria condi~an da reprodu,Qo
das for,as produti~as que se passa nos ditos Aparelhos Ideologicos de
Estado, que !'odenam ser chamados, mais simplesmente, de equipamentos c.oletivo~, ente~didos em sentido lato. Nao se trata aqui de
reproduZ11" uma Ideologla, mas de reproduzir meios de produ~an e reI~Oes de produ~ao.
D~ste ponto de vis!a, 0 que se passa na escola e na famfIia pode
ser relaclOnado. Com efelto, ambas contribuem para esta mesma "fun~ao de e~uipamento coletivo" da for~a de trabalho, modelando e adap- .
tan~o cnan~as as rel~Oes de poder dominante. Os papeis dos protagOOlstas tornam-se As vezes ate mesmo intercambiaveis. Espera-se do
professor l?rimario q~e ele desempenhe uma fun~an parental, enquanto
que os pais san conVldados a serem bons "pais de alunos" ou profes~,ores e.m ~~sa. As pes~oas, de fato, s6 servem aqui para enquadrarJ
ca,;,aJ!zar - no sentido da teoria da inform~ao - urn trabalho de
s~mlOtiz~ao q~e p~ssa cada vez mais pela televisao, pelo cinema, pelos
discos, pelas. ~stonas em qu.ad~os, etc. Por nan agenciar tais pro-

cessos maqUlOlcos segundo finalldades assumidas coletivamente, chegamos a uma especie de intoxic~ao semiotica generalizada. Quando
t?das as antigas terri!o?aIidades - 0 corpo, a famfIia, 0 esp~o domestico, as rela~oes de VIZ1Ohan~a, de faixa etana, etc. - Sao ame~adas
por u~ '."?vnnento geral de·desterritorializ~ao, procedemos a recria~ao artifiCial destas mesmas territorialidades, enos enroscamos nelas
ainda por cirna quando sabemos que nao as encontraremos mais e~
sua forma "original". Dai '\S modas nostillgicas, que parecem depend~r menos de urn fenomeno de moda do que de uma inquiet~ao geral
dlante da acelera~ao da historia.

rapido possivel com este maniqueismo de superestruturas ideologicas e
infra-estruturas economicas, que introduz causalidades em sentido
unico e cujas simplificac;5es 56 servem para confundir as caisas. Mas
nao deixa de ser interessante ag~par, como 0 fez Louis Althusser,
equipamentos. como a escola, a prisao, a justitra, e instituitrOes como a
familia, as sindicatos, etc. No continuum constitufdo por estes equipa-

mentos e

institui~Oes

e que se opera a

forma~ao

coletiva da

for~a

de

Liberar uma energia de desejo...

Nao apenas somos equipados semioticamente para ir a fabrica ou
ao escrit6rio, como somos injetados, alem disso, de uma serle de repre-
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senta90es inconscientes, tendendo a moldar ~~sso ego. Nosso inconsa oes
ciente e equipado para assegurar a sua cumpbc~dade com as. form 9
repressivas dominantes. A esta fun9ao gen~ral1Zada d~ .eqUlpame~tos,
que estratifica os papeis, hierarquiza a socleda~e, codlfica.os destinos,
oporemos uma fu n9ao de agenciamento coletivo do SOCIUS que nao
rocura mais fazer com que as pessoas en~em ~os quadros prees!abelecidos para adapta-Ios a finalidades umver~ats e etemas, mas sun
que aceit~ 0 carater finito e delimitado histoncame~te dos.empreendimentos humanos. E sob esta condi9ao que as smgulandades do
desejo poderao ser respeitadas. Tome,?os 0 ~xe~p~o de Feman.d Deligny I em Cevennes. Ele nao criou all uma mstitu l9ao para er~an9as
as
autistas. Ele tomou possivel que urn gropo de ad~lt~s e de cnan9
autistas pudessem viver juntos segundo seus propnos deseJos. Ele
agenciou uma economia coletiva de desejo a':icu~ando pessoas , gestos,

circuitos economicos e relacionais, etc. E mUlt~ diferen.te ~o que.f~em
geralmente os psicologos e os educadores que tern, a PrlOTl, um~ IdeJa a
respeito das diversas categorias de "invaIidos". 0 saber, aqm, nao se

constitui mais no poder que se ap6ia em todas as o,;,tras forma9,?es
' s A u'nica maneira de "percurtir" 0 inconSClente, de faze-Io
represSlva .
. ' .
po
sair de sua rotina, e dando ao desejo 0 meto de se expnmlr no cam.
social. Manifestamente, Deligny gosta das pessoas chamadas de autis'
tas E estas sabem disso. Assim como aqueles que trabalbam com ~I~.
TUdo parte dai. E e para ai que tudo volta. p~sde..que somo~ ~ ndos por fun9ao a cuidar dos outros, a "asslsti·los ,uma espe~le de
~~a9io ascetica sa'domasoquista se institui, poluind~ em ~rofundldade
. . . ti'
parentemente mais inocentes e mat.s desmteressadas.
as lfilCla vas a
. "
d
Imaginemos que "profissionais de autista , como as pessoas 0
AMIPI 2 se proponham a fazer "como Deligny", imitando s~us gestos, or~anizando nas mesmas condi9oes. 0 que e <l;ue a~ontece?a? Eles
nao fariam mais do que "aprimorar" sua tecnologta mlcrof~clsta, que
ate agora nao tinha encontrado nada melbor do que se enfelt.ar co~ 0
' "cientifico" do neobehaviorismo anglo-saxao. Nao ~ ao myel
prestigt0
.
. • x_
rdadetrO metados gestos, dos equipamentos, das mstitu~9u<>S, '!ue 0 ve
. u
bolismo do desejo - por exemplo, 0 deseJo de vtver - encontrara se
caminho, mas sim no agenciamento de pessoas, de fu n 9oes , ~ rela9~s
economicas e sociais, voltado para uma politico glo~al de llbertafa.o.
Quando lancei a ideia, ha uns quinze anos atr~, de uma ana!lSe
instituciona12 para se opor a psican81ise, e de anallsado~es coletJvos
ara desespecializar a abordagem do inconsciente,. quena. ~arcar a
~ecessidade de uma abertura dos problemas ~a vIda cotidlan~·tas
institui oes em dire9ao a tada uma micropolitica, ~od~ u~ ~ I antismo d~ urn novo tipo. lnfelizmente, fizeram da anlillSe mstituclonal e
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dos lln"!isadores a ultima palavra em recnicas psicossociologicas, e
consegutram coloca-Ios a servi90 de uma melboria geral das rela,oes
humanas, isto e, em ultima instancia, de uma adapta9ao as diversas
situa,5es de alienafao.
Mas, hoje, as estratifica90es mentais e profissionais, neste dominio das "coisas sociais", tendem talvez a tomar-se menos 6bvias. Come9a-se a pressentir vias de passagem - uma "transversalidade" entre problema de urbanismo, de burocratizafao, de neurose, de micropolitica no ·seio da familia com as crian,as, no seio do casal com 0
falocratismo, de vida coletiva, de ecologia, etc. Estamos na presen9a, a
meu ver, de uma especie de processo de pesquisa de massa. Nao sao
mais os especialistas do pensamento ou do militantismo que prop5em
novos modelos, mas pessoas diretamente interessadas que experimentarn novas maneiras de viver. 0 que, a meu ver, estara carla vez mais

em causa, por exemplo, no dominio da educa9ao, nao sera a aplicafao
de metodos pedag6gicos no sentido em que se fala dos "metodos Freinet",· mas de microagenciamentos analitico-militantes suscetiveis de
se cristalizar em tomo de uma classe, de uma escola, de urn gropo de
crian9as, etc. Em que dirCfao se procura urn desejo coletivo? Quais
interven90es poderiam ajuda-Io a sair das territorialidades que 0 cercam? 0 que e poderia fazer, nao enquanto professor, mas enquanto
sinto que aquilo que acontece na classe me diz respeito? E exatamente
o contrario das perspectivas do psicologismo, e do "psicanalismo". 5
Nao se trata mais de restringir 0 inconsciente, de reduzi-lo a complexos
universais, a transferSncias personalizadas, de deita-Io sobre divas
especializados, de submete-Io ao pretense saber do analisla... mas de
abri-lo de tudo quanta e jeito para novas vias - por vezes linhas de
fuga minusculas, e outras vezes possibilidades de trabalhar em escala
maior, pela transforma9ao da sociedade.
Construir sua propria vida, construir algo de vivo, nao somente
com os pr6ximos, com as criant;as - seja numa escola ou nao - com
amigos, com militantes, mas tambem consigo mesmo, para modificar,

por exemplo, sua pr6pria relafao com

0

corpo, com a perceP9ao das

caisas: isso DaD seria, como diriam alguns, desviar-se das causas reva·

lucionanas mais fundamentais e mais urgentes? Toda questao esta em
saber de que revolu9ao se trata! Trata-se, sim ou nao, de acabar com
todas as rela90es de alienafao - nao somente as que pesam sobre os
trabalhadores, mas lamMm as que pesam sobre as mulheres, as criant;as, as minorias sexuais, etc., as que pesam sobre sensibilidades alipicas, as que pesarn sabre

0

arnot aos sons,

as cores, as ideias... Uma

revolu,ao, em qualquer dominio que seja, passa por uma Iiberta9ao
previa de uma energia de desejo. E, manifestamente, s6 uma rea9ao em
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cadeia, atravessando as estratific~Oes existentes, podera cata!isar urn
processo irreversivel de questionamento das forma~Oes de poder As
quais esta acorrentada a sociedade atua!.

NOTAS
(1) N. do Trad.: Deligny e 0 criador de uma comunidade agra~a,. Da regilo de
Cevennes, para crian~as autistas. distante ~os esta~ecimentos esp.ec~dos ou"das
experiencias da antipsiquiatria. Viver com cnan~as autis~s sem, por 1550, trata.:las au
transformar-se em especialista. Os membros da comumdade olo sl.D n~essanamente
psic61ogos, medicos au enfermeiros. 0 proprio Deligny e prof~ssor pn~ltrio. Esta experieocia esti documentada na revista Recherches. n~ ~8 •. eahlerS de l,.mn:uable. 1 e 2,
abril de 1975. CERFI, e numfilme delonga-metragem mtituladoCegamm la.

(2) Association d'Aide Materne/le et Intellectuelle pour les Personnes lnadaptees
(Assoc~lo de AjudaMatema e Intelectual para Pessoas Desadaptadas). Ver a este
prop6sito a nota de Charles Brisset, na revistaAutrement, n? 4, p. 180.

(3) N. do Trad.: 0 termo "Analise Institucional" foi criad~ por Guattari, para
nomear uma tendencia na ~Ao te6rica e pra.tica que se tomou movunento ~a decad~ de
60 na Fra~a. Numa sociedade modernizada e bern sucedida do ponto de V1S~, teem.c~ e
ec~nl)mico e muito defasada nas formas de sociabilidade e nas estroturas PSlcossocla.ls,
urn intenso movimento de abalos microssociais percorria.todo 0 seu. corpo. Que~tio
nava-se todas as formas de existencia, inclusive a do pesqUlsador. Fazta-se n.eees.sana a
cons~IO de uma ponte conceitual entre os universos heterogeneos das ClenCias bumanas, para captar 0 movimento de prod~io da realidade e ~p~tar fal.sos problema~.
Neste contexto fundou-se 0 FGERI, em 1966, agropando pSlqu.latra~,vlDdos ~o :n~
mento de psicoterapia institucional (d. nota 1 de "A Transversahda~ ), e profiSSI?nalS
de movimentos semelhantes em outras areas - professores, arqultetos, u~bamsb.Ls,
militantes do movimento estudantil, psicanalistas, soci610gos, antrop610gos, PSI~osSOC16
logos, etc. _, tendo participado destas discussr>es, entre ou~, Dolto, Mannom, Lacan,
Laing, Cooper e varios lideres poUticos. 0 gropo viveu urn ~clITado processo de reflexlo
critica, nlo s6 acerca da atividade de cada urn como pesqUlsador, mas de t~as as suas
outras atividades sociais, inclusive a amorosa. A refle~lo s.ob~ seus prOJetos, seus
problemas de vida cotidiana e de desejo, tornava-se con~lo lD~spensavel p.ara captar
seu objeto de pesquisa. Trabalho analitico do qual ca~a urn titava prove1tc: n~o s~
conceitual, mas tambem pessoal. Vai-se constituindo asslm urn metodo ~e an8.1ise IDS~
tucional va.lido para a pesquisa te6rica, nas ciencias humanas, pa~a a mte:"e~lo pSIcossocial e para a experimen~io social em geral. Metodo de analise em s~~~~o. Seu
objeto se define como sendo a problematica social ~al, isto e, 0 lugar do sUJelto mconsciente do gropo-suporte dos investimentos de deseJo de seus m~m?~os - que Dio se
confunde com as leis objetivas que definem as rel~r.es que os mdlVldu.os estabelecem
entre si e com a institu~lo. Toda interve~lo criadora tern como condl~lo 0 acesso a
"transversalidade", lugar do sujeito inconsciente do gropo, lugar do p~er re~l. A
analise, instaurando 0 esp~o de uma formul~io permanente da dem~da mcon~C1ente
e a possibilidade de sua leitura atraves da. interpre~io d~ transversalidade,
cond~{)es para que 0 gropo assuma 0 sentido de sua praxis. Recupera-se a dimensio

c:u

69

analitica da institui~lo e no mesmo gesto recupera-se a dimenslo hist6rica da psican.ilise
- toda analise e institucional. 0 termo "psicanalise aplicada" deixa de ter sentido.
Trata-se sempre de uma interven~io micropoUtica abrindo a possibilidade de uma
pratica ao mesmo tempo de analise e de mudan~a. Analise reveladora da singularidade
do processo de urn "agenciamento coletivo de enunci~Ao" - nlo s6 cornposto de individuos, mas dependehte de um certo funcionamento social, econ8mico, institucional,
micro e macropoUtico - que contribui para a mu~io pessoal e social e, portanto, para
o desbloqueamento das lutas poUticas.
Maio de 68 foi a radicaliz~lo e a general~io do movimento que havia gerado
entre outras linhas a da Analise Institucional. Muitos dos membros do FGERI foram
ativos no 22 de Marfo (d. nota 10 de "0 Fim dos Fetichismos") e em outros lugares da
contes~io em 68, nos varios setores da vida social. Revelaram-se os limites e as
contradi~i:>es da "grande ilusio" da revolu~io institucional generalizada, levando a urn
novo deslocamento: a consciencia da impossibilidade de concili~io de universos te6ricos
heterogeneos e da necessidade de se construir novos campos te6ricos e poUticos.
Neste momento resta-nos da Analise Institucional: seja a sua reific~io enquanto
gadget ultimo tipo, tanto no mercado das tecnicas de psicologia social quanto no das
disciplinas do saber academico, ou seja, sua transfonn~lo em fetiche, instromento de
resistencia a mudanl;a, seja seu desenvolvimento atraves da reaproprial;io efetiva destas
ideias, tecnicas e inov~\les por "agenciamentos coletivos de enunci~io" e pelos movimentos sociais, levando a formu~Ao de novas propostas. Entre estas a intensa produ~io
te6rica de Guattarl e Deleuze na decada de 70, da qual 0 leitor tern nesta coletinea uma
amostra.
No Brasil, na decada de 70, ocorrem isoladas tentativas de contato com a
produl;io do movimento de analise institucional na Franl;a, cabendo aqui citar a contri·
bui~io de Chaim Katz e Celio Garcia. S, no entanto, na decada de 80 que este contato se
intensifica, observando-se tanto a busca de instromentos para 0 pensamento critico
quanta a import~Ao cia versAo reificada ou a reific~lo da analise na imp~io.
Como bibliografia bllsica sobre 0 assunto, sugerimos, atem cia citada na nota 1 de
"A Transversalidade", as seguintes obras:
- Lourau, Rene, AnaJise Instituciona/, Vozes, RI, 1975.
- Revista de Cu/tura Vozes - "Analise Institucional - Teoria e Pratica",
n? 4, 1973, ana 67.
(4) N. do Trad.: Freinet, professor primario, cria urn metodo de autogestio em
pedagogia. 0 movimento que toma como modelo esse metodo tern 0 seu nome.
(5) N. do Trad.: "Psicanalismo" e urn tenno criado por Robert Castel e que deu
titulo ao seu livro 0 Psicanalismo, Graal, Rio de Janeiro, 1978.

REYOW<;Ao MOLECULAR

71

que voces fazem, no meio disso tudo, dos sofrimentos, dos desejos, dos
protestos, dos avan~os e dos recuos dos outros, de todos os outros:
das mulheres que recusam sua sujei~iio, das crian~as, dos velhos que
querem viver de Dutro jeito, dos "nacionalit3.ri.os", 1 dos loucos, dos

poetas, que niio se reconhecem mais nessa sociedade? Voces niio me
parece~ ~s~ar dispostos ~
todas ~ c~nseqiiencias da diversific~iio
da SUb)etiVldade revoluclonana. Vaces so se tocam com a emergencia
de uma nova subjetividade operana e niio parecem estar realmente
preocup~dos co~ a.convergenc~a.~as novas formas de luta, no respeito
de seu ntmo propno, das senslbilidades especificas que elas manifesta~ ~m outros te~os, da heterogeneidade insuperavel dos conjuntos
SOCIalS que se constituem atraves delas. Por que sempre este ideal de
uma coluna.vertebral: de uma subjetividade englobante? Por que nao
cern, cern mil, cern mllhOes... Por uma questao de eficacia? Ladainhal
A saida ~o gueto, a defini~ao de novos objetivos, a inven~ao de uma
cartografia operacional das lutas, a determina~ao do carater de violencia .d?s enfrentamentos, a natureza das formas de organiza~ao
necessanas pelos novos campos politicos e micropoliticos (seus sistemas
de exp~essao, de coordena~iio, de prolifer~ao, seu grau relativo de
centralidade, 0 fato de que elas sejam duradouras ou efemeras clan.
destinas ou publicas), todas estas questOes passam por uma ren~v~ao
completa na abordagem do problema central, mal chamado e maltra.
tado ha tanto tempo: 0 da a9uo das massas. E, pra dizer a verdade,
tenho a impressao de que nao soubemos avaliar essa renova~ao.
Acabamos sempre voltando aos tres cercos fundamentais:
o da repressao social;
- c da segmentaridade dos grupelhos;
0 do sobreinvestimen.to inconsciente do "ideal de grupo", que
t~nde a tomar, em sltua~Oes de clandestinidade, propor~Oes
gtgantescas.
Nao basta constatar que estes trIOs niveis comunicam (atraves das
ideolo~as, dos meios de comunica~ao de massa, das institui~Oes, das
organtz~OeS, dos equipamentos coletivos, etc.). Convem tambern se
d;lr ~eios para m?dificar tal estado de coisas criando condi~Oes favoravelS para a rnanlfesta~ao de outras especies de inter~aol Urn exem-

W:lI':

A autonomia possivel*

A saida do circulo vicioso das significa~Oes dominantes. A passagem ao ato. 0 tempo do irreversivel. A decisao metiilica de enfrentar
a coura~a do poder. A superposi~ao do sistema ao clarao das dellagra~Oes e a revela~ao do monstruoso grao de suas carencias. 0 refUgio
numa sombra espasm6dica, a convic~ao de finalmente ter urn ped~o
de realidade ao alcance da mao, ao alcance do tiro. Sou apenas 0
soldado de uma revolu~ao planetaria que delegou seus comandos no
cora~ao da fortaleza... A convivencia imaginaria com os mestres do
genero: Guevara, Baader, mas tambem, tenho que confessar: Carlos,
super-homern, Curcio, 0 anatematizador... A escalada da a~ao e da
repressao, a captura das vangnardas pela fascina~iio, intimida~iio e,
tambem, pode-se imaginar as mazelas do dia-a·dia da grana, do prestigio, do sexo...

Voces dizem que na Itiilia, hoje, a luta armada teria se tornado
uma forma essencial da "nova espontaneidade" e que seus aspectos de
exemplaridade e de espetacularidade nao sedam mais do que a espuma
de urna onda sublevando a sociedade toda. Mais urn motivo, neste
caso, para nao aceitar seu desvio pelos grupelhos! Voces dizem que esta
e sua principal preocupa~aol Fim dos estados-maiores cagando regras
em cima das massas, lim dos especialistas da estrategia. Voces esperam
dissolver a neurose militar pela transversalidade. Ah, essa e boa, esta e
a melhorl 0 bra~o da revolu~ao vai saltar da rachadura e vai se poder
finalmente virar 0 disco! Como afastar, no entanto, este gostinho de
uma velha ladainha? Voces trocaram de coluna vertebral: voces substituiram as velhas classes operanas brancas, bern educadas, bern urbanizadas, vacinadas pelo marxismo-leninismo, par urn jovem proleta-

riado, precario, instavel, meio·estudante, meio-marginall Mas

0

que e

pIa, entre os mais lamentaveis, os mais desonrosos que marcaram

0

movimento revolucionano ocidental: aquelas fotos terriveis de HansMartin Schleyer, com seu letreirinho pendurado no pesco~o ou as de
Aldo Moro, reduzido a urn trapo, encostado ao cartaz de p;opaganda
~as ~~gadas Vermelhas. !ai uma.coisa que provoca urna cornpaixao
trreslstivel, que desencadela urna pledade de natureza quase etol6gica.
o esc~ndalo do assassinato parece ate que se apaga diante desta ima-
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gem. 0 que e a morte ao lado de tamanha insanidade? Que especie de
trambicagem de grupelho fez com que os camaradas caissem num
microfascismo desses? Basta responder que e preferivel mudar de alvo,
visar somente os objetivos correspondentes ao desejo das massas, por
exemplo, computadores a servi90 do controle social...
Mas como garantir que, com 0 jogo da escalada repressiva, nao
se acabara reproduzindo, apesar de tudo, 0 mesmo tipo de teatrinho de
fantoches clandestino imediatamente recuperado pelos meios de cornunica~ao de Massa num supershow mundial? A experiencia ja provon
que neste campo nao bastam as boas inten90es. Existe, pra valer, urn
risco objetivo de que, da conjun9ao entre 0 aparelho repressive e a
16gica dos grupelhos, renas9am inelutavelmente formas mOllstruosas de
desejo de tirania e de desejo de sujei9ao. Quero que me entendam bern,
nao estoll dizendo que estas "sobem" 13. dos fundos do inconsciente

onde elas teriam ficado enterradas, recalcadas... Nao, simplesmente
certos empreendimentos revolucionarios, fracos em sellS projetos,
raquiticos em snas ideias e sellS desejos, fechando-se em si mesmas, re-montam, re·compoem os mesmos velhos modelos reacionarios
de maquinas de guerra, as mesmas velhas maquinas de tortura moral e
fisica que atravancam todos os recantos da hist6ria.
~Das duas uma: au a autonomia que esta por vir, "a autonomia
passivel", dara os meios para superar os efeitos catastr6ficos que re-,

suitam destas especies de conjun9ao, ou:
na falta de altemativas dignas de creelito (inclusive a urn myel.
inconsciente), as "massas" continuarao a ser "massas", e a
pastar no reformismo majoritario;

os insultos dos grupos clandestinos, longe de contribuir para
fazer situR90es metastaveis penderem num sentido revolucionano, farao 0 jogo de fabulosas campanhas de intoxicR9ao
imaginana e de extensao continua do controle social e da re-
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Mais do que nunca, nao podemos poupar, nestas questoes, altas
doses de lucidez, de humor, assim como daquilo a que charnarei: "a

prova do desejo". ~ mais do que 6bvio, infelizmente, que as e1iversas
formas de luta armada que cristalizaram na Europa, durante a ultima
decada, em tome dos grupelhos dogmaticos, s6 conduzem a resultados
absurdos e monstruosos. Mas impae-se, tambem necessaria, a maior

vigilancia critica com relR9ao aos movimentos que reivindicam sua jun9ao com a "area de lutas difusas". Nada mais nos fara aceitar ainda a
prom09ao, seja qual for, de superinstancias unificadoras modeladoras,
estados-maiores "estrategicos", programas e teorias tendo a voca~ao de

responder pelo conjunto das situR90es e pela multiplicidade dos pontos
de vista em presen9a. A recomposi9ao de uma centralidade organizacional - sob formas, repito, a serem inteiramente repensadas: multicentralidade, heterocentralidade... -, que e obviamente necessaria,
desde que se pense em a90es de escala nacional ou intemacional, sera
tanto mais compreendida e assumida quanto mais se basear unica·
mente em agenciamentos contingentes de luta, preservando a autonomia, a heterogeneidade de seus componentes. Sem duvida passara
muito tempo ainda antes que as revolu90es deste final de milSnio
cheguem a aperfei90ar maquinas de $llerra social, maquinas de escrita,
de poesia, de teoria, maquinas de vida, permitindo-Ihes superar etapas
decisivas nos processos de destrui9ao-reconstru9ao dos sistemas sociais
atuais. Mas 0 minimo vital que se pode exigir hoje me parece ser que
componente algum da revolu9aO molecular seja desprezado, ou sim·
plesmente ignorado. E, mais alem, 0 que se pode esperar de melhor e
que no seio de cada uma delas, e no seio das diversas forma90es do
movimento, organizadas de um modo mais c1assico, desenvolva-se uma

nova disponibilidade, uma nova sensibilidade a alian9as, a conjun90es
imprevisiveis, inimaginaveis.

pressao;
os movimentos "nacionalitarios" de luta armada na Europa

continuarao a ficar isolados, correndo 0 risco de se afundar
no particularismo, e num enraizar-se mistico (nao confundir

aqui 0 particularismo que isola com a singularidade de urn
desejo coletivo que permite multiplas aberturas);
o capitalismo mundial dispora de apoios suplementares para
seus empreendimentos de disciplinarizR9ao e de integrR9ao
da for9a coletiva de trabalbo e acabara marcando pontos
decisivos na promQ9ao de urn novo tipo de ordem social e de
ordem do inconsciente (seja qual for 0 pr090 e1isso, em todos
os registrosl).

NOTA
(1) N. do Trad.: 0 autor refere-se aos movimentos de
corsos, dos bretres, dos cat6licos irlandeses, etc.

liber~!o

dos bascos, dos

II

DA ANALISE INSTITUCIONAL
A ESQUIZOANALISE:
NA TRILHA DA MUTA~AO
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o lim dos fetichismos·
Atras de Marx e de Freud, atras da marxologia e da freudologia,
ha a realidade chata do movimento comunista e do movimento psica·
nalitico. E dai que se tem de partir e e para ai que se tem de voltar. E,
quando falo chata, quase nao chega a s~r uma metlifora: 0 capit:"is.mo
reduz tudo ao estado de merda, isto e, ao estado de f1uxos mdlferenciados e descodificados, dos quais cada urn cleve tirar sua parte, de

um modo privado e culpabilizado. E 0 regime da permutabilidade:
qualquer coisa, em "justas" propor~Oes, pode equivaler a qualquer
coisa. Marx e Freud, por exemplo, reduzidos ao estado de mingau
dogmatico. puderam ser pastas no comercio sem qualquer risco para 0

sistema. 0 marxismo e

0

freudismo, cuidadosamente neutralizados

pelos corpos constituidos do movimento opermo, do ~ovi~en~o psica·

nalitico e da Universidade, nao so nao atrapalham mals mnguem, mas
ate tornaram-se os guardioes da ordem estabelecida. Demonstr~ao,
pelo absurdo, de que e impossivel sa~udi-Ia pra .valer. Po?~.se objetar
que nao se deve imputar a estas teonas os desvlos de praticas que as

e

reivindicam, que sua mensagem original foi traida, que precise justamente voltar as fontes, rever as tradu~Oes defeituosas, etc. E a arma-

dilha fetichista. Nao ha nenhum exemplo, no campo das ciencias, de
um tamanho respeito aos textos e as formulas enunciadas pelos grandes
sabios. 0 revisionismo ai e regra geral. Nao se para de relativizar, de
dissolver, de deslocar as teorias constituidas. As que resistem sao
permanentemente atacadas. 0 ideal nao e absolutamente mumificli·
las, mas sim abri·las para outras constru~Oes tao provisorias quanto,
mas melhor asseguradas no terreno da experiencia. 0 que conta, em
ultima analise, e a utiliza~ao que e feita de uma teoria. Nao se pode,
portanto, deixar de lado a atualiza~ao do marxismo e do freudismo.

E preciso partir das praticas existentes para chegar aos vidos de origem
das teorias, pais de urn modo au de Dutro elas se prestam a tais
distor~oes. A atividade teorica dificilmente escapa a tendencia do capitalismo que e de ritualizar, de recuperar toda pratica, por menos
subversiva que seja, cortando-a dos investimentos desejantes; a pratica
teorica so pode esperar sair de seu gueto abrindo-se para as lutas reais.
A primeira tarefa de uma teoria do desejo deveria ser a de procurar
discernir as vias possiveis para sua irrupc;ao no campo social, ao inves
de caucionar 0 exercicio quase IDistico da escuta psicanalitica de consultorio, tal como evoluiu desde Freud. Correlativamente, todo desenvolvimento teorico que tem por objeto as atuais lutas de c1asse deveria
preocupar-se prioritariamente com sua abertura a produ~ao desejante
e a criatividade das massas. 0 desejo escapa ao marxismo em todas as
snas versoes, que caem para 0 lade do burocratismo e do humanismo,
enquanto que 0 freudismo nao s6 permaneceu, desde a origem, estra-

nho a luta de classes, como tambem nao parou de desfigurar suas
descobertas primeiras sobre 0 desejo inconsciente para tentar arrastalas, algemas em punho, para as normas familiais e sociais da ordern
dominante. Recusar-se a encarar estas carencias fundamentais. tentar

mascara·las, e

0

mesmo que fazer acreditar que os Iimites internos

destas teorias sejam realmente intransponiveis. Hi duas maneiras de
consumir enunciados te6ricos: a do universitario que ama au deixa 0
texto em sua integridade. e a do amador apaixonado, que ama e
deixa ao mesmo tempo, manipula~o como the convem, tenta se servir
dele para esclarecer suas coordenadas e orientar sua vida.
o que interessa e tentar fazer com que urn texto funcione. E,
deste ponto de vista, 0 que continua vivo no rnarxismo e no freudismo
nao e a coerencia de seus enunciados, mas uma enuncia.;ao em ruptura, urn certo jeito de varrer 0 hegelianismo, a econornia politica
burguesa, a psicologia universitaria, a psiquiatria da epoca, etc.
A propria ideia de uma conjun.;ao entre dois corpos separados, 0
rnarxismo e 0 freudismo, falseia a perspectiva. Peda.;os de marxismo
podem e devern contribuir para uma teoria e uma pratica que vai na

°

°

dire~ao do desejo; peda~os de um freudismo podem e devem contribuir
para uma pratica relativa a luta de classes. A propria ideia de uma

teofia e de uma separa.;3.o entre um exercicio privado do desejo e urn

campo publico das lutas de interesse conduz implicitamente a integra~ao capitalista. A propriedade privada dos meios de produ~ao esta
intrinsecamente Iigada a apropria~ao do desejo pelo ego, pela familia
e pela ordem social. Come~a-se neutralizando no trabalhador todo e
qualquer acesso ao desejo, pela castra~ao familialista, pelas ciladas do
consumo, etc., para apoderar-se em seguida, sem dificuldades, de sua
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for<;a de traba!ho. Cortar 0 desejo do trabalho, eis 0 imperativo pri·
meiro do capital. Separar " economia politica da economia desejante:
eis a missao dos teoricos que se colocam a seu servi<;o. 0 trabalho
e 0 desejo estao em contradi<;ao apenas no quadro de rela<;aes de
produ<;ao, de rela<;aes sociais e de rela<;iles familiares bem definidas:
as do capitalismo e do socialismo burocratico. Nao hil aliena<;ao do
desejo, complexos psicossexuais que sejam radical e definitivamente
separados da repressao e dos complexQs.psicossociais. Dizer, por exempIa, dos chineses de boje, que seu maoismo continuaria a estar na
dependencia de um Edipo universal, equivaleria a considerar 0 proprio
maoismo como alga de eterna, sempre renascendo de suas cinzas. Mas

e obvio que a historia nao anda neste sentido. Do ponto de vista do
desejo, urn revolucionario frances, apos Maio de 68, e de uma outra
rafa que a de seu pai em junho de 36.' Nao ha nenhum Edipo possive!
entre um e outro! Nem rivalidade, nem identifica<;ao. Nao hil continuidade na mudan<;a. E se e verdade que a historia contemporanea
e feita justamente deste tipo de rnptura, entao os teoricos da coisa
social e as da coisa psicanalitica

tern mais e que se arranjar para fazer

uma seria reciclagem.
E. - Voce acha passivel desedipianizar a psicanalise, sem seu revolucionamento total, bem como 0 do quadro institucional da psiquiatria?

F. G. - Tanto as institui<;iles psiquiatricas quanto a psicanalise nao
sao campos fechados. Nao ha uma luta particular a ser levada nas
empresas com as operanos, uma autra nos hospitais com as doentes e
uma terceira nas universidades com os estudantes. 0 problema da
universidade - isto ficou bem claro em 68 - nao e 0 dos estudantes e
dos professores, mas do conjunto da sociedade, na medida em que se
encontram questionados tanto a rela<;ao entre a transmissao de conhecimento, a forma~ao de quadros, 0 desejo das massas, quanta as exigencias da industria, etc. Que resposta foi dada pelo poder do Estado a
agita<;ao no meio estudantil? Recentralizar 0 problema no proprio objeto, reduzi-Io a estrutura e a organiza<;ao da Universidade. 0 mesmo
ocorre com a psiquiatria e as sociedades de psicanillise: a questao nao e
saber como, atualmente, poder-se-ia modificar a pratica do psiquiatra,
do psicanalista ou a atitude dos grupos de doentes, porem, mais fundamentalmente, como funciona a sociedade, para que se tenha chegado a
uma situa<;ao dessas. Uma sociedade que sobrecodifica toda produ<;ao
pela lei do lucro tende a separar definitivamente a produ<;ao desejante
da produ<;ao social. 0 desejo oscila mais para 0 lado do privado e 0
social para 0 do trabalho rentabilizado. Trata-se de colocar a seguinte
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questao: sera que uma produ~ao de desejo, urn sonho, uma pratica
amorosa, uma utopia concreta, urn dia acabarao conquistando no

plano social a mesma dignidade de existencia que uma produ<;ao mercantil de automoveis ou de enlatados? 0 valor de um bem depende
menos do binomio for<;a de trabalho!meio tecnico (capital variavel!
capital constante) do que da divisao que determinara 0 que do desejo
sera recebido ou rejeitado. 0 que interessa ao capitalismo sao as diferentes maquinas de desejo e de produ<;ao que ele podera conectar a
maquina de explora~ao: teus bra<;os, se voce e varredor de rna, tuas
capacidades intelectuais, se voce

e engenheiro,

tuas capacidades oe

sedu<;ao, se voce e garota-propaganda; quanto ao resto, ele nao so esta
pouco ligando como nao quer nem ouvir falar. Tudo que fale em nome
do restante nao faz senao perturbar a ordem de seu regime de produ~ao. Assim sendo, as maquinas desejantes vivem formigando nas

maquinas industriais e sociais, mas sao constantemente vigiadas, cana w
lizadas, isoladas umas das outras, esquadrinhadas. Tratawse de saber

se este modo de controle que consideramos como legitimo, inerente
condi<;ao social do homem, pode ou nao ser superado.

a

E. - Ao atacar a fixariio da psicanalise no Edipo, no superego, voces
estiio atacando tambem parte da heranra teorica de Freud.

F. G. - Freud nao compreendeu grande coisa da esquizofrenia. Muitas das lutas de tendencias internas ao movimento psicanalitico se

esclareceriam se as considerassemos do angulo desta hostilidade fundamental de Freud para com a psicose. A psicose e a revolu<;ao foram dois
objetos-tabu. A normalidade era identificada com a aceita<;ao do viver
em familia. Freud menosprezava

0

deliria, como por exemplo

0

do

presidente Schreber. Ele menosprezava tambem as mulheres. Sua reo
presenta~ao da sexualidade e da sociedade e inteiramente falocentrica.

Em Analise Terminada e Analise Interminavel,2 0 problema da cas w
tra~ao surge como a rocha derradeira contra a qual se depara a psicanalise: 0 homem recusa a castra~ao necessaria porque ele nao quer

ser "como uma mulher", enquanto que a mulher nao aceita a falta do
penis, etc. Freud nao depreende absolutamente 0 carater de luta polio
tica 'subjacente a este genero de "resistencia". Tanto a mulher quanta 0
homem recusam a castrai;ao. A no~aowchave e a de superego. Tratawse
de saber se 0 superego e uma forma~ao egressa do meio social e trans w

mitida por intermedio da familia - de tal forma que

0

individuo venha

a desejar a repressao e a assumiwla atraves de toda uma serie de
substitui~oes, a come~ar pelos pais - ou se se trata de aceitawlo como
urn corte necessario da topica psiquica, unico acesso do sujeito a urn
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justo equilibrio e unica garantia ao ego de uma boa adapt""ao a realidade. De acordo com esta ultima perspectiva, a autoridade do pai e as
imagens da hierarquia social seriam apenas acess6rios desta sacrossanta castra~ao necessaria. Trata-se pais de uma op~ao: ou 0 desejo
acaba desejando a repressao e se faz seu camplice - encontrando
assim urn estatuto para si, talvez neur6tico, talvez angustiado. mas de

qualquer forma urn e.statuto! - ou revolta-se contra a ordem vigente e entaa se faz encurralar por tadas as lados.
Para tentar avan~ar urn pOlleo nestas quest5es, ha uns doze anos
eu tinha formulado a n~ao de transversalidade 3 para exprimir a capacidade de uma institui9ao em remanejar "os dados de acolhida do
superego", de tal forma que alguns sintomas, algumas inibi90es pudessem vir a ser suprimidos. A modifica9ao do "coeficiente local de
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tringir-se a urn so dominio. 0 problema da analise 0 0 do movimento

revolucionario. a problema do movimento revolucionario e 0 da loucura, 0 problema da loucura e 0 da criac;ao arnstica... A transversalidade exprime precisamente este nomadismo de/rants. inconsciente e
antes de mais nada urn agenciamento social: 0 agenciamento coletivo
das enunciac;oes virtuais. Somente num segundo momento se recortara
nos enunciados 0 que e teu, 0 que e meu e 0 que e da lei. a inconsciente

a

desconhece a propriedade privada dos enunciados tanto quanto a do
desejo. 0 desejo 0 sempre extraterritorial, desterritorializado desterritorializante, ele passa por cima e por baixo de todas as barr~iras. Par
mais que a psicanaIise retalhe seus conceitos, passando-os por urn crivo

lingiiistico. logico, antropologico, ela nunca sai de seu dominio de
origem que 0 0 do familialismo e do capitalismo. Ela desempenha para
o capitalismo 0 pape! de religiao sobressalente. Sua fun9ao 0 a de

transversalidade" implica a existencia de urn foco erotica, urn eros de
I'grupo sujeito" que assuma4 a polftica local, mesma que parcialmente.
Assim, uma forma~ao social pade modificar a "causalidade" incons-

preparar 0 terreno da repressao, "personaliza-Ia", como se diz para os

ciente que desencadeia a atividade do superego. Esta modifica9ao de
acolhida dos dados do superego pode chegar a urn remanejamento
estrutural da topica. Nestas condi90es, a problematica da repressao e
do recalque muda de sentido. A psicanalise 0 pura e simplesmente

ciso afrouxar as redeas do desejo. Os gadgets nao bastam, e preciso
alga que nao gaste nunca, que seja impermeavel e que nunca apodrec;a:
u~~ prosti:ruic;ao subjetiva, urn ritual interminavel. Vma vez que 0

reacionaria quando eia cauciona

que ele venha a se investir verdadeiramente numa Iuta social. A reali-

0

que se passa na escola, na familia,

no exorcito. etc... Nenhuma deiscencia intelectual, nenhum splitting
do ego, nenhuma falta, nenhuma castra9ao poderia justificar a intervenc;ao do terceiro repressor. Por mais que se diga que oao se trata mais
do pai real, mas sim de uma 16gica estrutural que vai permitir ao
sujeito fundar-se como desejo na ordem significante e que the 0 necessaria, custe 0 que custar, renunciar a seus prazeres imaginarios indiferenciados para aceder ao "simb6lico" (0 simb6lico a sobremesa,

e

nao 0 para quem quer, 0 para quem pode, toda a questao esta ail, toda
esta tralha teorica nao serve senao para justificar 0 conforto da escuta
analitica. Deixem a sociedade fazer 0 que bern entender! Do desejo, a
geote se incumbe; lhe arranjaremos uma terrinha secreta no espac;o do
diva. E, diga-se de passagem, funciona, e como! A psicanalise funciona

muito bern, 0 justamente 0 que a torna tao perigosa. E a droga capitalista por excelencia. Nao basta denuncia-la, 0 preciso implantar algo

que a tarne inutil, sem 0 menor interesse.

E. - Umadasconsequenciasseria a de deslocaro terreno da luta con·tra a psicanalise no dominio social, de se bater no terreno da paUtica.
F. G. -

Concebo a esquizoanalise como uma luta politica em todos
os fronts da produ9ao desejante. Nao se trata absolutamente de res-

R16.' 0 pecado e a confissao nao mais funcionam como antes.

E pre-

SUje1to esteja dependente desta nova droga, nao 0 mais preciso temer
dade deve permanecer a porta do consultorio. Nao se trata propriamente de defender os valores do capitalismo mas apenas de fingir que
eles nao existem. A Iuta revolucionaria deve ocupar-se desta dicotomia

entre a produ9ao social e as produ90es de desejo, em toda parte onde a
repressao familialista se exercer contra a mulher, a crianc;a, os drogados, as alc06Iatras, os homossexuais, etc. Portanto seria impossivel
que esta microluta de classes se restringisse apenas ao terreno da psicanalise.

E. - Qual seria

0

lugar da psicanalise nas lutas de emancipat;Qo?

F. G. - Ela estarecoberta por uma tal crosta que, na verdade, nao vejo
muito 0 seu Iugar nas lutas sociais senao como fore a de apoio para a
rea9ao. 0 que nao quer dizer que se deva condenar todo e qualquer
exercicio da analise, mesmo 0 da analise dual. Porem, duas ordens de
quest5es se colocam: de urn lado 0 deslocamento da analise em dire9ao
a grupos sujeitos conectados com a realidade politica ou com a atividade
de auto-anAlise criadora, e de outro lado uma Iuta continua contra a
reinjecao de esquemas sociais repressivos. Vma analise de grupo, por
exemplo do tipo Slavson ou Ezriel, pode ser tao nociva quanto uma analise dual se nao se discernir a fun9ao real dos polos parentais: 0 que

intervem do pai e da mae na relac;ao neur6tica? 0 pai intervem como
polo simb6lico integrador, eu ele nao passa, apesar dele, de uma
cabe,a-de-ponte da hidra social? Tomemos urn exemplo na obra de
Kafka.
"
t'
Num momento em que K., 0 personagem do Processo, Ja es a
quase libertado do poder de seu processo edipiano, ele vai a casa do
pintor Titorelli que Ihe ~ostra su~s telas.,Elas sao to~as absolu~~mente
identicas. Urn psicanahsta podena ver at urn mecamsmo narClslsta ?e
fechamento das identificac;oes com 0 mesmo, desencadea~do urn SIStema de desdobramento. A esquizoanalis~ DaD proc.urara ~etectar ~
chave de tal mecanismo; eia se esforc;ara em segUlf. as Vl~S de dtferencia,ao que partem dai, a prolifera,ao d:. novas ~ntensldades" 0
desencadeamento de novos rames do nzerna m~onSClente... Ela ~a
mais considerara que a questao seja 0 ego, 0 pal, a mae ~omo polo
identificatorio. Para ela nao existe pai em geral. ~ara os pSlcanallstas
tradicionais, ao contra-rio,

mae, sempre

0

e sempre_ 0

rnesmo triangulo. E

mesmo pal,. sempre a mesma
0

mes~o 'pal que tra~alha no

banco que vai it. fitbrica, que e trabalhador Imlgrado, que e desem-

pregado, que e alcoolatra. 0 pai nao. e senao 0 elemento de uma
miiquina social indeterminada. Todavla, de fato, cada constela,ao
familiar e inteiramente diferente segundo

83

REVOLUc;:Ao MOLECULAR

FELIX GUAITARI

82

° contexto

em que ~la se

situa. Voce nao depara com 0 mesmo tipo de ~ela,ao. com a .autondade
paterna numa favela de Abidjan ou numa c!d~de mdustrial da Alemanha. Nao se lrata do mesmO eomplexo de EdlpO, da ~esma homossexualidade. Parece idiota ter que repetir tamanhas obViedades, e ':0
entanto e preciso denunciar set;t. parar este gener.o ,de /alcatrua: nao
existe estrutura universal do esplrzto humano e da ltbldo.
E. _ 0 esquizoanalista entao alguem que q~er J:a~e~ uma sintese ~a
anatise da economia social com a da economla bbldmal nesta SOCle-

e

dade?
F.G. _ Talvez sintese nao seja a palavra certa. Trata-se sob,re,tudo d.e
nao reduzir as coisas a urn esqueleto logico, mas, a? c~ntrano., .enrlquece-Ias, seguir as cadeias, as pistas r~a!s, as ~mphca~oe~ S?CI~IS. A
repeti,ao dii origem a diferen,a. A repeli,ao aqUi nao eonslltul? ~Im de
alguma coisa, 0 encerramento de urn proce.sso: mas, ao contrano, ela
marca urn limi"r de desterritorializ~ao, a IndICa,ao de uma mut~ao
desejante. A repeti,ao de uma mesma imagem, a rep:esenta,ao congelada a catatonia podem ser respostas a uma agressao. Por exemplo,
as f;tos nao desempenham 0 mesmo papel na vida de K~f~a e em su.a
obra. Somos levados a constantes idas e vindas entre 0 OdiO e a fascl-

. na,ao. Enquanto funcioniirio qualificado (de modo algum misero
burocrata) Kafka se confrontaYa com seu prbprio desejo microfascista
de controlar 0 outro, de, por exemplo, domina-Io no contexto de uma

hierarquia burocdtica. Ooutro, congelado numa foto, e conlrolado a
distincia, cristalizado numa especie de submissao, cabisbaixo, olhar
evasivo. Ap6s 0 encontro com Felice, as coisas mudam. A libido se faz
mais conquistadora. 0 objetivo continua seudo 0 de possuir 0 outro a

distancia, mas nao da mesma maneira. Kafka quer possuir Felice
somente atraves do jogo de cartas de amor. Nao se trata mais de uma
Felice-objeto, mas daquilo que hi! nela de mais vivo. A imagem nao
mais estii congelada, ela prolifera sobre si mesma: a identidade se
multiplica; atraves das cartas, nos deparamos com inumeraveis Felices
e inumeraveis Kafkas. A posse, portanto, nao se da mais pelo exterior,
mas siro pelo interior. A sedu~ao amorosa, a sujej~ao semi6tica, tornam-se entao exerdcios muito mais complicados. Nao se trata mais de

urn fenomeno imaginiuio global, mas de uma espeeie de tecnica de
feiti,o, pondo em jogo tanto 0 eharme literiirio quanta 0 prestigio
ligado aos titulos e as fun,Oes. Poueo a poueo teremos acesso as
conexOes sociais que "seguram" Felice e Kafka, que os alienam ao

mesmo meio. Com efeito, ambos sao burocratas fascinados pela potencia da burocracia (e em parte a denuncia que Kafka faz desta burocracia nao passa de uma denega,ao). A analise de uma nova especie de
"perversao" da carta, de uma perversao burocnitica, nos conduz assim

a perversao da burocracia pulrefata da Austria-Hungria e ao caldo de
cultura de onde surgira 0 eros nazista. E logieo que isto tudo e demasiado esquematico, mas gostaria apenas de indicar que se nos conten-

tamos em depreender numa anillise apenas a identifiea,ao impossivel
de Kafka a seu papai comerciante, deixamos de lade toda a dinamica
social da libido. Kafka nao e, como se disse por ai, urn eseritor do
seculo XIX, prisioneiro de seus conflitos familiares. E urn escritor do

seculo XXI, que descreve em estado nascente urn processo cujo aleance
mal come~amos a apreender.

E. - No Anti-Edipo. [alando de esquizoanQIise, voces evocam "ma
identi/icafao possivel entre 0 analista, 0 doente e 0 militante. 0 que
quer dizer isto exatamente?
F. G. - Nos nunca falamos de identificariio entre 0 analista e 0 esquizofrenico. Nbs dissemos que 0 analista, tanto quanta 0 militante. 0
escritor ou quem quer que seja, esta mais ou menos engajado n~m
processo esquizo. E n6s sempre distinguimos

0

processo· esquizo do

esquizofrenico de asilo, cujo processo esquizo estii precisamente blo-
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queado ou girando em falso. N6s nao dissemos que os revolucionarios
devessem identificar~se com os lancos que estao girando em falso, mas
siro que deviam fazer sens empreendimentos funcionarem a maneira do
processo esquizo. 0 esquizofrenico e urn sujeito que por uma razilo
qualquer entrou em conexilo com urn fluxo desejante que amea,a a
ordem social, mesmo que apenas ao myel de seu entorno imediato.
Este intervem imediatamente para dar urn basta nisso. Trata-se aqui
da energia libidinal em seu processo de desterritorializa,ilo, e nilo
da estagn~ilo deste processo. 0 analista, assim como 0 militante,
deve derivar com 0 processo e nao tolocar-se a servi~o da repressilo social edipianizante, dizendo por exemplo: "tudo isto e porque
voce tern uma tendencia homossexual" (e assim que se pretende
interpretar 0 delirio do presidente Schreber), ou ainda "e porque
em voce nilo houve boa fusilo entre a pulsilo de morte e eros". A
esquizoanalise tera alga a ver com uma perspectiva revolucionaria se
for verdade que, no futuro, as agita~oes sociais tomar-se-ao, como
pensamos, absolutamente inseparaveis de uma profusao de revolu~6es
moleculares ao nivel da economia do desejo. Quando se trata de arrebentar as fechaduras, os axiomas do capitalismo, as sobrecodificac;oes
do superego, as territorialidades primitivas reconstituidas artificialmente, etc., 0 trabalho do analista, do revolucionario, do artista, se
encontram.
E. - A cllnica de la Borde 1 teria uma sigmficatyiio particularmente
importante no sentido do seu projeto de libertatyiio. ou seria preciso
considera-la como uma meia-solutyiio com todas as caracterlsticas do
atual reformismo da psicanalise?
F. G. - Efetivamente ela e uma tentativa reformista, pnslOneira do
Estado, da Securite Sociale, 8 da representa,ilo que os doentes tern da
doen,a, da ideologia medica e da hierarquia social, do dinheiro, etc.
Portanto, neste sentido, ela e apenas uma experimentac;ao em pequena
escala, facilmente reprimida e ate mesmo recuperada. Isto posto, ela
estil suficientemente em ruptura com 0 resto da sociedade para fornecer meios de reflexao a urn certo numero de pessoas. Se eu tivesse que
trabalhar como psicanalista de gabinete 9 ou como professor, eu teria
certamente muita dificuldade em questionar, por exemplo, os dogmas
psicanaliticos e marxistas. E modificando progressivamente as tutelas
que pesam sobre 0 desejo, que urn trabalho de equipe pode constituir
maquinas anallticas e militantes de urn novo tipo. Assim como me
parece ilus6rio apostar numa transform~ao paulatina da sociedade,
penso que as tentativas microsc6p~cas, do tipo comunidades, comissoes
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de bairro, a organiza,ilo de uma creche numa faculdade, etc., podem
desempenhar urn pape! absolutamente fundamental. E trabalhando
em pequenas tentativas como estas que se contribui para 0 desencadeame~t~ de ?r~ndes fraturas do tipo da de Maio de 68. 0 "22 de
M:rc;o., 'no ImclO. era quase uma farsal Neste campo, acredito num
re ormlsmo perma1!ente da organizac;ao revolucion3ria. Mais valem
d.ez fracassos re~etldos ou resultados insignificantes que urna passi.
vldade embruteclda face aos mecanismos de recuperac;ao e as mani
pula,Oes burocrilticas dos militantes profissionais.
-

NOTAS
(1) N. do Trad.: Ernjunho de 1936. ocorre na

Fran~a urna greve eral durante

g~v:rn~ da Frente Popular, que levou ao Acordo de Matignon com acef~a~ de vrniao

relVlndlcacOes operarias: reducao da sernana de trabalho para

40 boras

ferias a as d s

df~a~ se"!anas, varios direitos sindicais; por exernplo, representantes 'eleHos ~mg cad:

o lCtnae Importante aumento salarial.

.
(~) N. do Trad.: In Freud, Sigmund. EdiCAo Standard Brasileira das Obra:l
PSlcol6glcas Completas, vol. XXIII, Imago, Rio de Janeiro, texto de 1937.
(3) N. do Trad.: Cf. os artig~s "A Transversalidade" e "A T ransf....
erencla.. .

~) N..do Tra~.: No original prise en ,charge. para 0 qual nao h3. tradm;ao
d
a eq.ua a, pOlS nomela ~~ mome~to da hist6ria social francesa que n.1i.o ocorreu no
Brastl. A p~~vra se consbtUl nurna smtese de dois sentidos: assist~ncia social e tratamento
m~nt~ldPra~~as que se unem na Fran~a no sec. XIX. Poderiarnos estabelecer preserva ~. ~, ~ a 1 ~renca de se?tido historic~, urna analogia com urn momento mai~ recente
na IS ona SOCIal no ~rasil. Neste sentido, prise en charge designaria por exem 10
o trabalho de uma. eq~lp~ multiprofissional em instituiCOes mCdicas ou ~siquiatrica: tai
~omo vern sendo mstltuldo, cada vez mais, no Brasil hoje. Optamos por diferentes
. radu~b~S' .de acordo Com 0 contexto: assunCAo, iniciativa, atendimento assist~ncia
mcum enCla, encargo, responsabilidade.
"
(.5) N. do Trad.: Modelo da fabrica de automoveis Renault.

(6) N. do Trad.: "Rizoma" e urn conceito de Guattari e Del
Paris, 1976), incorporado como i:~::dua~~I:7::n~.~
~al~sme et SChlzop.hreme - Mille Plateaux (Coli. Critique, Minuit Paris 19sb) obra %os
01S autores, contmuacao de Capitalismo e Esquizofrenia _ 0 An;i-Edilx>.
'

de~envolvido ~m Rh~z~me (Minuit,

(7)

~. do Trad.: A clinica de Cour-Cheverny, mais conhecida pelo nome de La

~~r:sei~~;:~a epm~ntem co~venio com a Securite Sociale (Previd~ncia Social). Situa-se
"

e ans na regIao de Loir·et-Cher. Sua clientela e muito variada sendo
pari, por ean ury, seu atual dlretor, tendo este passado pela

~i~~~~~~~' f~~~=~:~~oi9~~r ca7pon~es da regiao e ~or intelectuais e artis~s
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expenencia"de Saint-Alban durante alguns anos, pela psicanalise lacaniana, pelo surrea·
lismo e pela anarcotrotskismo. La Borde, ao lade de Saint-Alban, desempenhou importante papel na mut~Ao da psiquiatria francesa a partir cia decada de 50 (ct. nota 4 de
"As Lutas do Desejo e a Psicanalise", nota 3 de "Devir Crian~a. Malandro, Bicha" e
nota 1 de "A Transversalidade").
Guattari acompanhou La Borde desde sua fundal;Ao, em 53, fixando-se at a partir
de 55. Hoje Guattari, ainda seu assalariado, nilo mais a considera urn Iugar privilegiado
de experiencia de mut~ilo em psiquiatria, ainda que continue seoda urn dos pOlleos
lugares respiraveis no contexto atual da psiquiatria francesa.
A experiencia de La Borde esta registrada e analisada nas seguintes obras:
"Histoire de La Borde - Dix Ans de Psychotherapie Institutionnelle a la
Clinique de Cour-Cheverny", Recherches, n? 21, abril de 1976, CERFI.
Polack, Jean-Claude e Sabourin, Daniele, Le Droit /a Folie, CaIman-levy,
Paris, 1976.
- Michaud, Ginette, La Borde... un Pari Necessaire, Gauthier~Villars, 1977.

a

(8) N. do Trad.: Securite Sociale

e0

6rgao de Previdencia Social na Fran(\:a.

(9) N. do Trad.: No original cabinet. que significa, entre outras coisas, gabinete
e consult6rio. 0 autor aqui utiliza este duplo sentido. Visto que em portugues nlo hi
palavra alguma que contenha estes dois sentidos, preferimos adotar 0 primeiro que
enfatiza 0 car<lter elitista da psicanalise.
(10) N. do Trad.: 0 "22 de Mar(\:o" foi urn "movimento" nascido de urn gropo de
estudantes de Ciencias Humanas em Nanterre. No contexto das lutas contra a Reforma
Fouchet, no dia 22 de ma~o de 68, os estudantes ocuparam durante 24 horas 0 predio da
administr~lo daquela Universidade em protesto contra a prislo de urn estudante,
membro do "Comite Vietna". A ocup~lo das instala~l>es pela poIlcia foi 0 ponto de
partida dos acontecimentos de Maio de 68.
"Movimento" e alo grupelho ou partido, pois tratava-se do nascimento de uma
nova esquerda, contestadora dos especialistas da contes~ao. "Agenciamento coletivo"
de 3(\:10 com 0 m1nimo de organiza(\:ao necessaria - de acordo com Ii. singularidade de
a(\:ilo a ser desenvolvida -, sem dirigentes, sem disciplina nem hierarquia. Por onde
passa vai evocando 0 potencial existente em todo campo social de antiautoritarismo,
antiburocratisrno, anticonsumismo que sai de sua clandestinidade for~ada e se transforma em for(\:a de jnstaura(\:ao de autogestlo, assembleias permanentes, confronto entre
ideias e estrategias, "democracia direta". Primavera inesquecivel de 68 ... Mutacao irreyersivel do cenario politico. Revolu~lo molecular. Alguns comentitrios sobre 0 "22 de
Manro":
- de Guattari: " ... Evoquei algumas vezes 0 papel analitico no campo social
desempenhado pelo Movimento '22 de Mar~o' em 1968 na Fran~a ou ainda 0 da Radio
Alice em Bolonha, em Mar~o de 77, que foi uma especie de revelador da situ~ilo italiana
naquele periodo. 0 que e analitico nisso? Nao se reduz ao fato de que as pessoas falem
para fazer a critica das ideologias com as quais se confrontarn, ou que elas reivindiquem
para si mesmas e para os outros mais liberdade, mais criatividade...
"Tais gropos, pela fala, mas tambem por meios tecnicos, materiais, conseguiram
modificar 0 que eu chamaria de: os modos coletivos de semiotiz~lo. 0 '22 de Ma~o'
existia em Nanterre, sobre 0 pane de fundo de urn certo urbanismo, de urn certo tipo de
sistema social, de uma conce~lo particular da rel~ao com 0 saber, da divisao entre
trabalho manual e trabalho intelectua!... 0 agenciamento analitico aqui, portanto, nilo
concerne unicamente a individuos, grupos, locutores reconhecidos, mas tambem aos
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mais. divers~s c~mponentes ~6cio-econamicos, tecno16gicos, ambientais, etc." (in L'interventron Instltutronnelle, Petite Bibliotheque Payot, n? 382, 1980);
. - de Lyotard: " ... a critica a burocracia, nio s6 a do aparelho de Estado oposto a
s~ted~de, ou do pa:tldo (:ev.o~ucionario) face as massas, ou da organ~io do trabalho
p.odUtivo contra a bvre cnatlvldade, mas a da vida alienada como urn todo A p hi
>If I t t d '22
...
ro erna 1~3 a en e 0
de ~3r~0', junto a do Situacionismo, foi a critica a representa9iio,
ou seJa, a relac;:!o de extenondade com que sao colocados a ati·...idade e seus produtos
~ra?s~cr~ac!oe~ espetaculo que coloca os atores na posiCao de interpretes passivos; :
op.mlao na poslCao de espectadora passiva. 0 que caracterizaria melhor 0 movimento
sena .~~lvez a. extensao pratica desta critica a esfera polftica." (1. F. Lyotard, "Le 23
Mars m Derzve a Parti.-de Marxet de Freud, 10/18, Paris, 1973;
..
- de Deleuze: '..... pois 0 inconsciente nao e outra coisa: esta ordem da subjetivtdade do g~po que I?,troduz maquinas explosivas nas estruturas ditas significantes
como ~as cadelas causals: forcand?,"as a se abrirem para libertar suas potencialidades
escondldas como real-a-v~r sob e~elto de ruptura. 0 movimento '22 de Ma~o' permanece exemplar neste sentldo, pOlS se ele foi uma maquina de guerra insuficiente ao
~enos ele t«:=ra. funcionado 3:dmiraveJmen~e como gropo analitico e desejante, que nl~ s6
tinh~ urn dlscurso de assoclaca? verdadetramente livre, mas que pode constituir-se em
anahsador de uma massa conslderavel de estudantes e jovens trabalhadores sem pretens~o de van~a~da ou de hegemonia, simples suporre permitindo a transferencia e a
aboll(;ao das mlblC~s. An~lise e.m ato, onde a analise e desejo fica,m finalmente do
m~s~o l.ad,~' o".de e 0 deseJo enflm que conduz a analise. caracteristica de urn
0
sUJetto (m .Trols Problemes de Groupe", prefa-ciode Gilles Deleuze a Psychana/S;;:~t
Transversa/ae).
~ara maiores e~clarecimentos acerca de 68, sugerimos a leitura de Paris 1968As Bamcadas do Desejo, de Olgaria C. F. Matos, Brasiliense, Col. "Tudo e Hist6ria"
das notas: 1 de "Somos Todos Grupelhos", 3 de "Milhl>es e Milhl>es de Alices no A ,,' e
2, 3 e 4 de "Antipsiquiatria e Antipsicanalise".
r ,e
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instituic;ao, etc. Ora, 0 problema da ineidencia do significante social
sabre 0 individuo se caloca a todo instante e em tados os niveis, e na

perspectiva da terapeutica institucional uao se pode deixar de deparar
com isso. A rela~ao social nao esta alem dos problemas individuais e
familiais, ao contrario: temos de reconhece-la em todas as instancias
psicopato16gicas e, parece-nos, sua importancia e ainda maior nos
sindromes psic6ticos, sobretudo os que apresentam formas mais "dessocializadas" .
Freud, cuja obra desenvolveu-se essencialmente em torno da
questao das neuroses, nao ignorou este problema, como podemos
constatar, por exemplo, 'na seguinte citac;ao das Novas Conferencias:
"Se nos detemos nas situac;5es perigosas, constatamos que a cada
periodo do desenvolvimento corresponde uma condic;ao de angustia

A transversalidade*

A terapeutica institucional l e uma cria,:,c!"ha fragil. Convem
acompanhar seu desenvolvimento de perto e Vlgtar com quem anda,
pois ela e muito mal acompanhada. A amea~a mortal qu; ~esa sobre
ela nao reside numa debilidade congenita, mas, ao contrano, no fato
de haver fac~oes de tudo quant~ ~ especie '!ue na? veem a hora de
raptar seu objeto especifico. PSlcologos, PSICOSSOClO.logos, e"mesmo
psicanalistas Ihe arrancarao uns peda~os com os quaIs farao seu neg6cio" enquanto que a ave de rapina ministerial esta esperando a hora
em que podera incorpora-Ia em seus textos oficiais. Desde 0 pos:guerra,
muitos outros frutos da psiquiatria de vanguarda foram ~sslm d~s.
viados precocemente de seu rumo: a ergoterapia, a soclalterapla,
a psiquiatria de setor, etc.
. '
Proclamemos em primeiro lugar que eXlste urn obJeto da terapeutica institucional e que este deve ser defendido cont;a todo~ aqueles que
eiram faze-Io derivar para fora da problematica social real. fsto
:plica numa tomada de consciencia do mvel social mais amplo, por
exemplo 0 de uma orient~ao da saude mental na Fran~a,. e, ao ~esmo
tempo, numa tomada de posi~ao doutriniiria aO mv~1 mals tecmco ~as
terapeuticas existentes. De certo modo pode-se c?nsl.der:u- que a ca~en
cia de uma concep~ao unitiiria no movimento pSlqUiatrico atual seJa 0
reflexo da segrega~ao que persiste, sob diferentes formas,. en.tre 0
mundo dos loucos e 0 resto da sociedade. Este corte, que os pSlqulatras
responsaveis por urn estabelecimento de assistencia operam entre suas
preocupa~oes intemas e os problemas sociais mais g~rais, ,t~nde a seT
transposto de diferentes maneiras: desco~hecim.entos~stematico do que
acontece para alem dos muros do hOSpItal, pSlcologtZa~ao .de p~oble
A

mas sociais, escamoteamento de seu campo intencional no mtenor da

que the e propria. 0 perigo do desamparo psiquico coincide com 0
primeiro despertar do ego; 0 perigo de perda do objeto (ou do amor)
com a falta de independencia que caracteriza a primeira infaneia;

0

perigo da castra~ao com a fase fiilica; e finalmente 0 medo do superego
com 0 periodo de latencia, quando ocupa urn lugar particular. Os
antlgos motivos de temor deveriam desaparecer no decorrer do desenvolvimento, pois as situac;5es perigosas correspondentes perderam sua
importancia grac;as ao fortalecimento do ego; mas nao e bern assim que
as coisas acontecem na realidade. Muitos individuos nunca chegam a
controlar 0 medo de perder 0 amor, e sentir-se amado e para eles uma
necessidade insuperavel; neste aspecto eles continuam a comportar-se
como crianc;as. Normalmente, 0 medo do superego nunca cessa, pois
que sob a forma de medo da consciencia moral e indispensavel a manu~
tenc;ao das relac;5es sociais. 0 individuo, salvo raras excec;5es, depende

sempre de uma coletividade. Algumas dentre as antigas

situa~oes

peri-

gosas se mantem as vezes ate epocas tardias, tendo sido as condic;oes de

angustia oportunamente modificadas". 2
Qual e 0 obstaculo contra 0 qual se chocam os "antigos motivos
de temor" fazendo com que eles se neguem a desaparecer? De onde
provem esta persisteneia, esta manutenc;ao das angiJ.stias neur6ticas, ja
que se dissolveram as situac;oes que serviram de suporte para sua ge-

nese e "na ausencia de toda e qualquer situa~ao perigosa"? 3 Algumas
paginas adiante, Freud reafirma a anterioridade da anglistia em relac;ao ao recalque: a angustia e causada por urn perigo exterior, ela e real,
mas 0 proprio perigo exterior e evocado e condicionado pelo perigo
pulsional interior: "De fato, 0 menino se angustia com as exigencias de
sua libido; neste caso, ele teme 0 arnor que sente por sua mae".4 Assim
a arneac;a interior que prepara 0 perigo exterior. A renuncia ao objeto

e

amado e correlativa, no plano do real,

a aceita~ao da perda do mem-
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bra mas 0 "complexQ de castral;3.0" nao poderia ser "liquidado"
atr~ves de tal renuncia. h que, com efeito, ele implica no emprego de

urn term a suplementar na triangula,ao

situ~cional

nedy e os Kruchtchev que tentarlUn passar por cima desta lei fofam "sacrificados", ainda que com urn cerimonial diferente, no altar, urn no dos petroleiros, 0 Dutro no dos detentores da industria

do complexo de

Edipo, de tal maneira que Dunea estaremos lsentos desta amea~a de
castT~ao

que reativara permanentemente 0 que Freud chama de. u,:".a
necessidade inconsciente de culpabilidade". 5 A engrenagem de slgmflcantes sociais se encontra assim irreversivelmente sob cantrole da. castT~ao e da culpabilidade, enquanto que. at~ 7sta etapa. su~s ~o~,19oes
permaneciam precarias por caus:, do "p~C.,p'O de ~bIV:"e~cla q~e
presidia aelei,ao dos diversos obJetos p~r':.'a.~. A p~rtir dIU, a mstancla
desta realidade social lundara sua perslstencla na mstaur;'9ao d~ u,:".a
moralidade irracional em que a puni,ao nao encontTara s,;,a Justiflcativa senao numa lei de repeti,ao cega na falta de ser articulavel ,a
uma legalidade etica. Nao sera suficiente procurar reconhecer, a!"'aves
do diillogo impossivel entTe 0 ego .ideal.e 0 s~pereg~, est~ efel~o de
manuten,ao de angUstia fora das "sltua,oes pen~osas atulUs, ~.o~s ~Ie
implica com efeito, na depend@ncia destas ultimas de uma lo~ca
signific~te" especifica do nlvel social considerado, e que. conv':ID
analisar com as mesmas exig@ncias mai@uricas daquelas da ps,canill,se
do indjviduo.
A manuten,ao e a repeti,ao, a expressao de uma pulsao de
morte. A interroga,ao ai implicada estara mascarada, sob uma no,ao
de continuidade. E considerado normal prolongar a res~lu,ao do c~m
plexo de Edipo por uma "boa" integra,ao a urn mve! s~c.".'. ,~ao sen~ 0
A

caso, ao contrano, de articular estes "efeitos de pe~sls~e~ncla da angus-

ria com esta depend@ncia, evocada por Freud, do md'Vlduo em rel~ao
acoletividade? Trata-se do fato irreversivel ate segunda ordem de qu~ 0
complexo de castT~ao nao podera jamais encontTw; u.ma solu,~ satisfataria enquanto a sociedade contemporanea persls~ em co~~~r-lhe
urn papel inconsciente de contTole social. Ha uma mc?mpatibill~a.de
cada vez mais abvia entTe a lun,ao do pai, enquant~ ela e. ~ara o. SUJ~lto
o suporte de uma possivel medi~ao dos impa~s:s l~entiflCata~os merentes a estTutura da familia conjugal, e as ex.genclas. das s?cle.dades
industriais para as quais urn modelo integrador do tipo ~a.'-.re'-deus
tende a perder qualquer outTa lun,ao efetiva que nao a mlstiflCad0.ra.
Este fato e particularmente claro d~rante ~s fas s. de regressao social,
7
por exemplo quando os regimes !ascIsta~, d.t~to,:als, de poder pe~s?al,
presidencial, fazem nascer fenomenos lmagmanos de pse~d~fal~clZa
,ao coletiva que resultam numa irrisaria totemiza,ao pleb,scltma ~e
urn chefe, 0 qual alias permanece sem nenhum contTole :eal da maquina significante do aparelho econamico, que, a~ contTmo, nao para
de fortalecer seu poder e a aut\lnomia de seu lunclOnamento. Os Ken-

91

pesada.

A subjetividade real dos Estados modemos, os verdadeiros poderes de decisao, sejam quais forem os sonhos em desuso dos defensores
da "Iegitimidade nacional", nao poderiam identificar-se a uma encar.
na,ao individual nem il exist@ncia de urn pequeno estado-maior esclarecido. Ate _agora esta permanece inconsciente e cega, sem esperanc;a

de que urn Edipo modemo possa guiar seus passos. Nao se pode certamente esperar a saida numa invoc~ao e numa tentativa de reabilita,ao
de suas formas ancestTais, precisamente pelo fato de que a experi@ncia
freudiana nos leva a colocar a questao, por urn lado, desta persist@ncia
da angUstia para alem das modific~Oes situacionais e, por outTo lado,
dos limites assinalaveis para tal processo. 0 objeto da terap@utica institucional nao e justlUnente 0 de se propor a lograr urn remanejamento
dos dados de "acolhida" do superego, tTansformando-os numa especie
de nova acolhida "iniciatica", esvaziando de seu sentido a exigencia

social cega de urn certo procedimento castTativo exclusivo?

o que proporei agora tern urn carater apenas provisorio. Trata-se
de algumas formula,Oes que me pareceram uteis para pontuar diferentes etapas de uma pratica institucional. Parece-me oportuno estabelecer uma especie de correspond@ncia entTe os fenamenos de deslocamento de sentido nos psicoticos, particularmente nos esquizofrenicos, e

os mecanismos de discordancia crescente que se instauram em todos os
niveis da sociedade industrial em Sua realiza,ao neocapitalista e socialista-burocratica, de tal forma que 0 individuo tende a se identificar
com urn ideal de "rnaquina-consumidora-de-maquinas_produtivas"...

o

silencio do catatanico nao seria uma interpreta,ao prefigurativa
deste ideal? Se 0 grupo tende a se estTuturar sob a forma da recusa da
fala, como responder-Ihe de outTa maneira que nao pelo sil@ncio?
Como modificar urn lugar desta sociedade de maneira a reter ao menos
urn pouco este processo de redu,ao da fala a linguagem? A partir dai
tomaremos 0 partido de distinguir a natureza dos grupos segundo se
situem numa ou noutra vertente. Convem, com efeito, desconfiar abso-

lutamente das descri,Oes formals que caracterizam os grupos independentemente de seu projeto. Os grupos com que lidamos na terap@utica
institucional estao vinculados a uma atividade concreta, e nao t@m
nada a ver com aqueles que estao geralmente em causa nas pesquisas

ditas de dinamica de grupo. Vinculados a uma institui,ao, eles t@m de
algum modo uma perspectiva, urn ponto de vista sobre 0 mundo, uma

"missao" a cumprir.
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Esquematizaremos esta primeira distin9ao, que alias sera dificil
manter em seguida, entre grupos sujeitos e grupos sujeitados. 6 0 grupo
sujeito, ou que tern vocac;ao para se-Io, se esfo~a para ter urn contrale
sobre sua conduta, tenta elucidar seu objeto e, nesse momento, secreta
os meios desta elucida9ao. Schotte 7 poderia dizer deste tipo de grupo
que ele e ouvido e ouvinte, e que por este fato opera 0 desapego a uma
hierarquiza9ao das estruturas que Ihe permitira se abrir para alem dos
interesses do grupo. 0 grupo sujeitado nao se presta a tal perspecti·
va9ao; ele sofre hierarquiz~ao por ocasiao de seu acomodamento aos
outros grupos. Poder·se·ia dizer do grupo sujeito que ele enuncia
alguma coisa, enquanto que do grupo sujeitado se diria que "sua causa
e ouvida". Ouvida, alias nao se sabe onde nem por quem, numa cadeia
serial indefinida.
Esta distin9ao nao e absoluta, ela constitui apenas uma primeira
aproxim~ao nos possibilitando indexar 0 tipo de grupo com que Ii·
damos em nossa pratica. Na realidade ela funciona a maneira de dois
p610s de referencia; qualquer grupo, mais especialmente os grupos
sujeitos, tendem a oscilar entre estas duas posi900S: a de uma subje·
tividade com voca9ao a tomar a palavra, e a de uma subjetividade
alienada a perder de vista na alteridade social. Esta referencia nos
servira de prot09ao para evitarmos cair no formalismo da anitlise de
papeis enos levara a colocar a questao do sentido da participa9ao do
individuo no grupo enquanto ser falante e a questionar assirn 0 meca·
nismo habitual das descri900s psicossociol6gicas e estruturalistas. Ra·
verla ai, sem ~hi.vida, igualmente uma maneira de retomar as teorias da
burocracia, da-autogestao, dos "grupos de form~ao", etc., que regu·
larmente perdem seu objeto pela recusa, de carater cientificista, em
implicar os conteudos de sentido.
Achamos por outro lado cl'\modo distinguir, ao mvel dos grupos,
os "conteudos manifestos", constituidos por aquilo que e dito e feito,
pelas atitudes de uns e de outros, as cisOos, a existencia de lideres,
bodes expiat6rios, etc., e 0 "conteudo latente", que requer ser deci·
frado a partir de uma interpret~ao das diversas rupturas de sentido
que surgem na ordem fenomenal. Definamos essa instancia latente
como desejo de grupo: ela teria de ser articulada com uma ordem
pulsional de Eros e de morte espeelfica do grupo.
Freud descrevia a existencia nas neuroses graves de uma difusao
das pulsoes fundamentais, e 0 problema analitico como sendo 0 de
chegar a uma refusao suscetivel de fazer desaparecer, por exemplo,
uma sintomatologia sadomasoquista. A pr6pria estrutura das institui·
90es, que nao tern outra corporeidade senao a imaginaria, exige, para
tentar uma oper~ao deste tipo, a instaura9ao de meios institucionais
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parti~uI~res, mas sem perder de vista que eles nao poderiam pretender
constiturr nada alem de media900s simb6licas, tendendo por essencia a
se desfazer em efeito de sentido. 0 objeto que esta em jogo nao e 0
me~mo que encontramos na rela9ao da transferencia psicanalitica. Os
fen.omenos de captura imaginaria nao podem mais ser retomados e
articuI~dos a p.artir da interpreta9ao de urn analista. A phantasia de
grupo e essenclalmente simb6lica, sejam quais forem as imagens que
el~ drena em .seu rastro. Sua inercia nao conhece outra regulagem
al~n.' da volta mcansavelrilente repetida aos mesmos impasses proble.
maticos. A:p~ati~,,: da terapeutica institucional mostra que a produ9ao
~e phantaSla mdlvld,;,al s; ~ecusa sistematicamente a respeitar a especi.
ficlda~e deste mvel slmbohco da phantasia de grupo. Ao contrario ela
t';.nta mcorpora·la a si e aplicar·lhe dados imaginarios singulare.'que
vern se acomodar "naturalmente" nos diferentes papeis potencialmente
estruturados p~la extensao dos significantes introduzidos pelo coletivo.
Est,,: ':corporallZ~ao irnaginaria" de urn certo numero de articula900s
slgmfle.antes do grupo, sob pretexto de organiz~ao, de eficacia, de
presti~o, .ou tambe,?, de incapacidade, de falta de qualific~ao, etc.,
faz cnstallZar 0 conJunto da estrutura, entrava suas capacidades de
remanejamento, Ihe da seu Tostae seu "peso", limitando na mesrna
~ropor9ao suas possibilidades de dialogo com tudo que pudesse ques.
tionar suas "regras do jogo" em uma palavra, reune as condic;Oes de
seu deslocamento na dire9ao daquilo que chamamos de grupo sujei.
tado.
. . 0, ~e~~jo inconsciente de urn grupo, por exemplo do "grupo
mlsslOna~1O de urn hospital tradicional, como expressao de uma pul.
sao mortifera, provavelmente nao estara em condi900s de ser evocado
na or~e,?, da fa~a e fara surgir toda uma gama de sintomas. Ainda que
estes u~t~m~s seJam de certo modo "articulados como uma linguagem"
e descntivels ~u.ma pe~sp~ctiva estrutural, na medida em que tendem a
mascarar 0 sUJelto da mstitui9ao, eles nunca chegarao a se exprimir de
~utr~ forma que nao seja a de uma frase incoerente a partir da qual
flcana p~ra ser .d~~ifrado 0 objeto (totem e tabu), erigido no pr6prio
lugar da Imposslbilldade de urn surgimento de uma !ala verdadeira no
grupo. A revela9ao deste lugar, em que 0 desejo esta reduzido a
mostra~ some~te a ponta de urn falso dedinho, nao poderia dar acesso
ao deseJo en.' ~I mesn.'0' pois 0 desej? enquanto tal, de qualquer modo,
per~anecera mconSClente e recusara sempre se anular pelo vies de uma
expl~cac;ao exaustiva, como seria a vontade do neur6tico. Mas a desobstru9ao de urn es~a90: preserva9ao de ~m vacuolo de onde poderia ser
destacado u.m p~melr.o pl,,:uo de referencia a esta instancia do desejo
do grupo, sltuara de Imedlato 0 conjunto da problematica alem das
J
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conting~ncias
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relacionais, clarificara sob uma luz totalmente outra as
"questOes de organiz3.\'ao" e obscurecera na mesma medida as tentativas de descri~ao formal e aparentemente racional; de fato, esta desobstru~ao constituira a prova pela qual devera passar 0 grupo antes de
qualquer tentativa analitica.
Desde os primeiros passos neSse sentido, surgira uma distin~ao
primordial entre a desaliena~ao de grupo e sua anillise. Com efeito, 0
papel de uma analise de grupo nao e id~ntico ao de uma ordena~ao do
coletivo de inspira~ao mais ou menos psicossociol6gica ou ao de uma
interven~ao de urn engenheiro de organiza~ao. Repetindo, a anil1ise de
grupo se situa aquem e alem dos problemas de ajustamento de papeis,
de transmissao de inform3.\'Oes, etc. As questOes-chave sao colocadas
antes da cristaliz3.\'ao das constela~Oes, das rejei~Oes e atra~Oes, ao
mvel donde pode brotar uma criatividade do grupo, se bern que esta
geralmente se estrangula por si mesma com 0 tenue fio de nonsense que
ela se recusa a assumir, preferindo 0 grupo se consagrar ao balbu-

pessoa ou de um gropo que, para a ocasiao, teria se batizado HanaH·

ciamento de "palavras de ordem", obturando qualquer acesso a uma

sador". A interpreta~ao, pode ser

faili verdadeira, isto e, articulavel as outras cadeias do discurso hist6-

dar, se ele estiver em condi<;5es de reivindicar, num dado momento,

rico, cientifico, estetico, etc.

por exemplo, que se organize urn jogo de amarelinha, justo quando tal
significante se tornara operatorio ao nivel do conjunto da estrutura.

De que especie de desejo pode viver, por exemplo, urn grupo
politico "condenado pela hist6ria", senao de urn etemo curvar-se sabre
si mesmo? Ele tera de secretar sem parar mecanismos de defesa, de
deneg3.\'ao, de recalque, phantasias de grupo, mitos, dogmas, etc. Sua
analise nao poderia levar senao a descoberta da natureza do desejo
mortifero de grupo do qual aqueles mecanismos sao a expressao em sua
rela~ao com as soterradas e castradas pulsOes hist6ricas das massas,
das classes ou das nacionalidades sujeitadas. Este ultimo aspecto da
analise ao "nivel mais elevado"

DaO

poderia, a meH ver, ser separado

dos outros problemas psicanaliticos de grupo, alias, nem dos individuais.
No hospital psiquiatrico tradicional, por exemplo, existe urn
gropo dominante constituido pelo diretor, 0 administrador, os me-

uma paixao. Seria por uma especie de respeito pelos enigmas encarR
nados nas neuroses e psicoses que nossos modernos guardiaes de tU-

mulo se sentem na

obriga~ao

de aviltar-se e saudar tao negativamente

assim a mensagem daqueles que deverao permanecer desconhecidos,

de acordo com 0 que esta implicado por toda a organiza~ao social.?
Nem todo mundo pode, como alguns psiquiatras, se dar ao luxe de
relugiar-se em formas superiores de estetismo, significativas do fato de
que, para eles, nao ha nenhuma questao essencial que possa se colocar
ao nivel do hospital!
A analise de grupo nao se propora como objetivo revelar uma

verdade estatica que estaria por tras desta sintomatologia, mas sim rea·

lizar as condi~oes favoraveis a urn modo particular de interpretariio,
a qual, segundo Schotte, e jd~ntica it transfer~ncia. Transferencia e
interpreta<;ao constituem urn modo de interven<;ao simb6lica, mas -

insistamos nesse ponto -

elas nao poderiam ser da
(j

debil mental de

al~ada

servi~o

de uma

quem vai

Deve-se ir no encal<;o da interpreta<;ao. Convem, pais, livrar a escuta de

todo e qualquer preconceito psicol6gico, sociol6gico, pedag6gico ou
mesmo terap~utico. Na medida em que 0 psiquiatra ou 0 enfermeiro
detem uma parcela de poder, ele deve ser considerado responsavel

pelos obstaculos as possibilidades de expressao da subjetividade inconsciente da institui<;ao. A transferencia congelada, mecanica, insoluvel, par exemplo: dos enfenneiros e doentes sobre 0 medico; a transferencia obrigat6ria, predetenninada, "territorializada" num papel,
urn estere6tipo dado, e pior do que uma resistencia a analise, e uma

forma de interioriz3.\'ao da repressao burguesa pelo reaparecimento

dicos, suas mulheres, etc., formando uma estrutura opaca que impede

repetitivo, arcaico e artificial de fencmenos de casta com sen cortejo de
phantasias de grupo, fascinantes e reacionanas.
Como apoio provis6rio visando preservar, ao menos por algum

a emerg~ncia de uma expressao do desejo dos conjuntos humanos
constitutivos da institui~ao. Onde pode refugiar-se esse desejo? Num
primeiro momento, a interpreta~ao devera se deixar guiar nao s6 pelos
sintomas manifestados ao mvel de diversos subconjuntos, suporte das
taras sociais classicas, da sedimenta~ao da caduquice, da agita~ao, das
segrega~Oes de toda especie, mas tambern por outros sinais como, por
exemplo, 0 alcoolismo de que se encontra tornado tal grupo de enfermeiros, ou a bobeira difusa de tal outro grupo, se e que e verdade,
segundo uma f6rmula de Lacan, que bobagem tambem e expressao de

tempo, 0 objeto de nossa pratica, proponho introduzir em lugar da
no~ao demasiadamente ambigua de transferencia institucional urn conceito novo: 0 de transversalidade no grupo. Transversalidade em oposi~ao a:
uma verticalidade que encontramos por exemplo nas descri·
~Oes feitas pelo organograma de uma estrutura piramidal
(chefes, subchefes, etc.);
uma horizontalidade como a que pode se realizar no patio
do hospital, no pavilhiio dos agitados, ou, melhor ainda,
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no dos caducos, ista e. uma certa situac;ao de fato em que as
coisas e as pessoas ajeitam-se como podem na situ~ao em

que se encontram.
Coloquemos num campo fechado cavalos com viseiras regulaveis
e digamos que 0 "coeficiente de transversalidad~" sera justamente esta
regulagem das viseiras. Imaginemos que a partir do m?mento em que
os cavalos estiverem completamente cegos, urn certo ~po de e~co.ntro
traumatico vai se produzir. A medida que}ormos abnnd.o as vl~erras,
pode-se imaginar que a circula~ao se realizar.a de manerra malS har-

moniosa. Tenternos nos representar a manerra como os ho~ens se

comportam uns em rela9ao aos outros do ponto de vista afetivo. D.e
acordo com a celebre parabola de Schopenhauer ~obre os po~co~-e~pl
nhos sentindo frio, ninguem suportaria uma apr~xlma~ao multo ~1ima
com seus semelhantes: "Urn dia de inverno glacial, os porcos-espmhos
de urn rebanho apinharam-se a fim de se proteger contra 0 frio pelo
calor reciproco, salvando-se assim do congelamento. Porem, dolorosamente incomodados pelos espinhos, eles naa tardaram em voltar a ~e
afastar uns dos outros. Obrigados a reaproximar-se, por causa do fno
persistente, sentiram novametlte a ado desagradavel dos ;spinhos;
estas a1ternancias de aproxim~ao e afastamento duraram ate que eles
encontraram uma distancia conveniente oode puderam melbor tolerar
os males". 8

Num hospital, 0 "coeficiente de transversalidade" e 0 grau de
cegueira de cada membro do pessoal. Mas, aten?a~, formulamos a
hipotese de que a regulagem oficial de todas as VlSelTaS e dos en.unciados manifestos que dela decorrem dependem quase que mecamc~
mente do que acontece ao mvel do medico-chefe, do du:etor, do admlnistrador etc. Conseqiientemente tudo parece repercutir do topo para
a base. verdade que pode existir uma "pressao da base", m.as em
geral ela continua incapaz de ~odifi~ar a e~trutura de cegue~a. do
conjunto. A modifica9ao deve mtervlT ao mvel de uma redef~m9ao
estrutural do papel de cada urn e de uma reorienta~ao do con]unto.

£

Enquanto as pessoas permanecem paralisadas em toma de si mesmas,

elas nao enxergam nada a1em de si mesmas.
.
A transversalidade e uma dimensao que pretende. superar os. dOIS
impasses, 0 de uma pura verticalidade e 0 de uma. Slmples ~~nzon
talidade; ela tende a se realizar quando uma co~umca9ao m:uuna se
efetua entre os diferentes mveis e sobretudo nos dlferentes sentidos. Eo
proprio objeto da busca de urn grupo sujeito.. ~ossa hipotese e a
seguinte: e possivel modificar os diferentes coeficlen!eS ~e. transversalidade inconsciente nos diferentes mveis de uma mstitul~ao. P~r
exemplo, a comunic~ao Hpublicamente" existente no nueleo de reSl-
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dentes constituido em torno do mCdico-diretor, ficara talvez num plano
muito formal, e se podera considerar que

0

coeficiente de transversa-

lidade ai e muito baixo. Em compens~ao, ao nivel do pavilhao, 0
coeficiente latente e reprimido podera se revelar muito superior. Os
enfermeiros, tendo entre si

rela~5es

mais aurenticas, darao aos doentes

a possibilidade de efetuar algumas transferencias com efeito terapeutico. Continuando a hipotese, os rnultiplos coeficientes de transversalidade, apesar de diferentes em intensidade, sao homogeneos. Com
efeito, 0 myel de transversalidade existente no grupo que detem 0 poder
real sobre a institui9ao determina inconsciememente a regulagem das
possibilidades extensivas dos outros niveis de transversalidade. Tomemos 0 caso, bastante raro, de urn fortissimo coeficiente de transversali-

dade entre os residentes, que em geral nao costumam ter poder a1gum
sobre a institui~ao; este forte coeficiente permanecera latente e nao podera repercutir senao numa area muito limitada. Deste estado de transversalidade, desde que se tolere uma compar~ao termodinamica neste
campo onde as coisas se movem em Iinhas de

for~as

sociais, se poderia

dizer que sua entropia institucional demasiadamente forte vai resultar
na absor9ao ou no enquistamento de toda e qualquer veleidade de sua
diminui9ao local. Mas n,!o nos enganemos, 0 fato de postularmos que
urn ou varios grupos detem a chave da transversalidade latente do
conjunto da institui9ao nao nos designa, por isso, os grupos em questao. Com efeito, eles nao coincidem necessariamente com as instancias

juridicas do estabelecimento que so tern 0 controle de sua expressao
manifesta. 0 problema da rela~ao de for9a real deve ser analisado:
todo mundo esta cansado de saber que 0 Estado nao faz a lei em seus
ministerios. Da mesma forma pode acontecer que num hospital psiquiatrico 0 poder de fato escape dos representantes patenteados da lei e
se reparta entre diversos subgrupos:

servi~o,

chefetes, ou :- por que

nao? - clube inter-hospitalar, associa9ao do pessoal, etc. E obvio que
seria born que os medicos e os enfenneiros, aos quais cabe, em prin-

cipio, tratar dos doentes, garantissem a assun~ao coletiva da regulagem
daquilo que, situado a1em da legalidade ordinaria, controla os fatores
suscetiveis de modificar 0 ambiente, as trocas, 0 modo de funcionamento real da institui~ao. Mas isso nao poderia ser instituido por uma
reforma; as boas

inten~Oes

neste caso nao garantem nenhum acesso a

esta dimensao da transversalidade.
Para que a inten~ao dec1arada dos terapeutas tenha urn alcance
que nao 0 de denega~ao, e seu pr6prio ser, como ser do desejo, que deve

ser tocado e questionado pela estrutura significante com a qual eles
estao confrontados. Isto pode levar a urn questionamento decisivo de
toda uma serie de dados bern estabelecidos: que interesse tern 0 Estado
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em bloquear as verbas? Por que

0

Seguro Social persiste em desconhe-

eer as psicoterapias de gropo? Sera que a faculdade, de essencia
liberal, nao e retr6grada. alias tanto quanta as federa~Oes sindicais, em
principia mais "a, esquerda" em rela~a.o aos problemas, por exemplo,
de categoriza,ao, de hierarquia, etc. ? 0 sujeito da institui,ao; 0 sujeito
efetivo, isto e, inconsciente, aquele que detem 0 pader real, nunea e

dado de uma vez por todas. Sera preciso desencava-Io por ocasiao de
uma investiga,ao analitica implicando as vezes em imensos desvios que
poderao levar a coloca,ao dos problemas cruciais de nos.sa epoca.
Se a analise de uma instituil;3.o consiste em se deternllnar como

tarefa abri-la a voca,ao de tomar a palavra, qualquer possibilidade de
interven,ao criadora dependera da capa.cidade de seus iniciadores de
existir no lugar onde "poderia ter havido fala", sob a forma de estar
marcados pelo significante do grupe, ista e, de assumir urn certa modo

de castra,ao. Este esfolamento. esta bana, esta rasura de suas poten-

cialidades imaginarias remete seguramente aanalise destes ohjctos que

o freudismo descobriu como sendo 0 suporte de uma possivel assun,ao
da ordem simb6lica para 0 sujeito: seio, fezes, penis, etc.; todas
eles elementos descartaveis, ao menos na phantasia; contudo remete

igualmente a analise do papel desempenhado pelo conjunto dos objetos

transicionais 9 que se encontram efetivamente articulados a maquina de
lavar, atelevisao, em outras palavras, a"razao de ser" moderna! Alias,
a cole<;ao de objetos parciais, a come<;ar pela propria imagem do corpo

como suporte da identifica,ao a si mesmo, nao e cotidianamente jogada no mercado feito pasto, cotada na bolsa oculta dos valores pseudo~er6ticos esteticos, esportivos... ? A sociedade industrial se assegura
,
• • A·
•
assim. do controle inconsciente de nosso destino pela eXlgencla, sahsfat6ria do 'ponto de vista da pulsao de morte, de uma,?:sa~cul~<;a~ de

cada consumidor-produtor, e de tal modo que em ultima lllstancia a
humanidade poderia decidir ser urn irnenso corpo esfacelado se recclando unicamente ao bel-prazer das exigencias do Deus econornico
supremo. Logo e inutil for<;ar urn sintoma social a "entrar na linha",
pois em ultima analise e ele seu ver~adeiro suporte; acontece c011' ele ?
mesmo que com urn ohsessivo que e fechado num quarto onde nao ha
pia, quando costuma lavar as rna-os ~m vezes por dia, e, q~e .entao
desloca sua sintomatologia para 0 pamco e a cnse de angustia msus~
A

tentitvel.
S6 a revela,ao de urn grau mais ou menos grande de transversalidade permitira que se desencadeie, durante urn tempo Ua que nesse

assunto tudo e permanentemente questionado), urn processo analitico,
oferecendo aos individuos urna real possibilidade de se servirern do
grupo a maneira de urn espelho. Entao, 0 individuo manifestara ao
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mesmo tempo

0

gtupO e si pr6prio. Se e

0
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grupo, enquanto cadeia

significante pura, que 0 acolhe, ele podera revelar-se a si mesmo, para
alem de seus impasses imaginarios e neur6ticos. Mas, se ele, ao con-

trarie, se depara com urn grupo profundamenle alienado, fixado as
suas pr6prlas irnagens deformantes. se for urn neur6tico, encontrara ai
uma ocasiao inesperada par2. refon;ar seu narcisismo, e, se for urn
psic6tico, podera continuar consagrando-se em silencio as suas sublimes paixoes universais. Que seja possivel a urn individuo inserir-se no

grupo sob a forma de ouvido-ouvinte e por isso mesmo ter acesso ao
alem do grupo, que ele interpreta ao inves de manifestar, esta e a
alternativa proposta a interven,ao ana.litica de grupo.
A consolida,ao de urn mvel de transversalidade numa institui,ao
permite que se institua no grupo urn dialogo de urn novo tipo: 0 delirio
e qualquer outra manifesta.;ao inconsciente, em eujo seio

0

doente ate

entao permanecia emparedado e solitario, pode alcan,ar urn modo de
expressao coletiva. A modifica,ao do superego que evocamos anteriormente intervem, ao mesmo tempo que urn certo modelo de fala esta
para surgir em lugar das estruturas sociais, funcionando num sentido

meramente ritual. Considerar a possibiiidade, para os terapeutas, de
intervir nurn processo deste tipo, eolocaria 0 problema de urna super·
visao analitica que por Slia vez suporia resolvida em parte uma transforma<;ao radical do movimento psicanalltico existente, que, ate 0
presente momento, nao esta absolutamente preocupado com urn recentrarnento de sua atividade em dire<;ao aos doentes reais, la onde e1es se
encontram efetivamente, isto e, essencialmente, no campo da psiquia-

tria hospitalar e de setor.
A posi,ao social do medico·chefe supoe uma aliena,ao imaglnaria, que 0 erige como Uestatua de cornendador". Como le;;a·lo a aceitar
e ate a solicitar que 0 questionemos, sem que ele recue diante do medo

estarrecedor de se despeda,ar? 0 medico que renuncia 11 sua post,ao
imaginaria, para situar seu papel num plano simb6lico, esta em

com~

pensa,ao apto a operar 0 recorte necessario da fun,ao medka em multiplos encargos, implicando diferentes especies de grupos e de pessoas.
o objeto desta fun,ao se desprende da "totemiza,ao" para se transferir
sobre diversas especies de institui90es, deslocamentos e deleg"-\,oes de
poderes. A pr6pria assun,ao desta phantasia de estilha,amento por
parte do medico funciona assim como urn tempo primordial da instaura,ao de uma estrutura de transversaiidade. Seu pape!, agora "articulado como urna linguagern" ~ se encontrara diretamente conectado ao

conjunto dos significantes e das phantasias de grupo. Ao inves de cada
urn desempenhar para si mesmo e para os outros 0 teatro da existencia,

correlativo a coisifica,ao do grupo, a transversalidade aparece como a
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exigencia de marca~ao inevitavel de cada pape!. Vma vez que este
principio de contesta~ao e de redefini~ao de pap"is tenha sido instaurado por urn grupo detentor de parte importante do poder legal e do
poder real, isto tera grandes chances, se aplicado numa perspectiva
analitica, de repercutir em todos os niveis. Tal remanejamento dos
ideais do ego modifica os dados de acolhida do superego e permite a
inser~ao de urn tipo de complexo de castra~ao articulado a exigencias
sociais diferentes daquelas que os doentes tinham conhecido em suas
rela~Oes familiares, profissionais, etc. 0 fato de aceitar ser "posto em
causa", ser desnudado pela fala do outro, urn certo estilo de contesta~ao reciproca, de humor, de elintina~ao das prerrogativas da hierarquia, etc., levara a tender fundar uma nova lei do grupo, cujos efeitos
"iniciaticos" permitirao a emergencia, ou semi-emergencia de urn certa
numero de signos. presenciando os aspectos transcendentais da loucura
que ate enta~ permaneciam recalcados. As phantasias de
estilha~amento do corpo, tao importantes nas psicoses,

morte, ou de

poderao ser
retomadas num contexto de calor de grupo, quando se poderia ter
ficado na cren~a de que sen destino, em essencia, e 0 de permanecer prisioneiras de uma neo-sociedade, cuja missao, alias,

e exor-

ciza-Ias.
Isto DaD nos autoriza no entanta a perder de vista que, mesmo
revestido de boas inten~oes, 0 empreendimento terapeutico a cada instante corre 0 risco, apesar de tudo, de cair na mitologia bestificante do
"nos". Mas a experlencia mostra que a emergencia das instancias
pulsionais do grupo constitui a melhor garantia contra este perigo. Elas
interpelam cada urn, tanto os tecnicos quanta os pacientes, para questiona-los sabre sen ser e sen destino. 0 gropo torna-se entao uma cena

ambigua, percebida num duplo plano, urn primeiro, que da seguran~a
e protec;ao, veu encobrindo todo acesso

a transcendencia,

gerador de

defesas obsessivas, de urn modo de aliena~ao "reconfortante apesar de
tudo", de eternidade semanal, e urn segundo, que deixa aflorar por
tras desta seguran~a artificial a imagem mais realizada da finitude
humana, sendo cada urn de meus empreendimentos despossuido em
nome de uma instancia mais implacavel que minha propria morte: a de
sua captura pela existencia do outro, unica garantia de tudo aquila

que pode acontecer pela fala. Diferentemente do que se passa na
analise dita dual, nao mais subsiste aqui qualquer recurso imaginario
ao nivel das dialeticas de senhor e escravo, a que constitui, a meu ver,
uma possivel supera~ao do complexo de castra~ao.
A transversalidade no grupo e uma dimensiio contraria e complementar as estruturas geradoras de hierarquizariio piramidal e dos
modos de transmissiio esterilizadores de mensagens.
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A transversalidade e 0 lugar do sujeito inconsciente do grupo,
o atem das leis objetivas que 0 fundamentam. 0 suporte do desejo do
grupo.
Esta dimensiio so pode ser posta em relevo em certos grupos que,
deliberadamente ou niio. tentam assumir 0 sentido de sua praxis e se
instaurar como grupo sujeito, colocando-se assim na postura de se
assumir como agente de sua propria morte.
Em oposiriio (relativa) a estes grupos missionarios, os grupos
sujeitados recebem passivamente suas determinaroes do exterior e,
com a ajuda de mecanismos de autoconservariio, se protegem magicamente de um nonsense sentido como extemo; assim procedendo, eles
recusam qualquer possibilidade de enriquecimento dialetico fundado
na alteridade do grupo.
Uma analise de grupo que se proponha resultar no remanejamento das estruturas de transversalidade, nos parece concebEvel; na
condiriio de evitar os perigos das descriroes psicologizantes das relaroes internas que tem por efeito perder as dimensoes de phantasia
espec£{icas do grupo, ou das comportamentalistas, que licam deliberadamente no plano dos grupos sujeitados.
A incidencia do significante de grupo sobre 0 sujeito e vivida, por
este ultimo, ao nfvel de um "limiar" de castrariio pelo fato de que a
cada etapa de sua historia simbolica 0 grupo possui um modo proprio
de exigencia frente aos sujeitos individuais. que implica numa renuncia
relativa de suas incitaroes pulsionais a "estar-em-grupo ".
Ha, ou niio, compatibilidade entre esse desejo, esse Eros de
grupo, e as possibilidades concretas de assunriio por cada sujeito de tal
prova, que pode ser vivida segundo diversas modalidades, que viio do
sentimento de rejeirao, ou mesmo de mutilarao. ate a aceitariio do
estilo iniciatico, podendo resultar num remanejamento irreversivel de
sua personalidade.
Esta marcariio pelo grupo niio ocorre em sentido unico: ela da
direitos e poder aqueles que a sofreram; mas, em contrapartida, ela
pode trazer modificaroes no nEvel de tolerfmcia do grupo face a desviospadriio individuais, e acarretar crises suscetfveis de por em perigo, com
base em problemas mistificados, 0 proprio destino do grupo.
o papel do analisador de grupo consistiria em revelar tais situaryoes e levar 0 conjunto do grupo a niio mais poder fugir. tiio facilmente,
das verdades que elas encobrem.
Formulamos a hipotese de que a automutilaryiio burocratica de
um grupo sujeito, seu recurso inconsciente a mecanismos antagonicos a
sua transversalidade potencial. niio siio fenomenos inelutaveis e dependem, num primeiro momento, de uma assunriio. no seio do grupo, do
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risco de ter de se con/rontar com 0 nonsense. com a marte e com a
alteridade, risco esse corre/otivo a emergencia de todD fenomeno de
sentido verdadeiro.

NOTAS
(1) N. do Trad.: 0 termo "psicoterapia institucional" foi criado por Daumez6n
nurn artigo escrito em 1952. para nomear uma das Hnhas do processo de mut~ilo
te6rico/pratico em curse Da psiquiatria francesa desde 0 p6s-guerra. As experiencias de
confinamento durante a guerra, bern como a solidariedade entre membros da Resistencia
- de diferentes origens sociais, econamicas, etc. -, e ate 0 fata de 0 cenario desta
solidariedade ter side muitas vezes os hospitais psiquiatricos, que abrigavam refugiados,
levau a psiquiatria a colocar em questlo 0 confinamento, a rigida hierarquia das rel~{)es
e a crueldade e frieza com que se tratava os loucos. Saint-Alban, hospital psiquiAtrico em
Lozere, constituiu-se em urn nucleo importante de crltica a psiquiatria tradicional.
Durante a guerra, Saint-Alban havia abrigado comunistas, surrealistas, cristAos progreso
sistas, anarquistas, centralizando importantes aspectos da ResistSncia: por exemplo,
durante algum tempo toda a sua edii;io clandestina ali se organiz.a.va sob coorden~Ao de
Paul Eluard. Tosquelles, psiquiatra espanhol, com vasta experiencia de luta na psiquiatria de seu pais (d. nota 4 de "As Lutas do Desejo e a Psican81ise"), se instala ai
desde a guerra, tomanda-se uma especie de catalisador das aspir8.i;6es de mu1:ai;lo na
prAtica psiquiAtrica a partir do jfinal da guerra. Com~a ai uma primeira fase de
mudani;as visando a human~io, a destecnocrat:iza.i;lo e a desmedica~lo da psiquiatria, que poderlam05 agropar como ama proposta de "microssocialismo" nas instituii;6es, tendo na autogestAo seu projeta-limite. Confundia-se entio a1ien~lo social com
alienft.i;lo mental, e conseqilentemente cura com particip~ilo na institucionaliz~lo:
a organizai;lo do tempo e do esp~o feita por tad05; 0 organograma justaposto ao sociagrama, anul~io de qualquer difereni;a rlgida entre profissionais. Utiliza-se, como
suporte desta social~io, atividades coletivas tais como reuni6es, ateliers, terapias de
gropo - "cUnica de atividade", como 0 denominou Daumezon. Era 0 momento da
impor~lo das tecnicas de gropo norte-americanas: psicodrama, ergoterapia, socioterapia, psicologia social, dinamica de grupo, tecnicas ativas, behaviorismo, gestaltismo.
Simultaneamente, e fonnulada a critica a psican81ise feita por Politzer e seus seguidores.
Sio nontes importantes desta epoca, alem de Tosquelles e Daurnezon, BonnaM, Le Guillant e outros.
Na decada de SO, corn~am a delinear-se duas linhas neste processo, correspcndendo a uma discusslo poUtica geral. A orien'ta.i;lo do PCF naquele momento e objeto de duras criticas. Vma nova esquerda com~a a delinear-se. Questiona-se sobretudo 0 compromisso do PCF com 0 governo frances contra as colonias em suas luras de libertai;lo, culminando com sua posii;ao na Guerra da Argelia (de 54 a 62). Questiona-se tambem sua
indiferfm~a em rel~lo ao processo de desestaliniz8.i;l1o desencadeado no XX Congresso,
em 1956. Isto vai le'Var dentro da psiquiatria a uma separ~lo entre partidArios e nio
partidarios da politica do PCF, 0 que implicava, por exemplo, ser ou nlo partidArio do
exorcismo da psicanalise feita pelo stalinismo recalcitrante. Em 1958, deu-se uma cislo
entre as duas tendencias, no Encontro de Sevres. Uma destas duas linhas - froto, entre
outras coisas, da nova esquerda e da contribuii;io de Lacan para a psican31ise - ,
liderada por Tosquelles, desem'olverA uma nova leitura da lii;io freudiana a partir cia
pratica em institui~Ao. £. reconhecida a dimensAo inconsciente da instituii;io: percebe-se
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que a socializa.i;io nlo e a pr6pria cura, mas seu suporte, e busca-se fazer da instituiclo
"urn lugar onde a polifonia da fala seja, como na psicanalise, urn instrumento de
transforma~io, fazendo surgir 0 sujeito e nio 0 ego, com seu sistema de apoio no estatuto
s6cia-profissional (Tosquelles, in Histoire de la Psychiatrie de Secteur). Esta tendencia se
agrupa em 1960 no GTPSI, muito ativa ate 1965. Saint-Alban e la Borde (cf. nota 7 de
"0 Fim dos Fetichismos") foram nuc1eos import.antes ligados ao GTPSI.
Guattari, membra ativo deste grupo, formula naquele periodo alguns dos principais conceitos da psicoterapia institucional: "transversalidade", "transferencia insti·
tucional", "analisador", "gropo sujeito/gropo sujeitado" (d. nota 6). Este ensaio,
escrito em 1964, representa urn momenta importante na elabor~Ao te6rica da psicoterapia institucional, concomitante a uma aproxim~io entre 0 GTPSI e a escola freudiana que entio se fundava. Lacan participou de algumas jornadas. No ana seguinte, no
entanto, Lacan se vinculou aos althusserianos dos Cahiers pour I :Analyse.
Algumas propostas do inicio do movimentQ sao entia criticadas e superadas:
o microssocialismo que nlo leva em conta a dimenslo analitica e que se limita a critica
ideol6gica e a reivindic~ao de liberdade, sem produzir deslocamento algum; as referencias a Lewin e a Moreno, e s6 acessoriamente a Marx e a Freud; a utiliz8i;io da
psicanalise - quando nlo excluida -, que a reduz a mere apoio externo, analise de urn
especiaHsta, psiquiatra, psic610go, ou mesmO de urn gropo analitico constituindo uma
form89ao de poder. A analise passa a ser vista como uma dimensAo de toda experi·
ment~io social, tendo como objeto 0 conjunto de urn complexo de processos sociais.
Nesta perspectiva, a analise nAo pode mais ser considerada uma especialidade de Saude
Mental, correndo 0 risco de ser reificada como uma tlknica da psicoterapia institucional.
£. no seio desta problematica que Guattari sugere 0 termo de "analise institucional", para
urn projeto que supera 0 GTPSI pela exigencia de urn trabalho interdisciplinar entre a
psicoterapia institucional e praticas similares em outros campos: pedagogia, urbanismo,
rnilitantismo, movimento estudanti1, etc. Cria-se urn novo gropo, 0 FGERI, ern 1966,
onde se desenvolvera a proposta de uma analise institucional (cf. nota 3 de "Devir
Criani;a, Malandro, Bicha"). Os principais ensaios de Guattari da epoca da psicoterapia
institucional estlo na coletanea de seus textos Psychanalyse et Transversa/ite, publicada
em 1972; entre esses foram inc1uidos na presente edi~Ao "A Transversalidade" e "A
Transferencia", ambos de 1964; urn terceiro, "Introducao Psicoterapia Institucional",
de 1962, foi publicado r.aRevista Tempo Brasi/eire, n? 3..<:;, out./dez., 1974. Alem destes,
sugerimos como bibliografia basica as seguintes obras:
Oury, Jean, Psychiatrie et Psycholherapie lnstitutionnelle, Pay('lt, Traces,
Paris, 1976.
Revue de Psychothirapie lnslitutionnelle, publicada pelo CERFI, cuja comissao de reda~lio era constituida pelos principais nomes da psicoterapia institucional, ta:s como Frani;ois Tosquelles, Jean Oury, Felix Guattari, Jean Ayme,
Helene Chaigneau, Roger Gentis, etc. (6 numeros. de 1965 a 1967).
Recherches, revista publicada pela FGERI, de 1966 a 1%9, e pelo CERFI,
a partir de 1969 (alguns numeros).

a

(2) N. do Trad.: Freud, Novas Conferincias Introdut6rias sabre Psicanalise
(texto de 193211933), ConI. XXXII, "Ansiedade e Vida Instintual", in Edii;ao Standard
Brasileira das obras psicoI6gicas completas, vol. XXII, Imago, Rio de Ianeiro, 1969
(p. 111). Na tradui;ao nlo utilizamos literalmente 0 texto supracitado, mas optamos por
urna comparai;Ao entre 0 texto original (G.W., v. XV, p. 95) e as tradu~~s francesa e
brasileira. Nossa principal modific~lorefere-se Apalavra Angst, utilizada por Freud no
original para designar angUstia, medo ou temor (Freud nunca usa a palavra Furcht,
coloquialmente ernpregada para designar medo). Optamos por "angUstia", "medo" ou
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"temor" de acordo com 0 contexte - 0 primeiro termo designando urn sentimento sem
objeto definido, e os dais outros urn sentimento com objeto definido - , tendo ai
coincidido, oa maioria das veres, com a tradu~io francesa (Nouvelles Conferences sur /a
Psychanalyse, Gallimard. pp. 121/122). A edi~l1o brasileira tambem adotou "temor" e
"medo", mas, quanta ao terceiro termo, optou sempre por "ansiedade" ao inves de
"anglistia".
(3) N. do Trad.: Op. cit. (Imago, p.llS eGallimard, p. 129).
(4) N. do Trad.: Op. cit. (Imago, p. 109 e GaUimard, p. 119). Aqui tambem
Angst oa tradu~io da Imago aparece como "ansiedade".
(5) N. do Trad.: Op. cit. (Imago, p. 136 e Gallimard, p. 149). Aqui h8 dais

problemas de

tradu~lI.o.

A

tradu~lo

francesa un besoin inconscient de crJpabiJite -

expresslo rnuitas vezes repetida neste ensaio de Freud, mas uma s6 vez entre aspas significa literalmente "uma necessidade inconsciente de culpabilidade". A tradul;lo
brasileira da Imago adotou ora "necessidade inconsciente de puni~lo", ora "sentimento
inconsciente de culpa", sendo esta ultima a que aparece entre aspas. No original alemlo
Freud utiliza ora unbewusstes Stratbediir/n's, ora unbewusstes SchuldgejUhl, este 0 que
aparece entre aspas(G. W., v. XV, p. 116).
Primeiro problema: culpabilidade ou culpa? Adotamos 0 primeiro por esse designar 0 "estado ou qualidade de culpavel ou de culpado" (in Aurelio Buarque de Holanda,
Novo Dicionario da Lfngua Portuguesa, Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro), mais
pr6ximo do conceito freudiano deste sentimento difuso que nem sempre depende de um
ato preciso e objetivavel de que 0 sujeito estaria se acusando; ja 0 termo "culpa" estA
necessariamente vinculado a um ato, que 0 sujeito considera condenavel independentemente da pertinencia destejulgamento.
Segundo problema: sentimento OU necessidade inconsciente de culpabilidade?
Estas diferentes o~res de tradu~lo correspondem a diferentes posi~res na discusslo do
significado do original unbewusstes ShuldgefUhI. Discute-se a possibilidade de se falar em
"sentimento inconsciente", por urn lado, e, por outro, de se falar em "necessidade de
culpabilidade". Optamos por manter a escolha feita na tradu~lo francesa: necessidade
inconsciente de culpabilidade - pois e com este significado que trabalha Guattari neste
ensaio (d. a respeito desta discusslo 0 VocabuIario de PsicanQlue de Laplanche e
PontaIis, Moraes, SloPaulo, 1976).
(6) N. do Trad.: "Gropo sujeito" e "gropo sujeitado", termos importantes na
teoria de Guattari sobre a institui~lo, foram incorporados ao vocabul8rio da Analise
Institucional como "gropo sujeito" e "gropo objeto". Pode-se indicar uma fi1iB.l;lo destes
conceitos em "gropo em fuslo" e "pratico-inerte", presentes no Sartre da Crltica da
Razao DiaIetica. De acordo com a leitura de Guattari, feita por Gilles Deleuze, ..... os
gropos sujeitados nlo estio menos nos mestres por eles adotados ou aceitos do que nas
massas que os comprem; a hierarquia, a organ~lo vertical ou piramidal que os
caracteriza e feita para conjurar toda e qualquer inscril;lo possivel de nonsense, de morte
ou de estilha~amento, para impedir 0 desenvolvimento de cortes criativos, para assegurar
os mecanismos de autoconservB.l;lo fundados sobre a excluslo dos outros gropos; seu
centralismo opera por estruturB.l;lo, totalizal;lo, unific8l;10, substituindo as condil;res de
uma verdadeira 'enunci8l;lo' coletiva por urn agenciamento de enunciados estereotipados, cortados ao mesmo tempo do real e da subjetividade (e ai que se produzem os fen&menos imaginarios de edipian~lo, de superegoic~loe de castrB.l;lo de gropo). Os
gropos sujeitos, ao contrArio, se definem por coeficientes de transversalidade, que con-
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juram totalidades e hierarquias; eles sio agentes de enunci~io, suportes de desejo,
elementos de cri~lo institucional; atraves de sua pratica, eles nio param de se defrontar
com 0 limite de seu pr6prio nonsense, de sua pr6pria morte ou roptura. Ainda que se
trate menos de duas especies de gropo, do que de duas vertentes da institui~io, pois que
um gropo sujeito estA sempre trazendo 0 risco de se sujeitar, em urn se crispar paran6ico,
atraves do qual tenta a todo custo manter-se e eternizar-se como sujeito" (in "Trois
Problemes de Groupe" - prefado a Psychanalyse et TransversaIite).
(7) Referencia a uma palestra de J. Schotte: "A Transferencia dita fundamental
de Freud para colocar a questio: psican.ilise e instituil;io", in Revue de Psychotherapie
InstitutionneIle, n? 1.

(8) N. do Trad.: Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, II parte, Gleichnisme und Parabeln, citado por Freud in "Psicologia de Gropo e a AnMise do Ego" (texto
de 1921), in vol. XVIII, Imago, Rio de Janeiro, 1969; nota I, p. 128. A trad~10 adotada
- que nlo corresponde a supracitada - baseia-se num trabalho de comparac;10 entre 0
original (G. W., v. XXIII, p. 110) e as tradu~r:.es brasileira e francesa (Psychologie
Collective et Analyse du Moi, Payot, p. 112).
(9) Tornados num sentido mais geral do que aquele dado por Winnicott.
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que algoma outra coisa se tome possivel, nem que seja s6 falar junto
sobre essa impotencia: "0 que se pensa de tudo isto it nossa volta? Para
que serve isto? 0 que e que estamos fazendo aqui? .."
Grupo sujeitado e grupo sujeito nao deveriam assim ser considerados como mutuamente exclusivos. Urn partido, em Qutros tempos
revolucionario e agora mais ou menos sujeitado a ordem dominante,

A transferencia*

Sehotte leve razlio em valorizar a natureza das oper"l'1Ies ~gn.i
fieantes, que nos permitem identifiear o~ fen0m.enos da transferenela
com os da fala e da Iingnagem. Isto devena nos aJudar a esclarecer esta
questlio da transferenda fora do campo estrito da experie~ci~ p~ica.na
litica; quero falar da transferenda no ~po, da transferencla mS,titucional. Na medida em que podemos conslderar que 0 grupo tambem e
"estruturado como uma Iinguagem" - para transpor uma f6rmuia de
Glcan sobre 0 inconsciente -, entlio pode se colocar a questlio de como
ele fala e antes de mais nada se e legitimo considerar que ele tenha urn
acesso Afala. Pode ou nlio urn grupo ser sujeito de sua enunda9~0.?
A titulo consciente ou inconsciente? A quem ele faJa? Urn grupo sUJeltado alienado ao discurso dos outros grupos, esta condenado a perma-

nece~ prisioneiro do nonsense de seu proprio

discurso? Existe para ele

uma saida possivel que mesmo pardalmente, Ihe permita tamar cetta
distancia em rela9lio ao~ enunciados que ele profere e dos.q~ais po~e-se
dizer que, num cetto contexto, ele e ao mesmo tempo sUJelto e obJet~?
Em que condi911es pode-se esperar que de urn campo de fala vazla
emerja uma fala plena - emprest~do outras .f6rmulas de Lacan?
Sera que se pode considerar de bo~ fe e sem tra~r que se possa fazer
alguma coisa, apesar de tudo, em sltua90es tlio ailenad!s qu~nto a~ de
um hospital psiquiatrico, de uma escola, etc.? Ou sera prec~so delX~r
cair todo levar a politica do pior e fazer da revolu9lio social 0 prerequisito 'absoluto de toda e qualquer interven9lio dos "usuanos" no
funcionamento local das institui911es?
o grupo e seu nonsense nlio mantern uma especie de dialogo
secreto, produtivo de uma alteridade potencial? ~o fun~o de sua
impotencia, 0 grupo pode ser portador de um apelo mconsclente para

pode ainda ocupar aos olhos das massas 0 lugar deixado vazio do
sujeito da hist6ria, e, dependendo das circullstancias, ate mesmo tornar-se a sujeita da enunciac;aa de uma luta re'Volucion3rla, 0 "portaVOz" de urn discurso que nao ea sen, correndo a risco de trai-lo quando
a evolu9lio das rel"l'1Ies de for9a permita esperar uma "volta ao normal". Assim, por mais sujeitado que ele esteja aos determinismos
s6cio-economicos, urn partido desses conservara como que involuntariamente uma potencialidade de corte subjetivo que podera ser revelada por uma transforma9ao de contexto. Nlio se trata pois, para n6s,
de considerar os fenomenos de alien"l'lio e de desaliena9lio de grupo
como caisas em 5i, mas antes como vertentes, diferentemente exprimidas e desenvolvidas segundo contextos situacionais, de urn mesmo

objeto institucional.
Na vertente da sujei9lio do grupo teremos de decifrar fenomenos
tendendo a curvar 0 grupo sobre si mesmo - os lideres, as identifica911es, os efeitos de sugestlio, as rejei911es, os bodes expiat6rios, etc.,
tudo que tende a promover uma lei local e forma911es idiossincraticas,
com suas proibierOes, seus ritos, etc., tudo que tende a proteger

0

grupo, a calafeta-Io contra as tempestades significantes cuja amea9a e
sentida como vindo de fora por uma opera9lio especifica de desconhecimento, que consiste em produzir estas especies de falsas janelas
que slio as phantasias de grupo. Neste tipo de grupo se esta assim
engajado numa perpetua luta contra toda inscri9ao possivel de nonsense: os diferentes papeis slio coisificados, falicizados sob a forma do
chefe ou sob a forma da excluslio. Esta-se no grupo para recusar-se
coletivamente a encarar 0 nada, a significa9liO ultima dos empreendimentos com os quais nos comprometemos. E urn sindicato de defesa
mutua, urn lobby contra a solidlio, contra tudo que poderia ser indexado como urn carater transcendental.
Na outra vertente, 0 do grupo sujeito, nlio elispomos dos mesmos
meios de seguran9a. Ai se esta amea9ado de ser afogado num oceano de
problemas, tensOes, lutas intemas, riscos de cislio, na razlio mesma da
abertura do grupo aos outros grupos. 0 diaJogo, a interven9lio nos
outros grupos e uma finalidade aceita pelo grupo sujeito, 0 que 0 obriga
a uma certa lucidez com rela9lio it sua finitude, e !he delineia 0
horizonte de sua pr6pria morte, isto e, de seu estiJha9amento. A
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voca9ilo do grupo sujeito de tomar a palavra tende a comprometer a
posi9 ilo e a seguran9a dos membros do grupo; desenvolve·se assim uma
especie de vertigem, de loueura especifica do grupo suj~i~o; uma eris·
p a9ilo paran6ica se substitui a esta voc~ilo de ser su]elto: 0 grupo
quererA ser sujeito custe

0

que custar, inclusive no Ingar do outTo, e

cairil assim na pior das a1iena90es, a que estil na origem de todos
mecanismos compulsivos e mortiferos que eonheeemos nas panelinhas
religiosas, literArias au revolucionarias.
Quais poderiam ser os fatores de equilibrio de um grupo entre
estas diversas vertentes da alien~ilo: a extema, do grupo sujeitado,
e a intema, na tangente louca do projeto de um grupo sujeito?
Nossa priltiea hospitalar pode trazer alguma luz sobre esta ques·
tilo. VS·se bem que a integr~ilo de um doente num grupo, sua "socializa9ilo", nilo depende apenas da boa vontade dos terapeutas. Alguns
doentes, numa instituic;ao, encontram zonas de toled.ncia, limiares e
zonas de impossibilidade absoluta, em suas tentativas de se integrar
num gropO au Duma atividade. Esta-se em presenc;a de urn mecanisme
similar IIquele das sociedades primitivas em materia de acolhida no seio
de uma nova faixa etaria ou de iniciac;!o, com sellS ritos de passagem.
o que faz com que uma pessoa aceite ser marcada pelo grupo? Exagerando urn pOllca, chegamos a uma alternativa tal que ou 0 gropo au a
pr6pria pessoa se estilha9a. Ora, precisamente nos grupos que nilo
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ser cortada, destacada. Lacan insistiu muit~ sobre esta dimensao do

objeto. deeisiva para se localizar nestas questOes de transferSneia e de

contratransferencia. S6 se pode deslocar na ordem da transferencia na

medida em que algo possa deslocar-se. Algo que nilo e nem 0 sujeito
nem 0 outro. Nilo hil rel~ilo intersubjetiva, dual ou nilo, que seja
suficiente para fundar urn sistema de expressao, isto e, urn estatuto de

alteridade. 0 face-a· face com 0 outro nilo explica a abertura ao outro,
nilo fundamenta 0 acesso 11 sua compreensilo. 0 que e fundador, por
exemplo, da metMora, e este algo fora do sujeito, adjacente ao sujeito,
que Lacan descreveu sob 0 termo objeto "a".

Mas 0 que e este "a"? Nilo se deveria fazer disso uma chave
universal de essSneia lingiiistica, ou uma experiment~ilo de um novo
tipo, uma nova forma de turismo, por exemplo, para visitar a Grecia

antiga, apenas se deslocando atraves de meios lingiiisticos bem pouco
onerosos; estou me referindo a esta pratica perversa da etimologia, que

entrou na moda particularmente a partir de Heidegger. Estas espeeies
de retrospectivas imaginarlas que, no fundo, nao tern nada a ver com

0

verdadeiro trabalho de Freud sobre 0 significante. Nilo creio que elas
sejam portadoras de uma mensagem particular do inconseiente. Tudo
o que Freud pode utilizar, com ou sem razilo, na ordem das mitologias,
para traduzir suas distribui<;Oes conceituais, nao deveria, a meu ver,

cultivam sellS sintomas ritualmente - os gropos sujeitos - , 0 risco de
topar com 0 nonsense finito maior, m~s tambe~ ma~or .a.pos~i

ser tomado ao "pe da imagem". E 0 "pe da letra", em toda sua
artificialidade, e ate e 0 caso de se dizer, da cifra que e a chave da
interpreta9ilo. Isto fica claro,.num livro como 0 Chiste e Suas Rela~{jes

nonsense, a marte, de fora; dA sempre para se refugiar nas estruturas

eientes, no "chiste" por exemplo, nilo mantSm rela9ilo particular alguma com as leis da etimologia, podendo a base estar tanto sobre um

e

e

bilidade de uma supressilo dos impasses smtomatol6gtcos mdlVlduals.
Enquanto 0 grupo permanece objeto dos outros grupos, recebe 0
de desconhecimento. Mas desde que 0 grupo toma-se sujeito de seu
destino, desde que ele assume sua pr6pria finitude, sua pr6pria morte,
os dados de acolhida do superego silo modificados, 0 limiar do eomplexo de castra9ilo especifieo a uma ordem social dada pode ser l~al
mente modificado. Estil-se no grupo nilo para se esconder do dese]o e
da morte, empenhado num proeesso eoletivo de obsessionaliza9ilo, mas
por causa de um problema particular, nilo para a etemidade, mas a
titulo transit6rio: e 0 que chamei de estrutura de transversalidade.
Sehotte sublinhou que, na transferencia, nilo havia quase nunca
uma verdadeira rela9ilo dual; isso e muito importante. A rela9ilo mile·
filho, por exemplo, nilo uma rela9ilo dual, qualquer que seja 0 myel

e

com

0

lnconsciente, onde se ve que as cadeias significantes incons-

fonema, como uma acentua<;ao, urn jogo sintatico ou urn deslocarnento

semilntico. E nilo e por acaso que aquilo que foi coisificado por Freud,
e quase que deificado por seus sucessores, sejam as referencias miticas
que Ihe passaram pela cabe<;a urn POllCO por acaso no inicio, como meio

de referSncia na dramatiza9ilo e nos impasses da familia conjugal. Mas
nilo se deveria fazer um mito do mito! Os mitos antigos de referSneia,
sobre 0 tema de Edipo, por exemplo, nilo tSm nada a ver com os
motores imaginilrios e as articula90es simb6licas da familia conjugal
atual, nem com nosso sistema de coordenadas sociais!

E ilusilo pensar que haveria algo a ler na ordem do ser, para os

em que a tomemos. Desde que a consideramos numa situa<;ao real,

lados de urn Mundo perdido; pensar que remontar a urn ser mitico,
aquem de toda e qualquer origem hist6rica, possa se instaurar como

percebe-se que ela e ao menos triangular, que hil sempre um objeto
mediador que serve de suporte ambiguo. Para que haja deslocamento,
transferencia, linguagem, e preciso que haja alguma coisa que possa

propedSutica psicanalitica ou como maiSutica. A referSneia a estas
especies de redu9ilo mitico-lingiiisticas nilo e de nenhuma utilidade na
condu9ilo real de uma cura psicoterilpica, ou na instala9ilo de um clube
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terapeutico, a menos que se caia nu~ sistema divina~6rio qualquerl

o importante e aceder it mensagem

smgular e ao ob]eto portador e
fundador desta mensagem. Urn tal objeto nao poderia encontrar seu
sentido a partir de tamanho ilusionismo retrospec~vo;
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so

se ~ode

esperar recap tar a especifiddade da mensagem freudlana na condl~.ao
de desliga-Ia, de desmama-Ia desta paixao de retorno as lontes, .mlto
moderno que encontrou seu regime de plen~ expa~sao a partir do
romantismo: a busca inlinita de uma verdade Imposslvel, de urn atem
da manifesta~ao, no seio da natureza, no cora~a~ da Daite...
.
o remedio para sair disso consiste em reonentar-se no sentid~ da
hist6ria, no sentido do recorte diacronico do real e de .suas ten~ativas
provis6rias e pareiais de totaliza~ao ..0 q~e eu c~amana de brtcol~ge
da hist6ria e dos ageneiamentos socials. E Imposslvel operar tal rea]ustamento sem se colocar previamente a questao: onde esta a lei? Ela esta
atras de n6s, atras da hist6ria, aquem de nossa situa~ao real e portanto
de nosso centrole? Ou eia esta diante de nos, ao nosso alcance, Duma

possivel reapropria~ao? Como diz Bachelard, e preeiso lo~ar a natureza a ir tao longe quanto nosso espirito. 1 Quem colocara esta questao?
Seguramente nao serao agrupamentos e soci~d~des que ~~d~mentam
sua razao de ser a partir de sistemas a-hlstoncos de Icgttimldade d.e

carater politico ou religioso! Somente poderao afrofita-lo gru~os ace~
tando de cara 0 carater precario e transitorio de sua existencla, aeeltando lucidamente 0 confronto com as contingendas situacio~a~s e
hist6ricas, 0 face-a-face com 0 nada, se negando a refundar mlstica~
mente e justificar a ordem existente.

Hoje em dia, um psicanalista licara satisleito se seu. anal.isado

;e

supera suas fixa<;oes arcaic~,
~le p~r ~x~mplo se ~asar, tiver filh~s,
se reconciliar com as contingenclas blOlogIcas e se mtegrar na SOCle-

a essa carencia que a psicanalise toma seus mitos emprestados as
sociedades anteriores e e assim que 0 psicanalista nos propoo urn

modelo pulsional, um tipo de subjetividade e de

rela~5es

lamiliares, ao

mesmo tempo novo e mesclado, sincretismo de elementos arcaicos e

elementos totalmente medemos. 0 importante para a ordem social
dominante e que 0 modelo esteja em cendi~Oes de funcionar na soeiedade atual. Este e 0 sentido do que se requer que seja assumido do
complexo de castra~ao - especie de sucedilnee de inicia~ao para as
sociedades modernas - como saida possivel dos impasses edipianos. E
este 0 sentido tambem do sucesso e da rentabilidade da psicanalise!
Para n6s, a questao e totaimente outra: trata-se de saber se existe
ou nao possibilidade de poupar 0 recurso a modelos alienantes, se e
possivel fundar as leis da subjetiv;dade em algo que nao seja a coer~ao
social e nero

0

vies mistificante dessas referencias mfticas mescladas.

Existe para 0 homem possibilidade de ele mesmo ser 0 fundador de sua
pr6pria lei?
Tentemos novamente situar alguns conceitos. Se existe urn deus
totalizador de valores, todos os sistemas de expressOes metaf6ricas

licarao ligados no grupo sujeitado por uma especie dc cordao umbilical
phantasioso, que 0 religa a este sistema de totalizai;ao divina. Fon;ando
urn POllCO a formula~ao, e para evitar cair numa op<;ao ideaIista,

partamos da ideia de que nao se vai considerar que tal sistema de
totaliza~ao deva ser procurado ao nlvel do "ramo humano" transmitido
de esperma em esperma. E verdade que hit ai um suporte de transmissao, mas que nao chega a constituir uma verdadeira mensagem. Os
espermatoz6ides nao falam! E todas as ordens das quais dizemos que
sao "estruturadas como uma linguagem" Ihe escapam do ponto de
vista do sentido. A ordem dos valores humanos, tomada como sistema
de referencia, esta a urn passo dos sistemas de posieionalidade divina.

dade tal como ela e. Quaisquer que sejam as tinhas da lorm~ao
analilica a relereneia a um modelo predeterminado de normalidade
permane~e implicito. E certo que 0 analista, em princ~pio, .n.ao espera
quc esta normaliza~ao seja 0 produto .de um~ mera Ident1flca~ao do

o

que apesar de si (nem que fosse s6 do ponto de vista da continUidade da
cura isto e muitas vezes da capacidade do anallsado de continuar a
pag&-Io), n~m processo de identilica~ao do analisado a um perfil humano compativel com a lei social vigen.te e. a ~ssun~ao de sua marca~ao
pelas engrenagens da produ~ao e ~as mstltul~OeS. Este modelo, 0 analista nao 0 encontra pronto na socledade atu~l. lustamente seu tra~a

no significante, mas ainda nao na fala nem na linguagem. A mensagem

analisado com 0 analista, mas nem por lSSO delXa de traba1~ar: e como

lho e de fOljar urn novo no lugar onde seu paclente. n~.o consegue; ahas,

de modo mais geral, a sociedade burguesa e caplta.l1~ta moderna nao
tem mais a sua disposi~ao modelo satisfatorio algum! E para responder

que e que se transmite da mulher gravida a sua

crian~a?

Mnitas

coisas: alimentos, anticorpos, mas talvez tambem e antes de mais nada

modelos fundamentais da sociedade industrial. Continua nao havendo
fala ai dentro, mas ja ha uma mensagem, a mensagem da soeiedade
industrial, uma mensagem particular e que sera dilerente segundo a
posi~ao em que cada um se encontrar neste neg6cio. 1ft se esta portanto
transmitida nao tem muito a ver com as leis estmturais da lingiiistica e
da etimologia, mas muito mais com aquelas coisas heteroclitas que sao
drenadas pelo dito ramo humano. Tudo 0 que concerne ao homem em

sua rela~ao com a demanda mais primitiva e bern marcado pelo significante, mas nao necessariamente por urn significante que participe de
uma essencia lingiHstica mats ou menos universal.
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Assim, tudo que se tenta falar, a um mvel que nao seja 0 da fala,
tude que

e transferencia,

transmissao, troca,

e caracterizado

podendo ser cortado, como algo que permite esse jogo de articula9ao dos
significantes. Se os objetos de transmissao, os gestos, os olhares che-

e

gam a tornar passive! a alimentai;8.0 de uma crian~a, que em tades os
niveis eles estao marcados, diretamente conectados a este sistema de

cadeias significantes. Qual e a lei das trocas a este nlvel? E imposslvel
escapar a questao! Cada vez isso esta em jogo e isso 2 esta em risco.
Existe uma precariedade intrlnseca as estruturas das trocas, na medida
em que este significante, que nao esta "cristalizado" como uma linguagem, esta bem no fundamento da sociedade e, em ultima an8.lise,
no fundamento das leis de todo sistema significante, inclusive lingiilstico.
Se a fala nao existe na ordem animal, e que 0 sistema de transmissao e de totaliza9ao desta ordem p&de prescindir dela ate agora, 0
que nao e 0 casu para 0 ramo degenerado da humanidade, estando as
rela90es da fala, da imagem e da transferencia, no homem, vinculadas
a uma carencia fundamental - aquilo que Lacan chama de uma
udeiscencia do organismo" 3

-

que alem disso

0

obriga a recorrer a

formas de divisao social do trabalho para sobreviver. Amanha esta
sobrevivencia dependera da capacidade das maquinas ciberneticas
para resolver seus problemas. Sera imposslvel responder a agressao de
urn novo virus sem a interven~ao de calculadoras carla vez mais aper-

fei90adas.
Se fa90 alusao a este mito da maquina, e para ressaltar 0 absurdo
da situa9ao. A calculadora em questao e Deus? Ou 0 pr6prio Deus
preestabeleceu suas sucessivas versoes, enquanto elas terao de responder a toda especie de problemas mais ou menos contingentes, por
exemplo aos calculos estrategicos ineditos colocados por urna nova

guerra fria? Este mito, afinal de contas, nao i1ustra melbor os impasses
da sociedade atual do que a referencia caduca as imagens habituais do
familialismo, do regionalismo e do nacionalismo. Alem disso, estes tem
o inconveniente de funcionarem

refor~ando as

forrnas de neurose social

na medida em que elas vao respondendo menos a seu objeto. Este
imaginario tradicional s6 parece, com efeito, capaz de se manter
em sua fun91l0 de sujei91l0 com a condi9ao de desenvolver sem parar seu
trabalho de desconhecimento, de neurose de civiliza9ao, levando 0
sujeito cada vez mais a recorrer compulsivamente

as formas bastardas

de demanda - demanda cega e sem objeto, dirigida a um deus que se
tornou sacana?

NOTAS

como
(1) N. do Trad.: Gaston Bachelard,Phi/osophiedu Nom, PUF, p. 36.
(2) N. do Trad.: No original ~a, que significa "isso",
id da segunda t6pica freudiana.

0

pronome demonstrativo, e

(3) N. do Trad.: Jacques Lacan, Escn'tos, Perspectiva, col. "Debates", SAo
Paulo, 1978.
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Mary Barnes ou
o Edipo antipsiquiatrico·

Parcela liberada, Kingsley Hall e cereada por todos os lados;
o velho mundo goteja por todas as suas fissuras; os vizinhos protestam
contra a sua vida notuma, as crian9as do bairro apedrejam as vidra9as;
os policiais aproveitam 0 menor pretexto para mandar para 0 verdadeiro hospital psiquiatrico os pensionistas demasiadamente agitados. J
Mas a pior amea9a contra Kingsley Hall vira, na verdade, do seu
interior. Ela libertou-se dos constrangimentos mais obvios, mas permaneceu sob 0 jugo das redu90es mais sirnplistas ao famoso trillngulo pai, mae, crian9a - que so serve para encerrar nos moldes da psicanalise edipiana todas as situa90es que ultrapassam 0 quadro dos comportamentos dltos normais.
Seria ou nao preciso manter urn minirno de disciplina em Kingsley Hall? Lutas internas pelo poder tomam a atmosfera irrespiravel.
Aaron Esterson, lider da chamada "linha dura" - que passava com
urn livro de Stalin debaixo do br~o, enquanto que Laing carregava
autro de Unin -

Em 1965 constituiu-se uma comunidade de umas vinte pessoas,
em tomo de R~nald Laing, que instalou-se no suburbio d.e Londres, ~m
Kingsley Hall, velha mansarda que por muito ~e!!,P? fo~ urn dos pnncipais nucieos avan9ados do movimento operano mgles; Durante ~
anos, cabe<;as da antipsiquiatria e doentes "fazendo carretra na esqUlzofrenia" exploraram coletivamente 0 Mundo da loucura. Nao a loucura de asilo, mas a loucura que cada urn traz em si, ~ma loucura que

se prQpoem liberar para eliminar as inibic;Dt:s, au os Slnt?maS de toda
especie. Em Kingsley Hall, a gente esquecla -. ou. fazla for9a p.ara
esquecer - a divisao dos papeis entre doente, pSlq~lIatt'a, enfermerro,
etc. Ninguem tinha 0 direito de dar ou receber dlretwas, presc:~ver
receitas... Kingsley Hall tomou-se, entao, uma parcela d~ terrJtono
liberado da normalidade dominante, uma base do movlmento da
contracultura. \
.• . d
.
Os antipsiquiatras queriam ultrapassar as expenenclas a pSIquiatria comunitana; segundo e1es, estas ainda n~o passavam ~e e~p~
riencias reformistas, DaD questionando, ver?a~elr~mente, as mstitUl90es repressivas e 0 quadro tradicional da pSlqUiatria. Max-:ell Jones.e
David Cooper,' dois dos principais animadores .desta~ te~ta~va.s, p~rti
ciparam ativamente da vida de Kin~sl.eY H~l. A. antipslq~l.atna pode,
assim, dispor de sua propria superficle de mscn9ao, especle d~ corpo
sem 6rgao onde cada canto da casa - 0 podia, a varand~. a coz1!~ha. a
escada, a capela... -, cada seqiiencia da vida coletiva, funclODou
como engrenagem de uma grande maquina, levan~o cada urn para
alem de seu ego imediato, para alem de seuS problemm~as, colocandose a servi~o de todos, ou oscilando em dire~ao a

processo de regressao por vezes vertiginoso.

SI

mesmo, num
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e, finalmente, eliminado e, apesar disso, 0 empreen-

dimento continuara tendo dificuldades para encontrar seu regime de
auto-regulagem; depois, a imprensa, a televisao, os meios una onda" se

intrometem: Kingsley Hall torna-se objeto de uma publicidade exacerbada. Vma das pensionistas, Mary Barnes, toma-se uma especie de
vedete·da-loucura, 0 que a faz alvo de ciumes irnplacaveis.
De sua experiencia em Kingsley Hall, Mary Barnes e seu psiquiatra, Joseph Berke, fizeram urn livro.' Vma confissao de uma ingenuidade desconcertante. Ao mesmo tempo, uma aventura exemplar de
libera9aO do "desejo louco" e urn dogmatismo neobehaviorista,S umas
sacadas geniais e um familialismo impenitente, aliado ao puritanismo
mais tradicional. Mary Barnes - a louca - esclarece em alguns
capitulos de confissao aquilo que nenhum "antipsiquiatra" tinha mostrado: a face ocutta da antipsiquiatria anglo-saxa.
Mary Barnes e uma ex-enfermeira que foi tachada de esquizofrenica, da mesma forma que poderia ter sido ciassificada entre os
histericos. Ela leva ao pe da tetra as recomenda90es de Laing a respeito
da "viagem": sua "regressao

ainfancia" e cumprida amaneira de urn
a beira da

kamikase; seus anos de "descida" a conduzem vinas vezes

morte por inani9ao. Todo mundo se apavora: seria ou nao preciso
manda-la para 0 hospital? Isto desencadeia "uma crise gigantesca" na
comunidade. Mas e preciso lembrar que, quando de seus periodos de
"subida", os problemas do grupo nem por isso se ajeitavam; ela so
admite lidar com as poucas pessoas nas quais in\'este massivamente seu
familialismo e seu misticismo, isto e, antes de mais nada, sabre Ronnie

(Laing), que venera feito Deus, e sobre Joe (Berke), que se toma tudo
ao mesmo tempo: seu pai, sua mae e seu amante espiritual.
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Assim, ela constituiu para si uma pequena terrinha edipiana, que
encontrara ressonancia em todas as tendencias paran6icas da institui~ao. Seu gozo concentra-se na consciencia dolorosa - que a atormenta

sem treguas - do mal que desencadeia em torno de si. Ela se opoe ao
projeto de Laing, e, no entanto, este projeto e 0 que ela tern de mais
precioso! Quanta mais sente-se culpada, mais se castiga, mais agrava-

se 0 seu estado, desencadeando rea90es de panico it sua volta. Ela
reconstituiu 0 circulo infernal do familialismo - e ainda envolvendo
pelo menos vinte pessoas - ,

0

que sc. servin para agravar a

situ~ao.

Ela se faz de bebe; deve-se alimenta-Ia com mamadeira; passeia
Dua, caberta de coco; mija em todas as camas, quebra tudo ou deixa-se
morrer de fome. Ela tiraniza Joe Berke, impede-o de sair, persegue sua
mulher a tal ponto que, urn dia, nao agiientando mais, ele a enche de
porrada. Implacavelmente, ha a tenta9ao de voltar aos bons e velho~
metodos dos hospitais psiquiatricos. Joe Berke se pergunta - como e
que se pode explicar que "urn grupo de pessoas empenhadas em desmistificar as rela.;oes sociais das faroilias perturbadas, acabam se comportando como uma delas"?
Ainda bern que Mary Barnes e apenas urn caso-limite. Nem todos
se comportam assim, em Kingsley Hall! Mas nao sera precisamente ela
quem esta colocando os verdadeiros problemas? Sera certo mesmo que
a compreensao, 0 arnor e todas as ourras virtu des cristas, conjugadas a
uma tecnica de regressao mistica, bastam para exorcizar os demonios
da loucura edipiana?
Laing e, seguramente, urn daqueles que mais se engajaram na

demoli9ao da psiquiatria. E verdade que ele transp6s os muros dos
hospicios, mas tern-se a impressao de que permaneceu prisioneiro de
outros muros que traz em si mesmo; ele ainda n3.0 conseguiu se desven-

cilhar da pior das sujei90es, do mais perigoso duplo-vinculo,6 0 do
"psicanalismo" - retomando a feliz expressao de Robert Castel com seu delirio de interpreta9ao significante, suas representa90es de
fundo falso e seus irris6rios abismos.
Laing acreditou que pudesse desmantelar a aliena9ao neur6tica,
centrando a analise na familia, nos "n6s" internos. Para ele, tudo parte

da familia. No entanto, gostaria que se conseguisse sair dessa e que a
gente se fundisse ao cosmos e que se explodisse a cotidianeidade da
existencia. Mas a sua explica<;ao nao consegue livrar

° sujeito

deste

dominio familialista, que ele s6 considerou como urn ponto de partida e
que, no entanto,

0

recupera a cada esquina. Ele tenta resolver as

dificuldades refugiando-se numa merlita9ao do tipo oriental, que nao
poderia impedir por muito tempo a intrusao de uma subjetividade
capitalista - que dispOe de meios bastante sutis. Nao se pode dar lugar
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a!gum ao Edipo; enquanto nao se atacar frontalmente essa mola essenclal da ~epressao capitalista, nao se podeni mudar nada de decisivo na

economta do deseJo e, portanto, no estatuto da loucura.

. Neste livr.o, trata-se por toda parte de fluxo de merda, de mijo,
de ~elte ou de pmtura. Mas e significativo assinalar que, quase nunca,
esta em questao 0 fluxo de dinheiro. Nao se sabe muito bern como esse
asp~cto funciona, deste p~nto de vista. Quem detem 0 dinheiro, quem
deCide as. compras, quem e pago? A comunidade parece viver de brisa;
Peter, 0 Irmao de ~ary, sem duvida muito mais engajado do que ela
num pro:esso esqUlzo, na? agiienta este estiJo boemio de Kingsley Hall.
Tern m~lto barulho, mUita bagun9a e, alem disso, 0 que ele quer

mesmo e se segurar no emprego.
.
Mas sua irma 0 atormenta;

e preciso que se instale com ela em
Kmgsley Hall. Proselitismo implacavel da regressao; Voce vai ver s6

voce fara sua "viagem", vai poder pintar e ira ate

0

fundo da sua lou:

cura... M.as a loucur~ de Peter e muito mais inquietante. Ele nao esta
mUlto a fi.m d~ se alirar neste tipo de aventura! Talvez se possa perceber aqui a d~f.er~n9a entre .uma verdadeira viagem de esquizo e uma
re~essao faml1lahsta de estiJo pequeno-burgues. 0 esquizo nao e la
mUtto chegado a urn "calor humano". Seu caso

e outro,

mais para as

bandas dos fluxos desterritorializados: fluxos de signos cosmicos "milagrosos", mas tambem fluxos de signos monetarios. 0 esquizo nao

~esconhece a realidade do dinheiro - mesmo que 0 use de maneira
tr~comum - ass~m COmo n~o d~sco~hece realidade alguma. 0 esquizo
nao se faz de cnan~a. 0 dmhetro e, para ele. urn meio de referencia
como qualquer outro, e justamente ele precisa dispor do maior numero

possiv;1 de sistemas de referencia para poder se manter distante. A
troca 7' ~ara ele, urn meio para evitar as misturas. Em suma, Peter
g?stana e que nao 0 pentelhassem com estas historias chatas de comumdade, que amea9am sua rel~ao singular com 0 desejo.
A neurose familialista de Mary e completamente diferente: ela
~a? s~ssega, en~uanto nao reconstitui pequenas territorialidades famih~ts; e uma especie de vampirismo do "calor humano". Mary se agarra
itlm~gem do outro; por exemplo, ela havia pedido a Anna Freud que a
~nahsa~se - mas, na sua cabe~a, isto significava que seu irmao e ela se
mstalanam em sua casa e que passariam a ser seus filhos.

E esta

opera9ao que tentou recom~ar com Ronnie e Joe.
.
0 fa?,i1ialismo consiste em negar magicamente a realidade soctal. ~e~ evttar todas as conexOes com os fluxos reais, s6 permanecendo
pOSSlvelS 0 sonho e 0 isolamento infernal do sistema conjugal-familial,
ou entao, nos grandes momentos de crise, urn pequeno territ6rio miseravel para se retrair solitario. Foi assim que Mary Barnes funcionou em
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Kingsley Hall, como missionaria da terapeutica de Laing, como militante da loucura, como profissional.
Gra9as a essa confissao, aprendemos mais da antipsiquiatria do
que com a leitura de urna duzia de obras te6ricas sabre 0 assunto.
Pade-se, enfim, entrever as seqiielas do "psicanalismo" nos metodos de
Laing e de seus amigos.
Do Freud dos Estudos Sobre a Histeria as aniliises estruturalistas
ultimo tipo, todo metodo psicanalitico consiste em reduzir qualquer situa9ao For meio de tres crivos:
a interpretafiio: uma coisa devera sempre significar autra
coisa diferente dela propria. A verdade nao poderia ser mais
apreendida na atualidade das intensidades e das rellt90es de
for9as mas somente atraves de um jogo de chaves signifi-

aprim.orar os cri;?S, para reforc;ar sens efeitos. Assim, a interpretac;ao
sdenctosa da anili.se dual e substituida For uma interpreta9ao coletiva
- e barnlhenta -;, uma especie de delirio de interpreta9ao comum. E
verdade que 0 metodo encontra uma nova eflcacia: nao mais Se contenta com urn jogo de espelhos entre as palavras do paciente e 0 silencio
do analisl.a; ha, tambem, as coisas, os gestos, as relac;Oes de forc;a. Joe
Berke, camdo na esparrela da regressao de Mary Barnes, passa a resmungar, f3;zer-se. de crocodilo, morder, beliscar, faze-Ia rolar em sua
cama... COisas amda urn tanto caras, entre os psiquiatras comuns.
.
Estamos quas~! ~stamos prestes a desembocar numa outra pratica, em outra semlOtica. Vamos romper as amarras dos principios

sagrados de significancia e de interpreta9ao. Mas nao toda vez 0
ps~canalista se recupera, reinstitui suas coordenadas familialistas. E ele
ca. em seu proprio jogo: quando Joe Berke precisa sair de Kingsley
~:,1!, M~,,: faz tudo para impedi-Io. Al!.0ra nao e mais s6 a aniliise que
e mte~mmavel, mas a sessao tambem! E assim que s6 se zangando pra

cantes;
o familialismo: essas chaves significantes sao essencialmente

redutiveis a representa90es familiais. Para atingi-Ias, se procedera pOT regressao, induzindo-se 0 sujeito a "reencontrar"
sua infancia. De fato, uma certa representa.;ao "impotencializada" da infancia, uma infancia da memoria, uma illfancia
mitica, uma infancia-refUgio, como negativo das intensidades
atuais, que fica sem nenhuma possibilidade de l'ela9aO com
aquilo que a infancia foi positivamente;
a transferencia: no prolongamento da redU9ao interpretativa
e da regressao familialista, reinstala-se 0 desejo num espa90
debilitado, uma miseravel terrinha identificatoria (0 diva do
analista, seu olhar, sua suposta escuta). Sendo regra do jogo
que tudo que se apresente seja reduzido em termos de interpretlt9ao e imagens de papai-mamae, nada mais resta sellao
proceder 11 derradeira redu9ao da bateria significante, que
passara a funcionar com urn s6 termo: 0 silencio do analista,
contra 0 qual virao se chocar todas as questOes. A transferencia psicanalitica, especie de desnatadeira da realidade
do desejo, faz 0 sujeito cair numa vertigem de aboli9ao, uma
paixao nardsica. Apesar disso ser menos perigoso do que
a roleta-russa, nao deixa de conduzi-Io - se tudo correr
bem - a uma irreversivel fixa9ao a'sutilezas de decima categoria, que acabarao For expropria-Io de todo e qualquer
investimento social.
Todo mundo esta cansado de saber que estes tres crivos nao
funcionam 10. muito bem com os loucos: suas interpretlt90es e suas
imagens sao muito distantes das coordenadas sociais dominantes. Ao
inves de renunciar a este metodo, em Kingsley Hall optou-se For tentar
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valer e que Berke consegue libertar-se de sua "paciente" por algumas

horas e parncipar de uma reuniao sobre a guerra do Vietna.
A contamina9ao interpretativa tornou-se sem Iimites. Paradoxalmente, Mary e a primeira a romper este circula, atraves da pintura. Em

~lguns meses, tornou-se uma pintora famosa 7 e, no entanto, ate nisso a

mterpreta9ao nao perdeu seus direitos: se Mary sente-se culpada ao ter
suas. ~ulas de d~senho, e porque 0 hobby de sua mae era a pintura e se

sent1na .contr~ada se soubesse que a filha lhe era superior nissa. Do
lado-pal. ~ COlsa t.amb~~ nao e melbor: "Agora, com todas: essas pinturas, voce POSSUl 0 pems, 0 poder, e seu pai se sente muito ameac;ado" .

E com comovente empenho que Mary se esfor9a para engolir toda

es~a bagun9a psicana!itica. Ela destoa da atmosfera comunitaria de

Kmgsley Hall: nao quer transar com qualquer um; rejeita os outros
quer assegurar-se de que a pessoa que se ocupa dela esteja bastante ,nnpregnada ~o pensamento de Ronnie: "Quando adquiri a n09ao
de sew, de urn selO .pr?tetor, o. seio de Joe, urn seio que eu poderia
porq~e

mamar sem ser des.tltUlda de mlffi mesma, nada mais me reteve. (. ..)

Quando Joe me enf.ava 0 dedo na boca, ele me dizia com i,so: 'Olha,
ell posso entrar em voce, sem te dominar, sem te possuir e sem te
Toubar'.'·

,

Aqui, 0 proprio psicanalista acaba sendo excedido pela maqu;na
~~terp':tativa que eie contribuiu para desencadear. Ele confessa:
Mary lllterpretava tudo 0 que faziamos For ela (ou pelos outros) como
el~l\lento ~a psico~erapia ..Se 0 carvao nao era entregue a tempo, era
pSlCOterapIa, e aSSIm por dlante, ate as conc1us5es mais absurdas". Isto

.;
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nao impediu Joe Berke de continuar a se debater com suas proprias
cujo (mico objetivo era 0 de fazer com que sua rel~ao
com Mary entrasse no trilingulo edipiano: "A partir de 1966, pude
desvendar que papel eu desempenhava para ela: 'mamlle' tomava a
dianteira, quando ela era Mary-o-bebezinho; 'papai' e 'Peter, seu
irmao', disputavam 0 segundo lugar. Eu me esforc;ava sempre. quando
Mary me assimilava a autra pessoa, para faze-Ia perceber isso, a fim de
ajuda-Ia a escapar da sua teia de aranha, e preservar meu proprio
sentido de realidade". Mas Ihe foi impossivel ir ate 0 fim desta teia:
Mary conseguiu jogar toda a casa para dentro dela.
Vejamos agora a tecnic': da regressao na inflincia e a transferenda: desenvolvidas em urn .meio comunitario. elas acentuam seus
efeitos de "desrealiza~llo". No face-a-face analitico tradicional, a rela~llo dual, 0 carater artificial e delimitado do roteiro da "sessao" constituiu-se numa especie de barreira protetora contra os transbordamentos imaginarios. Em Kingsley Hall, Mary Barnes confronta-se com
uma morte real ao cabo de cada uma das suas "viagens", e a instituic;ao
inteira e tomada por uma tal tristeza e angUstia - tambern elas reais que Aaron Esterson volta aos ve!hos metodos da autoridade e da sugestao: Mary estava il. beira da morte por inani~ao e ele a proibe brutalmente de continuar seu jejum.
Alguns anos antes, e com a mesma brutalidade que urn psicanalista catolico a tinha proibido de se masturbar, explicando-Ihe, como
eia conta, que isso era urn pecado ainda mais grave do que dorroir com
urn rapaz sem ser casada. E, at tambem, esse metoda funcionou. Na
verdade, este retorno il. autoridade e il. sugestllo nllo seria 0 correlato
inevitavel dessa tecnica de regressao desenfreada? Na brusca virada il.
beira da morte, urn papai-policia sai das sombras. 0 imaginario,
sobretudo 0 do psicanalista, nllo constitui, de forma alguma, uma
defesa contra a repressao social; ao contra.no, ele a convoca secretainterpreta~oes,

mente.
Urn dos ensinamentos mais ricas desse livro e, talvez, de nos
mostrar a que ponto e ilus6rio esperar reencontrar urn desejo durao,
partindo il. procura dos nos escondidos no inconsciente e das chaves

secretas de interpreta~ao. Nllo hil nada que possa destrinchar, pela
magica da transferencia, os conflitos micropoliticos reais, dos quais 0
sujeito e prisioneiro. Nllo ha nenhum misterio; nao ha subterrmeos ou
antimundos. Nao ha nada a se descobrir no inconsciente. 0 inconsciente esta para ser construido. Se 0 Edipo de transferencia nllo resolve
o Edipo familial, e porque ele permanece prolundamente atrelado ao
individuo familializado.
Sozinho no diva, ou em grupo, numa regressao institucional, 0
"neur6tico-normal" (voce e eu) ou 0 H neur6tico do psiquiatra" (0
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"Iouco") continuam a pedir e pedir Edipo sem parar. Os psicanalistas

cuja formac;ao e pra:tica, como urn todo, fazem com que eles seja~

dopados pela droga redutora da interpreta,ao, nao poderiam senllo
refor~ar essa politica de esmagamento do desejo: a transferencia e uma
tecnica de dese~caminh~mento dos investimentos do desejo. Longe de
mO,derar a cornda em direc;ao

a morte, ela parece,

ao contrario, ace-

l~ra-Ia, a~umula~do, como num ciclotron, as energias edipianas "indivldnadas , naquilo que Joe Berke denomina "a espiral viciosa puni.
?ao-c?ler.a-culpabil!dade-puni~ao".~ isso so pode conduzir il. castra~ao,
a.r;nuncla e ~ subhma~ao; urn ascetismo cafona. Os objetos da culpablhdade coletiva se revezam e acentuam os impulsos punitivos autodes~tivos, reforc;ando~os atraves de uma repressao real, feita de c6lera,

ClUme e medo.

.

A culpabilidade torna-se uma forma espedfica da libido - urn
Eros capitalista - quando ela entra em conjun~llo com os fluxos
desterritorializados do capitalismo. Ela encontra, entllo, uma nova via
~ma solu~ao inedita, fora dos quadros familiais, asilares ou psicana:
~ticos. Eu nao devia, 0 que eu fiz nllo e legal, e quanto mais eu si,nto
ISS0 malS tenho de faze-lo, pois, desta maneira, consigo existir nessa

zona de intensidade da culpabilidade. So que esta zona ao inves de

estar "corporalizada", agarrada ao corpo do sujeito, a s~u ego,

a sua

familia, tomara conta da institui~ao - a verdadeira patroa de Kingsley
Hall, no Iundo, era Mary Barnes. E ela sabia disso. Tudo girava em
torno dela, que. nllo fazia senllo brincar de Edipo, ao passo que os
outros estavam Imdamente presos ao edipianismo coletivo.
No dia em que Joe Berke a encontrou coberta de cocii e tremendo
de frio, .seus nervos estouraram. Ele tomou, entao, consciencia de "seu

poder extraordinario de evocar 0 pesadelo favorito de cada urn e de
encarna-Io". Assim, em Kingsley Hall, a transferencia nao e mais
"c?ntida" pelo analista, mas prolifera para todos os lados, ameac;ando

ate mesmo ele. Faltou pouco para que as amarras psicanaliticas se
romJ?e.s~~m pra. valer e que ,as .inte~sidades desejantes, os "objetos
parclals. ' segUlssem suas propnas hnhas de fuga, sem serem mais
perseguldas pelos sistemas de interpreta~ao, devidamente codificados

pelos esquemas sociais da "realidade dominante".
Por que essa tentativa desesperada, em Joe Berke de tornar a
c?lar a multiplicidade esparsa, atraves da qual Mary "ex~erimenta" a
dlssolu~llo de sen ego e procura fazer explodir sua neurose? Porque este
ret~rno aos polos familiais, il. unidade da pessoa, impedem Mary de se
abnr a todo urn campo social exterior, no lundo potencialmente muito
rico. "A etapa inicial da sua reconstitui~llo podia se comparar a meus
esfo~os para reconstituir urn quebra-cabe~as, do qual eu nllo possuia
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todos os elementos. Entre estes elementos esparsos, muitos tinham suas
partes convexas cortadas e suas partes concavas entupidas, tanto que
me era praticamente impassIvel dizer como des se encaixavam. E claro

que este quebra-cab~as conligurava a vida aletiva de Mary, os elementos eram seus pensamentos, seus atos.

associa~Oes,

sonhas, etc."

o que prova que a solu,ao para Mary Barnes deva ser precurada

pelas bandas da regressao inlantil'? 0 que nos prova que a origem de
seus distUrbios provenha de pertnrb",Ocs, de bloqueios dos sistemas
das comunica,Ocs intralamiliais da sua inliincia? Por que nao considefaT 0 que se passou em lorna da fam{[ia? Efetivamente, constata-se

que todas as portas que dao para lora se lecharam brutaimente na sua
cara, quando tentou transpo-Ias; e assim qne, do lado de lora, ela
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infinitamente os traumatismos socia·
.
a bombardearam. Quando'se torna e~s par. eia sof:?dos e 0 quanta
~e passar para 0 ensino superior Ma fermelra, Ihe ~ ~e~ado 0 direito
mteressada peia familia ma.o::; sim· 1 ry ~arnes, no lfilClO, naD estava

para a familia. E e duro dizer iss~e a socle~adeJ Mas tudo a fez voltar
' mas ate mesmo sna passagem por
Kingsley Halll Visto que'
predileto do I;cal tud b a mterpreta,ao familialista era 0 brinquedo
, o e m como eIa ado
I
.;OU a brincar disso tambe'm 'E
rava aque as pessoas, come~
.
. ' com que talento!
A verdadelra anallsta de Kin Ie Hall'
fnncionar pra valer todas as m las
gs y ,. e ela - que foi quem fez

toda a paranoia subjacente de seO

n.euro~cas

da9uela experiencia,

sempre encontrou urn familialismo sem dllVida ainda mais repressive

Mary-a-missionilria contn'bu'd

do que aquele que conhecera durante a infiincia. E se os pobres pai e
mae Barnes nao tivessem side senao transrnissores miseraveis e por fora
da tempestade repressiva que desabava no entomo? Mary nao estava

esc1arecessem as implicac;5es rea· , . d
os an PSlqulatras
liticos?
ClOnanas e seus postulados psicana~

a infancia;

"fixada"

1 0

us pal e mae de Kmgsley Hall. Teril
ao menos para que
(j'"

eIa, simplesmente, nao encontrou a saida! Seu

desejo de uma saida real era demasiadamente exigente e violento para

NOTAS

adaptar-se aos compromissos externos.

o primeiro drama explode

na escola. "A escola era perigosa."

Ela ficava paralisada, aterrorizada na cadeira, confrontava-se com a

professora. "Na escola quase tudo me angustiava..... Fingia ler, fingia
cantar, fingia desenhar... E, no entanto, seu desejo era ser escritora,

(1) N. do Trad . Cf wunter C I

h

PeterOwenLtd.&Fir~Book,1970. - uture: t e CreatiQn 01 an Alternative Society,
(2) N. do Trad.: David Coope P' . .
Paulo. 1979.
r, ;nqulatna e Antipsiquiatria, Perspectiva, S10

jornalista, pintora, medica! Urn dia, Ihe explicarao que tudo isso era
uma maneira de querer tornar-se homem. "Eu tinha vergonha desse

desejo de ser doutor. Sei que esta vergonha estava Jigada - e eis que
recomec;a

me dava

0

0

interpretacionismo -

ao enorme sentimento de culpa que

desejo de ser urn garoto. Tudo c que eu tinha de masculino

em mim devia ficar escondido, secreto, ignorado."

Padres e liras de toda a especie empenharam-se em culpabilizil·la
par qualquer coisa e, em particular, a masturba,ao. Quando ela re-

signa-se a ser enfermeira e se alista no exercito, e urn outro impasse.
Num determinado momento, quer ir it Russia porque ouviu dizer que Ii

"toleravam que uma mulher tivesse filhos e nao tivesse marido".
Quando decide entrar no convento, sua fe reJigiosa e posta em davida:
"0 que e que estil te levando para a Igreja?".
E os padres, sem davida, nao estavam errados. Seu desejo de
santidade nao parecia Iii muito religioso. Por lim, tudo isso acaba
desembocando no hospicio. E ate mesmo Iii ela estil disposta a fazer
alguma coisa, a se dar aos outros. No dia em que traz para

0

pensio-

nato urn buque de flores para uma enfermeira, flagra-se dizendo: "Vii
embora! Aqui nao e lugar para voce!". E, assim, podenamos detectar

. . (3) N. do Trad.: No entanto isto nern
hqUldou inici.ativas bern menos "prdvocadoras'~ campara com a represslLo italiana, que
uma verdaderra fera que atacou com urna . I: e ~o~~tudo com a repressio alerni, esta
em Heidelberg(cf. nota 3 de "A; L t d OVIO ~ncla In:uuagi~avel, os membros do SPK
u as 0 ese.Jo e a PSlcanahse").
.
(4) N. do Trad.: 0 presente arti 0 e
hvro: Mary Barnes e Joseph Berke vr g A urna resenha de Guattari a respeito deste
Janeiro, 1977.
' lagem traves da Loucura, Francisco Alves, Rio de
(5) Behaviorismo: Teoria do com 0 do e
'.
do comportamento definido como int ~a
s culo que reduzla a pSlcologia ao estudo
neobeh . .er~ 0 entre os estimulos exteriores (stimuli) e as
rcspostas do sujeito
h
.
avtonsmo atual tende a red . too
.umanos a qllestoos de cornunica~ao e de' f
. U7.Ir
os os problemas
socio-politicos do poder em todos os nlveis. In orm~lo, delXando de lado os problemas

6

'. (6) Dupla coel'9ao contradit6ria .
sUJeltos e sua familia que 0 perturb.
"Iltutaada no plano das comunic~oos entre os
,
comp e mente.
. .
. (7) Suas exposi~oos, na Inglaterra e n o ' .
notonedade. Hayeria alias mu't
d'
e~trallge1TO, Ihe proplCtaram uma certa
"art b ."
" l o a lZer a respelto desta espec' d
e ruta ,que consiste em lan~ar no mercad
.
Ie e recuper~lc, estilo
rebolado para grande vantagem dos produto 0dum a~sta louco... como urna vedete do
da arte louca e de estar alem e aquem d res este genero de espetaculo. 0 essencial
as 1l000OOS de obra ou das fun~C'les de autor.
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experiencia inovadora enquanto tal manifesta por si mesma urn sintoma social e nao escapa a esta regra: cortada do contexto dos afrontamentos sociais, e em particular das lutas dos trabalhadores de saude
mental, ~la corre 0 risco de ser isolada ~ de estiolar-se rapidamente,
como £01 0 caso freqiiente das experiencias comunitarias inglesas.
A perspectiva de uma a/ternativa popular apsiquiatria, sem reduzir a
loucura a urn simples fenomeno de alien~ao social, sem reduzir a

contesta,ao da opressao psiquiatrica somente ao rol das lutas soeiais
contra a explora,ao capitalista, considera que as experiencias militantes possam se apoiar simultaneamente nas organiza,iles politicas e
sindicais do movimento operario, e nas diferentes formas de lutas de

A trama da rede*

cara.ter novo, que concernem hoje

penitenciana,

a condi,ao

a condi~ao

feminina,

a condi~ao

da infancia, dos trabalhadores imigrados,

etc. Trata-se menos, em suma, de poIitizar a loucura, do que abrir a

A Rede constituida em janeiro de 1975 em Bruxelas sobre 0 tema
"a altemativ~ ao Setor", se propile a assegurar a circula,ao das informac;5es sobre as numerosas experiencias que vern se desenvolvendo
atualmente a margem dos quadros oficiais, organizando encontr~s
tanto de equipes como de pacientes, e isto nao so s.ob a form~ de coloquios ou de congressos, mas igualmente por mew de ~amfest""ileS
teatrais., festas, produ,ao de video, de filmes: etc. A?,p~lando as formas de expressao habituais, a Rede intentan~ c?ntnbUlr. para que a
contesta,ao da psiquiatria saia dos debat~s de ldelas, desvmcula~as de
toda e qualquer realidade, para os quaIs ela resvala tao frequentemente.

Alguns dos iniciadores desta Rede, que viveram de .perto as
tentativas de modemiza,jio da psiquiatria francesa, e que ~nham se
engajado de boa fe na politica dita de "Setor", vieram a conslderar que
nao se resolvera problema fundamental algum, neste campo, enq~~to
nao se tomar como objetivo 0 que eles chamaram de uma desps.qUlatrizafQO da loucura. As reformas e as inovac;Oes tecnicas, quaisquer que
sejam elas, resultarao, segundo eles, apenas ~a passagem ~~ urn modo
de confinamento a um outro, de uma camlsa-de-for,a lislca a uma
camisa-de-for,a neuroleptica, e por que nao psicoterapeutica ou psicanalitica. Foi feita tambem uma severa avalia,ao critica das diferent~s
"correntes inovadoras" que

DaO

fizeram senao acentuar

0

esquadn-

nhamento da loucura coloeando-se a servi,o da empresa classica de
reabsor,ao, de adapt~,ao, de neutraliza,ao da desrazao, descrita por
Michel Foucault em sua Historia da Loucura.
Nenhum distUrbio mental, nenhuma forma de des~io podem ser
separadas de seu contexto familiar, profissional, economIca, etc. Uffi.a

politica a uma tomada de consciencia sobre uma serie de problemas
que foram por demasiado tempo ignorados pelas organiza,iles tradicionais.

Desde 1968, vimos desenvolver-se, na Fran,a, uma infinidade de
grupos esfor,ando-se por operar uma ruptura radical com 0 modo de
abordagem habitual do sistema psiquiatrico classico. 1
As preoeup""iles maiores deste novo tipo de a,ao militante estao
centradas no que os membros da Rede nomeiam "a condi,ao dos
psiquiatrizados". Estamos longe do estilo do que havia sido a primeira
"revolu,ao psiquiatrica", que, desde a Liberation em 1945 ate 1960
agitava algumas dezenas de psiquiatras e um punhado de altos funcie:~arios do Ministerio da Saude! Naquela epoea os psiquiatras progresSlstas se propunham a "ir em dire,ao" aos doontes e a "ir em dire,ao"
aos enfermeiros. Era a politica dos "clubes intra-hospitalares" (animada pela Federation des Croix Marines), a politica dos estagios de
forma,ao para enfermeiros (animada pelo Centro d'Entrainement aux
Me~odes Actives), a politica de abertura a popula,ao, por meio dos
eqUlpamentos extra-hospitalares, de tratamentos a domicilio, etc. Era
tambem a epoea em que a psicoterapia institucional esperava fazer com
que os doontes, os membros das equipes e a institui,ao como um todo
se beneficiassem das vantagens da psicanil1ise. Com a Rede fntemacional, tudo leva a crer que uma pagina foi virada. Nao se quer mais "ir
~m dire,ao a"! Pr",:ura-se f~er com que as coisas partam dos proprios
lllteres~a.dos.

A pSlcoterapla, os tratamentos, a

anim~ao,

quando

necessanos, deverao ser autogeridos e os especialistas de certa maneira
nao intervirao senao como assistentes tecnieos.
Tentativas desta ordem se desenvolveram nos EUA, nos guetos
de South Bronx, em Nova Iorque, com Mony Elkaim (que faz hoje um
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trabalho semelhante com a equipe de "Ia Gerbe", num bairro pobre de
Bruxelas). Na Willa tambem ioram levadas experiSncias muito interessantes nesta direc;ao, em particular pela equipe de psiquiatras, psic6logos, enlermeiros, agrupados desde 1969 em torno de Giovanni Jervis,
em Reggio Emilia. Aqui nao sao mais apenas os muros do asilo que se
tenta destruir, mas igualmente os muros do profissionalismo: a medicina mental aqui e feita diretamente com os membros do gueto, com os
trabalhadores das labricas, nos vilarejos, apoiando-se sobre "paraprofissionais"'lormados na pratica.
Inlelizmente, com bastante freqiiSncia, tais experiencias permanecem lrageis. A de Giovanni Jervis esta para terminar (apesar de que
sua equipe permanece muito unida) principalmente pelos obstaculos
politicos, ligados as orienta~lIes da esquerda hist6rica italiana que
teme, apoiando empreendimentos demasiado inovadores, aterroriza;seus parceiros social-cristaos. E necessano portanto que uma liga~ao
constante seja mantida entre as ~lIes minoritarias de aiternativa a
psiquiatria e as lutas sociais mais gerais. As campanhas de informa~ao
antipsiquiatrlcas e os debates te6ricos sobre a loucura e a repressao
psiquiatrlca, levadas atraves dos mass-media e a partir de algumas
experiencias comunitarias, nao sao sulicientes para modilicar de maneira duradoura as rela~lIes de lor~a presentes. E e com 0 objetivo de
ultrapassar 0 carater por demais minoritano, entenda-se elitista, do
qual a antipsiquiatrla ranssimas vezes se distanciou, que se constituiu
na !tillia, em 1973, em torno de Franco Basaglia, a associa~ao Psychiatrla Democratica. Ela agrupa cerca de 2000 medicos, psic610gos,
enfermeiros, assistentes sociais, no seio de 27 gropos provinciais, com

luncionamento muito autonomo. Ela se esfor~a para mobilizar a opiniao e para exercer uma pressao constante sobre os poderes publicos
visando transformar estruturas psiquiatrlcas que se mantiveram demasiado retardatanas naquele pais. Os membros desta associa~ao consideram que uma tomada de consciSncia politica dos trabalhadores de
saude mental devera se caracterizar pela recusa da passividade, pela
recusa de se tomarem llfuncionarios do consentimento·'.
Sem deixar de admitir a realidade do problema psiquiatrlco
(ee ai que reside sua diferen~a com a antiga antipsiquiatrla), eles se recusam a fornecer lilibis "cientilicos" a problemas psicopatol6gicos que remetam a questlles de vida social, de organiz~ao de trabalho, de urbanismo, dem6todosescolares...
E verdade que 0 sngimento deste novo tipo de interven~ao e
inseparavel das condi~lIes bem particulares em que se desenvolvem as
lutas sociais na !tillia: com eleito, ha aproximadamente dez anos
numerosos trabalhadores italianos vem tomando consciencia de proble-
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mas novos e se organizando para impor reformas concementes

a habi-

t:l'ao, aos transportes, as estruturas medicas. Psychiatrla democratica
P?de se desen~olver bem melhor por ter sabido ganhar a escuta imedlata de orgamza~lIes operarias, de comisslles de empresa, de sindicat?S, de partidos de esquerda que ja estavam assim sensibilizados a esses
tlPOS de problemas.
Sem.d6:id~ ~~e DaO e por acaso que esta nova "altemativa militante. a. PSI,!U1~~~ tenha surgido nos paises em que a situa~ao dos
h~spltals pSlqUlatncos era a mais atrasada (os guetos de Nova lorque, a
!talia.. a Espanha... ) e on.d~ .as persp~ctivas ambiguas de setoriz~ao
nao ttveram sequer a posslbilldade de i1udir. Com eleito, se e verdade
que as :ol~~Oes aos ?roblemas psiquiatrlcos sao politicas antes de

ser~m tecmcas, DaD h~ por que se espantar que elas se configurem 0
mats claramente nas sltua~Oes revolucionanas au pre-revolucionanas.3

NOTAS
(~) N. do Trad.:GIA. C~hiers Pour fa Folie, Psychiatrises en Lutte, AERLIP,
TankonaJasanre, Gar'!e'"!ous, !1reches, I.e Vouvray, Psychiatrie en Liberte de St. -Dizier,
La Gratle, par~ nilo cltar, e alIas de maneira arbitraria, senAo os mais conhecidos destes
gropos, :om.urndades, free-dinicas, jornais, etc. Mas seria tambem preciso mencionar
as expenenClas como aquela animada por Irene Baloste-Foutier num bairro de Villeul'b~nne, onde trabalhadores im~~a.dos, trabalhadores de sande mental e gropos de
cna~~as g~rem uma casa comumtaria (esta experiencia "marginal" nl0 deixa POl' isso de
s7r fmancla~a pela DASS, pela Previdencia Social, pela municipalidade, como assocl~llo sem fms lucrativos).
. (2) N. do Trad.: Os paraprofissionais sllo membros da comunidade, ao lado dos
quais ~aba1ham certas equipes de "sande:: mental" no sentido de reconhecer 0 poder
pctenc~al da popul~ao para a~togerir a resolu~a.o de seus problemas. £:: uma experiencia
deste tipo·a de Sou~ Bronx Cltada no texto. Ai, a loucura e, pOl' exemplo, pensada e
trabalpada nos terrelros dos cultos de origem afro dos porto-riquenhos. Trabalhos como
este vem-se desenvolvendo em varios pai!ioes que ainda preservam zonas sociais onde a
loucura 010 se encontra inteiramente medicalizada.

. ~3)~. do Trad.: 0 ender~o do secretariado da Rede Internacional "Alternati
aPSlqUiama"
e
vas
Dr. MonyElkaim
5, Square des Nations
Bruxelles 1050, Belgica
Alem desse, Mum secretariado para a America Latina:
Procesos de Acci6n Comunitaria
Apartado Postal 698
Cuernavaca, Morelos
Mexico
Recomendamos a leitura de Aftemativa a Ja Psychiatn'e -

naI,1O/18.
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urn punhado de psiquiatras. A antipsiquiatria conseguiu realmente
abrir caminho no seio do grande publico.
.
J:i0je em dia, nenhum dos "inventores" da antipsiquiatria se
Iden~iflCa com ela. Laing diz: "Eu nunca falei sobre isso". Basaglia
consldera que se trata de uma mistific~~o que deve ser denunciada
En.quanto isso, na Fran~a, ela se toman uma especie de genera 1itera.ri~
e cmemato~ii~co. Hoje em dia, dli para fazer carreira literaria, publicando urn Itvnnho no estilo "Nunca mais serei psiquiatra" "Nunca

Antipsiquiatria e antipsicanalise*

mais serei enfermeiro", "Nunca mais serei lOlleD"... Alguns 8rupelhos

se meteram nesta tri1ha, como Poulidor na tri1ha de Merckx. 1 Mas 0
que foi realmente importante e que a antipsiquiatria marcou urn inicio
de conscientiza~~o, nao so por parte do grande publico, mas tambern
por aqueles que se eonvencionou chamar de "os trabalhadores de sande

mental". A descoberta da

E _ Para voce, comO
"0

e que comefou 0

que poderia seT chamado de

caso da antipsiquiatria "7

F. G. _ Primeiro, Basaglia e Jervis vieram a La Borde por volta de
65/66 e deram artigos para a revistaRecherches. Depois, apareceu n~o
tanto uma clivagem de ideias, mas uma diferen~a de estilo. Eles MO 50

interessavam nem urn pouco por nossas tentativas reformistas do tipo
psicoterapia institucional. A situ~~o na Itatiajii estava muito dife~ente
e as concep~Oes deles eram bern mais milltantes. Su~giu em se~da 0
fi1~0 ingles, com Laing e Cooper, que tambem pub~~ara.m ~s ~a
revista Recherches. Eles tinham vindo as Jomadas da mfancla allenada" organizadas por Maud Mannoni e por Recherches. Seu estilo de
ruptura com as institui~Oes tambl!m MO tinha m~ita coisa a ver com 0
de La Borde alias nem com 0 de Malld Mannom, ou com 0 de Lacan.
Vlteriormente essas diferen~as de estilo revelaram divergencias mais
profundas. Q~anto a mim, e verdade que tambl!m mudei muito desde
en~o.

e

E - 0 que a antipsiquiatria?
F. G. - Antes de tudo urn fenomeno literario, dos meios de ~om:,ni

ca~~o de massa, desenvolvendo-se a partir <\os, d~is f~os, mgles e
italiano. Mas, por outro lado, ela revelou a existencla de mteresse por
estas questOes: uma vasta opini~o publica, no contexto dessa "nova
cultura" que come~ava a surgir. Ao passo que, ate ent~o, convenhamos
que a unica coisa que se conseguiu dizer, escreve~ au ~azer em n:l~ao a
ista, na Franc;a, interessava apenas a alguns Inlseros enfermelros e a

articul~~o da repress~o psiquiiitrica

com as

outras !~rm~s de repress~o foi, a meu ver, urn fenomeno decisivo, cujas
eonsequenclas estamos amda por avaliar.
No entanto, esta tomada de consciencia foi, por sua vez, parcial-

n:ente recuperada por certas correntes psicanaliticas, para as quais
nao custava nada dizer que a psiquiatria era uma infamia. Subentenda-se: nos, com nosso divazinho, curamos

0

mundo sem toea-Io e

sem fazer mal a ninguem.
E - Pode-se ligar a antipsiquiatria com Maio de 68 na medida em que
este fo; essencialmente uma den uncia das instituifoes. Ora, 0 asilo,
co"!o a p~;siioJ era uma ;nstitu;fiio de conf;namento. geralmente no
. melD da cldade, e que literalmente ninguem via.
F. G. - 0 questionamento da pris~o e do asito foi muito parcial em 68.
~mbro-me q.ue ti~emosi na oeasiao. intensas discussOes com amigos

tals como Alam Geismar ou Serge July, J em que pretendiamos colocar
no mesmo plano militantes vitimas da repress~o e 0 conjunto dos pirados, dos prisioneiros comuns, dos Katangais,4 dos psiquiatrizados.

Na ocasi~o, ate os espontaneistas do ex-'22 de

Mar~o',

que estavam se

Juntando com os maoistas, diziam: "prisioneiros politicos, sim, mas
comuns, absolutamente! Drogados, nao! E preciso denunciar os dro-

gados, eles sao perigosos, manipulados pela policia, etc.". Pelo fato de
querer falar ao mesmo tempo de questOes ditas politicas e de problemas
de .lou.cura, passavamos por personagens barrocos e ate perigosos.

HOje, IStO n~o espanta mais ninguem. Foi bern depois de 68 que se
acabou sacando isso, com a cria~~o do GIP 5 e com outras a~Oes da
mesma natureza: houve, no entanto, durante os "acontecimentos" de

68, muita

agita~~o

nos meios psiquiiitricos -

mas tudo foi rapida-
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mente recuperado pelos universitarios e pelos patroes, atraves do movimento chamado "colegios de psiquiatria". 0 GIA,6 Garde-fou,' Les
Cahiers pour La Folie,8 etc., nasceram finito mais tarde, mais ou
menos na triIha do que Foucault e l?e1euze lazia~ no campo, ~as
prisoes. E preciso, pais, desconfiar ~as ilusOe.s.retroativas da mer;nona!
Maio de 68 talvez tenha liberado atitudes mihtantes, mas nao hberou
as cabe9as, que permaneciam complet!""ente poluidas e que demoraram muito mais tempo para se abnr as questOes .de. loucura,. de
homossexualidade, de droga, de delinqiiencia, de prostitul9ao, de hbera9ao da mu!her, etc.

vaziar os hospitais. 0 que criou, por vezes, situa<;oes conflituosas muito

E - Como esta hoje a instituifao psiquiatrica?

principal empreendimento "industrial"!

F. G. - Esta 6tima. Ii 0 come90 do desabamento. Em t?d?s os. pl~~o~!
Primeiro, no plano material: cerca de metade d.os hospitals pSlqUiatncos funciona com menos de 500/0 de sua capacldade real. Certos hospitais, que custaram milhOes, estao praticamente vazios (exemplo: 0
hospital des Mureaux). 1st? explica .em. !,a~e 0, au.mento colossal dos .
pre90s de diaria da hosJ'italiz~ao?SlqUl~tricaP?blic~. E desaba'!'ento
tambem nas cab09as. E que ninguem malS ~credlta msso! A po~tica de
"Setor" (explosao da institui9ao psiquiatrica em pequena~ umdades,
num territ6rio correspondendo em principio a 60 ()()() habltantes), no

E - Os asilos estao se esvaziando, a psiquiatria nao acredita mais em
si mesma. Ora, os asilos eram /eitos para circunscrever. proteger e,
sobretudo. con/inar os loucos. E a psiquiatria. para curd-los. Em que
esta hoje 0 estatuto do louco?

melhor dos casas, nao den em nada, e no pior do~ cas~s levan a urn

esquadrinhamento insuportavel da popul~ao. Isto Ja esta bern claro no
dominio da psiquiatria inlantiJ. 9

E - Mas por que os asiIos estiio vazios?
F. G. - Ii urn len<lmeno complexo, posso en:,m~rar v~o~ latores, 80m

no entanto dar-!hes uma ordem de importancla. Pnmerr~ a. de~o,:,
fian9a - froto, entre outras coisas, do movimento da antipslqUiatria
nos meios de comunica9ao de massa. Segund?, tal,,:ez urn ~erto resultado da politica de "Setor" (desde entao mUita cO.1Sa e felta lora do
asilo). Mas creio que a difusao maci9a de neurolepticos tambem ,tenha
desempenhado urn papel nao negligenci~v~l. Nao a!'enas atraves dos
psiquiatras, mas tambem atraves dos clinicos gerals, ou mes,mo da
imprensa mais ou menos especiaIizada. Antes mesmo que o,bebe tenha
tido tempo de berrar, ia !he deram urn calmante pll;'"a laze-Io calar e
dormir. Dai a atenua9ao, ou mesmo 0 desapareclmento de cert~s
len<lmenos de ruptura social, que outrora levavam as pessoas ao pSIquiatra ou ao asilo. Por volta de 1955, a quimioterapia a~abou, nos
hospitais psiquiatricos, com aquilo que 80 chamava de agita9ao. Em

seguida ela desviou do hospital urn certo mlmero de pessoas as quais
come.;ou a administrar uma "camisa-de-forc;a qufmica" a domicilio.
Mas DaO se perceberam imediatamente as conseqiiencias do fenomeno.
Quiseram continuar a construir hospitais psiquia:tricos, visto que isto

servia para reativar a industria da constru9ao. Pretendia-se "saturar de
camas" certos departamentos'· (de lato, tratava-se de financiar a
industrializa9ao da constru9ao). Mas os remedios desviaram do asito
parte de sua c1ientela habitual, e certos psiquiatras se puseram a esdillceis, como, por exemplo, nas, regiOes pobres onde 0 hospital e 0

pe

F.G. - A solU9aO do futuro, a solU9ao futurista para a Fran9a, ia e

uma realidade nos Estados Unidos. A partir do momento em que
alguem nao esta bern quebra uma vidr~a, se droga, e decretado
esquizolrenico. Ii empanturrado de neurolepticos, ou de metadona, e
pronto. A gente se pergunta se nao valeria mais a pena preservar as
nuan9as da antiga nosogralia! Em alguns estados americanos os hospitais psiquiatricos loram lechados, mas isto nao diminui absolulamente
a repressao psiquiatrica que se exerce por outras vias. Pode-se assim
cair nos sistemas de controle psiquia.trico quando, na verdade, nao se

esta enquadrado nas categorias psiquiatricas (mendigos, pirados, velhos, etc.). Por outro lado, muitos neur6ticos, e ate mesmo loucos das
antigas categorias psiquiatricas, nao passarao mais pelo asilo, mas pela

psicanalise, pelas visitas a domicilio, pelos neurolepticos, etc. Se 0
'Ilouco varrido" passou urn pouco de moda, em compensa<;ao a loucura

psicanalitica invadiu todos os setores. Alguns pretendem, por exemplo,
poder detectar urn esquizofrenico numa crian<;a de tres anos,

0

que

e

totalmente aberrante! Hoie, quase que todo mundo "picha" 0 asilo
psiquiatrico;

e born,

mas insuficiente. 0 que esta. em questao e urn

problema global, nao apenas do asilo, mas tambern da psiquiatria do
setor, das dilerentes lormas de psicamilise: nao se pode mais lazer urn
lapso, sem topar com urn fulaninho que 0 interprete selvagemente. No
limite, alguem como Menie Gregoire 11 faz parte dos novos equipamentos psiquiatricos!
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E - Entlio a institui~iio psiquiatrica nao desapareceu, seniio para
reaparecer mais so"ateiramente?

Nao, 0 resultado mais palpavel do Anti-Edipo e 0 de ter provocado urn
curto-circuito na conex3.0 psicanalise-esquerdismo.

F. G. -

E - 0 que me espa1lta que as duas principais vitimas da crltica das
instituir;oes, nestes ultimos anos, foram nossos dois avos barbudos,
Marx e Freud. De Marx. outros se ocuparam. Mas Gilles Deleuze e
voce se lanr;aram deliheradamente ao ataque a Freud, pois a instituir;Q.o

Sim, miniaturizada. Alias, 0 que me espanta e que todas as
grandes form~Oes repressivas, a escola, 0 exercito, que eram antes
constituidas por conjuntos institucionais formando urn s6 bloco, tendem agora a ser pulverizadas, e espalhadas por toda parte. Eo este, a
meu ver, 0 erro de Illich: em breve, cada urn sera para si mesmo sua
propria miniferramenta repressiva, sua propria escola, sell proprio
exercito. 0 superego por toda parte.
.
Ora, nas grandes entidades repressivas, havia ainda rela~Oes de
for~a reais, e portanto lutas possiveis. Nas pequenas, cada urn esta
acorrentado no seio de sistemas de rel~Oes, de influencias, de sentimentos, que DaD se deixam mais atacar, mas que, em todo ca~o,
implicam outras formas de "liber~ao". Para mim, a poUtica de setoriza~ao da psiquiatria e a psicanaIise - alias, hoje em dia, muito
relacionadas - correspondem a formas tecnocraticas avau~adas de esquadrinhamento, de tomada de poder. Formas que ainda estao se buscando, mas que acabarao por Se encontrar. E se a poUtica de setor, do
ponto de vista do poder, e ainda hoje urn fracasso - com exc~ao do
dominio da psiquiatria infantil -, nada indica que ela nao tomara
novo impulso. Urna repressao que nao precisasse de poUcia nas esquinas, mas que se exercesse permanentemente, diseretamente, ao
mvel do trabalho, dos vizinhos, por toda parte, nao seria 0 ideal para 0
poder? Vale 0 mesmo para a psicanaIise. Ela tende a estar por toda
parte, na escola, na familia, na televisao.

E - Mas ela sofreu alguns danos, e isto principalmente grafas a
Deleuze e a voce, ao seu Iivro, 0 Anti-Eodipo.
F. G. - Pura ilusao! Os psicanalistas permaneceram impermeaveis. 0
que e absolutamente normal: va tentar pedir aos a~ougueiros para
pararem, por razoes te6ricas, de vender carne. Ou para virarem v~ge·
tarianos! E, do lado dos consumidores, e ilusao pensar que a pSlcanalise seja ineficaz! Ela funciona admiravelmente. As pessoas pedem
mais e mais. E tern razao em pagar caro por isso;' ja que isso funciona.
Urn pouco como uma droga. Alem disso, ela f0!Uece uma prom~ao
zinha social que nao e de se jogar fora. 0 Anti-Edipo fez, no maximo,
uma pequena corrente de ar. 0 que e engr~ado e a palavra de ordem
de uma sociedade de psicanaIise quando 0 livro saiu. "Eo melhor nem
toear no assunto, a caisa vai passar sozinha." Foi 0 que aconteceul

e

psicanalitica, por mais que se fafa,

eFreud.

F.G. - Freud, sim, mas tamMm, na Fran~a, Lacan. Na Fran~a, a
psicanaIise implantou-se muito tarde, com a chegada de pessoas como
Lagache ou Boutonnier na Universidade. Antes da guerra, a psicanalise na Fran~a nao era nada, ou quase nada. Mas ela recuperou seu
atraso. Depois de ter vencido resistencias enormes, implantou-se por
toda parte, em Saint-Anne,13 nas faculdades: ate as editoras estao
transbordando de psicanaIise. Nos outros paises, em compensa~ao, faz
uns dez anos que 0 movimento freudiano acabou. Nos Estados Unidos
ainda se fala de Jung, mas faz parte do folclore, como as massagens
psicodelicas ou 0 Zen-budismo. Pode-se pensar que a Fran~a vai seguir
por ai. Fiquem de olho! Na Fran~a, a institui~ao freudiana conheceu
urn impulso fantastico com 0 lacanismo. Este nao e uma simples
releitura de Freud. £ algo de muito mais desp6tico, do ponto de vista
da teoria e da institui~ao, algo de muito mais rigoroso do ponto de vista
da sujei~ao semi6tica das pessoas que participam dele. E e talvez
atraves dele que havera urn novo impulso da psicanaIise no mundo, a
com~ar pelos Estados Unidos. Nao s6 porque Lacan saiu de seu gueto.
Mas nao excluo a possibilidade de que ele e seus sueessores consigam
urn dia reconstituir uma verdadeira Internacional psicanaUtica.
Mais tarde, creio que se distinguira freudismo de lacanismo. 0
freudismo era defensivo em rel~ao 11 medicina, 11 psiquiatria, 11 universidade. 0 lacanismo, ao contrario, e ofensivo. Eo urn dogma de
combate. Quanto a isso, seria preciso ver ate que ponto ele influenciou
o althusserianismo, e que especie de consistencia ele deu ao estruturalismo em seu conjunto, particularmente por sua concep~ao do significante. 0 estruturalismo, sem dUvida, nao teria existido tal como 0
conhecemos, sem 0 lacanismo. 0 poder, a autoridade do estruturalismo, por vezes sectaria, nao teria sido possivel sem a introducrao,

pelos lacanianos, de uma concep~ao matematico-lingiiistica do ineonsciente que tende a cortar essencialmente 0 desejo da realidade. Considerar que 0 desejo nao pode fundar-se - simbolicamente - senao em
sua pr6pria impotencia, sua pr6pria castr~ao, implica todo urn pano
de fundo politico e micropolitico.
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E - Segundo voce, entao. urna nova instituifiio se criou, olacanismo?
F. G. - Sim. Urn laboratorio, uma teenologia avan~ada, 0 prototipo
de novas formas de poder. E maravilhoso eonseguir sujeitar alguem "sua pessoa, mante-la de pes e maDS atadas, financeiramente, afetivamente, sem nem se dar ao trabalho de fazer algum esfor~o de sugestao,
de interpreta~ao ou de domina~ao aparente. 0 psicanalista hoje nao
diz nem mais uma palavra a seu paciente. Chegou·se a urn tal sistema
de eanaliza~ao da libido, que basta 0 silencio. Isto faz pensar naquelas
formas ideais de pedagogia em que 0 mestre nao precisava mais falar:
bastava apenas urn sinal de eabe~a (0 nutus latim 14 bastava para que
ele ensinasse; ele se tornava entao urn numen: a divindade que rnexe a
eab~a em sinal de aproval'ao).

E - 0 Anti-Edipo niio se interessava tanto por Lacan quanta pOT
Freud, e, de tanto querer tirar a poeira da estatua, nao deixava mais
muita coisa de pe.
F. G. - Isto nao foi deliberado: nos procedemos por etapas e retoques,
e e fato que de tanto retoear... Mas 0 questionamento de Freud, no AntiEdipo, ficou muito ligado ao que fizemos com 0 lacanismo.

e

E - No entanto, 0 que e questionado no Anti-Edipo nao esta nova
forma de poder que eonstitui 0 laeanismo. E 0 proprio Edipo, fundamento do freudismo. E quando 0 fundamento desaba... Nos assistimos, portanto, a urna eva/ufao inversa: a instituiriio psiquiatrica se
dilui. enquanto que a instituifao psicanalitica se reforfa numa nova
forma de poder.
F. G. - A diferen~a e que a psiquiatria nao Iunciona e a psicanaiise
funciona maravilhosamente. 0 que faz com que ela possa ate ressuscitar, urn dia, alguns setores da psiquiatria!

NOTAS
(1) N. do Trad.: Merckx e urn ciclista belga, vArias vezes vencedor, entre 1970 e
1978, do Tour de France - campeonato anual de ciclismo - sempre a. frente de Poulidor, ciclista frances. A disputa entre estes dois personagens e suporte para urn reavivar
anual da competi~!o entre Fran~a e Belgica. Neste contexto, 0 fato de Poulidor voltar
sempre a concorrer sem se abater com seus reiterados fracassos, faz com que seja urn
personagem muito popular e querido, na Fran~a.
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(2) N. do Trad.: Alain Geismar, maoista, secretArio-gerai do SNESup. Em 68,
ele, Jacques Sauvageot, trotskista do PSU, vice·presidente da UNEF, e Daniel CohnBendit, anarquista do movimento "22 de Ma~o" (ct. nota 10 de "0 Fim dos Fetichismos"), foram os tres personagens publicos de Maio. Personagens publicos que n!o se
constituiram propriamente em dirigentes, responsaveis au representantes, como a imprensa tentou fazer deles, mas simbolos da "democracia direta", da criatividade na vida
social, da possibilidade de "agenciamentos coletivos de enun~!o" por toda parte.
Alias, a inexistencia de chefias no movimento de 68, seu antiautoritarismo, foi uma das
caracteristicas mais marcantes da ampla mu~lo ai ocorrida (ct. nota 1 de "Somos
Todos Grupelhos", nota 3 de "Milh~s e Milhres de Alices no Ar" e nota 3 e 4 deste
artigo).
(3) N. do Trad.: Serge July, antigo militante da UNEF, da VEC, do "22 de
e da Gauche ProLetarienne (maoista), e hoje, com 39 anos, 0 diretor do cotidiano parisiense liberation. Podemos dizer que liberation e urn lance de revolulf!O
molecular, e vale contar urn pouco da sua hist6ria. Foi fundado em 1973 por Jean-Paul
Sartre, Philippe Gavi, os maoistas Maurice Clavel e Jean-Claude Vernier - criadores da
Agence de Presse liberation - e July, na epoca tambem maoista. 0 desentendimento
com os maoistas Clavel e Vernier acabou levando a uma primeira ruptura: em 1974
ambos se retiram e, ap6s breve paralis~lo, 0 jornal recom~a com a entrada de antigos
membros dos Cahjers de Maj: Marc Kravetz, Jean-Marcel Bouguereau, Jean·Louis
peninou. 0 jornal passa a funcionar em autogestlo com as seguintes caracteristicas:
ausencia de estrutura organizativa;
poder total a. assembleia geral;
autofinanciamento:
• recusa absoluta da servidlo publicitAria;
• unica fonte de renda externa: alguns pagamentos de pequenos anuncios
do tipo "procura·se... " ou "oferece·se.. ." e algum adiantamento tornado
a distribuidora Nouvelles Messageries de La Presse Parisienne;
sahirio de 3.500 francos (hoje aproximadamente CrS 70.000,00), igual para
todos os membros da equipe: do faxineiro aos redatores, alias nenhum com
form~lo profissional.
o jornal funcionou neste esquema durante 6 anos. Em ma~o de 19SO, uma nova
crise leva a. decis!o em assembleia de se eleger uma diretoria, da qual July saira !ider. Em
fevereiro de 1981, a radical~lo da crise anterior leva a. ruptura e a. saida de uma parte
da equipe: decide-se instaurar uma estrutura organizativa, com divis!o da red~!o em
diferentes se~os, cada qual com urn responsavel, permanecendo July na dir~!o-geral.
Naquele momento, a imprensa tradicional, bern como a esquerda tradicional, tAo questionadas pela exist~ncia de Liberation, pensaram ter finalmente obtido a prova da
impossibilidade de propastas inovadoras do tipo das de liberatjon. Choveram artigos
neste tom. No entanto 0 jornal continua, e, com ex~lo da estrutur~lo da divislo
_tecnica do trabalho, todas as outras propostas que sempre 0 caracterizaram foram
mantidas.
o produto de Liberation segue a mesma postura de seu modo de ProdUlflo.
o jornal vern sendo urn coadjuvante do processo de mu~!o social e po!itica das decadas
de 70 e SO. Suas paginas sAo elaboradas por uma especie de escritor publico coletivo
diferenciado, esp~o que nos outros jornais e ocupado por urn escritor privado dos minis·
terios, fabricante de opinilo massificadora.
o leitor encontra ai, entre outras coisas: correspondencia com prisioneiros comuns; relat6rio de alguma greve de prostitutas ou a discuss!o sobre seu oticio; campanha
pela liber~!o do haxixe, ao lado de denuncia do perigo das drogas ditas pesadas;
Mar~o",
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movimento pelo aborto; cronica cotidiana de flagrantes delitos que de repente transforma, por exernplo, 0 espancamento de urn trabalhador imigrante 6.rabe num fata
politico de primeira importincia - a micropolitica do cotidiano recalcada no cenirio dos
salOes cia "grande politica". e portanto da grande imprensa. retoma com toda fo~a;
aviso de acontecimentos culturais al~m do grande espetAculo, por exemplo a programa·
~io das radios-livres; pequenos anuncios oode 0 leitor encontra desde 0 mais meloso
correia sentimental ate 0 mais singular convite sexual, passando pOT dicas de alojamento,
emprego, viagens e os mais variados objetos; 0 f6rum de expressres contradit6rias. num
suplemento 56 de leitores, e ate a possibilidade de se voltar atrAs em algum erro de anaJise
politica cometido na vespera.
liberation e urn exemplo vivo cia alternativa passivel na imprensa (tiragem de
60000 exemplares, e media de venda cotidiana de 45(00) e em outros setores. Por tudo
isso, a propria existencia de Liberation e um lance de revol~io molecular ao lado de
todos os outros que encontramos em suas paginas.
(4) N. do Trad.: "Katangais" foi 0 nome dado a um gropo de delinqQ.entes
refugiados em Maio de 68 na Sorbonne ocupada, pelo fato de um deles dizer ter sido
mercenario em Katanga. 0 gropo ai se instalou durante algumas semanas, autodesignando-se "servil;o de seguranl;a". A comisslo de ocup8.l;io pediu·lhes que partissem, s6
conseguindo expulsar os ultimos recalcitrantes na vespera da retomada da Sorbonne pela
policia.
(5) N. do Trad.: 0 GIP foi criado por alguns intelectuais, entre os quais Michel
Foucault e Gilles Deleuze, e ex-presidiarios, em decorrencia de uma serie de revoltas de
presos, que se deram em escala nacional, no comet;o dos anos 70. 0 grupo pretendia criar
condil;~s para a existencia de urn esp8.l;0 de fala dos pr6prios presos.
(6) N. do Trad.: 0 GIA foicriadoem seguidaao GIP e nos mesmos moldes, para
os "psiquiatrizados".
(7) N. do Trad.: Garde-Pow (que significa barreira-protetora, parapeito, eliteralmente, guarda-loucos) foi urn dosjornais que surgiram por volta de 74, vinculados as
lutas na psiquiatria (d. nota 1 de "A Trama da Rede").

(8) N. do Trad.: Cahiers pour la Folie (Cadernas pela Loucura), idem.
(9) N. do Trad.: Cada setor (cf. nota 4 de "As Lutas do Desejo e a Psicanalise")
de saude mental infantil, na FraIll;a, se constitui de uma serie de equipamentos coletivos
- que vio do mais pedag6gico (as classes especiais nas escolas), ao mais psiquiatrico
(hospital-dia), passando por diferentes f6rm.ulas de composil;io de medicina/psiquiatria/peclagogia/form8.l;io tecnica -, para onde sAo encaminhaclas as "criaDl;as-problema" atraves da escola ou da familia. Trata-se de uma rede eficaz de controle e
esquadrinhamento da popul8.l;io infantil. Estima-se em torno de 40% a propo~io de
crianl;as excluidas do circuito de escolaridade "normal" hoje em dia na Franl;a, parte
delas definitivamente estigmatizada e segregada,. portadora de carreira de identidade
correspondente ao estatuto de invalidez. Estamos longe do velho estilo republicano de
esquadrinhamento da infanciaa la Jules Ferry (ct. nota 1 de "As Creches e a Inicial;io").
(10) N. do Trad.: Departamentos slo unidades de divisio regional administrativa

na Franl;a.
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. (11). N.. do Trad.: Menie Gregoire, assim como Madame Solell. sio animadoras de
radIO; a.pnmerra da RTL tRadio Television Luxembourg) e a segunda da Europe 1, as
duas umcas est3.l;res de radio privadas existentes na Franl;a, pertencendo todas as outras
ao monoP6li.o estatal de radio e televisio (ORTF). Gregoire e Solei! renovaram, por volta
de 65/66, a ~lDgua~em dos programas do tipo "correio sentimental" por telefone: a primeira com a pSlcologIa, que passou a seT de dominio publico, a segunda com a astrologia.
(12) N. do Trad.: No original ~a (ct. nota 2 de "A Transferencia").
. . (!3) N. do Trad.: Sainte-Anne e 0 hospital psiquiatrico onde se faz a triagem e a
dlstnbull;ilo dos doentes mentais do Departamento do Sena. Foi at que se iniciou a
politica de "setoriz3.l;io" da psiquiatria na decada de 50 (ct. nota 4 de "As Lutas do
Desejo e a Psicanalise"). )';: uma passagem quase que obrigat6ria para os jovens psiquiatras em tim de residencia. Alem disso, foi por muitos anos a sede dos seminarios de
Lacan e de importantes discuss~s sobre psicanalise em instituil;io psiquiatrica (d. nota
1 de "A Transversalidade").
(14) N. do Trad.: Em latim no original. Nutus
expressa uma vontade, urn desejo.

e urn movimento de cab~a

que
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uma consistencia que as fac;a efetivamente passar ao ato, com uma
•
dupla condic;ao:

1) que tenham por objeto a destrui9110 das rela90es de explora9110
capitalisticas e 0 fim da divisllo da sociedade em classes, castas, ra9as,
etc.;

Pistas para uma esquizoanalise
- os oitos principios*

2) que se estabele9a em ruptura com todos os valores fundados
sobre uma certa micropolitica do l1)usculo, do falo, do poder territorializado, etc.
Eis que voltamos a questllo da esquizoanil1ise! Nllo se trata, como
podemos perceber, de uma nova receita psieo16gica ou psicossocio16-

gica, mas de uma pratica micropolitica que s6 tomara sentido em
rela~llo a um gigantesco rizoma de revolu90es moleculares, proliferando a partir de uma multidllo de devires mutantes: devir mulher,
Seria a esquizoanil1ise um novO culto a maquina? Talvez. Mas,
com certeza, nllo no quadro das rel~Oes sociais ca~i~alisticasl 0 progresso monstruoso dos maquinismos de toda especle, em todos os
campos, e que parece estar levando a especie huma~a a uma catas~ofe
ine1utave1, poderia, da mesma forma, tomar-se a via real de sua hberta9 110. Entllo continua 0 velho sonho marxista? Sim, ate ~m certo
ponto. Pois, ao inves de apreender a hist6ria como seoda essenclalme~te
lastrada por IDaquinas produtivas e economicas, ~enso, ao cont:ano ,
que sao as maquinas, todas as maquinas, que funclOnam amanerra da
hist6ria real, na medida em que ficam permanentemente abertas a~s
tra90s de singularidade e as iniciativas criadoras. Como contestar, hOle
em dia, que s6 uma revolu9110 generalizada podera nllo a~enas melhorar de maneira sensivel

0

modo de vida na Terra, mas slIDplesmente

salvar a especie humana de sua destrui9110? Tra~a-se ~e ~frontar. tanto
imensos meios materiais coercitivos quanta ffilcroscoplCOS melOS de
disciplinariz~llo dos pensamentos e dos afetos, de mj[itariza~iio das
rela9 0es humanas. Tanto faz voltar-se para? Oeste, ~ste ou SuI, a
questao continua seoda a mesma: como organlZar a socledade de autra
maneira. A repressllo continuara sendo um dado de base de toda e
qualquer organiza9110 social? Mas nada disso e inelutavel; ouu:os agenciamentos sociais outras conexOes maquinicas sao concebivels! Neste
ponto, pouco imp~rta parecer estar recitando 0 marxis~o: ~ao s~ pode

esperar nada de bom de uma volta as naturezas pnmelras. Nem
solu~llo geral nem a menor catar50 em pequena escala! Nllo 50 pode
resolver coisa alguma sem a instaurac;ao de agenciamentos altamente
diferenciados. So que deve fiear claro que as maquinas revolucionarias

que mudarllo 0 curso do mundo s6 poderllo emergir, s6 poderllo ter

devir erianc;a, devir velho, devir animal, planta, cosmos, devir invisi·
vel. .. - tantas maneiras de inventar, de "maquinar" novas sensibilidades, novas inteligencias da existencia, uma nova doc;ura.

Isto posto, se eu fosse obrigado a concluir com algumas recode bom senso, algumas regras simples para a dir09110 da

mend~Oes

an31ise do inconsciente maquinico, eu proporia os seguintes aforismas,

que, alias, poderiam ser aplicados a campos completamente diferentes,
a com09ar pelo da "grande politica":
1) "Nllo atrapalhar." Em outras palavras, deixar como esta.
Ficar bern no limite, adjacencia do devir em curso, e desaparecer

0

mais cedo possiveI. (Portanto, ficam fora de cogita9110 as curas se
arrastando durante anos, dezenas de anos, como esta na moda na psi-

canil1ise atualmente.)
2) "Quando alguma coisa acontece isto prova que alguma coisa
acontece." Tautologia fundamental para marcar, ai tambem, uma

diferen9a essencial em rela9110 a psicaniilise, da qual um dos principios
de base reza que: "quando nada acontece, isto prova que, na realidade,
alguma eoisa acontece no inconsciente". Principio que serve ao psica-

nalista para justificar sua politica do silencio e das esperas indefinidas.
Na verdade, e raro que rea/mente acontec;a a/guma coisa nos agen-

ciamentos de desejol Alias, convem guardar todo 0 relevo de tais
acontecimentos, e toda vitalidade das componentes de passagem que
sllo sua manilesta9110. Os psicanalistas gostariam que acreditassemos
que eles estllo em constante rela~llo com 0 inconsciente, que oles dispoem de uma cgnexllo privilegiada que os liga a ele, uma especie de
telefone vermelho, como 0 de Carter e Brejnevl Os despertares do
inconsciente sabem se fazer ouvir por si pr6prios. 0 desejo inconsciente, os agenciamentos que s6 se exprimem pelos sistemas dominantes de semiotizac;ao, manifestam-se por outros meios, que nao
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enganam. Eles nao tSm necessidade alguma d~ porta-yoz, de interpretes. Que mistifica~ao esta de pretender que 0 IUconSClente trabalha
em segredo, que nao se pode dispensar um c~rto tipo de dete?ve para
decifrar suas mensagens, e sobretudo a de afirmar que ele esta sempre
vivo, latente, recalcado, ate mesmo quando ele esta visivelmente adormecido, e.sgotado, morta, .e que nao haveria mais OU~? recurso senao
reconstrUlr, as vezes, partindo quase de zero. Que aliVIO um ta~to .coyarde que e encontrar alguem que te credita, apesar das aparenClas,
uma riqueza inconsciente inesgotavel, quando tudo ao teu redor a sociedade, a familia, tua pr6pria resigna~ao - parecia ter conspirado
para esvaziar-te de todo e qualquer desejo, de toda e qualquer esperan~a de mudar tua vidal Um servi~o desses nao tem pre~o e dO. para
compreender por que os psicanalistas se fazem pagar tao carol 2
3) "A melhor posi~ao para se escutar 0 inconsciente nao consiste
neeessarlamente em ficar sentado atras do diva."
4) "0 inconsciente molha os que dele se aproximam." Sabe-se
que ualguma caisa acontece" , quando 0 agenciamento esquizoanalitico
revela uma "escolha de materia"; toma-se entia impassivel ficar neutro, pois esta escolha de materia arrasta em seu curso todos aqueles que
encoDtra no caminho.
5) HAs caisas importantes Dunea acontecem onde esperarnos."
Outra formu1~ao do mesmo principio: "a porta de entrada nao coincide com a porta de saida". Ou ainda: "as materias dos componentes
que esb~am uma mudan~a nao sao geralmen~~ da mesma naturez~
que os componentes que efetuam esta mudan~a . (Exemplo: a fala Val
virar soma:tica, ou 0 somaticD, economica, ou ecologica, enquanto que
o ecol6gico vai virar fala ou acontecimentos s6cio-hist6ricos, etc., etc.)
A riqueza de um processo esquizoanalitico .v~i se medir pel~ v~ried:,~e
e pelo grau de heterogeneidade destas espeel~s de trans.fere~cla~ ~~
micas, de maneira que mais nenhuma especle de semlol?~a slgmfi:
cante, de hermenSutica universal ou de programa~ao politica podera
pretender traduzi-Ias, coloca-Ias em equivalSncia, teleguia-Ias para
finalmente extrair delas um elemento comum facilmente exploravel
pelos sistemas capitalisticos. Um significante decididamente nao representa a subjetividade esquizoanalitica por um outro significante! Enquanto os componentes nao cheguem a organizar seus pr6prios nucleos
maquinicos e seus pr6prios agenciamentos de enuncia~ao, permanecem empacados diante da pretensao dos significantes dominantes de
querer interpreta-Ios. E, em seguida, sao eles que fagocitam 0 componente significativo. E preciso repetir: isso nao e absolutamente sinonimo de um primado sistematico dos componentes nao verbais "de
antes do tempo das maquinas".
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6) Ja se esbarrou na questao da transferSncia, acho que seria
born distinguir, em quaisquer circunstancias:
as transferencias por ressonancia subjetiva, por identificac;ao
personol6gica, por eco de buraco negro;
transferSncias maquinicas (maquinas - transferencias) que
procedem aquem do significante e das pessoas globais, por
inter~Oes diagramaticas a-significantes e que produzem novos agenciamentos em vez de representar e decalcar indefinidamente antigas estratific~Oes.
7) "Nada e adquirido de uma vez por todas." Nenhuma fase,
nenhum complexQ nunea sao vencidos, nunea sao superados. Tudo
permanece sempre em suspenso, disponivel a todos os reempregos, mas
tambem a todas as degringoladas. Um buraco negro pode esconder um
outro! Nenhum objeto pode ser designado por uma identidade fixa;
nenhuma situa~a() e garantida. Tudo e uma questao de consistSncia de
agenciamento e de reagenciamento. A coloc~ao no mercado de uma
consistSncia simb6lica garantida 1000/0 ("como e que vocS passou seu
complexo de castra~ao?"), e uma opera~ao desonesta e perigosa. Sobretudo por parte de pessoas que pretendem tS-la adquirido, eles
pr6prios, no decorrer de uma analise dita didatica!
8) Oltimo, mas de fato, primeiro principio: "toda ideia de principio deve ser considerada suspeita". A elabor~ao te6rica e tanto mais
necessana e devera ser tanto mais audaciosa quanto 0 agenciamento
esquizoanalitico tomar a medida de seu carater essencialmente precarlo.

NOTAS
(1) Nio e por acaso que os diferentes fascismos Dio pararam de se dec1arar seus
adeptos.
(2) Poderiamos transpor, ;psis linens, 0 que dissemos aqui. do psicanaIista, para
o militante profissional incumbido de "fazer existir" a classe-operana-como-motor-dahistoria, mesmo quando ela estA aplastrada e desmilingilida, cUmplice da or<lem dominante como em certos basti~ do capitalismo 00, 0 que epior. quando ela praticamente
inexiste no campo, como e0 caso de inumeros paises do Terceiro Mundo.
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Fazer os fluxos passarem sob os codigos sociais que querem
canaliza-los, barra-los.
A partir das posi~Oes de desejo locais e minusculas, por em
xeque, passe a passo,

0

conjunto do sistema capitalista.

Liberar os fluxos, ir longe no artificia, eada vez mais.

Programa

Nao considerar 0 OOsejo uma superestrutura subjetiva que fica
pisca-piscando.
Fazer 0 desejo passar para 0 lado da infra-estrutura, da familia,
do ego e a pessoa para 0 lade da antiprodu~iio.
Abandonar uma abordagem do inconsciente pela neurose e a
familia, para adotar aquela, mais especifica, dos processos esquizofrenicos, das maquinas desejantes.
Renunciar a captura compulsiva de um objeto completo simb6Iico de todos os despotismos.
Desfazer-se do significante.
Deixar-se deslizar pelos caminhos das multiplicidades reais.
Parar de ficar reconciliando 0 homem e a maquina: sua rela~ao e
constitutiva do pr6prio desejo.
•
Promover uma outra 16gica, uma 16gica do desejo real, estabelecendo 0 primado da hist6ria relativamente a estrutura. Promover
uma outra an8.lise, isenta do simbolismo e da interpret~ao, e um outro
militantismo, arranjando meios para Iibertar-se por si mesmo das
significa~Oes da orOOm dominante.
Conceber agenciamentos coletivos de enunci~ao que superem 0
corte entre sujeito da enunci~ao e sujeito do enunciado.
Ao fascismo do poder opor as Iinhas de fuga ativas e positivas que
conduzem ao desejo, as maquinas de desejo e a organiz~ao do campo
social inconsciente.
Nao fugir, voce pr6prio, "pessoalmente", dar 0 fora, se mandar, mas afugentar, fazer fugir, fazer vazar, como se tura urn cano ou

e

urn abscesso.

1lI
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outra, as "especialidades" respectivas de Kafka e de Proust. Ambos se
interessaram pelas muta~oes dos componentes perceptivos, pelos fenomenos de crescimento, de deslocamento, de sobreposi~llo, de acelerac;ao, de desacelerac;ao, etc.. das coordenadas sensoriais. Mas sua

pesquisa esta centrada:

o amor de Swann
como colapso semiotico*

para Kafka. em componentes proprioceptivQs, tais como os
~a postura, do equilibrio, do tonus muscular, da tensllo artenal, etc., que provocam dilat~oes e contra~oes do tempo e do
esp~o (levando em conta a forma muito singular que ele
tinha de se "drogar" pela insonia e pela anorexia);

e, para Proust, em componentes exteroceptivQs (tango-re-

ceptor, termo-receptor, gusto-receptor e fono-receptor) e
secundariamente interoceptivQs, em particular respiratorios. 2
~em estabelecer implicitamente uma teoria dos incorporais e das

Em Busca do Tempo Perdido e urn prodigioso mapa rizomatico.
Nao se trata de psicanalisa-lo ou de esquizoanalisa-Io. Ele e, enquanto
tal, uma monografia esquizoanalitica. Proust: J~yce, Kafk~, ~e~ket
sao verdadeiros especialistas em objetos mentals hiperdeste;n~o~allZa
dos e ninguem entende disso melhor do que e!es! .I~so nllo slgmflca q~e
seja proibido repertoriar e tentar explorar clentificamente 0 matenal
que eles coletaram. Mas a separa~llo r~dical do campo Ii~erano e do
campo cientifico, que parece ser urn axlOma da cultura oCldental, tern
como efeito confundir os espiritos. Os literatos nllo se dllo conta de que
uma obra como A Busca constitui uma explor~llo cientifica, da
mesma maneira que a obra de Freud ou de Newton. E os cientistas
geralmente nllo dispoem de meios que Ihes p,:rmi~am enfrentar 0 tipo
de problematica que e abordado nel~. E, alem dlSSO, te~os que reco·
nhecer que e1es nllo estllo ligados msso. Logo farO. .m.e~o seculo, por
exemplo, que Von Weizaecker recom~nd~;a qu~ se mlc~asse 0 es~~o
sistematico das "sobreposi~oes perceptivas - hiperesteslas sensonalS,
sinestesias, sinopsias, metamorfosias, etc. Mas, pelo que conhec;o,
exceto algumas paginas que Merleau-Ponty consagrou a essas questoesl e alguns trabalhos neurologicos e fisiopatologicos sobre as intoxic~5es por alucin6genos - alias da maior se~ura -, e ~inda aos
"trabalhos" de Henri Michaux e aos dos escntores amencanos da
"beat generation" que convem 50 remeter hoje para disp?r de urn
minimo de informa~llo sobre essas questoes tllo essencla,s para a
apreensllo da diversidade dos ,:"odos de ~ubjetiva~llo ~ semiotiz~ll~. A
titulo de indica~llo, mas mUlto sumanamente, mUlto esquematicamente, apoiando-se na velha c1assifica~llo de Sherrington, na falta d~
algo melhor, se poderia "situar", por exemplo, uma em rela~llo a

,
maqumas abstratas, Proust nllo cessara de insistir no fato de que 0
"efeito musical" e, mais geralmente, 0 das obras de arte nllo depende
do !maginario, mas da realidade: " ... aquela musica me parecia algo
mals verdadelro que todos os livros conhecidos. Por instantes eu
pensava que aquilo vinha de que 0 que e sentido por nos da vida, nlIo 0
sendo sob a forma de ideias, a sua tradu~llo literaria, isto e, intelectual,
relata-a, explica-o, analisa-o, mas nao 0 recomp5e como a musica na
~ual .os sons parecem tamar a inflexao do ser, reproduzir esta ponta
mterlOr e extrema das sens~OeS que e a parte que nos da esse ine-

briamento especifico sentido de tempos em tempos e que, quando
exc1amamos: 'Que dia lindo! Que bonito sol!', nllo se dO. de todo a
conhecer do proximo, em quem 0 mesmo sol e a mesmo dia despertam
vibra~5es inteiramente diversas" (in A Prisioneira, t. V, pp. 320-321,

Globo; t. III, p. 374-375, Pleiade); A Busca esta toda focalizada na consistencia existencial de tais realidades inclassificaveis. Ora Proust as
assimila a entidades materiais, e campara a obra de urn musico como

Vinteuil com a de urn Lavoisier ou de urn Ampere (in "Urn Amor de
Swann", No Caminho de Swann, t. I, p. 290, Globo; t. I, p. 351,
Pleiade), ora ele se inc1ina em dire~llo a urn "realismo das ideias":
..... Swann considerava as motivos musicais como verdadeiras ideias
de urn outro mundo, de urna outra ordern, ideias veladas de trevas:
de~conhecidas, impenetraveis it inteligencia, mas que nem por isso

delXam de ser perfeitamente elistintas umas das outras, desiguais de
valor e significado" (in "Urn Arnor de Swann", No Caminho de Swann,

t. I, p. 288, Globo: t. I, p. 349, Pleiade). Em certos momentos, ele e
tentado a analisar a materia de expressllo da "frasezinha de Vinteuil"
e~ !e~os que evocarn 0 que serao, cinco anos rnais tarde, as oposi<;Oes

dlstintivas dos fonologistas do Circulo de Praga:' " ... ele notara que
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era ao leve afastamento das cinco notas que a compunham e ao retorno

reinava, inclusive nos meios cientificos. Seja como for, sua religiao

constante de duas dentre elas que se devia aquela impressao de retraida
e tremula d~ura ... ". Mas como se estivesse consciente dos abusos
"reducionistas" aos quais dariam lugar as interpreta90es estrutura-

baseada ao menos num ponto: nao se pode considerar a subjetividade
hu.mana como algo .de ~ndiferenciado e de vazio que seria preenchido e
amm~d? pelo extenor. Toda a sua aniilise 0 conduz 11 apreensao de
maqUlmsmos .abstratos transubjetivos e transobjetivos, dos quais nos
fornece uma ngorosa descri9ao, e, nao preciso dizer, de uma elegancia

listas que estavam por vir, ele se recompoe rapidamente e acrescenta

que "na verdade sabia que assim raciocinava, nao sobre a propria
frase, mas sobre simples valores que colocara, para comodidade da
inteligencia, no lugar da misteriosa entidade que havia vislumbrado_ .."
(in "Urn Amor de Swann", No Caminho de Swann, t. I, p. 288, Globo;
t. I, p. 349, Pleiade). Sem se remeter, na verdade, a uma teoria preferencialmente a outra, Proust constantemente da voltas em torno da
mesma dificuldade: nao pode aceitar 0 carater evanescente, 0 f/ou, 0
vago das sensa90es de que e acometido. 0 acontecimento inaugural de
sua obra, recorda-se, foi esse passeio atrelado, a Combray, durante 0
qual, pela primeira vez, ele conseguiu ir ate o/undo de sua impresSaO"4; tratava-se entao de exprimir com palavras este ualgo assim como

uma bela frase" que os deslocamentos relativos dos campaniirios de
Martinville e de Vieuxvicq continham (in "Combray", No Caminho
de Swann, t. I, p. ISS, Globo; t. I, p. 181, Pleiade). Desta realidade
"em estado nascente", ele so pode afirmar uma coisa: e1a nao advem
unicarnente de uma an3lise discursiva tal como a pade sustentar a
linguagem humana. £ a ela, ao contriirio, que devemos nos dirigir para
enriquecer a linguagem, para fecunda-Ia e engendrar uma nova discursividade em conexao direta com 0 que chama de economia do desejo.
A supress3.0 das palavras humanas - escreve Proust sempre a prop6sito da "frasezinha de Vinteuil" -Ionge de deixar ali reinar a fantasia,
como se poderia crer, a tinha eliminado: jamais a linguagem falada foi
tao inflexivelmente necessidade, jamais conheceu a tal ponto a pertiH

nencia das perguntas, a evidencia das respostas" (in "Urn Amor de

Swann", No Caminho de Swann, t. I, p. 290, Globo; t. I, p. 351,
Pleiade). E, anos apos a reda9ao de "Urn Amor de Swann", Proust
voltara, em A Pn'sioneira, a esta questao que, parece, nao havia

cessado de persegui-Io: "Aque1as frases, poderiam os musicografos
assinalar-lhes 0 parentesco, agenealogia, nas obras de outros grandes
musicos, mas so em virtude de razoes acess6rias, de semelhanc;as
exteriores, de analogias mais engenhosamente achadas pelo raciocinio

do que sentidas pela impressao direta. A que davam essas frases de
Vinteuil era diferente de qualquer outra, como se, a despeito das
conclusOes que parecem resultar da ciencia,

0

indivl:dual existisse" (in

suprema: "Mesmo quando nao pensava na frasezinha, ela existia la-

tent: em seu espirito, da mesma forma que algumas outras n090es sem

e_q~1Valente, como,as n090eS da luz, do som, do relevo, da volupia
f1s1ca, que sao as ncas posses com que se diversifica e realc;a 0 nosso
dominio interior" (in "Urn Amor de Swann", No Caminho de Swann,

t. I, p. 289, Globo; t. I, p. 350, PleJade). E quando, nas voltas de urn
paragrafo, a frasezinha de Vinteuil emite suas proprias opiniOes
(in "Urn Amor de Swann", No Caminho de Swann, t. I, p. 288, Globo;
t. I, pp. 348-349, Pleiade), substituindo, por urn instante tres interlocutores habituais dessa "regiao" da Busea - Swann 0 Narrador e 0
proprio ~ro~~t enquanto escrevedor sob sua face ~ais a-subjetiva,
ma1S a-slgmficante que, num breve instante, 0 agenciamento coletivo

e

de sua enunci~ao se revela.
N~da predispunha Swann a se apaixonar por Odette. Freqiientador ha,bltual dos s.alOes principais, para se proteger de rela90es muito
excluslvas, ele havla tornado por principio equilibrar Suas liga90es com
mulheres da alta sociedade, cortejando serventes de "carne sadia
abundanteerosada" (in "Urn Amorde Swann", No Caminho de Swann:

t. I, p. 164, Globo; t. I, p. 192, Pleiade). Que Odette tenha sido, no
momento de seu encontro, uma "semi-mundana" - 0 que ele ignorava, ou melhor, se recusava inconscientemente a saber - nao constituia, pois, em si, urn obstaculo a que ele tivesse urna simples "aven_

tura" com ela. Mas seu genero de beleza nao 0 "agradava". Foi ela
quem ficou primeiro perdidamente apaixonada - ela confessava isso
n:'~ito mais tarde ao N~rrador. Ela arranjara todos os pretextos para 0

V1s1tar ou para 0 atralr a sua casa. Alias, sem nenhum resultado
durante muito tempo! Seu primeiro sucesso consistira em faze-lo acei~

tar, ir a uma recep9ao em casa da Senhora Verdurin, sua protetora e seu
umco verdadeiro apoio no "mundo". Os salOes funcionavam entao
como os "campos de inicia9ao" das tribos da alta sociedade. Swann
chega 11 casa da Senhora Verdurin, mais ou menos como urn etnologo
estabelece urn primeiro contato com uma etnia desconhecida. As pessoas do salao Verdurin estavam, com efeito, bern abaixo de sua condi-

A Prisioneira, t. V, p. 216, Globo; t. III, pp. 255-256, Pleiade). Uma

9ao . E, no entanto, foi esse salao burgues, urn pouco vulgar e algumas

ciencia do individual, eis sobre

vezes francamente ridiculo, que Se tornou "0 conversor semiotico" e
mesmo a maquina infernal que iria subverter toda a sua existencia.6

0

que tropec;a 0 pensamento de Proust,

influenciado que era pela concep9ao cientificista da materia, que entao
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o agenciamento coletivo Verdurin pOe em a9ao dois componentes
de passagem.
uma ladainha: "frasezinha de Vinteuil";
uma constela9ao de tra90s de rostidade resultante da mistura
de dois rostos: 0 de Odette e 0 de CMora, uma figura biblica extraida de urn afresco de Botticelli.
Durante todo 0 periodo do "Amor de Swann", esses dois componentes tern urn destine mais ou menos paralelo:
ou subvertem a ordem dos outros componentes semi6ticos e
esb~am transformac;Oes "liberadoras" na vida de Swann;

au abrem espa.;o para reterritorializa<;5es obsessivas e opressivas. (Mas e principaimente essa segunda perspectiva que se
impora.)
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de Swann", No Caminho de Swann, t. I, p. 178, Globo; t. I, p. 210,
Pleiade). Mas a apari9ao de urn buraco negro, neur6tico, centrado na
rostidade de Odette fara ruir todas as suas esperan9as. Nao somente ele
nao mais dominara 0 componente de ladainha, mas perdera alem disso
o controle que tinha, ate entlIo, dos componentes rostitmos. A mu-

ta9iio maquinica, da qual a frasezinha de Vinteuil e portadora, 0 pega,
com efeito, completamente desprevenido. Ele pr6prio niio e musico e,
ainda que esteja a par das transforma90es revolucionirias que a musica
conhece em sua epoca, ele nlIo as vive verdadeiramente ude dentro".

Sua posi9iio, ate aqui, era completamente outra em rela9ao aos componentes iconicos. Ele e considerado urn dos crlticos de arte mais ouvidos

dos saloes aristocraticos; acompanha especialmente com grande competencia os primeiros desenvolvimentos da arte modema. E, de uma

periodo do I'arnor do Narrador", perfodo finito mais

forma geral, urn rosto novo nlIo conseguiria desnortea-Io por muito

longo oa economia do romance, tais componentes iraQ em sentidos
geralmente divergentes:
_ os tra90s de rostidade, depois de diferenciados e diagrama-

tempo; ele ate adotou urn procedimento bastante particular para "fixa10" ou para Ihe dar urn atrativo suplementar que consiste em associa-Io
a uma tela que ele conhece bem_ E seu modo, nos explica Proust, de
conjurar seu "remorso de ter limitado sua vida as rela90es mundanas"
(in "Urn Amor de Swann", No Caminho de Swann, t. I, p. 188, Globo;
t. I, p. 223, Pleiade). Ao fazer desse modo penetrar 0 mundo frivolo na

Durante

0

tizados ao extrema, trar:i'o, em reaC;ao, uma reterritorializa-

9iio maci9a da paixiio do Narrador por Albertina e acabariio
por perder toda a sua efidtcia;
a ladainha, por seu lado, nao cessara de sair de si mesma,
de se transversalizar, e conduzira 0 Narrador a operar uma
verdadeira e duradoura muta9iio micropolitica.
Assim, pade-se considerar que a parte do romance que

e consa-

arte, parece-Ihe que ele 0 exorciza. Entretanto, pode-se pensar que eSse

procedimento tern por finalidade igualmente precave-Io contra arrebatamentos passionais que 0 conduziriam a sair efetivamente de seu
mundo, e nao somente como explorador do saliio Verdurin ou paque-

grada a Swann esta dentro daquilo que chamo de esquizoanalise generativa (a das intera90es molares fracas, ados obJetos e das rela9 0es
estratificadas) e que 0 resto da obra constitui uma retomada esquizo-

rador de empregadinhas. "Estetizando" seus encontros, ele sempre
conseguiu "recuperar" e neutralizar todas as asperezas semi6ticas,

analitica transformacional desse prirneiro nucleo, dessa experiencia

ordem iconico. Desta vez, no entanto, seu procedimento nlIo funcionara. A que se deve isso?

passional que levou Swann a beira da loucura ("Que charme! Estou
ficando urn nevropata... !"; in "Urn Arnor de Swann", No Caminho de
Swann, t. I, p. 263, Globo; t.l, p. 317, Pleiade).
Niio poderemos apreender a natureza do "desfecho" do Tempo
Redescoberto, isto e, do desencadearnento da Busca enquanto processo

analitico do inconsciente maquinico, seniio apos haver seguido ao longo
de toda a obra 0 movimento da altemancia entre os componentes de
ladainha e os componentes de rostidade. A "frasezinha de Vinteuil"
aparece anteriormente no complexo Odette-Cetora. Ela cristaliza 0
novo agenciamento em estado puro, antes de qualquer encarna9 iio
rostitaria, quando Swann, alguns rneses antes de encontrar Ode~e,

ouve pela primeira vez a musica de Vinteuil. Sua paixao a primerra
vista por essa sequencia musical desterritorializada permite a Swann

esperar a "possibilidade de urn certo rejuvenescimento" 7 (in "Urn Amor

todos os indicios maquinicos, as linhas de fuga e as cargas de desejo de
Qual e a origem desta potencia devastadora do rosto de Odette?
a constela9ao de tra90s de rostidade que a
habita tenha a capacidade de desencadear urn tal colapso semiotico?
Sera que niio se trata, da parte de Swann, de uma "identifica9iio

o que e que faz com que

regressiva" a urn personagem materno? Da conseqiiencia de uma
carencia, nele, de urn p6lo simb6lico paterno que 0 proibiria de "assu~
mir" convenientemente sua "castra~ao"? Bastaria abandonar-se, por
urn s6 instante, as fantasias psicanaliticas habituais, 'para reconstituir

uma psicogenese tranqiiilizadora. Afinal de contas, esta Cetora, cujo
rosto se superpOe ao de Odette, niio fora dada a Moises por seu pai, 0
sacerdote Jetro, como penhor de seu retorno ao Deus de Abraiio? E
este afresco da Capela Sixtina niio foi concebido como urn contraponto
entre a vida de Jesus e a vida de Moises? Isso nao nos indicaria que
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estamos aqui num duplo registro: 0 de uma fixa,lio arcaica de Swann
num equivalente imaginario da ma mae-puta-filha incestuosa, e 0 de
uma inscri,lio cristli essencialmente simb6lica de uma falta originaria
da fun,lio paterna? Alias, nlio e em conseqii€ncia de seu casamento
com Odette, e de uma sublima.,lio de sua paixlio incestuosa, que, na
ocasilio do caso Dreyfus, Swann conseguira nlteriormente assumir sua
condi,lio judaica? Para que se interrogar, a partir disso, sobre a
singularidade desse rosto, a materia de expresslio dessa frase musical, 0
agenciamento desse sallio, as circunstancias dessa converslio politica? ... Com um pouco de autoridade e muito blefe, poder-se-a sempre
fazer entrar a for,a todos esses detalhes no quadro das interpreta.,1ies
psicanaliticas tradicionais. Por que recolocar em questlio esse tipo de
explica,1ies que, hoje em dia, nlio parece mais ser problema para
ninguem? Nlio pretendo certamente substituir um crivo de leitura por
outro, que garantiria a "boa resposta". E 0 pr6prio principio da
interpreta.,lio que pretendo contestar. A analise do inconsciente deveria
seguir - com seus riscos e perigos - todas as Iinhas do rizoma que
constituem um agenciamento, sejam quais forem as materias de expressio de seus componentes e os efeitos de buraco negro que eles
desencadeiam, sejam quais forem as rupturas ou as rea.,1ies em cadeia
que um tal processo pode implicar... Ela nlio dira, por exemplo, no
caso de Swann, que a identifica,lio nlio e nadal Mas a considerara
simplesmente como um procedimento particular funcionando no quadro de agenciamentos particulares e a partir de componentes e de
materias de expresslio particulares. 8 Considerada isoladamente, ela
nlio apresenta interesse a1gum; ela nlio conseguiria dar lugar a nenhuma interpret~ao a priori, ou remeter a nenburn "materna" ou a
nenhuma "imago" universal. A esquizoanAiise se colocara uma questlio totalmente diferente: por exemplo, sera que tal comportamento, tal
babito, tal ritual, e chamado a ter um papel diagramatico? Sera que e
concebivel apoiar-se nele para transformar um agenciamento? E como
sabe-Io, senlio por uma compila,lio sistematica dos tra,os de singularidade, por uma paciente explora.,lio nlio somente das "estradas asfaltadas" mas tambem de todos os atalhos, de todos os caminhos intransitaveis, e ate mesmo daquilo que parece ser um beco sem saida?
Os principios gerais nlio nos serlio de ajuda a1guma quando se trata de
deterroinar se tal componente de passagem podera ou nlio continuar a
funcionar fora de um campo pragmatico dado. Devemos nos interrogar, por exemplo, sobre 0 fato de que a tecnica de identifica.,lio rostoretrato, tlia importante no arnOT de Swann, nao mais se encontra, nos
amores do Narrador, enquanto que, em compensac;ao, a frasezinha de
Vinteuil, ap6s um longo eclipse, tera um lugar essencial, desempe-
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nhando ate um papel decisivo na "resolu,lio" do romance. Constataremos que e~s.:' .diferen,a nlio se deve a qualidades intrinsecas do
componente leameD ou do componente de ladainha, mas unicamente

ao. fat? de que e~te ultimo e 0 unico que consegue fazer "proliferar" a
maQ.U1na d~ escnt~. A musica nao tera. sido, aqui, urn Hquebra.galho"
sublimat6no, abnndo uma via de deriva,lio simb6lica da libido mas
uma ferramenta essencial ao lan,amento de uma maquina que c;talisa
novos ~o~p~nentes semi6ticos, Iiberando novas potencialidades de
destemtonallZa.,lio e acarretando, em compensa,lio, crlspa.,iies do
ego, fazen?o ap",:ecer forroa.,iies patol6gicas que se inserem como
~ue pOT 51 propnas no seio de certas "inercias" sociol6gicas da
epoca.
• Nlio deveremos tampouco perder de vista que a frasezinha jamais
sera compl~t:unente i~€ntica a si pr6pria, que nem sempre ela levara a
rnesma pohtica no sew dos diversos agenciamentos em que a eneontraremos, e que; de urn campo a Dutro, sera levada a por em primeiro

pla~o e ~xp!orar a~pectos diferentes de suas materias de expresslio.
Sera, pOlS, 1m~0~slvel que !he seja assinalada uma unica qualidade
essencIal, ~ma umca func;:ao estrutural, como sera quase sempre 0 caso
- mas .umcamente por raz1ies contingentes - do componente iconico
de r.ostidade.. E.t?do um registro de tra,os maquinicos, de signosparticu!as a-sl~mflcantes que sera aqui discernibilizado, posto em a.,lio
a m~~c.. das dife~e,:,;es .consist€ncias de campo e dos diferentes modos
semlO~~os de efl':l~ncla dos agenciamentos de enuncia,lio. Indicio

maqulnlCO a~slgniflcante quando do "pressentimento" de urn novo

am~r, no ano !,r.ecede~te ~o encontro de Odette, a frasezinha se tornar~ .u,:"a especle de l1Idlcativo eto/6gico' da entrada de Swann no

temtono dos Verdurin. Reduzida ao estado de lenga-Ienga obsessiva
de ponto de amarra de um buraco negro em forroa,lio, isto e, de pont~
de en.golf~mento tanto de tudo aquilo que faz 0 sentido da vida como
das slgmflca.,1ies mais ordinArias, ela se anunciara igualmente como 0
canto do cisne da paixlio de Swann por Odette, contrlbuira mesmo
para esclarecer certos aspectos neur6ticos dela sem se transformar por
ISSO, em um componente de passagem diagramatico que esbo.,aria uma
radlc~ renova.,lio de sua exist€ncia. Swann, com efeito, jamais se recuperar~ c0n:'p.l~tamente dessa crise amorosa. Alguma coisa nele perroanecera deflmtivamente rompida. 0 Narrador e 0 barlio Charlus confrontados P?r ~ua vez com 0 mesmo tipo de buraco negro pas;ional,

com 0 mes~~ ~p~ de n~u~ose de chime, terao, eles tambem, que enfren-

tar pr?vas Imclaticas slmilares (comportando igualmente a intruslio em
sua Vida d~ um componente musical hiperdesterritorializado) Mas
.
eles se engajarlio em vias radicalmente opostas.
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o barao Charlus se afundara ate a completa decadencia em sua
paixao ciumenta por UM MUSICO, enquanto 0 Narrador utilizara seu
amor e seu conhecimento DA MUSICA para desmontar urn mecanismo passional contra 0 qual ele se rebela e operar em si mesmo urna
profunda revolUl'ao que !he permitira consagrar-se de corpo e alma "sua obra. Tal como urn her6i hibrido do mundo grego e do Antigo
Testamento, 0 Narrador s6 podera acabar com os obstaeulos que
barram seu caminho com a condi9ao de ele proprio conduzir ao sacri[icio as pessoas que Ihe SliD mais caras: sua avo, sua mae, Albertina.
Para aceder a urn certo tipo de devir feminino, que constitui 0 motor
essencial de sua cri~ao, sera preciso destruir tudo 0 que 0 ligava ao
mundo das mulheres. A dupla morte de Odette - com aquilo que
contem de artificio - nao poderia, a meu ver, ser explicada diferentemente. No final das contas, a chave do enigma passional do agenciamento Swann-Charlus-Narrador nao tern nada a ver com 0 drama de
Edipo, relaciona-se antes com uma descoberta surpreendente relativa
ao destino de Orfeu, pois foi ele e mais ninguem quem precipitou Euridice aos Infernos e ele s6 usa seus poderes musicais para faze-Ia
ressuscitar a fim de ter oportunidade de renovar seu sacrificio, manifestando assim abertamente-que ele acabou mesmo com aquela especie
de paixao que 0 paralisou por tanto tempo.lO
Proponho-me a estudar presentemente os diferentes agenciamentos de enunci~ao da "frasezinha" que balizam a Busca." Descreverei sumariamente as circunstancias, 0 contexto que os caracterizam, e tambem as diversas materias de expressao que eles poem em
a9ao. A prop6sito de cada urn deles, tentarei destacar a resultante
micropolitica que me parece mais significativa. (Existe, por exemplo,
urn componente dominante, urn componente de passagem, urna abertura rizomatica, urn efeito de arborescencia, de buraco negro, etc.)12

NOTAS
(1) Merleau-Ponty, Phenomenologie dela Perception, Gallimard. pp. 263-274.
(N. do Trad.: Em portugues. Fenomenologia do Percepfao, Livrarla Freitas Bastos,
1971.)

(2) "Como diante daquela xicara de cha, as sensacOes de lu%, de rumores claros,
de ruidosas cores que Vinteuil nos enviava do mundo em que compunha, faziam passear
em minha imagin~Ao com iosistencia, mas com demasiada rapidez para que ela pudesse
apreendS-la, algoma coisa que eu poderia comparar A seda olorosa de um gennio.
Somente, ao passo que, na lembran.;a, esse vago pode ser, se oAo aprofundado, ao menos
tornado mais precise gr~as a uma sin~Ao de circunstancias, que explicam por que
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urn certo sabor pade lembrar-nos sens~~s lu .
por Vinteuil, viessem nio de uma lembran a mmosas, c?mo as sen~~s vagas dadas
narios de Martinville) sen"
"
h ' ; ,mas de uma ImpressAo (como a dos campad
•
,
a PreclSO ac at para afragrfi . d
uma explic~io material, mas 0 equivalente rofund nCla e geramo e s?a rnusica ~io
f
(de que suas obras pareciam os fragmentos ~sconju~ta~ esta tesconhecuia e colonda
turas), modo segundo 0 qual ele '0 . , .
os, ~s asc~ de escarlates fraUVla e proJetava fora de Sl 0 uDiverso" in A Pri .
. t
:~'':rigi°n~~ ~~~~3;I~ deEm Busca do Tempo Perdido, Marcel Proust, Globo, RJ, 1;:~
Pleiade, Gallimard). '~r ::~~d~ ;a~e~~he duo Temps Per~u, Bibliotheque de la
apenas 0 tomo e a pagina das su '~acitadas . as Clt~~~ ultenores, rnencionaremos
geral, a tradu.;Ao brasileira citala foi inte;~~~:t~~:;~l~~ ~~a~cesa. De urn modo
.
Z l . omente em alguns
trechos optamos por outras solu;;~s de tra
citacres sAo de Guattari,.
du.;Ao. Os gnfos que aparecem no interior das
A.

nos me~~o;~~~~t
guistica Gera/.

:~m~ou a red~Ao de Em Busca do

Tempo Perdido mais ou menos
que F. de Saussure, em Genebra, dava seu celebre Curso de Lin-

(4) 0 que nestes ensaios tento exprimir pelo verbo: semiotizar.
(5) 0 campo aberto pela musica nio se reduz a urn teclad d
Os ;an~::~r~;tt::

~m teclado inc?mensuravel, ainda quase todo desconhecido.

~:~:

r:~~ ;s,::o~~~~:~~:t: i:~evr::~aame '~~~~~~eza, que variedade Deulta, sem 0 saber"dora de n?ssa alma, que considerarnos
como vazio e nada" (in "Urn Arnor d S
Globo; t. I, p. 350, Pleiade).
e wann, No Cammho de Swann, t. I, p. 288,
. A ~6) Proust descreveu notavelmente 0 carater de agenciamento coleti de
os sal~s mundanos, em particular em Sodoma e Gam
. ..
vo
enunsalOes podem ser pintados numa imobilidade tit'
orra. ... nem mesmo os
estudo dos caracteres os quais tambe d
!es Ica que ate agora pode convir ao
mento quase hist6ric~" (in Sodo
~ ever 0 ser como que arrastados num moviPIeiade). Em outro lugar, ele os :~;arao::,,~a~r~a~~~~' v~~~.' .~o~o; t. II, p. 742,
presen.;a de Odette dava aquela Casa uma coisa q f Ita
. d a a Swann, (... ), a
era recebido: uma especie de a are/ho
..
ue a va em to as as ou tras em que
todas as pa;as e lhe trazia ao c';;'~ao c::;:;~t~~,e~~i~~~.~(;~s~Jue~e ramificava p~r
No Cammho de Swann, t. I, p. 191, Globo; t. I, p. 226, PIeiade).
m mor de Swann,
Cl~ 0

.
(!) ..... a plenidade de impressres que fruia desde 19u
tlvesse vmdo antes com 0 arnor da m"
h
a rn tempo, embora lhe
pintura "Un "Urn A d S
u~~ca, ouvesse tarnbem enriquecido seu gosto pela
I
...
mor e wann, No Caminho de Swann t I p 189 Gl b
~·ba'te~~s;.2l::~~~). Es~e revigoramento ganho pela pintura s~ra' d~ c~rta dur~!~~
terizara su~ paix!o p~;~~~~sso de buraco negro de desabarnento semi6tico que carac-

.

(8) A analise diferencial das obras de Kafka e de Proust
.
conduziria pr~vavelmente a desvendar urn funcioname~~~ ::u:t~g~~:r:~::
u~ e noutro, das matenas de expressiio ic3nicas (por exemplo em Kafka e
.
'
~~:d~~).que se refere a uma ioto e, em Proust, e mais uma f~to que se ;efe:a~ ~:

~ormente
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(9) Desenvolvendo-se. no essencial, no prolongamento da etologia animal, a
etologia human8 se ligou. ate 0 presente, sobretudo ao estudo dos componentes mais
visiveis, mais territorializados dos comportamentos humanos. Mas uma inverslo dessa
rel~io

de dependSncia oio e inconcebivel e todas as esperan~as slo pennitidas quando

urn et61ogo como W. H. Thorpe vern declarar. a esse respeito, que algumas caracteristieas tAo fundamentais do comportamento humano quanta a lioguagem articulada, 0
manejo dos conceitos de numerD, 0 uso de simbolos. apreci~oes e mesmo cri~Oes

Fala~iio em torno de velhas

artisticas, nio estlo absolutamente ausentes do Mundo animal. W. H. Thorpe, Learning
and Instinct in Animals. Methuen aodeo., London, 1969, p. 469.
(0), A questlo da morte do ohjeto amado se colocad. de forma inteiramente
diferente para 0 Narrador e para 0 baria Charlus. Este ultimo tinha previsto realmente
assassinar Morel (in "0 Tempo Redescoberto", t. VII, pp. 74-75, Globo; t. III, pp. 80480S, Pleiade), enquanto que os "assassinatos" de que 0 Narrador se acusa revelam
somente 0 encadeamento de circunstancias que ele n30 conseguiu ou nio quis desviar.
" ... me parecia que, por causa de minha temura unicamente egoista, eu havia deixado
Albertina morrer, como havia assassinado minha av6" (in "A Fugitiva", t. VI, pp.
61·6S, 0 trecho p. 65, Globo: t. III, pp. 496·501,0 trecho p. SOl, Pleiade). A morte de
Albertina n30 procede de uma "pulslo criminal" do Narrador como 0 que sugere
Charlus quando manifesta uma inte~io mortifera em rel~lo a Morel: ela conceme
menos aos PERSONAGENS do que ao PROCESSO criativo do romance, ela e chamada
pela perspectiva de uma renov~lo radical etas situ~~s e dos agenciarnentos de enun·
c~io.

(11) N. do Trad.: Este trabalho do autor encontra·se nos outros ensaios de
L '[nconscient Machinique que com esse formam a unidade "Les RitoumeUes du Temps

Perdu" (liAs Ladainhas do Tempo Perdido").
(12) NAo farei, nesse ensaio, nenhuma referencia expllcita ao livro de Gilles De·
leuze, Proust et Les Origines (PUF), ainda que me tenha constantemente inspirado nele.
No entanto teria sido necessluio que en 0 citasse em cada piginal NAo fiz tampouco
referencia ao livro de Georges Matore e Irene Mea, Mwique et Structure Romanesque
dans la Recherche du Temps Perdu (Ed. Klincksieck), nio tendo tornado conhecimento
dele senio depois de ter realizado minha pr6pria pesquisa sobre a "frasezinha de VinteuU". Eo lamentAvel que os autores desta obra extremamente cuidada e documentada,
par nio terem sabido resistir As mais escolares interpre~l')es psicana11ticas, nlo nos
proponham senlo explic~oes reducionistas do papel da musica em A Busca, que se
limitaria, segundo eles, seja a urns fu~lo sublimat6ria das pulsl')es obsessivas ou perversas de Proust, seja a uma simples ilustr~io de seu pensamento.

estruturas e novos sistemas*

Partamos de duas defini90es:

.

~) A defini9iio de estrutura dada por Levi-Strauss:
. .. para rnerecer 0 nome de estrutura, OS modelos devem, exclu-

slvamente, satisfazer quatro condi90es.
"Em primeiro lugar, uma estrutura oferece urn carater de sistema. Ela consiste em elementos tais que uma modific3.l'iio qualquer de
urn de,l~s acarreta uma modific3.l'iio de todos os outros.
Em segundo lugar, todo modelo pertence a urn grupo de transfo~~Oes, cada uma das quais corresponde a urn modelo da mesma
familia, de modo que 0 conjunto dessas transforma90es constitui urn
grupo de modelos.
"Em terceiro lugar, as propriedades acima indicadas permitem
prever de que modo reagira 0 modelo, em caso de modifica9iio de urn
de seus elementos.
. "Enfim, 0 modelo deve ser construido de tal modo que 0 seu
funclOnamento possa explicar todos os fatos observados. "I
2) A defini9iio de sistema dada por Gilles Ladriere:
. . HU~ sistema e urn objeto complexo, formado de componentes
dlstintos hgados entre si por urn certo numero de rel3.l'0es. Os componentes siio consider~dos com? subsistemas, 0 que siguifica que entram
na mesma categona de entidades que os conjuntos aos quais pertencem. Urn subsistema pode por sua vez ser decomposto em subsistemas de. ordem.inferior ou ser tr~tado (pelo menos provisoriamente)

com? ':lm sistema mdecomponivel, isto e, como urn sistema reduzido a
urn umco elernento.
.
"A i~eia essencial e que 0 sistema possui urn grau de comple-

xldade malOr que suas partes, ou melhor, possui propriedades irredu-
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tiveis as de seus componentes. Esta irredutibilidade deve ser atribuida
a presen9a de rela90es que unem os componentes. Poderemos falar,
nesse caso, de rela~Oes definidoras."2
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Mesmo considerando a evolu~ao dos costumes e das modas nesse
campo, creio que se pode considerar que a abordagem sistemica atual
apresenta-se como men~s '1possessiva" que a abordagem estrutural,

Urn fato social, na medida em que se submetesse as exigencias

em yoga nos anos 60. E verdade que nenhum estruturalista nunca

estruturais levi-straussianas, s6 teria que "ficar bern comportadinho".
Quero dizer que sua consistencia devera se aproximar mais da de urn

pensou .em respei!ar as exigencias d~ defini~ao levi-straussiana e que

fenomeno homeostatico inanimado - por exemplo, urn estado de
equilibrio termodinamico - do que da de uma realidade viva, capaz de
inova90es e mut~Oes. Uma estrutura desse tipo se comporta, em
rel~ao ao seu objeto, como urn corpo axiomatico em rel~ao ao seu
universo matematico. Nao se contenta em exigir - 0 que seria 0 minimo
- que suas partes permane9am interdependentes do todo; pretende
reger a totalidade de seu campo de realidade como urn desposta que
determinaria previamente os fatos e gestos de seus suditos, que programaria as conseqiiencias de todos as acontecimentos que poderiam vir a
ocorrer, de todos as encontros que poderiam se dar. Compacta-se. em
surna, como 0 sujeito sobrecodificador, 0 superego, 0 supersujeito do
conjunto material e semi6tico ao qual ela se apliea. Mas urn supersujeito mecanicista, enrijecido, morto, OU, se quiserem, urn supersujeito

damorte.
Urn sistema, embora requerendo uma consistencia rigorosa-

mente formalizave1 das inter~Oes que 0 constituem, parece ter exigencias menos despoticas que uma estrutura desse tipo. Ele nao implica
em uma abrangencia totalitaria das singularidades recolhidas em seu
curso e se contenta com urn minima de garantia de existencia das

correspondencias que ele estabelece entre 0 objeto estudado e ele
proprio. Urn sistema nao rege 0 conjunto do territorio ao qual se aplica;
nao so tolera as singularidades que encontra, mas pode ate ser influen-

todos tinham mals ou menos enfatizado 0 carater de abertura das
estruturas. que estud~vam. Pouco importam agora as escaramu9as
entre.seguldor~s d.as.dlVe.rsas escolas. Digamos apenas que pode parecer comodo hOJe dlstingulr uma abordagem estruturalisla mais globalizante de uma abordagem sistemica mais prospectiva, mais aberta para
a mudan9a. Essa questao da centraliza9ao da estrutura em uma chave

oper~t6ria, em urn supersujeito que supostamente garante sua homo-

geneldade, pode nos orientar no sentido de tentar distinguir melhor as
va.ntagens e os inconvenientes das formulas presentes e de nos enca-

mmhar para 1!ma o~tra dire9ao:. a do~ agenciamentos. 0 supersujeito
estrutur:U.esta enqUlsta~o no selO do 'grupo de modelos" ao qual se
refere LevI-Strauss. Ele e que confere a unidade totalizante 0 carater
d.e grul?,0 ~o~ di!erentes sistemas de modelizal'ao. Por sua vez: a "subjevldade slstemlca parece desenvolver-se de modo mais linear. Os subsiste?1as , os sistemas ~ os supersistemas podem come9ar a proliferar a
p.artir das rnesrnas ralZes -

contanto que respeitern as clausulas ja

cltadas de relal'Oes definidoras (0 que, alias, parece colocar urn serio
problema).
Ao enquistamento do supersujeito corresponde 0 carater de
reversibilidade inerente aos modos de temporalizal'ao das rel~Oes
estruturais. Dentro do campo relativamente fechado da estrutura os
com~onentes VaG e vern, nao param de voltar aos seus estados iniciais.
Os sistemas que IIya Prigogine e fsabelle Stengers nos descrevem

ciado por elas. Alem do mais, pode ficar fora desse territorio, comporlando-se diante dele segundo urn modelo do tipo "esquema diretor".

podern, a~ contra~o, desenvolver-se segundo modos de temporaliz~a~

Levantar intera~oes sistemicas, por exemplo, na

de automo-

onde surgirao novos estados sisternicos, modificando profundamente as

veis da cidade de Paris, nao implica que se pretenda chegar a uma
descri9ao estrutural exaustiva. Modificar urn subsistema pode levar a

leis dos estados anteriores. 3
Parece ~ue, de. urn modelo para 0 outro, ganbamos uma condil'ao
melhor das smgulandades, que parecem conservar urn direito a exis-

uma

mudan~a

circula~ao

de sistema e, aos poucos, arrastar este ultimo para urn

mterna e Irreverslvel. Engajam-se, entao, em "zonas de escolha" de

desvio evolutivo. Por outro lado, nenhuma modific~ao em uma de
suas subestruturas poderia provocar urn tal processo dentro de uma
estrutura. Ou ela se adapta localmente a mudan9a, ou ela se rompe. Na
melhor das hipoteses, ela podera se engajar, entre esses dois extremos,

agenclamentos de enUnCla~aO?

numa morfogenese que se refira a metaestruturas que the sejam
homeomorfas. Certamente nao se troca de sistema como de camisa, e 0
interesse das teorias sistemicas reside precisamente no fato de se pro-

supersujeito a instancia que mantern juntos os corn~onentes de urna
~strutura, qu~ ga.r~nte a consistencia de seu rnetabolismo interno, que

porem a formalizar as condi90es de tais mudan9as.

tencia, uma legitimidade e rnesmo certos "graus de liberdade" na

teo~~ dos sistemas. lI:f~s. sera que com isso ultrapassamos uma etapa
declSl~a que nos permltn:!a a1canl'ar verdadeiros motores subjetivos dos

Foi por convenl'ao, e tambem por provoca9ao que chamei de

mstaura sua mdlVldua9ao, que regula suas inter~Oes externas. Foi
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tambem para tentar acompanhar 0 que acontecera com essa problematica, quando for transferida para 0 campo dos sistemas e depois para 0
dos agenciamentos de enunci"-l'ao. A hip6te5O subjacente a essa extrapola~ao

e que, se existe urn sujeito em algum Ingar, na "chegada",

do

lado do mundo real, e preciso que ele exista em toda parte, de outras
formas, pelo menos potencialmente. Algo como uma proto-subjetividade. Pouco importa que nome \he daremos, contauto que nos permita
diferenciar uma subjetividade sistemica do sujeito da estrutura. Longe
dos estados de equiUbrio,as uchaves" sistemicas se modificam, entram

em efervescencia.
Nao se trata mais de uma unica chave-sujeito da estrutura, mas
de uma serie evolutiva de chaves, me\hor dizendo, de um processo de
subjetiva~ao. Trata-se de destacar 0 fato de que a escalada das rela~oes
definidoras entre os subconjuntos e os conjuntos sistemicos nao leva a

urn jogo, do tipo "mecanico", vista que seu ponto de chegada DaD e
necessariamente identico a uma "soma" dos sistemas constitutivos e
que urn enriquecimento dos ultimos e passivel no decorrer da agrega~ao.

Os estruturalistas tiveram 0 merito de colocar a questao do
sujeito, sem contudo resolve-Ia. Os sistematas terao talvez 0 merito de
renovar a questao do tempo e dos modos internos de temporaliza~llo.
Mas fica em suspenso a questao da hist6ria em seus aspectos mais
radicais de inova~ao e de criatividade.
o tempo irreversivel do sistema nao e ainda 0 tempo da hist6ria.
A irreversibilidade intra-sistemica fica fora do verdadeiro nucleo do
agenciamento que abriga

0

que eu denominaria seu "capital de pos-

sivel".· 0 calculo sistemico e concebido de modo a permitir a previsao
do retorno ao estado inicial do possivel, a reconstitui~ao dos dados do
sistema de partida. Mas e claro que a hist6ria nao 50 presta nunca a
este tipo de formaliza~ao. Nao podemos conceber, por exemplo, a
recomposi~ao das condi~Oes que engendraram a Revolu~ao Francesa
ou a Revolu~ao de Outubro, a nao ser num romance ou no cinema.
o "sistema" da hist6ria real escapa radicalmente de qualquer tentativa
desta natureza.
Uma teoria dos agenciamentos (agenciamentos "maquinicos"
ej ou agenciamentos de enuncia~ao) partira de um outro enfoque. Nem
sujeito transcendente estrutural, nem processo formal de subjetiva~ao
sistemica, 0 Dueleo "maquinico" do agenciamento opera.uma eoncate-
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ao nivel do tempo, da experimenta~aoe dos calculos relativos a ambos
A ~is!6~a nao repete n~nca duas vezes os mesmos cAIculos. Tal seria ~
pnnClplO dos mapas dlagrama:ticos da esquizoan3lise. Nunca aparece
du~s vezes 0 mesmo complexo; de modo que seria absurdo pretender

deslguar qualquer um deles com um nome generico ("f:dipo" "Castr"-l'ao", etc.). A realidade s6 tinha que "ficar bem comport;dinha"
de?tro de uma axiomAtica estrutural; a mudan~a sistemica permanecia
pre-programada dentro de uma certa ordem probabilistica.
"
De mo~o diferent<:, a realida~e e. 0 tempo do agenciamento
prendem-se ao aconteclmento. A hist6na agencia sem retorno possivel a~ ~uas cria~Oes •.suas criaturas e seus modos de temporaliza~ao
especlflc.os. Os agenclam~mtos hist6ricos nao originam a individua~ao,
a corp~~"-I'ao de seus obJetos a partir de um sujeito ou de um processo
de sU~Jetiva~ao: ela os encontra ou nao os encontra em suas trajet6rias
q~e tem de particular 0 fato de resistirem a qualquer programa~ao ~
so se prestarem a um trabalho de cartografia.
Um agenciamento pode cair dentro da reversibilidade estrutural
~u do ~elecomando do possivel sistemico. Sera apenas um caso de
figura, merente ao seu pr6prio capital de possivel, de modos particulares de marcar 0 tempo, como tempo suspenso, como ladainhas que
nao afetara? sua irreversibilidade fundamental. 0 tempo da hi~t6ria
n~o e nem mtemo, nem universal, e 0 tempo da "interven~ao" dos
dlferentes modos de temporaliz"-l'ao, e 0 tempo no estado nascente 0

tempo "maquinico" da diferencia~ao entre urn dentro e um fora, entre
urn estrato e urn processo.

C!s estruturalistas e os sistematas desenvolveram toda especie de

~rocedlmentos para afin~r a anillise do "deja Ja". Sua contribui~ao nao

e.absolutamente despre7Jvei e a fecundidade de suas pesquisas nao Se
dlscute. Ma~ nao se pode esperar que suas previsOes sejam mais que
simples proJe~Oes do "deja la" no futuro. Nenhum deles esta em

condic;Oes de "calcular" 0 novo, a mut3J;ao, a revoI1J~ao, ou entao
trata-~e de ~alsas muta~Oes, falsas revolu~Oes, redundancias do passado

(ou, plOr amda, uma politica dissimulada de defesa do conforme do
no~m~tivo). ~m agenciamento coletivo, na medida em que tr"-l'a'seu
propno cammho atraves das estruturas e dos sistemas nao e nem
estrutural nem sistemico. 0 que nao significa que alg,.ns de seus
a~pectos na? p~ssam ser estudados sob tais perspectivas. As maquinas
Vivas, as. maqumas que gerem uma parte de seu pr6prio destino e do

na~ao

Seu amblente, deve ser reconhecida a capacidade de criar verdadei-

atras". Irreversivel, seu processo aqui

ramente algo de novo, isto e, algo que nao esteja inscrito nem no
~und~ d:s formas ideais, nem no da repeti~ao estrutural ou da pre-

direta dos fluxos, dos c6digos, das realidades materiais, dos
modos de represent"-l'ao, sem que jamais Ihe seja possivel "voltar

e irreversivel simultaneamente

Vlsao slstemlca.
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Mas qual poderia ser a natureza desse outro posslvel que seria
entao capaz de se desgarrar do "dejll Ill"? 0 que pode haver de novo a
partir do momento em que estamos lidando com energia, materia,
constantes universais... Eu ficaria tentado a abordar esta questao
recorrendo ao mesmo tipo de principia que me conduzia antes a fazer a

hipotese de uma proto-subjetividade cosmica. Se deve haver historia na
chegada... e porque ja havia no principio, por toda parte. A historia do
cosmos, como a do mundo humane -

mas segundo oulras tempos,

outras ladainhas - e a de uma deriva, uma desterritorializa9ao multiforme que se agarra a encontros singulares, que estratifica, estabiliza

casos de especies. Assim, a postula9ao de leis etemas para esta historia
do cosmos me parece apresentar os mesmos inconvenientes que para a
hist6ria humana. Urn "deslizamento" infinitamente retroativo e pros-

pectivo das leis da natureza nos precipitaria em urn sistema de limite
absoluto da criatividade potencial dos tempos e dos estados que !hes
cabe ordenar, em dire9ao a urn aquem e urn alem intransponiveis do
campo da "inov~ao" c6smica, a urn apocalipse de recuperal';3.o geral,
a partir do qual tudo poderia ser repensado, recalculado, refeito.
Semelhante ideia de uma parada da desterritorializa9ao nao pode ser
sustentada. No tempo zero ou no tempo terminal, todas as cpordenadas

163 .

t~m.ente impro,va:el, infinitamente afastado de qualquer zona de equi.
hbno probabl1istico, em resumo, sem existencia passive!. Este deus de

pura especula9a~, sem rela9ao com 0 que quer que haja de tanglvel, e,

no ~ndo, 0 conJunto das singularidades, na medida em que urn tal
conJunto impassivel por essencia, sua existencia escapando por tadas

e

os lados a uma velocidade infinita. Entao, depois da teoria dos subconjuntos vagos, ados conjuntos impossiveis...)
Em resumo, a estrutura expu/sa as singularidades. e, por isso

mesmo, expulsa a historia. A proposito, urn psicanalista estrutural nao
poderia ser mais malandro que 0 born deus! As singularidades que
t~~nsltam pelas palavras, pelos signos DaD verbais, pelos sintomas
fislCos de seu paciente nao Ihe servem para nada: para ele s6 resta a
estrutura da mensagem que ele batizara complexo disto ou daquilo e
q~e nao. podera senao escapar as contingencias hist6ricas. Em princi-

plo,

0

SIstema nao expulsa as singularidades. ele as extrai, para ex-

plora:laspara seus p.roprios fins. Desta extra9ao resulta uma perda de
substancla do agenclamento, urn deslastro dos tra90S de heterogenei-

~ade que especificam suas singularidades. 0 acontecimento, os tra~os
~lI:~lares, que p~a os estruturalistas eram apenas artefatos, residuos,

lmm1gos da alegrla de estruturar, tornaram-se para os sistematas pon-

houvesse mais

tos de declina~ao de urn possivel "em conserva". catalisadores de

nada para contar, apareceria retroativamente a precariedade de todo e
qualquer cillculo. Iustamente pelo fato de 0 "dejll Ill" ser solidamente
calculavel e que 0 futuro esta cheio de potencialidades imprevisiveis.
A legitimidade das leis so diz respeito ao passado desse "dejll Ill" e a
urn futuro calcado nesse passado, urn futuro probabilistico, urn futuro
livre de toda improbabilidade maior, em outras palavras, de todo
acontecimento singular. Assim, e a propria ideia de recapitula9ao sistemica do "dejll Ill" que e contrma ao tempo da historia. Resta 0 recurso
de se entregar a uma instan.cia transcendente. Mas, supondo que urn
deus das estruturas e dos sistemas urn dia tivesse a ideia - tao absurda
- de vir 11 existencia, podemos admitir que ele certamente seria
incapaz de assumir a parada dos tempos implicada:
1) pela reversibilidade estrutural;
2) pela excessivamente relativa irreversibilidade sistemica.

"zonas de escolha relativas". Da perspectiva dos agenciamentos
"maquinicos" , as singularidades podem igualmente ser levadas a essas

espacio-temporais cairiam por terra. Ainda que

Urn deus eterna, fora do tempo,

DaD

DaO

conseguiria nunea sair de

seu buraco negro. Em perpetua implosao, ele permanecera impotente,
catatonico, sem controle sobre qualquer realidade - quer ele tenha ou
nao 0 capricho de inventar urn filho e atira-Io na historia! (0 milagre da
Encarna.;ao, na verdade, se inscreve em urn modo ainda finito "calculader" no registro do possivel. 0 unico milagre que me pareceria convir
ao universe das singularidades verdadeiras seria 0 de urn deus absolu-

diversas condi~oes de residuos, de objetos parciais,

OU

de esb~os de

uma mudan9a calculavel. Mas nao deixam de constituir 0 lugar de urn
outro possivel a partir do qual podera se desenvolver urn antes e urn

depois, rupturas, coordenadas de espa~o, de tempo, de substancia.
Nao qualquer substancia! Mas aquelas que conferem, em ultima analise,. sua consi.stencia. sua compacidade aos agenciamentos em que

habltam (por ISSO sao elas que datam e designam autenticamente os
agenciamentos). A consistencia precede a existencia. 0 acontecimento
singular da "tomada de consistencia" gera os tempos, os esp~os e as

substancias proprias dos agenciamentos. Enquistadas, teleguiadas ou
em estado livre - isto e, no estado de perpetuo nascimento - sao as
singularidades que produzem territorios desterritorializando 'outros
que inventam novos agenciamentos, que secretam processos ineditos d~
semi0?za9ao e de subjetiva9ao. Estao na raiz dos agenciamentos de
enUnCla~aO antes mesmo que qualquer coordenada seja desenvolvida,

q~e qualquer produ9ao tenha sido programada. So a singularidade e
cnadora de processo singular, isto e, de historia.

NOTAS
(1) In Antropoiogia Estrutural. Cap. XV, I, p. 316. Tempo Brasiteiro, RJ. 1975.

(2) Encyclopediae Universalis. J. Ladriere, artigo: "Systemes",
(3) Cf. La Nouvelle Alliance. Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, Gallimard. 1979.
(4) Cf. "L'Inconscient Machinique".

o inconsciente maquinico e
a

revolu~io

molecular*

Os comportamentos individuais e coletivos sao regidos por multiplos fatores. Alguns sao de ordem racional - ou parecem ser como, por exemplo, os que se podem tratar em termos de relai;ao de
fOTl;a ou de relac;Oes economicas. Outros, ao contra-rio, parecem depen-

der principalmente de motiv",Oes passionais, sendo diffcil decifrar suas
finalidades e podendo, as vezes, conduzir os individuos e os grupos
implicados a agir contrariamente aos seus interesses manifestos.
Ha muitas maneiras de abordar esse "avesso" da racionalidade
humana. Pade-se negar 0 problema au reduzi-Io ao dominic da 16gica
habitual, da normalidade e da boa adapta~ao social. Considerar·se-a,
afinal, que 0 mundo dos desejos e das paixOes se reduz a uma perturb~ao no conhecimento objetivo, urn "ruida", no sentido em que a teoria
da inform",ao emprega esse termo. Dessa perspectiva, nada mais resta
que tentar corrigir tais falhas, de modo a retornar as normas dominantes. Inversamente,

pode~se

considerar que esses comportamentos de-

pendem de uma l6gica eliferente, que deve ser estruturada como tal. Em
vez de abandona-los a sua irracionalidade aparente, vamos entao tratalos como uma especie de materia-prima, como uma especie de mineral

de que se podem extrair elementos essenciais a vida da humanidade, especialmente a sua vida de desejo e as suas potencialidades criativas.
Segundo Freud, esta era a tarefa a qual a psicanalise devia se
dedicar. Mas ate que ponto ela cumpriu esse objetivo? Tornou-se realmente uma nova quimica do psiquismo inconsciente, ou nao passa de
uma especie de alquimia, cujos misterios evaporaram com 0 tempo e
cujas simplificac;Oes, cujo "reducionismo", sao cada vez menos tolerados, quer por ac;ao de suas correntes ortodoxas ou de seus ramos

estruturalistas?
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Apos longos anos de forma9ao e de pratica, lui chegando a conc1usao de que a psicanalise devia reformar radicalmente seus metodos e
snas referencias te6ricas, caso contrario estaria condenada a vegetar na
esclerose e no conformismo que a caracterizam atualmente, ou ate
mesmo a perder toda credibilidade e a desaparecer completamente.

o que, eu insisto,

me pareceria prejudicial por muitas razOes. Pouco

importa, ereio eu, que as sociedades, as escolas psicanaliticas e a
propria profissao de psicanalista desapare9am, contanto que a anillise
do inconsciente subsista enquanto pTatica, segundo novas modali. dades.
Em primeiro lugar, ereio que e a propria concep~ao de inconscieote que deve seT revista. Nao sei CQmo eno Mexico, mas na Europa 0
inconsciente faz parte da bagagem minima de toda e qualquer pessoa.
Ninguem duvida de sua existencia. Fala-se dele como da memoria ou da vontade, sem se perguntar finito 0 que e, na verdade.

a inconsciente deve ser alguma coisa que fica no fundo da cabec;a, uma

especie de caixa preta onde estao armazenados os segredos intimos.
os sentimentos confusos, as segundas intenc;5es suspeitas. Em todo

caso, algo que deve ser manejado com cuidado.
Sem d6vida, os psicanalistas por profissao nao se contentam com
uma definiC;ao assim tao vaga. Exploradores ou conservadores de urn
dominio que consideram seu, eles tern citimes de suas prerrogativas. De
acordo com eles, nao poderlamos ter acesso ao mundo do inconsciente

senao depois de uma longa e custosa

prepara~ao,

depois de uma

especie de ascese extremamente controlada. Para ter sucesso, a ana1i~e
didatica, bern como a anaIise dos nao iniciados, exige muito tempo e

requer 0 estabelecimento de urn dispositivo muito particular (rela9ao
de transferencia entre o·analista e 0 analisado, conduc;ao da anamnese e

da explora9ao das identifica~Oes e das phantasias pela supressao das
resistoncias e pela interpreta9ao, etc.).

167

preparo especial, urn territorio aberto de todos os lados as intera90es
sociais e economicas, diretamente ligado as grandes correntes his toricas, e, portanto, nao exclusivamente centrado nas disputas de familia

dos herois tragicos da Antiguidade grega. Este inconsciente, eu 0 denominarei "esquizoanalitico··. por oposic;ao ao inconsciente psicanalitico,
porque se inspira mais no "modelo" da psicose do que no das neuroses

a partir das quais foi construida a psicanalise. Eu 0 qualificaria igualmente de "maquinico", porque nao esta essencialmente centrado na

subjetividade humana, mas participa dos mais diversos fluxos de signos, fluxos sociais e fluxos materiais. Os antigos territorios do Ego, da
familia, da profissao, da religiao, da etnia, etc., desfazem·se uns apos
os outros - se desterritorializam. Nao existe mais nada evidente no
registro do desejo. E porque 0 inconsciente moderno e constantemente

manipulado pelos meios de comunica9ao, pelos Equipamentos Coletivos, pelos especialistas de todo tipo, que nao podemos mais nos

contentar hoje em defini-lo simplesmente em termos de entidade intrapsiquica, como fazia Freud na epoca em que elaborou suas diferentes
topicas. Isso nao significa que 0 inconsciente maquinico seja necessariamente mais padronizado, mais "impessoal" ou arquetipico que 0
inconsciente tradicional. Sua missilo e a de abranger tanto mais as
singularidades individuais quanta "amarra" mais intensamente as for~as sociais e as realidades historicas. Portanto, as problematicas nele
inseridas nao poderiam mais depender exclusivamente do dominio da
psicologia. Elas compreendem as "escolhas de sociedade" mais funda·
mentais: 0 "como viver" num mundo transpassado em todos os sen-

tidos por sistemas maquinicos que tendem a expropriar toda singularidade, toda vida de desejo.
Convem notar, entretanto, que 0 novo modele de inconsciente
aqui proposto nao se opOe termo a termo ao antigo modelo psicanatitico. Retoma alguns de seus elementos, ou ao menos os reconstitui

Este inconsciente, que se sup5e existir no corac;ao de cada indi·
viduo e ao qual, entretanto, nos referimos a respeito de tudo - neuroses, psicoses. vida cotidiana, arte, politica, etc. - , sena, entao,

a titulo de variantes, de casos de figuras possiveis. Na verdade, existe

essencialmente urn assunto de especialistas. E 0 que hil de espantoso

ocasiao das primeiras fases da vida psiquica. Nao se pode desconhecer
que esse territorio imaginario, esse espa90 maldito dos desejos proibidos, especie de principado secreto, de Estado dentro do Estado,

nisso? Atualmente, muitas coisas que, antes, pareciam pertencer ao
dominio comum para todo 0 sempre, aos poueos acabam caindo nas
maos de especialistas. A agua, 0 ar, a energia, a arte estao em vias de se

tornar propriedades privadas!
E por que nao a phantasia e 0 desejo?

E de uma concepC;ao de inconsciente muito diferente que eu gos·
taria de falar hoje. Nao de urn inconsciente de especialistas, mas de urn
campo aO qual cada urn poderia ter acesso tranqiiilamente e sem

uma formula de inconsciente circunscrito num espac;o intrapsiquico
fechado e no qual se acumulam materiais mentais recalcados por

tende a impor sua lei ao conjunto do psiquismo e dos comportamentos.

Essa formula de inconsciente privado, personologico, familialista, OOipiano. teve, alias, uma grande impoTtancia em nossas sociedades, pois

nela se apoia todo 0 sistema de culpabiliza9ao, de interioriza9ao das
nOTmas que permite que elas funcionem. Mas, ell repito, trata-se
apenas de urn caso de figura do inconsciente, e nao de todo 0 incons·

168

FELIX GUATTARI

ciente. Existem outras possibilidades de funcionamento e cabe a urn
novo tipo de analise descobri-Ias e promove-Ias.
Lembramo-nos que no modelo freudiano 0 inconsciente resultava
de urn duplo movimento: de urn movimento de repulsao dos "repre>
sentantes pulsionais" que 0 consciente e 0 pre-consciente nao podiam
tolerar (enunciados, imagens, phantasias proibidas) e de urn movimento de atr,,\,ao originado a partir de form"\'i5es ps!quicas recalcadas
desde sempre no inconsciente: recalque primano. Os conteudos marcados com 0 r6tulo de proibido transitariam primeiro pelo consciente e
pre~consciente e depois cairiam inelutavelmente nessa especie de
Hinconsciente-descarga" que eregido por uma sintaxe particular denominada processo primario (exemplo dessa sintaxe: os mecanismos de
condens,,\,ao e de deslocamento que atuam no sonho). Nada, nesse
duplo movimento, autoriza a possibilidade de processo criativo. Tudo
esta previamente determinado, todos os percursos estllo marcados. De
forma diferente do inconsciente maqulnico, aberto a todos os poss!veis,
o inconsciente psicanalitico esta programado como urn destino.
No lugar de uma pesada maquinaria de dois tempos - sistema
de recalque-atr,,\,ao do inconsciente classico -, 0 inconsciente esquizoanalitico faz proliferar todo urn conjunto de maquinas desejantes.
Agora nlio se trata mais de "objetos parciais" tipificados - 0 seio,
as fezes, 0 penis, etc. -, mas de uma multidllo de objetos singulares,
heterogeneos uns em rel,,\,l10 aos outros, articulando-se em constela9i5es funcionais nunca redutiveis a complexos universais.

* * *
Recapitulemos as principais caracteristicas do inconsciente maquinico:
1) Nao e a sede exclusiva de conteudos representativos (represent,,\,ao de coisas, represent,,\,l10 de palavras, etc.), mas 0 lugar de
interafQo entre componentes semi6ticos e sistemas de intensidade os
mais diversos (semi6ticos lingiiisticos, semi6ticos "iconicos" J semi6ticos etol6gicos, semi6ticos economicos, etc.). Em outras palavras, nao
corresponde ao celebre axioma formulado pelo Dr. Lacan, quando
afirma que 0 inconsciente e"estruturado como uma linguagem" .
2) Seus diferentes componentes nito dependem de uma sintaxe
universal. A disposi9ao de seus conteudos e de seus sistemas de intensidades (tal como pode se manifestar no sooho, nas phantasias, nas
pulsi5es) e singular e nllo se presta a procedimentos analiticos reducionistas, do tipo complexo de castr,,\,lIo, complexo de Sdipo. Tais casos
de figura existem, mas unicamente a titulo de casos particulares,
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ligados a tal ou qual area cultural ou social, ou a determinada estrutura
psicopatol6gica que aparece em contextos bern definidos.
3) As relafoes inconscientes que se estabelecem entre os indivl·
duos tambem niio dependem de estruturas universais, como a corrente
estruturalista moderna da psicanillise tentou estabelecer [especie de
teoria dos jogos da intersubjetividade, fundamentada no que Lacan
denomina "matemas" do inconsciente (0 grande outro (A), 0 pequeno
outro (a), 0 ego, 0 ideal do ego, 0 ego ideal, 0 falo, a castr,,\,lIo, etc.) I.
Sem duvida, as rel,,\,i5es intersubjetivas e interpersonol6gicas ocupam
uma posit;ao essencial no interior dos agenciamentos inconscientes,
mas nao sao tudo. Outras rel,,\,i5es nllo menos essenciais ocorrem no
seu interior. Sistemas de entidades abstratas (maquinismo abstrato),
ladainhas musicais (por exemplo, a "pequena frase de Venteuil", na
obra de Proust), tr"\'os de rostidade que nao pertencem propriamente
as identific"\'i5es humanas, tr"\'os de animalidade, de paisageneidades,
sistemas maquinicos, economicos dos mais diversos. Existe, em Paris,
uma loja de departamentos que se chama La Samaritaine. Sua divisa e:
"Encontra-se de tudo na Saman·taine". A mesma coisa acontece com
esse inconsciente maquinico. E absolutamente essencial que nele se
encontre de tudo; s6 sob essa condi9ao se podera dar conta de seu
carater heter6clito e de sua sujei9ao a sociedade de consumo, bern·
como de sua riqueza criativa e de sua infinita disponibilidade as transform"\'i5es do mundo.
4) 0 inconsciente pode voltar-se para 0 passado e retrair-se no
imaginario, mas pode igualmente abrir-se para 0 aqui e agora, ter
escolha com relafito ao futuro. As fixa9i5es arcaicas (narcisismo, instinto de morte, medo a castr,,\,ao, etc.) nao sao fatalidades. Nao
constituem, como pretendeu Freud, 0 rochedo derradeiro do inconsdente.
S) 0 inconsciente maquinico, evidentemente, nao e 0 mesmo em
todo 0 mundo, e nao para de evoluir no decorrer da historia. A
economia do desejo dos trobriandeses de Malinowski nao e identica a
dos habitantes do Brooklyn, e as phantasias dos habitantes de Teotihuacan, na epoca pre-colombiana, nao tern muito mais a ver com as
dos mexicanos de hoje.
6) As estruturas de enunci,,\,ao analiticas relativas ao inconsciente nao passam necessariamente pelos servi90s de uma corpor,,\,ao
de analistas. A analise pode ser um empreendimento individual ou
coletivo. As n090es de transferencia, interpreta9ao, neutralidade, fundamentadas na cura-padrao, tambem tern que ser revistas. S6 sao
admiss!veis em dispositivos muito particulares, dependendo de indica90es provavelmente multo delimitadas.
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Mas sera que nllo existem, apesar das reviravoItas da hist6ria e
das transformac;5es tecno16gicas e culturais, elementos estruturais que
se encontram necessariamente em todas as formal';Oes inconscientes?
As oposieroes eu·outro, homem-mulher, pai-filho, etc., nao se cruzam
de modo a constituir urn erivo, uma especie de matema:tica verdadeiramente universal do inconsciente? Em que medida a existencia de urn
crivo desses viria necessariamente proibir a diversificac;ao dos incons·
cientes?

Uma das maiores contribui90es de Freud consiste em ter descoberto 0 fato de que 0 inconsciente nllo conhecia a nega9llo, pelo menos
nllo 0 mesmo tipo de neg~llo que 0 da nossa 16gica consciente. Assim,
constitui urn universo onde as oposi90es estritas que acabei de enumerar nunea sao evidentes. Podemos ser, e ate somas necessariarnente,

sempre ao mesmo tempo: Eu e Outro, homem e mulher, pai e filho ... 0
que importa, agora, nllo sllo mais entidades polarizadas, reificadas,
mas processos maquinicos, que, juntamente com Gilles Deleuze, dena-

minD "devir": "devir" sexual, "devir" planta, "devir" animal, "devir"
invisivel, "devir" abstrato. 0 inconsciente maquinico nos faz transitar

pelos platos de intensidade constituidos por esses devires, nos permite
penetrar em universos transformacionais, quando tudo parecia estratificado e definitivamente cristalizado. Instala-se no lugar onde se entrela9am os efetivos motores da prilxis, isto e, antes da oposi9llo realidade-representa9llo.
Se acontece, por exemplo, de urn paciente falar de seu patrllo ou
do Presidente da Republica para 0 seu psicanalista, este provavelmente
s6 registrara identifica90es paternas. Por tras da balconista dos Correios ou da apresentadora de televisllo, ele nllo percebera nada mais do
que uma imago materna universal. E, de modo mais geral, em todas as
formas que se animam

anossa volta, ele reconhecera sexos masculinos

ou femininos, instrumentos de castra9llo simb6lica, etc. Todo este sis·
tema de correspondencia simb6lica nllo deixaria de ter seu encanto, se
nllo fosse tornado num unico sentido. Pois se, por tras do patrllo, as
vezes esta 0 pai - por isso mesmo que se fala em "paternalismo" -,
por tras do pai de uma crian9a existe tambem e muito concretamente
urn patrllo ou urn superior hierarquico. A fun9llo paterna dentro do
inconsciente e inseparavel da inser9llo s6cio-profissional daquele que e
o seu suporte. Por tras da mlle, existe tambem urn certo tipo de condi9llo feminina dentro do contexto de urn inconsciente social e politico
particular. A crian9a nllo vive dentro de urn mundo fechado, que seria
o da familia. A familia e permeavel a todas as for9as circundantes, a
todas as influencias do campo social. Os Equipamentos Coletivos, os
meios de comunic~llo, a publicidade nllo param de interferir nos
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niveis mais· intimos da vida subjetiva. 0 inconsciente, insisto, oao e
algo que se encontTa unicamente em si pr6prio, uma especie de uni-

verso secreto. E urn n6 de inter~Oes maquinicas atraves do qual somos
articulados a todos os sistemas de potencia e a todas as form~Oes de
poder que nos cercam. Os processos inconscientes nllo podem ser ana·
lisados em termos de conteudo especifico, ou em termos de sintaxe

estrutural, mas antes de mais nada em termos de enuncia9llo, de agenciamentos coletivos de enunciaryiio. Estes, por definiC;ao, nao coincidem

com as individualidades biol6gicas. A enunci~llo maquinica circunscreve conjuntos-sujeitos que atravessam ordens muito diferentes umas
das outTas (os signos, a "materia", 0 espirito, a energia, a "mecanosfera", etc.).

As redu90es familialistas do inconsciente, a que estllo habituados
os psicanalistas, nao sao "erros". Correspoodem a urn certo tipo de

agenciamento coletivo de enuncia9llo. Procedem de uma micropolitica
particular relativa ao inconsciente. A mesma que preside a uma certa

organiza9llo capitalistica da sociedade. Urn inconsciente maquinico
muito diversificado, muito criativo, seria contrario a boa manuten9llo
de rela90es de produ9llo baseadas na explora9llo e na segreg~llo social.
E por isso que todas as tecnicas de recentraliz~llo do inconsciente no
sujeito individuado, e em objetos parciais reificados, impedem a sua

plena expansllo no mundo das realidades presentes e das transforma90es possiveis, e tern, atualmente, uma posi9llo privilegiada dentro da
gigantesca industria de normaliz~llo, de adapt~llo e de esquadrinhamento do socius na qual se ap6iam as sociedades capitaiisticas.
(Nas quais incluo as sociedades socialistas burocraticas.)
A divisllo social do trabalho, a designa9llo dos individuos a seus
postos de produ9llo nllo dependem unicamente dos meios de coer9llo ou
do sistema de remunerac;ao monetaria; mas tambem, e talvez de modo

mais fundamental, das tecnicas de modeliza9llo dos agenciamentos
inconscientes operados pelos equipamentos sociais, pelos meios de

comunica9llo, pelos metodos psicol6gicos de adapta9llo de todos os
tipos. Nas sociedades pre-capitalistas a libido estava ligada a estruturas
relativamente estaveis (familia, profissllo, castas, classes, etc.). Os
novos modos de produ9llo, a instaura9llo de urn Capitalismo Mundial
Integrado, tendem inexoravelmente para a destrui9llo das antigas
estruturas territorializadas dos agenciamentos ioconscieotes. E a ex-

pansllo tentacular do maquinismo tern como efeito

0

desenvolvimento

de uma especie de angustia coletiva, que leva, em contrapartida, ao
reaparecimento de ideologias religiosas, de mitos arcaicos, etc.
E oeste contexto que convem situar urn certo conservadorismo da

psicanalise atual. Entretanto, qualquer que seja a amplitude das ope-
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ra90es subjetivas de freamento, de reterritorializa9ao, que acabo de
lembrar, a integrac;ao maquinica da humanidade continuara a avan-

9ar. Toda a questao esta em saber segundo quais modalidades Ultimas
eia se orientara. Ira, como atualmente, contra a corrente das linhas

criativas do desejo e das finalidades humanas mais fundamentais pensemos na imensa miseria, tanto fisica quanta moral, que reina na

maior parte do planeta -? A economia do desejo, ao contrario, conseguira ficar em harmonia com os progressos tecnicos e cientificos? S6

Micropolitica do fascismo·

uma profunda transforma9ao das rela90es sociais em todos os mveis,
urn imenso movimento de "retomada" das maquinas tecnicas pelas
ffiaquinas desejantes, 0 que eu denomino uma "revolu~ao molecular",

correlativa da promQ9ao de praticas analiticas e micropoliticas novas,
permitirao alcan9ar urn tal ajustamento; inclusive, 0 destino da luta
das classes oprimidas - constantemente arriscadas a mergulhar em
rela90es especulares com os poderes constitoidos, a reproduzir rela90es
de domina9ao - me parece estar ligado a esta revolu9ao molecular.
Todas estas consider~Oes, que nao posso desenvolver mais
extensamente dentro deste trabalho, me levam a afirmar que a aniilise
do inconsciente deve se tomar "assunto de todos". Siguifica que ela
tera. que renovar sens metodos, diversifiear snas abordagens, enriqueeer-se em cantata com todos os campos da criac;ao. Em resumo, fazer

o fascismo e urn tema-chave para abordar a questao do de5Ojo no
campo social. Alem do mais, nao conviria aproveitar para falar disso,
enquanto ainda 50 pode faze-Io livremente?
A proposta de uma micropolitica do desejo nao consiste em
estabelecer uma ponte entre a psicaniilise e 0 marxismo, enquanto
teorias ja constitoidas. Isto nao me parece nem desejavel nem possivel.

exatamente

Nao creio que urn sistema de conceitos possa funcionar conveniente-

0

contrario do que a psicaniilise oficial faz atoalmente.

mente fora de seu meio de origem, fora dos agenciamentos coletivos de
enuncia9ao que 0 produziram. Quando falo de desejo, nao estou tomando esta nQ9ao emprestada da psicaniilise ortodoxa ou da teoria
lacaniana. Nao pretendo fundar urn conceito cientifico; tento, simplesmente,

esb~ar UID

conjunto te6rico provis6rio, onde esta em questao

0

funcionamento do desejo no campo social. Enquanto que nao e possivel
manter juntos numa rnesma frase 0 prazer e 0 gozo com a revolu~ao nao se pode dizer que exista urn "prazer da revolu9ao" ou urn "gozo da
revolu9ao" -, ninguem mais 50 espanta, hoje em dia, em ouvir falar de
urn "desejo de revolu'Yao" ou de urn "desejo revolucionario". Isto me

parece estar ligado ao fato de que 0 sentido que geralmente e dado ao
prazer e ao gozo seja inseparavel de urn certo modo de individua9ao da
subjetividade hiper-solitilria, que encontra uma especie de realiza9ao
no esp~o do diva. Nao ocorre 0 mesmo com a libido e 0 desejo.
o desejo nao esta intrinsecamente ligado a uma individu~ao da
libido. Uma maquina de desejo encontra formas de individua9ao, ou
seja, de alien~ao. 0 desejo nao e urn desejo ideal, nem tampouco sua
repressao. Nao hii desejo em si nem repressao em si. 0 ideal de uma
"castr~ao bern sucedida" faz parte das mistifica90es mais reaciona. rias. 0 desejo e a repressao funcionam numa sociedade real e sao mar-
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cados por cada uma de suas etapas hist6ricas; nao se trata, pois, de
categorias gerais transpoIiiveis de uma situa~ao para Dutra.

Micro e macropoliticas do desejo

A distin9ao que propomos estabelecer entre micropolitica e macropolitica do desejo deveria funcionar como a1go que ten~e a li.quidar
a pretensa universalidade de modelos aventados pelos pSlcanahstas, e
que !hes servem para precaver-se contra contingencias politicas e sociais. Considera-se como 6bvio que a psicaniilise concerne ao que se
passa em pequena escala, apenas a da familia e da pessoa, enquanto
que a politica s6 conceme a grandes conjuntos sociais. Queria m~strar
que, ao contrario, ha uma politica que se dirige tanto ao d~seJo d.o

individuo quanto ao desejo que se manifesta no campo SOCial mals
amplo. E isso sob duas formas: seja uma micropolitica que vise tanto os
problemas individuais quanta os problemas sociais, seja uma macro-

politica que vise os mesmos campos (individuo, familia, proble~as de
partido, de Estado, etc.). 0 despotismo que, freqiiente~ente, relDa ~as
rela90es conjugais ou familiais, provem do mesmo tipo de agenclamento libidinal que aquele existente no campo social. Inversamente,
nao e absurdo abordar urn certo numero de problemas sociais em
grande escala, por exemplo os do burocratismo e do fascismo, 11 luz de
uma micropolitica do desejo. 0 problema, portanto, nao e 0 de construir pontes entre campos ja constituidos e separados uns dos outros,
mas de criar novas ffiaquinas teoricas e praticas, capazes de varrer as
estratifica90es anteriores e estabelecer as condi90es para urn novo
exercicio do desejo. Nao se trata mais, neste caso, simplesmente de
descrever objetos sociais preexistentes, mas de tambem intervir ativamente contra todas as maquinas de poder dominante, quer Se trate do
poder do Estado burgues, do poder das burocracias de toda e qualquer
especie, do poder escolar, do poder familial, do poder falocratico no
casal, e ate mesmo do poder repressivo do superego sobre 0 individuo.

Tres modos de abordagem da questao do fascismo

Pode-se esquematizar tres modos de abordagem dessas questOes:
urn primeiro, sociol6gico, que qualificaremos de analitico-formalista;
urn segundo. neomarxista, sintetico-dualista, e urn terceiro, analiticopolitico. 0 primeiro e 0 segundo mantern a separa9ao entre os grandes
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e os pequenos conjuntos sociais, enquanto que
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terceiro tenta ultra-

passa-los.
o pensamento socio/6gico analitico-formalista se propOe a distinguir tra~os comuns e separar especies, seja por urn metoda de analogias sensiveis - procurara. entao, fixar pequenas diferem;as relativas,
como, por exemplo, distinguir as similitudes e os tra90s particulares
que caracterizaram os tres tipos de fascismo, italiano, alemao e espanhol -, seja por urn metodo de homologias estruturais - procurara,
entao, fixar diferen9as absolutas, por exemplo, entre 0 fascismo, 0 stalinismo e as democracias ocidentais. De urn lado, minimizam-se as diferen9as para extrair urn tr~o comum, e, do outro, ampliam-se as diferenc;as para separar pIanos e constituir especies.

o edipo militante neomarxista
o pensamento sintetico-dualista

neomarxista pretende superar

tal sistema, nao separando jamais a descri9ao te6rica de uma pratica
social militante. No entanta, esta pratica encontra, geralmente. seu
limite em urn modo de corte de car£lter.diferente; entre a realidade do
desejo das massas e as instancias que sao supostas representa-Ias.
o modo de pensamento sociol6gico procede coisificando os objetos
sociais e desconhecendo 0 desejo e a criatividade das massas; 0 do
pensamento militante marxista tenta superar este desconhecimento,
mas constitui-se, ele pr6prio, em urn sistema coletivo de representac;ao
do desejo das massas. Ele s6 reconhece a existencia de urn desejo
revolucionario 11 medida que consegue impor-Ihe a media9ao da representa9ao te6rica do marxismo e da representa9ao pratica do Partido,
suposto ser sua expressao. InstaIa-se, assim, todo urn mecanisme de
correias de transmissao entre a teoria, a dire9ao dos partidos e os
militantes, de modo que as inumeras diferen9as que atravessam 0
desejo das massas encontram-se "massificadas" e reduzidas a forron-

la90es padronizadas, cuja necessidade se pretende justificar, em nome
da coesao da classe operaria e da unidade de seu partido. Passou-se da
impotencia de urn sistema de representa9ao mental 11 impotencia de urn
sistema de representatividade social. De fato, nao e por acaso que este
metodo de pensamento e de a9ao neomarxista perde-se em praticas
burocraticas; ista se cleve ao fata dele Dunea ter, realmente, livrado sua
pseudodialetica de urn dualismo ranheta entre a represent~ao e a realidade, entre a casta dos portadores das boas palavras de ordem e as
massas que se pretende a1fabetizar e catequizar. Este dualismo redutor
dos neomarxistas reencontraremos por toda parte: ele contamina sua
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Uma multiplicidade de desejos moleculares

concep9 ao da oposi9ao esquematica entre a eidade e 0 campo, suas
alian9as internacionais, sua politica do campo da paz e do campo da
guerra, etc. Esse sistema de bipolariza9ao de qual~uer probl~m~, que
gira em torno de urn objeto terceiro, nem por ISSO constilUl uma

A ideia de micropolitica do desejo implica, portanto, urn questionamento radical dos movimentos de massa deeididos centralizadamente e que fazem funeionar individuos serializados. 0 que se torna
esseneial e conectar uma multiplieidade de desejos moleculares, cone-

"sintese dial6tica". Este objeto coloca, essencialmente, em jogo 0 pader

e, em primeiro lugar, 0 poder do Estado e 0 contrapoder do Partido,
que se propoo a tomar seu controle e que nao para de reproduzir q~as~
ipsis litteris a mesma modalidade de poder. Qualquer luta parcial e
reduzida a este tipo de objeto terceiro transcendente; tudo deve tomar
significa~iio\ a partir dele, ate mesmo quando a historia real 0 mostra
naquilo que

e,

ou seja, urn logro; da mesma forma que ocorre com
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xao esta que pode desembocar em efeitos de "bola de neve", em provas

de for9a em grande escala. Exatamente 0 que se passou no comC9o do
movimento de Maio de 68: a manifesta9ao local e singular do desejo de
pequenos grupos encontrou resson~neia em uma multiplieidade de
desejos reprimidos, isolados uns dos outros, esmagados pe1as formas
dominantes de expressao e de representa9ao. Em tal situ~ao, nao se
esta mais em presen9a de uma unidade ideal, representando e mediando
interesses muitipIos, mas de uma muitiplicidade equlvoca de desejo,
cujo processo secreta seus proprios sistemas de refereneias e de regulagem. Essa multiplicidade de maquinas desejantes nao e composta de
sistemas estandardizados e ordenados, que se poderia diseiplinar e
hierarquizar, em fun9ao de urn objetivo central. Ela se estratifica,

0

objeto fIilico da rel~ao triangular edipiana. Poder-~e-.ia, alias, diz<:r
deste dualismo e do objeto transcendente por ele engldo que constituem 0 nucleo do Mipo militante com 0 qual devera se confrontar uma
analise politica.
Uma micropol£tica do desejo

segundo diferentes conjuntos sociais, de acordo com as faixas etanas,
os sexos, as origens geograficas e profissionais. as praticas sexuais, etc.

Uma anMise politica que se pretendesse inseparave1 de uma poli-

Nao realiza uma unidade totalizante. E a univocidade dos desejos e dos
afetos das massas, e nao seu agrupamento em torno de objetivos
padronizados, que funda a unidade de sua luta. A unific~ao aqui nao
e antag8nica a multiplieidade e a heterogeneidade dos desejos, como
era 0 caso quando estes eram "tratados" por uma maquina totalitanatotalizante de urn partido representativo.

tica da an3.1ise, 86 poderia recllsar-se a deixar subsistir 0 corte tradicional entre os grandes conjuntos sociais e os problemas individuais,

familiais, escolares, profissionais, etc. Nao mais se trataria de reduzir
mecanicamente a problematica das situa900s concretas a uma simples
alternativa de classes ou de campos e de pretender encontrar todas as
respostas, a partir da ~ao de urn partido revolueionario unico, dep~si
tario central da verdade teorica e pratica. Portanto, uma micropolitica
do desejo DaD mais se proporia a representar as massas e a interpretar
suas Iutas. 1sso DaD quer dizer que ela condene, a priori, toda a~ao de
partido, toda ideia de linha, de programa, ou mesmo de centralismo;
mas eia se esfor9a para situar e relativizar sua a9ao, em fun9ao de uma

A fala fora do sujeito 1

Nesta perspectiva, a expressao te6rica nao mais se interpOe entre
o objeto social e a praxis. 0 objeto sodal e colocado em condi90es de

pratica analitica, opondo-se passe a passe aos habitos· repressivos, ao
burocratismo. ao maniqueismo moralizante que contaminam atualmente os movimentos revolucionarios. Deixaria de se apoiar elU urn

tomar a paIavra, sem ter que recorrer a instancias representativas para

exprimir-se. A coineideneia entre a luta politica e a anMise do desejo
implica, desde entao, que

objeto transcendente para ter segurau9a; nao mais se centraria num so
ponto: 0 poder de Estado - a constru9ao de urn p~rtid~ ~epresentativo
capaz de conquista-Io, no lugar das massas. Ria mvestu:a, ao contr~
rio uma multiplieidade de objetivos ao alcance lmedlato dos mals
div~rsos conjuntos sociais. E a partir do acumulo de Iutas parciais - e
esse termo ja e urn equivoco, pois elas nao sao parte de urn todo ja
constituido- que poderiam desencadear-se lutas coletivas de grande

0

"movimento" permanec;a na escuta cons-

tante de qualquer pessoa que se exprima a partir de uma posi9ao de
desejo, mesmo e sobretudo que eia se situe "fora do assunto". "fora do
sujeito". Em familia, reprime-se uma crian~a que se exprime "fora do
assunto", "fora do sujeito", e isto continua na escola, no quartel, na

fabrica, no sindicato, na celula do partido. E preeiso se estar sempre
"no assunto", "no sujeito" e "na linha", mas 0 desejo, por sua
pr6pria natureza, tern sempre a tendencia de "sair do assunto", "sair

envergadura.

1
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do sujeito" e derivar. U~ agenciame.nto. ~oletivo de enu~cia~ao did.
algo do desejo sem reduzI-lo a uma mdIV1dua~ao ~UbjetlVa, se~ ~~
quadra-lo DUm sujeito, Dum assunto, preestabe1ecldo ?U em 81gmflca~oes previamente codificadas. A aniilise, nestas condI~oes, nao podena se instaurar "acima" do estabelecimento dos termos e das rela~oes de for~a' "ap6s" a cristaliza~ao do socius em diversas instancias
fechadas um~s em rel~ao as outras: ela participa dessa cristaliz~ao,
tornou.se imediatamente politica. "Quando dizer e fazer", atenua-se a
divisao de trabalho entre os especialistas do dizer e do fazer.

Minha fala periga entao de se destruir a si mesma. Minha unica "porta
de saida" esta na sala, pois, com efeito, urn discurso desse tipo s6
poderia se sustentar na condi~ao de ser revezado por aqueles que 0
escutam ... ou 0 suportam. Senao, a quem e que se esta falando?
~ u'!'-. interlocutor universal? A alguem que ja conhece os c6digos, as
slgmflca~oes e todas as combin~oes possiveis? A enunci~ao individuada e prisioneira das significa~oes dominantes. S6 urn grupo sujeito
~ode trabalhar os fluxos semi6ticos, quebrar as signific~oes, abrir a
hnguagem para outros desejos e fOljar outras realidadesl

Os agenciamentos coletivos de enuneiafdo

A analise micropoUtica dofascismo

Os agenciamentos coletivos de enuncia~ao prod~zem seus p.r6prios melos de expressao - podendo tratar-se de uma lingua especIal,
de uma giria, da volta de uma lingua antiga. Para el~s~ trabalhar o~
fluxos semi6ticos, os fluxos materiais ou os fluxos S?C1a1s sao urna.so
coisa. Nao mais se tern face a face urn sujeito e urn obje.to e, .em tercelra
posi~ao, urn meio de expressao; nao mais se tern a triparti~ao ~~tre 0
campo da realidade, 0 campo da represent~~ao e da re?resentatiVld~de
e aquele da subjetividade. 0 que se tern e urn agencla~en.t~ coletivo
que e, ao mesmo tempo, sujeito, objeto e expressao: ~ ~ndlVlduo na.o
mais e aquele que responde universalmente ?elas slgmflca~.oes. ~oml
nantes. Aqui, tudo pode participar da enuncla~ao - tanto ~ndlVlduos
quanto zonas do corpo, trajet6rias semi?ticas ou m~quinas hgadas em
todas as dire~oes. 0 agenciamento coletivo de en~~cl~ao. une os ?uxos

Voltemos a questao do fascismo e as suas rel~oes com 0 stalinismo e as "democracias" do tipo ocidental. Nao se trata, para n6s, de
fazer compara~oes redutoras mas, ao contrario, de tornar os modelos
complexos, e isto ate 0 ponto em que todo 0 processo posta em jogo
esteja sob controle. A aniilise aqui nao e gratuita, ela diz respeito tanto
ao presente quanta ao passado.
Ha toda especie de fascismo, toda especie de stalinismo e toda
especie de democracia burguesa. E estes tres conjuntos se deslocam em
numerosos subconjuntos, desde que se venha a considerar a situa~ao
das componentes, como a maquina industrial, a maquina balwma,
a maquina militar, a maquina politico-policial, as tecnoestruturas
estatais, a Igreja, etc. 0 importante seria chegar-se a desvendar as
componentes que fizeram funcionar essa ou aquela f6rmula de poder.
Os sistemas totalitarios contemporaneos inventaram urn certo numero
de prot6tipos de partido policial; 0 partido policial nazista, por exemplo, mereceria ser estudado em compar~ao com 0 partido policial
stalinista; eles talvez sejam mais pr6ximos urn do outro do que as
componentes estatais correspondentes a cada urn destes sistemas. Seria
interessante distinguir as diversas especies de maquinas de desejo que
entram em sua composi~ao. E a gente perceberia, entao, que nao da
para se contentar em ver as caisas com tanta distancia assim.

semi6ticos, os fluxos materiais e os fluxos SOCialS, mUlto aquem ..da
retomada que pode fazer dele urn corpus lingiiistico ou uma ~etalm

guagem te6rica. Como e possivel tal passagem? Trata-se, aqUl, de urn
retorno as utopias anarquistas? Querer. dar palav~a as ~assas, numa
sociedade industrial altamente diferenclada, na? e uma. il~sao? .Como
urn objeto social - urn grupo sujeito - podena substitulr 0 slst.ema
das representa~oes e as ideologias? A medida que avan~o em mmha
exposi~ao, urn paradoxo se interpoe: como ~ concebivel falar dessas
especies de agenciamento coletivo de enuncla~ao, sentado numa cadeira, frente a urn publico comportadamente arrumado numa sal.a?
Tudo 0 que estou dizendo leva a estabelecer qu~ um~ v~r?adeIra
analise politica nao poderia depender de uma enunc~~ao mdIV1d~ada,
menos ainda quando ela e 0 fato de urn conferencista estrangelro e,
portanto, estranho a lingua e aoS proble~as de seu audit6riol Urn
enunciado individual s6 tern alcance na medlda em que pod~ entrar em
conjun~ao com agenciamentos coletivos ja funcionando efetivamente...

Molecularizar os objetos de analise

A analise s6 poderia progredir, de fato, na condi~ao de avan~ar
cada vez .~a~s no sentido de uma moleculariz~ao de seu objeto, 0 que
lhe permltira captar mais acuradamente sua fun~ao no seio dos grandes conjuntos sociais. Nao hi! um partido nazista; nao s6 este evoluiu,
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produ7~0. Devia-se fazer urn esfor90 para extrair sua composifiio
maqulnlca - urn pouco como uma especie de composi~ao quimica
m~s d~ uma quimica social do desejo que atravessa, nao apenas ~

como em cada perfodo teve uma fun9ao diferente, segundo os diversos
campos nos quais inierveio. A maquina SS de Himmler nao era a
mesma que a dos SA, e ambas eram diferentes das organiz~Oes de
massas, tal como as concebiam as irmaos Strasser. No pr6prio seio da
maquina SS, descobririamos certos aspectos de inspira9ao quase religiosa - lembremo-nos que Himmler desejava que os SS fossem formados segundo metodos similares aos dos jesuitas -, coexistindo com
praticas francamente sMicas, como as de urn Heydrich. Nao se trata
aqui de uma pesquisa gratuita, mas sim de uma recusa das simplifica90es que nos impedem de apreender a genea/agia e a permanencia
de certas maquinarias fascistas. A Inquisi9ao jil havia instalado "rna
certa rnaquina fascista que s6 se efetivaria fiuito mais tarde com 0
partido jacobino, os partidos bolcheviques, os partidos fascistas, etc.

viduais, na mesma medida em que se

Tal analise dos componentes moleculares do fascismo poderia, assim,

antes, numa especie de fascismo do superego na culpabilidade e na

concernir aos mais variados campos, tanto na escala macropolitica,
quanta na escala microsc6pica. Ela deveria propiciar-nos entender
melhor como

0

Hlst6na, mas tambOm 0 conjunto do esp~o social.
A transversalidade hist6rica das maquinas de desejo, sobre as
quats Se ap6iam os sistemas totalitarios, e inseparavel de sua transversalidade social. A aniliise do fascismo nao poderia, portanto ser uma
simp.les especialidade de historiador, pois aquilo que ele col~cou para
funclOnar ontem, repito, continua a proliferar sob outras formas no
c?~junto do espa90 social contemporl\neo. Toda uma quimica totalitana trabalha as estruturas do Estado, as estruturas politicas e sindicais, as estruturas institucionats e familiais e ate as estruturas indi-

pod~ falar, como

0

evocamos

neurose.

mesmo fascismo, sob outras farmas, continua funda·

nando, hoje, na familia, na escola au Dum sindicato.

As montagens maquinicas infra·humanas do capitalismo

A maquina totalitaria

Ha inumeras manelras de abordar essas questoes do desejo no
campo social. Pode-se, pura e simplesmente, ignora-his ou reduzi-Ias a
alternativas politicas simplificadas. Pode-se, tambOm, procurar apreender suas mutac;:Oes, seus deslocamentos e as novas possibilidades que
abrem para urna ac;:ao revolucionana. 0 stalinismo e 0 fascismo foram,
por muito tempo, considerados como sendo de ordens de defini9iio
radicalmente diferentes, ao passo que se c1assificava as diferentes
formas de fasdsmos numa mesma rubrica. No entanto, as diferen~as
sao, talvez, muito maiores entre os proprios fascistas do que entre

certos aspectos do staiinismo e certos aspectos do nazismo. Sem querer
for9ar compar~oes nem desembocar em amiligamas - do tipo Hannah Arendt, que denunciava Jean-Pierre Faye' -, somos obrigados a
admitir a continuidade de urn mesmo maquinismo totalitario, buscando seu caminho atraves de todas as estruturas fascistas e stalinistas,

~ evolu9ao da divisao social do trabalho implicou na constitui9iio
de conJuntos produtivos cada vez mats gigantescos. Mas este agigantamento da produ9ao provocou uma moleculariz~iio cada vez mais
acen!l;'ada dos elementos humanos que eles colocavam em jogo nos
age.nclamentos maquinicos da indiistria, da economia, da form~ao,
d~ mform~ao, etc. Nunca e urn homem que trabalha - e pode-se
d~er ~ mesmo quanto ao desejo - , mas urn agenciamento de orgaos e
rnaqumas. Urn homem nio mais se comunica diretamente com seus
seme1?~ntes: os 6rgaos, as fun~OeS, participam de uma Hmontagem'O

maqUlUlca, que coloca em conjun9ao cadeias semi6ticas e todo urn
cruzamento de fluxos materiats e sociais. (Exemplo: dirigindo urn
c:'!"o: os olhos loem a estrada, praticamente sem interven9ao da consClenCla; a mao e 0 pe estao integrados as engrenagens da maquina,
etc.) Em contrapartida ao fato de terem explodido as territorialidades
humanas tradicionais, as for9as produtivas estao hoje aptas para liberar a energia."mo~ecular" do desejo. Nao podemos avaliar, atnda, 0

alcance revolnclOnano desta revolu~ao maquinico-semi6tica, mas ela

e

democratas burguesas, etc. Sem voltar ate 0 Baixo Imperio de Diocleciano e Constantino, pode-se apontar sua filia9ao, nas condi9oes do

manifestamente Irreversivel. E, alias, 0 que leva os sistemas totalitarios
e socialistas-buiocraticos a aperfei90ar e a miniaturizar ininterrupta-

at~

mente sens sistemas repressivos.
A determin~ao da composi9ao maquinico-semi6tica das dife-

capitalisrno, desde a repressao contra os communards 3 de 1871,

suas formas atuats. Dilerentes "f6rmulas" de captura do desejo das
massas foram assim produzidas pelos diferentes sistemas totalitarios,
em fun9ao da transform~ao das for9as produtivas e das rela90es de

rentes .forma90es de poder constitui portanto, a meu ver, uma condi9ao
essenclal das lutas micropoliticas do desejo, seja qual for 0 campo. Por
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tral~zar os elementos do estado-maior militar, ja que nao

falta de arna amilise do genera, oscila-se constantemente, entre ama
posic;ao de abertura revolucionaria "aventurista" e arna posic;ao de

podia ganhar sua total confian~a;

fechamento totalitario. A analise molecular nao pode ser senao a ex-

urn opo~nismo de negociante, urn certo jogo de cintura,

uma debilldade que the dava condi~oes de negociar com os
magnatas da industria e das finan~as, deixando-os, ao mesmo
tempo, crer que poderiam controla-lo e manipula-lo facil-

pressiio de urn agenciamento de potencias moleculares, associando

teoria e pratica. Nao se trata, entao, como quiseram nos acusar, de
tomar a Hist6ria pelo [ado mesquinho das coisas ou de pretender, como
Pascal, que, se 0 nariz de Cleopatra tivesse side mais comprido,

0

mente;
enfim., e talve~ .isso seja

curso

da His t6ria teria mudado. Trata-se apenas de nao perder 0 impacto do
maquinismo totalitario que nao para de evoluir, de se adaptar amerce
das rela~oes de for~a e das transforma~oes da sociedade. 0 papel de
Hitler, enquanto individuo portador de urn certo tipo de competencia,
foi, certamente, desprezivel, mas seu papel, enquanto cristalizador de
uma nova figura desta maquina totalitaria, foi e continua sendo funda-

essencial, urn delirio racista, uma

slstir: e que aqui so daria para evocar, e 0 fato de que as
c,ondu;oes locais da "irresistivel ascensao" do Fuhrer a crista-

hza~ao maquinica singular do desejo que se opero~ sobre

filmes, nos comportamentos torturadores dos policiais, entre os bandos
SellS

0

e:,erg1a paranOlca !ouca, que ~ colocava no diapasao da pulsao de morte coletiva que havla exalado dos ossarios da Pri~elra Guerra Mundial. E 6bvio que esta descri~ao fica demas~a~o esquematica! Mas 0 ponto sobre 0 qual eu queria in-

mental. Hitler ainda esta vivo! Ele circula nos sonhas, nos delirios, nos

de jovens que veneram
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0

~ome, 0 rosto, os gestos, a fala de Hitler, nao poderiam ser

leones, sem nada conhecerem do nazismo!

tldas como negligenciaveis!
As cristaliza~{jesfascistizantes

Paremos urn pouco na questao hist6rica que continua a "trabalhar" de maneira subterranea os assuntos politicos mais atuais. Por
que 0 capitalismo alemao, depois da debandada de 1918 e da crise de
1929, nao se contentou em se apoiar numa simples ditadura militar?
Por que Hitler, ao inves do General Von Schleicher? Daniel Guerin nos
diz a este respeito que 0 Grande Capital hesitou em "privar-se" deste
meio incomparavel, insubstituivel, de penetrar em todas as ceJulas da
sociedade, que sao as organiza~Oes das massas fascistas. 4 Efetivamente, uma ditadura militar nao teria conseguido esquadrinhar as
massas com a mesma eficacia que urn partido organizado de modo

policiaL Uma ditadura militar nao capta a energia libidinal da mesma
maneira que uma ditadura fascista, mesmo que alguns de seus resultados possam parecer identicos, mesmo que se chegue as mesmas especies de metodos repressivos, as mesmas torturas, aos mesmos campos,

etc. A conjun~ao na pessoa de Hitler de pelo menos quatro series Iibidinais fez cristalizar nas massas a mut~ao de urn novo maquinismo
desejante:
urn certo estilo plebeu que !he dava condi~Oes de apoiar-se
em pessoas'mais ou menos marcadas pelas maquinas sociais

democratas e boicheviques;
urn certo estilo veterano de guerra, simbolizado pela sua Cruz
de Ferro da guerra de 1914, que the dava condi~oes de neu-

Permanencia do fascismo

_

E toda uma micropolitica que esta em jogo a este nivel, e, repito,

na.o se t;ata, em absoluto, de urn problema hist6rico, biogratico ou
p~lcanalitico puramente especulativo. A micropolitica que fabricou

~ltl~r ?OS conc~rne aqui e agora, no seio dos movimentos politicos

slnd~cals, no sew dos grupelhos, navida familiar, escolar, etc., na
~edl~a em que novas .microcristaliza~oes fascistizantes substituem-se
as antigas, no ~es~o fdo do maquinismo totalitano. Sob 0 pretexto de
qu~ 0 papel do mdlviduo na Hist6ria seria desprezivel, nos aconselham
a fIC.ar de bra~os c~zados diante das gesticula~oes histericas ou as
ma~lpula~oes paranOlcas dos tiranos locals e dos burocratas de toda
especle. 0 p~pe! de uma micropolitica do desejo sera 0 de opor-se a
u,ma tal renunc.la e de recusar-se a deixar passar toda e qualquer

f?rmula de faSC1~':'O, seja qual for a escala em que se manifeste. 0

cmema e a televlsao gostanam de nos fazer crer que 0 nazismo, no
fundo, n..ao passou de urn mau momento, uma especie de erro historico
e, ta~bem, uma bela pagina, de Hist6ria para os herois. Nao eram

~moclOnante.s aquelas bandeiras misturadas do capitalismo e do socia-

hsmo? Quer~am nos, fazer acreditar na existencia de urn antagonismo
real entre_ 0 elXO fasclst~ e os aliados. De fato, 0 que estava, n,a ocasiao.
em que~tao, era a selef;ao de urn born modelo. A formula fascista ia de
mal a pwr. Tornara-se necessArio .elimina~la e encontrar uma melhor.
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Radek tinha definido 0 nazismo como algo exterior a bu.rguesia; ele. 0
comparava com urna serie de circulos de f~rro. com,~s quais ~ burguesla
tentava consolidar "0 barril furado do capltahsmo . Mas a 1ffiagem era
exageradamente tranqiiilizadora. 0 fascismo perman~ceu exterior a
burguesia, em termos; esta so decidiu rejeita-.lo a p.a~ do momen~o
em que se convenceu de que, em eazao de sua mstabihdade e do deseJo
demasiadamente poderoso que ele despertava nas massas, ameac;ava

fazer explodir de dentro os regimes da democracia burguesa.
A selefiio das maquinas totalitarias
0

seu alcance outcos meios para controlar a luta ~e c~asses, urna v~z que

ja tivesse experimentado outras formulas totahtanas. para domm~r 0
desejo das massas. A partir do momenta em que 0 stahmsmo negoc!ara
tal formula de substitui~ao, a alian~a com ele tomava-se poss~vel.
A ditadura stalinista apresentava muito mais vantagens do que a h'tleriana. Os regimes fascistas, efetivamente, naa cons~guiram ce~car 0
problema como deviam. A missao impossive! confenda a seus lideres
consistia em:
_ estabelecer urn compromisso entre diferentes. forma~?"s. de
pader que procuravam guardar sua autonoffila: a maq~ma
militar. as facc;oes politico-poIiciais, 0 aparelho economlco,
etc.;5
; .
reprimir e canalizar a efervescencia revolucionana sempre

suscetivel de renascer no contexto apocaliptico da epoca.
Liquidando uma por uma as antigas classes politicas, as
nacionalidades colonizadas mais turbulentas, os velhos bolcheviques, os jovens buro~ratas, ~tc., a maq~ina stalinista
iria muito alem da maquma naz" no aperfe,~amento do
modelo repressivo. Os nazistas exterminaram milMes de judeus e centenas de milhares de militantes de esquerda; na
medida em que estes exterminios atingiam elementos que e1es
consideravam exteriores

sive em seu proprio seio, muito alem do que os 55 tinham sido
levados a faze-Io, em certas circunstancias, no seio do apa-

relho de enquadramento nazista. De qualquer maneira, 0
objeto da a1ian~a entre as democracias ocidentais e 0 totalitarismo stalinista nao foi, absolutamente, 0 de "salvar a
democracia". Tratava-se, antes de mais nada, de e1iminar
uma maquina louca que amea~ava seu proprio sistema de domina~ao.

Durante todo este periodo, uma especie de crise de
fim de mundo tomou conta do planeta; e como se todos os
antigos mecanismos reguladores soeial-demoeratas, sindicais, etc. - a partir dos quais os antigos equilibrios podiam
ser mantidos - se revelassem carentes.

rememo m~str?u-se,. depois,
mais perigoso que 0 proprio mal. No entanto, 0 cap~tahsmo '.ntemacional DaO podia pensar em elimina-lo, senao na medlda que tivesse a
Aceito na fase paroxistica da crise,

a sua ra~a,

bodes expiatorios, estes

exterminios tinham algo de sacrificat6rio. Nao se pode dizer
que os nazistas se lan~aram sistema~camente. a~ ataq~e dos
dirigentes da burguesia alema. 0 metodo stal,m~:a. fm totalmente diferente. A for~a do burocratismo sov,etico talvez
tenha sido a de ter espalhado 0 terror por toda parte, inclu-
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E verdade que nao se

deve esquecer que as organiza~Oes de esquerda tinham sido
previamente liquidadas na Italia e na Alemanha. Mas por
que teriam elas desabado como castelos de areia? Elas nunca
haviam proposto as massas alguma verdadeira altemativa,
nada que pudesse captar sua vontade de luta e sua energia
do desejo ou, pelo menos, desvia-Ias da religiao fascista (as
analises de Reich, sobre este aspecto, me parecem definitivas). Enfatizou-se, freqiientemente, que os regimes fascistas, quando iniciaram, trouxeram urn minimo de

solu~Oes

econllmicas aos problemas mais urgentes - falso arranque
econllmico, reabsor~ao do desemprego, programa~ao de
grandes obras, controle de capitais - , e se op5e estas me-

didas, por exemplo, a impotencia dos govemos social-democratas da Republica de Weimar. As pessoas se contentam
com

explica~Oes

do genero: os socialistas e os comunistas tiR

nham urn programa ruim, mans dirigentes, rna

organiza~ao

e pessimas alian~as. E nao se acabaria nunca de enume R

rar suas fraquezas e trai~Oes. Mas nada nessas explic~Oes
da conta do fato de que a nova maquina desejante totalitana tenha podido cristalizar-se nasmassas, a ponto de ser
sentida pelo proprio capitalismo intemacional como mais
perigosa ainda do que a ditadura nascida da Revolu~ao de
Outubro. 0 que nao se quer ver e que a maquina fascista,
em sua forma italiana ou alema, amea~ava 0 capitalismo e 0
stalinismo, porque as massas investiam nela uma fantastica
pulsao de morte coletiva. Ao reterritorializar seu desejo em
urn chefe, urn povo, uma ra~a, elas aboliam, numa phanR

tasia de catastrofe, uma realidade que detestavam e que os
revolucionarios nao tinham sabido ou querido toear. A virilidade, 0 sangue, 0 esp~o vital, a morte, substituiam, para
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elas, urn socialismo demasiadamente respeitoso dos valores
dominantes. E isto, apesar da rna fe intrinseca do fascismo,

daquelas falsas provoca~oes as raias do absurdo, de todo seu
teatro de histeria coletiva e de debilidade que os trazia de volta a estes mesmos valores. Mas, no final das contas, 0 desvio
no fascismo era, seguramente, fiuito maior, e a mistificac;ao
e a sedu~ao muito mais intensas do que no stalinismo. Todas
as signific~oes fascistas acabam caindo numa representa~ao
composta de amor e de morte, passando Eros e Tanatos
a confundir-se. Hitler e os nazistas lutavam pela morte, inclusive, e sobretudo, a da Alemanha. E as massas alemas acei-

taram segni-Ios ate a

destrui~ao

delas proprias. Seria, efeti-

vamente, impassivel compreender de autra maneira que elas

tenham aceitado continuar a gnerra tantos anos depois de
terem-na manifestamente perdido. Ao lado de urn tal fenomeno, a maquina stalinista, sobretudo vista de fora, parecia

muito mais prudente. Ela nao era apenas implacavel. Era,
sobretudo, muito mais estavel. Nao e de se espantar que 0
capitalismo ingles e americana DaO tivessem muita apreensao
em aliar-se a ela. Apos a liquida~ao da Terceira InternacionaI, eia se apresentava como urn sistema de reposic;ao para
manter as massas sob controle. Quem melhor que a policia
stalinista e seus agentes, no periodo de reconstruc;ao, estaria
em condi~oes de controlar os movimentos mals turbulentos da
classe oper3.ria, das massas coloniais e das minorias nacionais oprimidas?
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stali~ist~ esta agora prestes a ser totalmente superada por aquela do
total:tansmo oCldental. 0 que era qualidade do Estado stalinista em

rela~.ao ao Estado na~l~ta, ,:omou-se

seu principal defeito, em relac;ao

aos Estados democraticos . 0 Estado stalinista tinha sobre <i fascismo
a vantagem de uma estabilidade maior; 0 Partido nao era colocado no
mes~o ~lano que a rnaquina rnilitar, a rnaquina policial e a rnaquina
economlca. Ele sobrecodificava rigorosarnente todas as maquinas de
po?er. e esquadrinhava irnplacavelmente as massas. Alern disso conse-

gula :egurar as re~eas da. v~nguarda do proletariado intern~cional.
A f~encla do stahmsmo classlco - que e, sem duvida, urn dos tra~os
malS marcantes, do perfodo atual - se deve. provavelmente, ao fato de

ele ~ao ter podldo adaptar-se a evolu~ao das for~as produtivas e, em
particular, aq.U110 que c~amel de moleculariza~ao da for~a de trabalho.

15to ~e t~aduz1U no lntenor da Russia por urna serie. de crises politicas e
econorn~cas, por, desloc~mentos sucessivos de poder, que restituiram,

em detrimento 00 Partido, uma autonomia de ·fato relativa porem

fun~amental, as maquinas do Estado. da produ~ao: do exer~ito, das

regJ.~s, etc, Por toda parte as quest5es nacionais e regionais, os particulansmo,s, voltaram a ter urn peso determinante. Isso permitiu entre
~utras cOlsas, ~os paises da Cortina de Ferro recuperar um~ certa

h.berdade de a~ao, e .aos paises capitalistas recuperar e integrar, par-

clalmente, seus. partidos comumstas locais. Deste ponto de vista, a

heran~a de Stalm Se per~eu completamente. E verdade que 0 stalimsmo. continua a sobrevlver em alguns partidos e sindicatos mas
ele hOJe funciona rnais proximo do antigo modelo social-democ;ata e
por esta razao, ~s Iutas revolucionarias autonomas e as Iutas de desejo:

como as de MalO de 68 ou da LIP, 6 tenderao cada vez mais a escapar-lhe.
Maquinas totalitarias capitalistas

Diferentemente do fascismo, as maquinas totalitarias capitalislas, ao mesmo tempo que captam a energia do desejo dos trabalhadores, esfor~am-se para dividi-Ios, particulariza-Ios e molecul~nza-I~s.

Desterritorializa9iio da produfiio
e molecularizafiio do fascismo

Infiltram-se em suas fileiras, suas familias, seus casais. sua mfancla;

.
,0 que assegura a passagem das grandes entidades fascistas classlcas a molec~la~za.~ao do fascismo a que assistimos hoje? 0 que acarreta a desterntonahza~ao das rela~oes humanas? 0 que as faz perder

instalam-se no cora~ao de sua subjetividade e de sua visao de mundo. 0
capilalismo teme os grandes movimentos de massa. Ele procura apoiarse em sistemas automaticos de regulagem. E 0 papel que e destinado ao
Estado e aos mecanismos de contratualiz~ao entre os "parceiros 50ciais" aos Equipamentos Coletivos e aos meios de comunicac;ao de

mass;. E, quando urn conflito transborda os quadros preestabelecidos,
procura limita-Io a guerras economicas ou gnerras locais. Oeste ponto
de vista, somos obrigados a reconhecer que a maquina totalitaria

s~as bas~s nos ~pos territoriais, familiais, no corpo, nas faixas etanas, etc.. Qual e a natureza desta desterritorializac;ao, que gera por
sua v~z, a esc~lada de urn microfascismo? Nao se tra ta de uma ~era

questao de onenta~ao ideologica ou estrategica por parte do capitahsmo, mas de um p'rocess~ material fundamental: e pelo fato de as
socledades mdustnals funclOnarem a partir das maquinas semi6ticas
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que decodificam, carla vez mais, todas as realidades, todas as territorialidades anteriores; e pelo fato de as maquinas tecnicas e sistemas
economicos serem cada vez mais desterritorializados, que estao em
condi900s de liberar fluxos de desejo cada vez maiores; ou, mais exatamente, e pelo fato de seu modo de produ9aO ser for9ado a operar esta
libera9aO, que as formas de repressao tambem sao levadas a se molecularizarem. Uma simples repressao maci9a, global, cega nao e mais
suficiente. 0 capitalismo e obrigado a construir e impor seus pr6prios
modelos de desejo, e e essencial para sua sohrevivencia que consiga
fazer com que as massas que ele explora os interiorizem. Convem
atribuir a carla urn: uma infancia, uma posic;ao sexual, uma relac;ao
com 0 carpa, com 0 saber, uma representa~ao do arnor, da honestidade, da morte, etc. As re1a900s de produ9aO capitalistas nao se estabelecem s6 na escala dos grandes conjuntos sociais; e desde 0 ber90 que
modelam urn certo tipo de individuo produtor-consumidor. A moleculariza9ao dos processos de repressao e, por conseqiiencia, esta perspectiva de uma micropolitica do desejo nao estao ligadas a uma evolU9aO
de ideias, mas a uma transformac;ao dos processos materiais, a uma
desterritorializa9aO de todas as formas de prodU9aO, quer se !rate da
prodU9aO social ou da produ9ao desejante.
Por nao dispor de modelos comprovados, e considerando a desadapta9aO das antigas f6rmulas fascistas, stalinistas e, talvez, tambern
social-democratas, 0 capitalismo e levado a buscar, em seu pr6prio
seio, f6rmulas de totalitarismo melhor adaptadas. Enquanto nao as
tiver encontrado, sera tornado, em contracorrente, por movimentos que
se situarao em frentes. para ele, imprevisiveis (greves selvagens, movimentas de autogestao, Iutas de imigrados, de minorias raciais, subversao nas escolas, nas prisOes, nos hospicios, Iutas pela liberdade
sexual, etc.). Esta nova situa~ao, onde nao se esta mais lidando com
conjuntos sociais homogeneos, cuja ~ao possa ser facilmente canalizada para objetivos unicamente economicos, tern como contrapartida
fazer proliferar e exacerbar respostas repressivas. Ao lado do fascismo
dos campos de concentra~ao - que continuam a existir em inumeros
paises 7 - , desenvolvem-se novas formas de fascismo molecular: urn
banho-maria no familialismo, na escola, no racismo, nos guetos de
toda natureza, supre com vantagens os fornos cremat6rios. Por toda a
parte, a maquina totalitaria experimenta estruturas que melbor se
adaptem it situa9ao: Isto e, mais adequadas para captar 0 desejo e
coloca-Io a servi~o da economia de lucro. Dever-se-ia, portanto, renunciar definitivamente a f6rmulas demasiado simplistas do genero: "0
fascismo nao passara". Ele nao s6 ja passou, como passa sem parar.
Passa atraves da mais fina malha; ele esta em constante evolu~ao;
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pa~ece vir de ~ora, ma~ encontra sua energia no cora~ao do desejo de
~a urn de nos. Em s1tua90es aparentemente sem problemas ~atiis-

t

ro es poden: aparecer de urn dia para 0 outro. 8 0 fascism'
.
como ~ deseJo, esta espalhado par toda parte, em pe~as desc~~t:~:~~
no c~nJunto do campo social; ele toma forma, num lugar ou noutro e~
fun9~0 das rel~5es de for9a. Pode-se dizer dele, ao mesmo te~po
que e superpotente e de uma fraqueza irris6ria.
'
Em ultima anii!ise, tudo.depende do talento dos grupos humanos
e~ ~e tomarem sllJelto.s ~a Hlst6ria, isto e, em agenciar, em todos os
n.lvels, as for~as matenals e sociais que se abrem para urn deseJ'o d
Vlver e mudar 0 mundo.
e

NOTAS
(1) N. do Trad.: No original p
I h·
.
ziriamos por "fala f
d
.... <:> aro e . ors sUJet, express~o lacamana que tradusujeito e assunto, te%~. ~:~~~~n~ia d~e~to Joga com 0 duplo sen.!ido da palavra sujet;

sentido~,

::o:~~;~~s~~d~r:~~so~:~~:te~rh~::~~

dois
0 que e indispensavel para
brar, excepclOnalmente, a expressilo em "fora do assunto" e "Iora d0 sUJelto
.... . p

(2) Cf. La Critique du Langage et Son Economie de Jean-Pierre Faye, Galilee.
(3) N. do Trad.: Nome dado aos que participaram da Comuna de Paris.
(4) Fascisme et Grand Capital, Maspero.

h

(5) Nem e preciso repetir que estamos simplificando .as coisas ao extremo Nilo

ou~e, po.r exen:plo, u.ma atitude homoga!lea porparte dos capitalistas Krupp d : , .
hostil
a Hitler, so adenu mais tarde.
.
, e IDlCIO

(6) N. do Trad.: LIP e 0 nome de uma fabrica frances ...1- 16·
tambe
b
d
a u.c; re 8los e passou a ser
.
meso retu .0 0 nome de urn lance de revoluc;io molecular conhecido interna.
cl~nalmente: uma mteressante experiencia de autogestilo se deu nesta fabrica "
~:~~ manter-se por m~ito tempo. Resumindo: na decada de 60, sob aleg~l~n~~
. a, estava em negoclac;io a venda dos meios de produe;io da LIP
.
neaCrlOesnlaslt~po.r inkiabtiva patronal e com apoio do Estado. Desencadeou-se u~'":nrr;,~i::~~~
. enCla nas ases operarias que
M· d 68·
..
de ois co
. '.
em ,alO e,
mtensiflcou-se, prosseguindo
dU~ilO, da~i=::;~ :~va: I a~ropr;..ac;~o dos meios de produC;ilo, autogestilo da proos u...ros. aztam·se 'fendas selvagens - de cuja organiza ilo
artici
It paramdimalguns gropos esque~distas - e os lucros eram divididos entre os operari"os
s a os ren
entos prOVavam a moportunidade da faIencia.
.

d

b

_ tantJ:~~e;q~~~~m:~:~~ical ~ste movim~nt? f~i u.m lance de revoluc;ilo molecular
t
1
. ,as uas centrals smdlcals francesas, tentaram recuperar
o mo .
.
Vlmen 0 e o~ar negocla~res, mas nilo conseguiram LIP
.
Importante questionamento da organiz3lfi\o sindical.
.
, ao contrano, provocou
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Houve violentas tentativas da policia ~ara des~par ~ instal8l;res cia LIP..E:

via: a luta da LIP persiste, com roenOS intensuiade, amda hoJe, e sua venda

a multin

donal nlo plX1e ser realizada.
. d
SLON 00Hi urn documentftrio cinematografico sobre esta luta, realWl 0 po.r
.c
"de que parti"ct"pa Chris Marker'. hi tamMm in6meros artigos e livros, entre os
perativa
quais 0 de Ren~ LourauL'AnalyseurllP, 10/18,1974.
(7) Uma das maiores preocup8l;res.do capitalismo contemporineo e a busea de
formas de totalitarismo adaptadas ao TercetrO Mundo.

(8) 'Urn desastre como 0 do Chile deveria nos levar a desconfiar, de uma vez por
todas dos bla-bla-blas social-democratas - 0 exercito chilena oio era, segundo AUend~,
"0 ex~rcito mais democratico do mundo"? Uma maquina tot~/ita,,!a enquanto tal, seJ.a
/ for 0 regime politico do pais onde ela esta impiantada, cnstalJZa sempre urn ~eseJo

o capital como integral

das forma~es de poder*

J::S~ista. 0 exercito de Trotski, 0 exercito de Mao ou 0 d~ cas~o. nlo constituem
nenhuma exc~lo. 0 que, alifts, 010 retira oada de seusrespectivos m ntOS.

o capital nao e uma categoria abstrata, e um operador semi6tico
a servi90 de forma<;lles sociais detenninadas. Sua fun9ao e de assumir 0
registro, a regulagem, a sobrecodificll9ao das fonna90es de poderes
pr6prios as sociedades industriais desenvolvidas, das rela90es de for9a e
dos fluxos relativos ao conjunto das potSncias economicas do planeta.
Encontramos, tambem, em mUltiplas fonnas, sistemas de capitaliza9ao dos poderes nas sociedades mais arcaicas (capital de presrigio,
capital de potencia magica, encarnando-se num individuo, numa Iinhagem, numa etnia). Mas parece que s6 no seio do modo de produ9ao
capitalista e que se autonomizou um procedimento geral de semiotiza9ao de tal capitalizll9ao, que se desenvolveu ai segundo os dois
seguintes eixos:
- uma desterritorializll9ao dos modos locais de semiotizll9ao de
poderes, que ficam, assim, sob 0 controle de um sistema geral
de inscri9ao e de quantifica9i1o do poder;
- uma reterritorializa9ao deste Ultimo sistema numa fonna9ao
de poder hegemonico: a burguesia dos Estados-Nll9Oes.
o capital economico, expresso em linguagem monetana, contabilizavel, bolsista, etc., repousa sempre, em ultima instincia, sobre
mecanismos de avalill9ao diferencial e dinlimica de poderes confrontando-se num terreno concreto. Uma anll.1ise exaustiva de um capital,
seja qual for sua natureza, implicaria, portanto, na considerll9ao de
componentes extremamente diversificados, relativos tanto a prestll90es
mais ou menos monetarizadas - por exemplo, de ordem sexual ou
domestica (os brindes, os direitos ~dquiridos, os "beneficios secundarios", as ajudas de custo, os peculios, etc.) - quanto a gigantescas
transa90es internacionais que, sob pretexto de Operll9Oes de credito, de
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investimento, de implantac;Oes industriais, de cooperac;oes, etc., nao

.Tal concep~ao da mais·valia encontra talvez sua correspondencia

sao, de fato, mais que afrontamentos economico-estrategicos. Deste
ponto de vista, toda vez que se quer insistentemente referenciar 0
capital a urn equivalente goral, ou moedas a sistemas de paridade fixos,

numa pratica contabilizavel do capitalismo, mas, certamente, nao em
seu funcionamento real, em particular na industria moderna. A nosso

etc., se esta desmascarando a natureza real dos processos de sujeic;ao e

de servomecanismo' eapitalistas, ou seja,

0

emprego de rel~s de

fareya sociais e microssociais, de deslocamentos de porler, de avanc;os e

recuos de uma forma~ao social em rela~ao a outra, ou de atitudes
coletivas de acelera~ao desenfreada do processo infl'lCionario, com
vistas a conjurar perda de terreno,

OU,

ainda, de tomadas de parler

imperceptiveis, que s6 se revelarao claramente ao final. Os padr~s de
referencia nao tern outro papel senao 0 de contagem, referencla~ao
relativa, regulagem transit6ria. Uma verdadeira quantifica~ao dos po'
deres s6 poderia basear-se em modos de semiotizac;ao, em conexao
direta com forma~oes de poder e com agenciamentos produtivos (tanto
materiais quanta semi6ticos), devidamente localizados em coordenadas
sociais.

I. Trabalho maqufnico e traba/ho humano

o valor do trabalho posta a venda no mercado capitalista de·
pende de urn fator quantitativo - 0 tempo de trabalho - e de urn fator
qualitativo - a qualifica~ao media do trabalho. Neste segundo aspecto
de servomecanismo maquinico, ele nao pade ser circunscrito a urn

plano individual; primeiro, porque uma performance de qualifica~ao e
inseparavel de urn ambiente maquinico particular; depois, porque sua
competeneia senlpre dependente de uma instancia coletiva de forma~ao

e

e de socializa~ao. Marx fala, frequentemente, do trabalho como
resultante de urn "trabalhador coletivo", mas, para ele, tal entidade
fica sendo de ordem estalistica: "0 trabalhador coletivo" e urn perso·
nagem abstrato resultante de urn ciilcul? feito a pa~ do "tr~ba~h.o
social medio". Essa opera~ao lhe permlte superar dlferen~as mdlvlduais no calculo do valor do trabalho, que se encontra, assim, inde·
xado a fatores quantitativos univocos, fais como 0 tempo de trabalho
necessitrio a uma produ~ao e 0 numero de trabalhadores concernentes.
A partir dai, ele pode decompor este valor em duas partes:
- uma quantidade correspondente ao trabalho necessitrio para
a produ~ao do trabalho;
uma quantidade constitutiva da mais·valia, que e identificada
a extorsao de urn sobretrabalho pelo capitalismo. 2

n~ao de "trabalhador coletivo" nao deveria ser reduzida a uma
abstra~ao. A for~a de trabalho se apresenta sempre atraves dos agen·
ciamentos de produ~ao concretos, mesclando intimamente as rela~Oes

ver, a

sociais aos meios de produ~ao, 0 trabalho humano ao trabalho da
maquina. Da mesma forma, 0 carater esquematico da composi~ao
organica do capital, que Marx divide em capital relativo aos meios de
produ~ao (capital constante) e capital relativo aos meios de trabalho
(capital variavel), deveria serequacionado.
Vamos lembrar que Marx distingue a composi~ao em valor do
capital (capital constante, capital variave!) de sua composi~ao tecnica
"no campo" , relativa a massa real dos meios de produ~ao engajados na
valoriza~ao de urn capital, e a quantidade objetiva de trabalho social·
mente necessario para coloca-Ios em andamento. Passa-se, assim, com

razao, de urn jogo de valor de signo a urn jogo de rela~ao de for~a
material e social. 0 modo de produ~ao capitalista, com os progressos
do maquinismo, levaria fatalmente, segundo Marx, a uma diminui~ao
re!ativa do capital variavel em rela~ao ao capital constante, da qual ele
deduz uma lei de baixa tendencial da taxa de lucro, que seria como
uma especie de destino hist6rico do capitalismo. Mas, no quadro real
dos agenciamentos de produ~ao, 0 modo marxista de ciilculo da mais·
valia absoluta, baseado na quantidade de trabalho social medio - do
qual uma parte seria, por assim dizer, roubada pelos capitalistas -,
osta longe de ser tao 6bvio. Este fator tempo nao constitui, de fato,
senao urn parametro da explor~ao, entre outros. Sabe·se hoje que a
gestao do capital de conhecimento, 0 grau de participa~ao na organi·
z~ao do trabalho, 0 espirito "da casa" , a disciplina coletiva, etc.,
podem igualmente adquirir uma importancia determinante na produ·
tividade do capital. Quanto a isso, pode·se ate mesmo admitir que a
ideia de uma media social de rendimento horario para urn determinado
ramo, enquanto tal, nao tern 0 menor sentido. Sao as equipes, as
oficinas, as fabricas, onde aparece, por um numero x de razoes, uma
diminui~ao local da "entropia produtiva", que fazem avan~ar, que
"pilotam", de algum modo, este genero de media num ramo de indus-

tria ou num pais, enquanto que a resistencia coletiva operaria, 0 burocratismo da organizac;ao, etc., a freiam; ou seja, sao agenciamentos

complexos - relativos a forma~ao, a inova~ao, as estruturas internas,
as rela~Oes sindicais, etc. - que delimitam a amplidao das zonas de
lucro capitalistas, e nao uma simples extra~ao de tempo de trabalho.
Alias, 0 pr6prio Marx tinha percebido perfeitamente a institucionali-
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de uma defasagem entre as componentes maquinicas, as compo-

nentes intelectuais e as componentes manuals do trabalho. No Grundrisse, tinha assinalado que 0 conjuntodos conhecimentos tende a
tornar-se "uma potencia produtiva imediata": "a medida que a grande
industria se desenvolve, a cria~ao da riqueza verdadeira depende menos do tempo e da quantidade de trabalho, do que da ~ao dos fatores
postos em movimento no decorrer do trabalho, cuja poderosa eficacia e
incomparavel com 0 tempo de trabalho imediato que custa a produ~ao;
ela depende, antes de mals nada, do estado geral da ciencia e do progresso tecnol6gico, aplica~ao desta ciencia a produ~ao". Ele insistia,
entao, no carater absurdo e transit6rio de uma medida do valor, a
partir do tempo de trabalho. "Quando em sua forma imediata 0 trabalhador deixar de ser a grande fonte de riqueza, 0 tempo de trabalho
cessara e devera cessar de ser a medida do trabalho, assim como 0 valor
de troca cessara de ser a medida dos valores de usa." 3
Assinalemos aqui a fragilidade desse ultimo paralelo: com efeito,
se hoje em dia parece que 0 reino absoluto da medida do tempo de
trabalho esta prestes a desaparecer, 0 mesmo DaD ocorre, de maneira
alguma, com 0 do valor de traea. E verdade que, se 0 capitalismo
parece ser capaz de viver sem 0 primeiro, e inimaginavel que sobreviva
a um desaparecimento do segundo, que s6 poderia ser efeito de transforma~Oes sociais revolucion3rias. Marx considerava que a eliminac;ao
da oposi~ao lazer-trabalho coincidiria com 0 controle do sobretrabalho
pelas massas operarias. 4 Infelizmente, e perfeitamente concebivel que
o proprio capitalismo seja levado a suavizar cada vez mais a medida de

tempo de trabalho e a levar uma politica de lazer e de forma~ao mais
aberta, quanto melhor ela a colonizar (quantos operarios, empregados,
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qualitativo complexo. 0 trabalho aparentemente mals serial, por

exernplo, empurrar urna alavanca, vigiar urn dispositivo de seguran~a,

supoe sempre a forma~ao previa de um capital semi6tico cem multiplas
componentes -

0

conhecimento da lingua, dos usos e costumes dos

regularn~nto~, . das~ ~ier~quias, controle dos processos de abstra~ao

pro~resslva,

ltIneranos, mtera~Oes pr6prias aos agenciarnentos pro~
?utJvo~ ... 0 trabal~o nao e mals, se e que 0 foi algum dia, um simples
mgredlente, uma simples materia-prima da produ~ao. Dito de outra
forma, a parte de servomecanismo maquinico que entra no trabalho
~~rnano D;u~ca e qu.antificavel enquanto tal. Em compensa~ao, a sujel~ao subjetiva, a ahena~ao social inerente a um posto de trabalho ou a
qualquer outra fun~ao social, 0 e perfeitamente. E esta, alias, a fun~ao

que cabe ao capital. Os dois problemas que conce;"em, por um lado,
ao valor trabalho, seu papel na mals-valia, e por outro a incidencia da
eleva~ao da produtividade pelo maquinismo sobre a taxa de lucro
estao indissoluvelmente interligados. 0 tempo humano e cada vez mai~
substituido por um tempo maquinico.
.
Como aiD:d~ diz ~~rx, nao e mais 0 trabalho humano que se
msere no maqUl~l~mo: Eo homem que, diante desse processo, com-

porta-se como VlgJa e regulador". Parece que 0 trabalho na linha de

produ~ao e as diferentes formas de taylorismo nos ramos mais moder-

nos da economia estao em vias de depender ainda mais dos metodos

gerais de sujei~ao social, do que de procedimentos de servomecanismos
especificos as for~as produtivas. 5 Esta aliena~ao taylorista do tempo de
trabalho, estas formas neo-arcaicas de sujei~ao ao posto de trabalho
continuam sendo, em principio, mensuraveis, a partir de urn equiva:

lente geral. 0 controle do trabalho social medio, teoricamente, pode

quadros, passam assim, hoje em dia, suas noites e seus fins de semana

sempre encarnar-se num valor d~ troca dos poderes (poderia-se, assim,

fica~ao

preparando sua prom~ao de carreira!). 0 remanejamento da quantido valor a partir do tempo de trabalho nao tera, entao, sido,

de urn funcionario do Ministerio das Finan~as ou ainda ao de urn

como pensava Marx, 0 apanagio de uma sociedade sem classes! E, de
fato, atraves dos modos de transporte, dos modos de vida urbano,
domestico, conjugal e pelos meios de comunica~ao de massa, a indus-

operario da IBM!). Nao mais seria valido lundar 0 controle real dos

tria dos lazeres e ate dos sonhos... em instante algum tem-se a impressao que podera escapar ao controle do capital.
Nao se paga ao assalariado uma pura dura~ao de luncionamento
de "trabalho social medio", mas, para que ele fique a disposi~ao, uma
compensa~ao para um poder que excede aquele exercido durante 0
tempo de presen~a na empresa. 0 que conta aqui e a ocupa~ao de uma
lun~ao, um jogo de poder entre os trabalhadores e os grupos sociais que
controlam os agenciamentos de prodw;ao e as form~oes sociais. 0
capitalista nao extorque urn acrescimo de tempo, mas urri processo

comparar 0 tempo formal de

ahena~ao

de um campones senegales ao

t~mpos maquinico.s. do servomecanismo dos 6rgaos humanos aos agen-

clamentos produtlVos, em tal equivalente geral. Pode-se medir um
tempo de presen~a, um tempo de aliena~ao, uma dura~ao de encarceramento numa fabrica ou numa prisao; nao se pode medir suas

conseqiiencias em um individuo. Pode-se quantificar 0 trabalho aparente de um fisico em um laborat6rio, nao 0 valor produtivo das f6r~ulas que ele elabora. 0 valor marxista abstrato sobrecodifica 0 conjunto do trabalho humano concretamente destinado a produ~ao dos
valores de uso. Mas 0 movimento atual do capitalismo tende a que
todos ~s valores de uso tornem-se valores de troca e que todo trabalho
produtivo dependa do maquinismo. Os pr6prios p610s da troca passa-
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ram para

0

lade do maquinismo, os computadores dialogam de urn

continente ao Dutro e ditam para as executivos as clausulas das trocas.

A produ~ilo automatizada e informatizada nilo extrai mais sua consistencia de urn fator humano de base, mas de urn filo maquinico que
atravessa, contoma, dispersa, miniaturiza, recupera todas as fum;oes,
todas as atividades humanas.
Estas transform~iles nilo implicam que 0 novo capitalismo
substitua completamente 0 antigo. 0 que ha e uma coexistencia,
estratific~ilo e hierarquiz~ilo de capitalismos de diferentes niveis que
pilememjogo:
de urn lado, os capitalismos segmentan'os tradicionais, territorializados nos Estados-Na~iles e que secretam sua unifica~ilo a partir de urn modo de semiotiza~ilo monetaria e financeira;6
e, de outro lado, urn capitalismo mundial integrado, que naa
mais se ap6ia unicamente no modo de semiotiz~ilo do capital
financeiro e monetario mas, mais fundamentalmente, sobre
todo urn conjunto de procedimentos de servomecanismo-tec-
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A explora~ilo ca!,it~sta leva a tra~ar os homens como maquinas,
a pagar-lhes como maqumas, de manelra unicamente quantitativista.

Mas a explora~ilo, como ja pudemos constatar nilo se limita a issei
Os capitalistas extraem muitas outras mais-vallas, muitos outros lucr~s, passi~eis tambem eles de inscri~ilo no padrilo do capital. 0 capitallsmo se mteressa tanto pelo social quanto os exploradosl Mas, enquanto que, para ele, 0 maquinico precede 0 social e deve controla-Io
para esses, ao contrario, 0 maquinico deveria ser urn servomecanism~
do social. 0 que separa essencialmente 0 homem da maquina e 0 fato
de ele nilo se deixar explorar passivamente como ela. Pode-se admitir

que, nas .atuais condi~OeS,

aexplora~ao concemem, em primeiro lugar,

os agenclamentos maquinicos - tendo 0 homem e suas faculdades se
tornado partes integrantes destes agenciamentos. A partir desta explora~ilo absoluta, num segundo tempo, as fo~as sociais entram em luta
pela partilha do produto maquinico. Tendo 0 criterio de sobrevivencia
d~ t;abal~ador se tornado relativo - como apreciar, efetivamente, 0
mlnlmo vllal, a parte de valor correspondente ao trabalho necessario a
repr,:du.~ilo do tr~~alho? -, todas as questiles de reparti~ilo de bens

nico-cientifico, macro e microssociais, e de meios de cornu-

economlCOS e socials tomaramwse, essencialmente, assuntos politicos.

nicac;ao de massa, etc.
A f6rmula da mais-valia marxista esta essencialmente ligada aos
capitalismos segmentarios. Ela nilo consegue explicar 0 duplo movimento de mundializ~ilo e de miniaturiz~ilo que caracteriza a evolu~ilo atual. Por exemplo, no caso-limite onde cada ramo da industria
seja inteiramente automatizado, nilo da para enxergar onde foi parar
esta mais-valial Atendo-se rigorosamente as equ~iles marxistas, ela
deveria desaparecer completamente - 0 que e urn absurdol Deveriamos, entilo, calcula·la unicamente em fun~ilo do trabalho maquinico?
Por que nilo? Poderi.amos sugerir uma f6rmula, segundo a qual uma
mais-valia maquinica corresponderia a urn sobretrabalho "exigido" da
maquina para alem de seu custo de manuten~ilo e reposi~ilo; mas nilo
e, certamente, tentando arranjar desta maneira a vertente quantitativista do problema que poderemos ir muito longe. Na verdade, num
caso desses - mas tambem em todos os casas intermediarios de diminui~ilo muito forte do capital variavel em rel~ilo ao capital constante
- a extr~ilo da mais-valia escapa, em grande parte, a empresa, a
rela~ilo imediata patrilo-assalariados, e remete a segunda f6rmula do
capitalismo integrado.
A dupla equ~ilo estabelecida por Marx, fazendo equivaler "0
grau real de explor~ilo do trabalho", a taxa de mais-valia e 0 tempo de
sobretrabalho relativo ao capital variavel, nilo pode ser aceita enquanto
tal.

Isto: desde que se amplie 0 conceito de politica e que se integre nele 0
conJunto das dlmensiles micropoliticas que engajam os diversos modos
de viver, de sentir, de falar, de projetar 0 futuro de memorizar a

Hist6ria...

'

Tentando.mostrar ~~e a sujei~ilo do trabalhador nilo poe em jogo,
senilo de manelra acessona, 0 fator quantitativo de "trabalho social
medio:', fiz~mos un.' esfor~o para descolar a taxa de explor~ilo da taxa
da mals-valla marxlsta. Ao fazer isto, a descolamos implicitamente da

taxa de lucro, que em Marx eseu parente proximo.'
Uma confirm~ilo desta distin~ilo nos e fornecida pelo fato de

que se tornou freqiiente, nos ramos sustentados pelo Estado, que empresas "vendendo com perda" produzam, no entanto, um lucro consiw

deravel (apesar da mais-valia teoricamente negativa, segundo a f6rmula marxista, elas geram urn lucro positivo). 0 lucro hoje pode depender de fatores nilo somente externos a empresa, mas tambem a
Na~ilo, por exemplo, uma explor~ilo "a distancia" do Terceiro Mundo
'
atraves do mercado internacional das materias-primas.
Notemos, enfim, que a pretensa lei de baixa tendencial da taxa
de lucros nilo poderia subsistir num campo politico-econllmico no seio
do qual os mecanismos transnacionais adquiriram tal importancia que
')rnou-s~ inconcebivel determinar a taxa local de mais-valia podendo
ser relaclOnada com uma taxa de crescimento local do maquinismo
correspondente ao Capital constante. 8 A cri~ilo de zonas de lucros _
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exemplo: a pseudocrise do petToleo e a cri~ao de novos ram~s i~dus
triais, tal como 0 nuclear - depende atu~ente, em sua essencla: d.e
estTategias mundiais que implicam a conslder~ao de uma multiphcidade e de uma complexidade de fatores, sem 0 menor termo de
compara~ao com aqueles que Marx tinha captado.
II. A composifiio organica do capital mundial integrado

Diferentemente do que havia pensado Marx, 0 capital foi capa;z
de se Iivrar de uma formula que 0 teria fechado num modo de quantific~ao cega dos valores de tToca' - isto e, de tomada de contTole do
conjunto dos modos de circula~ao e de prod~~ao dos val~r~s de uso. A
valoriza~ao capitalista ainda nao pegou 0 cancer maqUlmco que, ~a
baixa tendencial da taxa de lucro as crises de S1.'pe~rodu~~o, devena
t~-Ia levado ao impasse e, com isto, levado 0 capltallsmo ao Isola~ento
total. A semiotiza~ao do capital se deu urn mime,,;, ~ada vez ~"uor de
meios para estar em condi~l\es de detectar, quantificar, m~lpular as
valoriza~Oes concretas de pader e, c~m isso, nao", 56. sobreVlver, ~as
tambem proliferar. Quaisquer que seJam as aparenclas que ele. de, 0
capital nao e racional. Ele e hegemonist:'. E~e nao h~monlZ~ ":S
form~l\es sociais; acomoda pela for~a as dlspandades s6clO-economlcas. E uma oper~ao de poder, antes de ser uma opera~ao .de lucro.
Nao se deduz de uma mecanica de base de luc~: mas .se Imp?" de
cima. Ontem, a partir do que Marx chamav,,: de 0 ca!,l!aI SOCI~ de
todo urn pals"'. e hoje a partir de urn C:'Pltai mundialmente ~te
grado Ele sernpre se constituiu como movunento geral de destemtoria1iz~ao de todos os campos da economia, das ci~~cias e ~ecnicas, dos
costumes, etc. Sua existencia semi6tica ins~re-~e .slstematic~ente no
conjunto dos movirnentos locais de d~ste,!,~onallZa~ao teemcos e socials que ele "diagramatiza" e retemton~a nas fo~as de poder
dominantes. Mesmo na epoca em que parecla estar umcamente centTado numa extTa~ao de lucro monetario, a partir de atividades comerciais, bancarias, industrials, 0 capital - como expressao das <;lasses
capitalistas mais dinamicas - ja levava fundame~t~~nte este tipo de
politica de destTui~ao e de reestTutur~lIo (destemtonallZ~~o dos campesinatos tTadicionais, constitui~lIo de urn:, .classe ope~aria urbana,
expropria~ao das antigas burguesias come~llus ~ dos.ant,igos artes~a

tos, liquidac;ao dos "arcaismos" regionals nacl0nalitlui.os, expanslO"

nismo colonial, etc.).
. .
Nao basta, portanto, evocar aqui a politica do capItal. ~ ca~ltai
enquanto tal nada mals e do que 0 politico, 0 social, 0 teemco-clen-
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tlfico, articulados uns aos outTos. Esta dimensao diagramiitica geral
aparece cada vez mais claramente com 0 papel crescente do capitalismo
estatal, como tTampolim da mundializafllo do capital. Os EstadosN~l\es manipulam urn capital multidimensional: massas monetarias,
indices economicos, quantidades de "alinhamento" dessa ou daquela
categoria social, fluxos de inibifao para manter as pessoas na linha,
etc. Assiste-se a uma especie de coletivizafao do capitalismo - quer e1a
esteja, au nao, circunscrita a urn quadro naciona!. Mas isso nao significa absolutamente que ole esteja em vias de degenerar. Pelo enriquecimento continuo de snas componentes semi6ticas,11 toma 0 cantrole,

para alem do tTabalho assalariado e dos bens monetarizados, de uma
infinidade de quanta de poder que antigamente ficavam circunscritas a
economia local, domestica e libidinal. Hoje, cada oper~ao particular
de tomada de lucro capitalista - em dinheiro e poder social - engaja,
pouco a pouco, 0 conjunto das formafl\es de poder. As nOfl\es de
empreendimento capitalista e de posta de tTabalho assalariado tornaram-se inseparaveis do conjunto do tecido social, que se encontTa, ele
proprio, diretamente produzido e reproduzido sob 0 contTole do capital. A propria nOfllo de empresa capitalista deveria se estender aos
Equipamentos Coletivos, e a de posta de tTabalho, a maloria das ativi·
dades nao assalariadas. De certa maneir'l, a dona-de-casa ocupa urn
posto de tTabalho em seu domicilio; a crianfa ocupa urn posta de
tTabalho na escola, 0 consumidor no supermercado, 0 telespectador
diante de seu video... Quando as maquinas na fabrica parecem tTabaIhar sozinhas, na verdade 0 conjunto da sociedade e adjacente a elas.
Seria totalmente arbitTario considerar, hoje, 0 assalariado de empresa
independentemente dos multiplos sistemas de salarios diferidos, de
assist~ncia e dos custos sociais, afetando de perto ou de longe a reprodUfllo da for~a coletiva de tTabalho, que passam fora do circuito
monetano da empresa e que Sao assumidos pelas instituifl\eS. Acrescentemos a isso urn ponto essencial que retomaremos depois: nao s6

capitalismo explora
durante

0

0

0

assalariado alem do seu tempo de tTabalho,

seu tempo de "lazer" , como, alem disso, serve-se dele como

trampolim para explorar aqueles a que sujeita em sua esfera de a9ao
pr6pria: seus subaltemos, seus parentes nao assalariados, muI:!eres,
crianfas, velhos, assistidos de toda especie...
Sempre acabamos voltando a ideia centTaI: atTaves do sistema de
assalariados,

0

capitalismo visa, antes de mais nada,

° controle

do

conjunto da sociedadel E, de modo recorrente, parece que em toda e
qualquer circunstancia 0 jogo de valores de tToca sempre dependeu das
relafl\es sociais, e nao 0 contTario. Mecanismos como os da inflafao
ilustTam bern. a esse respeito, a intTusao constante do social no eco-
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,.
0 que e' "normal" e a inflooao
nomlco.
..... e nao 0 equilibrio de pr~os,
I a
pois que para ela trata-se de ajustar as rela~Oes de poder em evo u~ 0
perman~nte (pod~r de compra, poderes de investim~~to, poderes de
trocas intemacionais das diferentes forma~Oes socials).. Est~do a
mais-valia economica indissoluvelmente vinculada as mllis-vaha~ ~e
poder que tern por objeto 0 trabalho, as maquin~ e ~s esp~os socla.ls,
a redefini~ao do capital como modo geral de capltallZ~~ao das. sem.16ticas de poder (e nao como de quantidade abstrata, umvers~1) Impl~,:a
assim num reexame de sua composi~ao tecnica. Esta ~ao 1!'als se apo~a
em dois dados de base: 0 trabalho vivo e 0 trabalho cnstallZado no selO
dos meios de produ~ao, mas em pelo menos quatro componentes,
.
quatro agenciamentos irredutiveis uns aos outros:.
1) as formafoes de poder capitalistas, que reallZam u~ .capltal
de manuten~ao da ordem, garantem a propriedade, as estratiflca~Oes
sociais, a reparti~ao de bens materiais e sociais.... S.e~do 0 valor de.um
bern, qualquer que seja ele, inseparavel da credi~ihdade d?s :q~lpa
mentos repressivos de direito, de pollcia... e, tambem, da eXlstencI~dde
certo grau de consenso popular a favor da ordem estabele':l a;
urn 2) os agenciamentos maqu£nicos relativos as forc;as produtivas,
constitutivas do capital fixo (maquina, fab~ca,. tra~spo;~e, reserv~ de
materias-primas, capital de conhecimentos tecmcQ-clentiflcos, tecllicas
de servomecanismos maquinicos, instrumentos de formac;ao, la~ora

t6rios, etc.). Aqui, estamos no campo e1assico das for~as p~oduti~a~;
3) a forfa coletiva de trabalho e 0 conjunto 1as relafoes soc,a,s
sujeitadas pelo poder capitalista: aqui, a fo~a co~etiva de tr~b:Uho nao

e mais considerada em sua face

sim de aliena~ao social. Ela e
mesmo tempo que e fatar de

servomecams~o maqU1nlc~, mas
sujeitada as burgueslas e b~rocra':l~s, ao
sujei~ao de o.utrll:s catego,:,as SOClll1S (as

de

mulheres, as crianc;as, os imigrantes, as mmonas sexualS, etc.). Esta-

mos aqui no campo e1assico das

rela~Oes

de

produ~ao

e das

rel~Oes

1
4) a rede de equipamentos, dos aparelhos de poder es!a.ta e
paraestatal e os meios de comunicafiio de massa: esta r~d~, ramdlcada
tanto na escala microssocial quanta na escala planeta~a, .tornou-se
pe~a essencial do capital. E atraves dela que ele extral e mtegra as
capitaliza~Oes setoriais de poder relativas as tres componentes precedentes.
. t d f
o capital, enquanto operador semi6tico do cO~Ju~ o. as orm~Oes de poder desenvolve, assim, uma cena desterntonalizada, na
qual irao evoluir 'estas quatro componentes. Mas insistamos no fato de
nao se trata apenas de uma cena onde se desenrolara uma repreie'::'tafao, especie de teatro parlamentar onde seriam confrontados os
sociais;
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diferentes pontos de vista presentes. Tratar-se-a, igualmente, de urna

atividade diretamente produtiva, na medida em que 0 capital toma
parte da ordena~ao dos agenciamentos maquinicos e sociais e de toda
uma serie de opera~Oes prospectivas que Ibes dizem respeito. As fun~5es diagramaticas especificas do capital - isto e, inscri~Oes que nao
sejam exclusivamente representativas, mas tambern operat6rias _
"acrescentam" algo de essencial ao que seria urn simples acumulo dos
diversos componentes evocados precedentemente. A eleva~ao do nivel
de abstra~ao semi6tica correspondente a esse diagramatismo pode
evocar aquilo que Bertrand Russel descrevia em sua teoria dos tipos
16gicos, ou seja, que existe uma descontinuidade fundamental entre

uma cIasse e seus membros. Mas estamos em presen~a, corn

0

capital,

de uma descontinuidade que nao e apenas de ordem 16gica, mas
tambern maquinica, no sentido de que ela nao opera unicamente a
partir de fluxos de signos, mas tambern de fluxos materiais e sociais.
De fato, a potencia multiplicadora do diagramatismo pr6prio ao capital e inseparavel do "dinamismo" desterritorializante dos diversos
agenciamentos concretos do capitalismo. 0 que tern como conseqiien-

cia tornar absurdas as perspectivas politicas reformistas fundadas nas
contradi~5es intra e intercapitalistas, ou em sua humaniza~ao sob
pressao das massas. Isto consistira, por exemplo, em querer "jogar" as
multinacionais contra 0 capitalismo nacional ou a Europa germanoamericana contra a Europa das patrias, 0 liberalismo "ocidental"

contra 0 social-capitalismo da URSS, 0 Norte contra 0 SuI, etc. Para 0
capital, tudo isso sao mais desafios funcionando como estimulos de

desterritorializ~ao.

Vma alternativa revolucionaria, se

te, seguramente nao pode se apoiar em bases deste tipo!

e que ela exis-

III. 0 capital e as funfoes de alienafao suhjetivas

o exercicio do poder por meio das semi6ticas do capital tern
como particularidade proceder concorrentemente, a partir de urn controle de cupula dos segmentos sociais, e pela sujei~ao de todos os instantes de cada individuo. Se bern que sua enuncia~ao seja individuada,
nada menos individual que a subjetividade capitalista. A sobrecodific~ao, pelo capital, das atividades, dos pensamentos, dos sentimentos
humanos, acarreta a equivalencia e a ressonancia de todos os modos

particularizados de subjetiv~ao. A subjetividade e nacionalizada. 0
conjunto de valores, de desejo e reorganizado numa economia fundada
na dependencia sistematica dos valores de uso em rela~ao aos valores
de troca, a ponto de fazer com que esta categoria de valores de uso

I.
,;<;.'
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perea seu sentido. Passear Hlivremente" Duma z:u~, ou no ca-:n.p~,
respirar ar puro, cantar meio alto, tornaram-se alivldades quanlificaveis de urn ponto de vista capitalistico. Os espa90s verdes, as reservas
naturais, a livre circula«;ao, tern urn custo social e industrial. Em
ultima analise, os sujeitos do capitalismo - no sentido em que se
falava dos suditos 12 do rei - s6 assumeID de sua existencia a parte que
pode ser inscrita no equivalente geral: 0 capital, segondo a defini9ao
ampHada que propomos aqui. A ordem capitalista pretende impor aos
individuos que vivam unicamente Dum sistema de troca, uma tradu·

zibilidade geral de todos os valores para alem dos quais tudo e feito, de
modo que 0 menor de seus desejos seja sentido como associal, perigoso,
culpado.
,
Para que tal oper~ao de sujei9ao possa cobrir 0 conjunto do
campo social e, aD mesmo tempo, "visar" com precisao snas menores

disparidades, eia nao poderia se contentar com urn controle social exterior. 0 mercado geral de valores produzido pelo capital tomara, portanto as coisas de dentro e de fora, ao mesmo tempo. Esta traduzibilid;de geral dos modos locais de semiotiza9ao de poder nao depen~e
unicamente dos dispositivQS centrais, mas de "condensadores seroto-

, tieos" adjacentes ao poder de Estado, ou que Ihe estao diretamente
enfeudados, e dos quais uma das principais fun9<les consiste em fazer
com que carla individuQ assuma os mecanismos de controle, de represslio, de modeliza9ao da ordem dominante. 13
•
'.
No contexto do capitalismo mundial integrado, pode-se conSIderar que os poderes centrals dos Estados-N~<les sao, ao mesmo
tempo, tudo e nada; nada ou quase nada aos olhos de uma eficiencia
economica real; tudo ou quase tudo aos olbos da modeliza9ao e do

controle social. 0 paradoxa eque, em certa medida, a propria rede dos

aparelhos, equipamento e burocracia de Estado tende a escapar ao
poder do Estado. De fato, muitas vezes, e esta rede que 0 mampula e
teleguia: seus verdadeiros interlocutores sao os "parceiros sociai~", os
grupos de pressao, os lobbies. A realidade do Estado tende, aSSlm, a
coincidir com as tecnoestruturas estatais e paraestatais que ocupam,
por essa razlio, urn lugar muito ambigoo nas rela9<les de produ9~0, e
nas rela~Oes de classc, pois que, por urn lado, controlam postos realS de

, dire9ao, contribuem de maneira efetiva para a manuten9ao da ordem
dominante, e, por outro, elas proprias sao objeto de uma explor~ao
capitalista, da mesma maneira que os diferentes componentes da classe
operaria.
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Marx considerava 0 professor primano urn trabalhador produtivo, na medida em que preparava seus alunos para trabalbar par~ ~s
patr<les.J< Mas 0 professor primario, hoje em dia, multiplicou-se mfi-
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nitamente, na forma desta rede capitalistica, geradora de forma90es e
de sociabilidade, a ponto de chegarmos a urn conglomerado de "agenciamentos coletivos de produ9ao", 0 qual seria agora totalmente arbitrario pretender decompor em esferas autonomas de produ9ao material, de socius, de modos de semiotiza9ao e de subjetiva9ao.
Encontra-se a mesma ambigiiidade, a mesma ambivalencia entre
a prodm;ao e a repressao que caracteriza as tecnocracias, nas massas

operarias: os trabalhadores estao se "trabalhando", enquanto traba·
Iham na produ9ao de bens de consumo. De qualquer jeito, todos participam da produ9ao de controle e de repressao. De fato, como vimos,
num mesmo dia, urn mesmo individuo nao para de mudar de papeis:
explorado na oficina ou no escrit6rio, toma-se por sua vez explcrador
na familia, no casal, etc. Em todos os niveis do socius, encontramos

uma mistura inextrincavel de vetores de aliena9ao. Por exemplo, os
trabalhadores e os sindicatos de tal setor avan9ado defenderao ardentemente

0

Iugar de sua industria na economia nacional, e isto apesar

de seus efeitos colaterais no campo da polui9ao, apesar do fato de
equiparem avi<les de ca9a que servirao para metralhar as popula9<les
africanas... As fronteiras de dasse, as "frentes de luta", tornaram-se
vagas; mas sera que elas desapareceram? Nao, ao contrario, elas se
multiplicaram infinitamente, e, mesmo quando surgem afrontamentos
diretos, estes tomam, na maioria das vezes, urn "carater exemplar",

sendo seu objeto primeiro 0 de chegar a repercutir nos meios de comunica~ao

de Massa que, por sua vez, os manipulam

avontade.

Na base dos mecanismos de modeliza9ao da for9a de trabalho,
em todos os niveis da interpenetr~ao entre ideologias e afetos, reencontramos esta rede maquinica tentacular dos equipamentos capitalisticos. 0 ponto no qual nlio podenamos nos deter e que nao se trata,
em absoluto, de uma rede de aparelhos ideol6gicos, mas de uma HbeIa"

megamaquina, composta de uma multidao de elementos esparsos, que
concerne nao somente aos trabalhadores, mas que bota para produzir,
permanentemente, mulheres, crian~as, velhos, marginais, etc. Hoje em
dia, por exemplo, uma crianc;a desde 0 sen nascimento, atraves da

familia, da televisao, da creche, dos servi90s socials, e "posta para
trabalhar" e se engaja num processo complexo de forma9ao, ao termo
do qual seus diversos modos de semiotiza9ao deverao estar adaptados
as fun9<les produtivas e sociais que a esperam.
Sabemos da importllncia que a avalia9ao da manuten9ao industrial tomou hoje em dia na gestao das empresas. Sera que podenamos
nos contentar em dizer que 0 Estado assume uma especie de "manuten~ao

social" generalizada? Seria, a nosso ver, totalmente insufi-

ciente! Em realidade, tanto nos regimes burocraticos do Leste como
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nas democracias burguesas do Oeste, 0 Estado esta diretamente ligado
aos componentes essenciais do capital - da mesma forma, podemos

nos permitir falar, nesses dois casos, do capitalismo de E~t~do, na
condi9ao no entanto de modificar simultaneamente a defm'9ao da
composi9 ao organica do capital e a do Estado. Aquilo que chamamos
de rede de equipamentos do capital, no seio dos quais convem incluir,

ate certo ponto, as meios de comunica~ao de massa, as sindicatos, as
associac;oes, etc., tern por func;ao tamar homogeneo 0 capital, funcionando strictu senSU. a partir dos valores de troca, e 0 capital social, a

partir dos valores de poder. Isso gere tanto as atitudes coletivas, os
padroes de conduta, as referencias de qualquer especie companvcis
com 0 born andamento do sistema, quanta as meios de intervenc;ao
regulamentares e financeiros para repartir as massas de poder de
compra e de investimento entre as diferentes setores sociais e indus-

triais, ou, ainda, os grandes complexos militares-industriais que Ihe

servern, por assim dizer, de coluna vertebral em escala internaeion~l.
E essencial nao remeter carla urn destes campos a categoflas

estanques. Em ultima analise, trata-se, de cada vez, do mesmo capital
manipulado pelos poderes dominantes: 0 capital do conhecimento, 0
capital de adapta9ao e de submissao da for9a de trabalho ao meio

ambiente produtivQ e, mais geralmente, do conjunto ?as pop~l~~s ~o

meio ambiente urbano e rural urbanizado,
inconsciente dos modelos do sistema,

0

0

cap.tal de mtroJ09ao

capital de for~a repressiva e

militar... nao so participam de pleno direito da composi9ao organica
do capitalcontemporaneo mas, alem disso, ocupam nele uma parte
cada vez mais importante.
.

Assim 0 desenvolvimento de urn mercado geral de valores capltalisticos, a ~rolifera9ao da rede multicentrada dos equipamentos capitalistas e dos equipamentos estatais que saO seu suporte, longe de

entrar em contradi~ao com a exist@ncia dos poderes centrados nos

Estados-Na9 0es - e que em geral tendem ate a se refor9ar -, Ihe sao,
ao contrario, complementares. Efetivamente, 0 que e capitalizad~ e
muito mais urn poder pela imagem do poder do que uma verdade.ra
potencia nos campos da produ9ao e da economia. Pela~ mais di;e~sas
vias

0

Estado e suas inumeras ramifica<;oos tentam recnar urn mlmmo

de ~ontos de referencia, de territorialidades sob~e~s~lentes, a fim. de

permitir as massas reorganizar mais ou menos ~rtIflclalmente sua ~l~a
cotidiana e suas rel~Oes sociais. Os verdade.ros postos de decls,onalidade, em compensa~ao, estao em outra parte; eles atravessam ou
contornam os modos de territorializ~ao antigos e novos e dependem

cada vez mais do sistema das redes capitalisticas integradas em escala
mundial."

Os

esp~os
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do capitalismo contemporaneo nao mals aderem aos

tOITOes natais, as castas, as tradi~OeS etnicas, religiosas, corporativas
Hpre-capitalistas", e, cada vez menos, as metropoles, as cidades indus-

triais, as rela90es de cIasse e as burocracias do capitalismo segmentario da era dos Estados-Na90es. Eles sao confeccionados na escala
planetaria tanto quanta na escala microssocial e microffsica. Mesmo

0

sentimento de "fazer parte de alguma coisa" parece resultar de uma
especie de produ,ao em cadeia, da mesma forma que 0 esquema de
vida. Compreende-se melhor, nestas condi90es, que 0 poder de Estado
nao possa mais se contentar em dominar do alto da piramide social, de
legiferar a distancia do povo, e que seja obrigado a intervir permanentemente na modelagem e na recomposi9aO do tecido social, retomar e
revisar constantemente suas "formulas" de hierarquizac;ao, de segre-

ga9ao, de prescri9ao funcional, de qualific~ao espeelfica. 0 capitalismo mundial esta comprometido numa incontrolavel e vertiginosa
acelera9ao. Ele tern que apelar para tudo e nao pode mals se dar ao
luxo de respeitar tradi90es nacionais, textos e institui90es legislativas
ou judiciarias, que limitariam no que quer que fosse sua liberdade de
manobra.
IV. 0 capita! e asfunr;oes de servomecanismo maqufnico

Aos meios tradicionais de coor9ao direta, 0 poder capitalista nao
para de acrescentar dispositivos de controle que requerem, se nao a
cumplicidade de cada individuo, pelo menos seu consentimento passivo. Mas tal amplia9ao de sua a9ao nao e poss!vel, na medida em que
esta esteja em condi90es de atingir as proprias molas da vida e da
atividade humana. A miniaturiza9ao dos meios vai aqui bern a1em dos
maquinismos tecnicos. E no funcionamento de base dos comportamentos perceptivos, sensitivos, afetivos, cognitivos, lingiifsticos, etc.,

que se engasta a maquinaria capitalistica, cuja parte desterritorializada "invis!vel" e, sem duvidas, a mais implacavelmente eficaz. Nao
podemos aceitar as explica90es teoricas da a1iena9ao das massas a
partir de uma engambela9ao ideologica qualquer ou de uma palxao
coletiva masoquista. 0 capitalismo se apodera dos seres humanos por
dentro. Sua a1iena9ao pelas imagens e ideias e apenas urn dos aspectos
de urn sistema geral de servomecanismo de seus meios fundamentais de
semiotiza9ao, tanto individuais quanto coletivos. Os individuos sao
"equipados" de modos de percep9ao ou de normaIiza9ao de desejo, da
mesma forma que as fabricas, as escolas, os territ6rios. A amplia9ao da
divisao do trabalho na escala do planeta implica, por parte do capi-

-,
I
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talismo mundial, nilo s6 uma tentativa de
gorias sociais

as for~as

integra~ilo

de todas as cate·

produtivas, mas ainda por cima uma recorn-

posieilo permanente, uma reinven~ilo desta forca coletiva de tTabalho.
Idealmente, 0 capital gostaria de nilo mals ter que lidar com indivi·
duos, mas somente com subconjuntos maqufnicos. Alem disso, ele nilo
gostaria mais de saber senao de dais tipos de categorias sociais, as Tela·
tivas aos assalariados e as re1ativas a assistencia. Seu objetivo e de
apagar, de neutralizar, senilo de suprimir, todas as categoriz~oes
sociais fundadas em outra coisa que nilo sua axiomatica de poder e
seus imperativos tecno16gicos. Quando, no fun da linha, ele "reen·
contra" homens, mulheres, crian<;as, velhos, ricos, pobres, trabalha·
dores manuais, intelectuais, etc., pretende reeria-Ios por ele mesmo,

redefinHos em funeilo de Seus pr6prios criterios.
Mas, precisamente em razao de ele intervir ao mvel mais funcionat - sensitivo, afetivo, praxico -, 0 servomecanismo maquinico
capitalista e suscetivel de inverter seus efeitos e de levar a revela~ilo de
urn novo tipo de mais-valia maquinica perfeitamente percebida por
Marx. (Desdobramento do possivel da ra~a humana, renova~llo constante do horizonte de seus desejos e de sua criatividade. 16 ) 0 capita·
lismo pretende se apoderar das cargas de desejo que a especie humana
traz em si. E por intermedio do servomecanismo maquinico que ele se
instala no cora~llo dos individuos. Nilo se pode contestar, por exemplo,
que a integra~ilo social e politica das elites operarias e dos quadros de
dire~ao nao seja exclusivamente baseada num interesse material, mas
tambem em seu apego por vezes muito profundo a sua profissilo, sua
tecnologia, suas maquinas... De modo mais geral,

e claro que 0

meio

ambiente maquinico secretado pelo capitalismo esta longe de deixar
indiferentes as grandes massas da popula~iloe isto nilo se deve somente
as sedueOcs da publicidade, a interioriz~ilo, pelos individuos, dos
objetos, dos valores da sociedade de consumo. Parece que algo da
maquina participa "pra valer" da essencia do desejo humano. Toda
questilo esta em saber qual maquina e para qu€.

o servomecanismo maquinico nao coincide com a aliena~ao so-

cial. Enquanto a

aliena~llo

engaja pessoas globals,

representa~Ocs

sub·

jetivas fadlmente manipulaveis, 0 servomecanismo maquinico agencia
elementos infrapessoais, infra-sociais, em razao de uma economia
molecular de desejo, fiuito mais dificil de se l\segurar" no seio das
rela~Ocs

sociais estratificadas. 17 Conseguindo assim colocar direta-

mente no trabalho

fun~Oes

perceptivas, afetos, comportamentos in-

conscientes, 0 capitalismo toma posse de uma for9a de trabalho e de
desejo que ultrapassa consideravelmente a das classes operarias no
sentido socio16gico. Nestas condi~oes, as relaeOcs de classe tendem a

!
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evo!uir dife~entemente. Elas sao menos bipolarizadas tendem cada

malS a engaJar estrat~gias complexa.s (0 destino da cl;sse opera.ria fr;~~
cesa, por exemplo, nao depende"malS unicamente de seus patrOes, mas,

de ~m I.ado, do Estado, da Europa, do Terceiro .Mundo, das multi.

n~clOnals, e, de ouu:o, d~s trabalhadores imigrantes, do trabalho femi.

moo, das lutas regtonallstas, etc.). A pr6pria burguesia Illudou de

namreza. Ela n~o esta m.ais vigorosamente comprometida, ao menos

na Sua parte mars m.odermsta, com a defesa da posse pessoal dos meios
de produ~llo .- ,seJa a titulo individual, seja a titulo coletivo. Seu
problema ho!e e 0 de controlar coletiva e globalmente a rede de
base dos eqmpamentos capitalisticos. E disso que ela tira todos seus

pode!cs, DaO s6 moneta~os, mas tambem sociais, libidillais, culturais,
et~. E esse terreno que ela pretende nllo se deixar expropriar. E. quanto
a ISSO, temos que reconhecer que ela demonstroll uma capacidade
surpreendente d~ adapta~ll~, ~e renov~~llo, de regenera~ao, particu.
larmente nos regtmes do soclahsmo capltalista do Leste. Enquanto ela
perde terren? d? lado de capitalismo privado, nilo para de ganhar do
lado d~ capltahsmo .de Estado, do lado dos equipamentos coletivos,
dos melOS de comumca~ao de massa, etc. Ela nao s6 incorpora novas
camad~s de burocratas_ de Estado e de aparelhos, de tecnacratas, de
supervlsores de produ~ao, de professores, mas tambem, em diferentes
graus,

cons~~e contarninar 0

resto da popula~ao.

Qu~. hmlles encontrarilo, entao, as classes capitalisticas em seu

empreenCl~mento de. conversilo. generalizada de todas as atividades

humanas .~ ~m eqU1~a1ente llfilcamente negociavel, a partir de Suas
r~des SemlOti~as? Ate que. ponto uma luta de classes revolucionaria e

al:,~a conceb~ve! em tal sistema de contamina~llo generalizada? Sem

duvl.da esses hmltes ~ao devem ser buscados na mesma porta em que os
rnovlment,?s revoluclOnarios tTadicionais vern batendo hli tanto tern I

A re~olu~ao nilo esta em jogo unicamen!e ao nivel do discurso poli~;~
mamfesto, mas tamb~m num plano muito mais molecular, na dir~ao
das muta~Ocs de deseJo e das mllt~Ocs tecnico·cientificas, artisticas
etc. Em sua a.celera~llo desenfreada e vertiginosa, 0 capitalismo se en:

gaJou ~o.cammho de urn. controle planetario, visando cada individuo.

~e~ dUVlda ele ':.he~a ho]e - com a integra~llo atual da China _ ao
4pIC~. de sua potencla, mas talvez, tambem, ao ponto extremo de sua
fragihdade! Ele dese~volveu urn tal sistema de dependencia generalizada q~: 0 .me~or grilo em seu funcionamento acabara tendo talvez

consequenclasmcontrolaveis.

'

,
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A taxa de mais-valia 6 representada pelas seguintes f6nnulas:

NOTAS
Tmv=
(1) N. do Trad.: No original, asservissement, do Iatim servus (servo), tern urn
duplo sentido:
.

a) 0 de servidio, tanto a condi~!o do servo au do escravo e 0 ato de subJugar escravidlo, sujeic;lo, submisslo - quanta 0 sistema de depen?€?cia que ~a 0 servo ao
feudo definindo 0 servo como urn individuo que nlo tern dll'eltos, Ilia disp1X! de sua
pesso~ au de bens e eujos servil;os SiD ads,tritos ~ gtcba e com ela se trm:sferem;
b) 0 sentido cibemetico de servomecaDismo: slStema de cantrole automatico, com
retroalimentac;lo - feed-back - largamente aplicada na industria de meeanismos,

como amplificador de energia, cuja especialidade e 0 controle de elementos.
termo servo marca aqui uma servidio mecinica.
servomecanismo invariavelmente possui como componente urn servo au servomotor - motor eletrico, hidraulico au de Dutro tipo - que funciaDa como clemento de

o
o

controle final.
Os servomecanismos diferem dos sistemas reguladores oa medida em que estes
tern entrada (input) constante por longos periodos e visam manter a saida (output)
controlada constante, enquanto que os primeiros controlam a saida de acordo .com u~a
varia~Ao de entrada. SAo usados para manter 0 equilibrio de entrada e saida, sejam quais
forem as vari&;?le's e perturb&;6es da entrada.
Os servomecanismos slo nonnalmente representados por diagramas de blocos
que n:velam a dependencia funcional entre os elementos de urn sistema de controle:

Entrada

o

1

I

Homens

_

I
Feed-back

Elemento
controlado

Resposta
do sistema

I

A entrada e a meta (ideal) do sistema sob controle, que recebe comandos (entradas) de "operadores humanos" num sistema homem-maquina. N~ste contexto, os
homen... slo encarados como dispositivos que processam (transfonnam) mfonn&;lo para
uma &;10 confonnada as necessidades de urn dado sistema. Oeste ponto de vista as &;6es
humanas limitam-se a ser pensadas como adequadas ou nlo enquanto fun~res de urn
sistema global.
.
A inexisrencia em portugues de uma palavra que contenha ambos os sentidos nos
levou a optar por "servomecanismo" pelas seguintes raroes:.
.
- marca-se 0 sentido cibemetico e fica evocado 0 sentido de uma servIdio
med,nica ou de urn mecanismo servilizado;
diferencia-se de sujei~lo, no original assujetissement, que para Guatta? engloba tanto 0 servomecanismo (asserviss.ement) - c.ontrole de elementos mfrapessoais e infra-sociais - quanto a ahen~lo SOCIal - controle de pessoas
globais e represent&;res subjetivas.
(2) Marx assim.define a mais-valia: "Chamo de.mais:valia a~so1uta a produzida
pelo prolongamento da jomada de trabalho, e de rn8JS-vaha relativa a decorre~te .da
contr&;lo de trabalho necessario e da correspondente alter~io na :el&;i~ quantitativa
entre ambas as partes componentes da jomada de trabalho (0 Caprtal, Llvro 1, vol. 1,
Cap. X, Ci~io Brasileira, p. 363; no original, Pleiade, tomo I, p. 852).

Mais-valia
capital varibet

ou scja

m

mais-valia

V

valor cia fo~a de trabatho

trabalho ext:edente
trabalho necessArio
Ele precisa que: "as duas primeiras f6nnulas expressam como reIacio entre
valcres 0 que a terceira expre...sa como reJaclo entre espacos de tempo nos quais esses
valores 510 produzidos" (0 Capital, Livro 1, vol. I, Cap. XVI, Civil~lo Brasileira,
p. 608; no original, Pleiade, t. I, p. 1024). (N. do Trad.: Guattari cita a tradu~lo
francesa de Marx da Pleiade, com a qual comparamos a tradu~lo para 0 portugues da
Civiliz&;Ao Brasileira. Optamos, salvo algumas excec;lles, pela reprodu~io literal da
tradu~lo brasileira.)
(3) Karl Marx, obras, NRF, tomo II, pp. 304-312.
(4) Seodo a verdadeira riqueza a plena potencia produtiva de todos 05 individuos,
o padrAo de medida 010 serB 0 tempo de trabaJho, mas 0 tempo disponfvel. Adotar 0
tempo de trabalho como padrlo da riqueza 6 fundamentar esta na pobreza; e querer que
o lazer oAo exista senilo na opos~lo ao tempo de sohretrabalho e atraves dela; e reduzir 0
tempo inteiro ao tempo de trabalho unicamente e degradar 0 individuo ao papel exclusivo
de operario, de instrumento de trabalho (Pleiade, t. II, p. JOB).
(5) Em outra ordern de id~ias cIA para se vcr claramente que 0 atual triunfo do
behaviorismo nos EUA nAo e absolutamente 0 resultado de urn "progtesso da ciencia".
mas de uma sistema~Aodos mais rigorosos metodos de contrale social.
(6) "A revolu~!o mercantilista" poderia ser a refed:ncia disso. Estamos pensando
particularmente no grande livro de Thomas Mun A Discourse of Trade from England into
East Indies (1609), Londres, 1621 - que representa ,para Marx "a cislo consciente
operada pelo mercantilismo com 0 sistema do qual cle saiu" ... Ete ficar.i sendo "0
evangelho mercantilista" (PIeiade, t. II, p. 1499).
(7) Segundo Marx, e a relativa e progressiva diminu~lc do capital variAvel em
rel~lo ao capital constante (pelo fato do progtesso do maquinismo e da ccncentr~lo
das ernpresas) que desequilibraria a composi~lo organica do capital total de urna sociedade dada. " ... dai resultRndo diretamente que a taxa de mais-valia, sem variar e mesmo
elevando-se 0 grau de explor~io do trabalho, se expressa em taxa geral de lucro em
decrescimo continuo" (0 Capital, Livro 3, vol. 4, Cap. XIII, CiviI~io Brasileira, p.
243; no original, Pleiade, t. II, p. 1002).
(8) Uma multinacional, por exemplo, apbs negociac6es com urn poder de Estado,
implantara urna fabrica ultramoderna numa regilo subdesenvolvida. Ao cabo de alguns
anos, por motivos politicos ou de "instabilidade" social, ou ainda em razio de regateios
complexos, ele decidira fecha-Ia. E impossiveJ, nestas condi~lles, demarcar um crescimento do capital fixol
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Em Dutro campo, tal como 0 do ~o. 6 urn ramo dOl industria ultI'amoderna que
vai sec desativado ou localmente desmantelado, em ruAo de problemas de mereado ou de
escolhas pretensamente tecno16gicas, que 010 sio mais do que a expresslo de ~res
fundamentais concernentes ao conjunto do desenvolvimento econ&mico e social.
(9) Como mostraram inumeros antrop610g0s, ~m referencia As sociedades arcai~
cas, a troca aparente e serr..pre relativa As rel~l:les de fo~a reais. A troca e sempre
alterada pelo pader.
(10) Marx, PI_lade, t, I, p. 1122; t. II, p. 1002.
(11) Para atern do ouro, ps,pel·moeda, moeda de crMito, ~6es, titulos de propriedade, etc., 0 capital se manifesta hoje em dia par oper~oes semi6ticas e de mam·
pu1a~~s de pader de toda especie, engajando a infonnAtica e os meios de comunic~lo
de massa.

o capitalismo munmal integrado e
a

revolu~iio

molecular·

(12) Este ~ 0 papel, paralelamel1.te Aadministr~io. Apolicia, ajusti~a. ao"fiseo, A
bolsa, ao exercito, etc., da escola, dos servit;os sociais, dos sindicatos, do esporte, des
meios de comlloic~10 de massa, etc.
(13) N. do Trad.: No original, sujet du roi, cuja tradut;lo mais adequada seria
sudito do rei. No entanto, por ser correto traduzi~lo por sujeito do rei, e na intent;io de
preservar 0 jogo de palawas do autor com 0 duplo sentido de sujeito, optamos por cste
ultimo.

(4) Marx, 0 Capital, Livro I, vol. 2, Cap. XIV, Civilizat;lo Brasileira, p. 584; no
original, Pleiade, t. I, p. 1002.

(15) Ate mesmo neste mvel encontramos uma reterritorializaA;io relativa: as
multinaciooais que olio slo absolutamente redutiveis a subconjuntos eeonamieos dos
EVA e s10 objetivamente cosmopolitas, nem por isso tern deixado de ter na sua dir~lo
uma maioria de cidad10s americanosl
esp~ie de
quase espontanea e involuntiria deste ripo de transfonn~io: "Assim como 0
sistema da economia burguesa desenvolve-se pouco a pOlleo, 0 resultado ultimo desse
sistema e que tambem desenvolve-se pouco a poueo sua neg~io. Por enquanto, temos
em vista 0 processo da prQdu~lC' imediata. Se eonsideramos a sociedade burguesa em seu
conjunto, vernos que 0 resultado ultimo do processo da produ~io social e a pr6pria
sociedade, em outras palavras, 0 proprio homemem suas relat;res sociais" (Pleiade, t. II,
p.311).

(16) 0 mecanismo dialetico de Marx 0 eonduz As vezes a imaginar urna

ger~a.0

(17) V rna propositri\o deste tipo 56 tern chance de ser entendida na conditrllo de se
conceber 0 desejo, 010 como urna energia pulsional indiferenciada, mas como sendo ele
proprio resuitltnte de uma montagem altamente elaborada de maquinismos desterritorializados.

o capitalismo contemporaneo e mundial e integrado porque
potencialmente colonizou 0 conjunto do planeta, porque atualmente
vive em simbiose com paises que historicamente pareciam ter escapado
dele (os paises do bloco sovietico, a China) e porque lende a fazer com
que nenhuma atividade humana, nenhum setor de produ~ao fique fora
do seu controle.
Este duplo movimento de extensao geografica, que se defronta
com urn impasse, e de expansao sobre si proprio constitui 0 que detlo~
minarei urn processo geral de desterritorializa~ao. 0 capitalismo mundial integrado nao respeita mais os modos de vida tradicional do que os
modos de organiz~ao social dos conjuntos nacionais que parecem
estar melhor estabelecidos. Recompi5e a produ~ao e a vida social a
partir da sua pr6prla axiomatica - axiomatica opondo-se a programatica. Em outras palavras, nao possui urn programa definido de uma
vez por todas; face a uma crise ou a uma dificuldade imprevista,
sempre e capaz de inventar novos axiomas funcionais ou de suprimilos. Parece que certas f6rmulas capitalistas cairam por terra por ocasiao de uma guerra mundial ou de uma crise, e depois ressurgiram sob
outras formas, encontrando outros fundamentos. 0 que me parece
importante destacar a respeito dessa desterritorializ~ao, dessa reC0mposi~ao permanente e dessa integr~ao e que elas dizem respeito a Uill
s6 tempo as estruturas de produ~ao e as form~i5es de poder (prehro
falar de form~ao de poder em vez de rela~ao de produ~ao, que me
parece ser uma n~ao muito restritiva face ao assunto aqui considerado).
Abordarei essa questao do Capitalismo Mundial Integrado, sob
o angulo:
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I) dos seus sistemas de produ~ilo, de expressilo economica e de
axiomatiza~ao

do socius;
II) dos tipos de segmentariedades particulares que ele desenvolve: a) ao nivel transnacional: b) no Ambito europeu; c) ao nivel
molecular;

III) das maquinas de guerra revolucionaria, dos agenciamentos
de desejo e das lutas de classe, capazes de po-Io em questilo.

processo de

integra~ilo

213

que contamina igualmente a subjetividade in-

consciente, tanto individual como social.
Esta integrac;ao maquinico-serni6tica do trabalho humano re-

quer, portanto, que seja considerada, dentro do processo produtivo, a
modeliza~ao de cada trabalhador, nilo s6 no registro do seu saber o que certos economistas denominam

"0

capital de saber" - , mas

tambern seus sistemas de inter~ilo com a sociedade e seu ambiente
maquinico (ambiente que diz respeito tanto a maquinas propriamente
ditas, maquinas tecnicas, como maquinas semi6ticas, e "maquinas

I. Os sistemas de produ~iio, de expressiio economica
e de axiomatizQrQo do capital mundial integrado

I) Sobre a

evolu~ilo

dos sistemas de

produ~iio

do CMI, serei

breve e mesmo esquematico. pais esse assunto foi amplamente desen-

volvido em outra parte.
Consideremos primeiro que nao existe apenas uma divisao inter-

nacional do trabalho, mas uma mundializ~ilo da divisilo do trabalho,
uma capt~ilo geral de todos os tipos de atividade, inclusive os que
formalmente escapam da defini~ilo economica do trabalho. Os setores
mais "atrasados", os modos de produ~ilo marginais, a vida domestica,
o esporte, a cultura, etc., que ate agora dependiam do Mercado mundial, estilo caindo sob 0 seu dominio uns atras dos outros.

a eMI

integra numerosos sistemas maquinicos e semi6ticos ao

trabalho humano, de modo que ha uma maior dificuldade em se pretender compreender mecanismos de valoriza~ao economicos unica-

mente atraves de uma n~ilo quantitativa de "trabalho socialmente
necessario". 0 que se torna pertinente na designa~ilo de urn trabalhador a urn cargo produtivo nilo e s6 a sua capacidade de fornecer urn
determinado tempo de trabalho, mas 0 tipo de peiformance maquinica
que ele introduz no processo de produ~ilo (na qual intervem evidentemente urn trabalho fisico, mas cuja importancia relativa tende a
diminuir). Assim, as reivindica~5es sindicais relativas a diminui~ilo do
tempo de trabalho podem perfeitamente se tornar compativeis com 0
projeto de integra~ilo do capitalismo, compativeis e ate desejaveis, para
que 0 trabalhador possa se dedicar a atividades nilo imediatamente
produtivas, mas capazes de manter e desenvolver suas competencias,

economicamente recuperaveis. 0 tugar da integra~ilo maquinica nilo se
circunscreve mais unicamente aos lugares de produ~ao, mas igualmente a todos os outros tipos de espac;os sociais e institucionais (agenciamentos tecnico-cientificos, equiparnentos coletivos, meios de cornunica~ao, etc.). A revolu~ao informatica acelera consideravelmente urn

desejantes", funcionando na qualidade de "logicial", no meio dos
comportamentos sociais em todos os niveis de sensibilidade, de interioriza~ilo dos sistemas hierarquicos, de adapta~ilo aos lecidos urbanisticos... ).
.
.
2) A expressiio economica do CMI, seu modo de sujei~ilo semi6tica das pessoas e das coletividades, nilo depende unicamente de sistema de signos monetarios, bolsistas, economicos, de aparelhos juri-

dicos relativos ao salariado,

a propriedade, a manuten~ilo da ordem

publica, etc. Ap6ia-se igualmente sabre sistemas de servomecanismo,

no sentido cibernetico do termo. As componentes semi6ticas do capital
funcionam sempre com urn duplo registro: a da

representa~iio (onde

os

sistemas de signos silo independentes e "a distAncia" dos referentes
economicos) e 0 do diagramatismo (onde os sistemas de signos entram
em concatena~ao direta com as referentes para modelar, programar,
planificar os segmentos sociais e os agenciamentos produtivos). Assim,
o capital e muito mais que uma simples categoria economica relativa it.

circula~ilo dos bens e a acumula~ilo dos meios econOmicos. E antes
categoria semi6tica que se refere ao conjunto dos mveis da produ~ilo e

ao conjunto dos niveis de estratifica~ao dos poderes. Insere-se no
quadro das sociedades divididas nao apenas em classes sociais, mas
tambem em classes raciais, burocraticas, sexuais e em classes de idade,
etc. Sua rela~ao com os "progressos" cientificos e tecnicos fica ambigua

na medida em que se ap6ia na potencia maquinica e na

prolifera~ilo

semi6tica das sociedades industriais desenvolvidas, ao mesmo tempo
que as neutraliza por seu sistema de expressao economica. S6 favorece
inova~5es maquinicas na medida em que pode recupera-Ias e consolidar os axiomas com os quais pretende nilo transigir; urn certo tipo de
concep~ilo do socius, do desejo, do trabalho, dos lazeres, da cultura...
3) A axiomatiza~iio do socius pelo CM! e caracterizada, no
contexto atual, por tres tipos de transforma~5es: cerco, desterritorializ~ao e segmentariedade.
a) 0 cereo - 0 capitalismo, depois de invadir quase todas as

superficies economicamente exploraveis, nao pode mais manter seu
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impulso expansionista proprio de suas fases coloniais e imperialistas.
Este cerco do seu campo de a~ao obriga-o a se recompor internamente
o tempo todo, reconvertendo constantemente seus espa,;os economicos

e sociais, seus modos de controle e de sujei,ao do conjunto das socie-

so e possivel se os seus proprios orgaos de deeisao sao estruturados
independentemente dessas territorialidades.
Hoje 0 CMI nao possui urn "entro de poder unico. (Mesmo 0
ramo

norte~americano

e policentrado.) Seus centros de

deeisao reais

dades humanas. Assim sua mundializ~ao, longe de ser em si urn fator
de crescimento, corresponde, na verdade, a urn requestionamento ra-

estao espalhados por todo

dical das suas bases anteriores. Pode dar ou numa involu,ao do sistema
ou lluma mudan<;a de registro. Sua expansao, seus meios de crescimento, 0 CMI devera doravante encontra-los trabalhando as mesmas
forma,res de poder, remanejando as rela,res sociais e desenvolvendo

empresario ao pai de familia. De certo modo, 0 CMI instaura a sua
propria democraeia intema. Nao impre necessariamente uma deeisao

mercados carla vez mnis artificiais,

DaD

s6 no campo dos bens, mas

tambem no das informa,res e dos afetos. 0 que caracteriza a atual
crise - que no fundo nao e uma crise, mas uma gigantesca reestrutura,ao - e preeisamente essa oscil~ao entre a involu,ao de urn certo
tipo de capitalismo exangue e uma tentativa de reconversao em bases
radicalmente diferentes. Por etapas sucessivas, 0 CMI e levado a assumir sua finitude, em particular a de seus mercados e a sua necessidade
de redefinir permanentemente seus campos de aplic~ao (inclusive nos
espa,os ditos "socialistas", como URSS, China, etc.). Para sair do
impasse, esta disposto a proceder ii liquida,ao de sistemas que pareeiam bern estabeleeidos, 50ja ao nivel da produ,iIo, seja ao nivel dos
compromissos sociais no fundamento da democracia burguesa. Por-

tanto, fim dos capitalismos territorializados, dos imperialismos expansionistas e transi,ao para imperialismos desterritorializados e intensivos. Abandono de tada uma serle de categorias sociais, ramas de
atividades, em que aoteriormeote se apoiava, e remodelagem, dom~ao

das for,as produtivas e da vida social, de modo a que se adaptem ao
novo sistema. Integra,ao desterritorializada que, insisto, nao e necessariamente incompativel com uma certa diversidade de regimes politicos, e que ate pode encoraja-Ia, contanto que se instaure na base de
sua axiomatica segregaeionista.
b) Esta desre"itorializafao do capitaIismo em si proprio, que
Marx denominou "a expropria,ao da burguesia pela burguesia", mas
que agora 50 desenvolve numa escala diferente, nao implica que 0 CMI
seja universalista. Ele nao particularmente ligado manulen,ao de
democracias burguesas, nem tampouco deseja generalizar urn tipo
particular de ditadura. A unica coisa que faz for,a para homogeneizar
sao os modos de produ,ao, e os modos de controle social. Esta e a unica
preocupa,ao que 0 leva a se apoiar em regimes relativamente democraticos e, alhures, a impor ditaduras. Esta orienta,ao tern como
efeito, de urn modo geral, relegar as antigas territorialidades naeionais.

e

a

Ou, no minimo, privA-Ias de sua antiga potencia ecooomica. Mas isso

0

planeta. E nao se trata, no caso, unica-

mente de estados-maiores economicos, mas tambem de engrenagens de
pader que se escalonam em todos os niveis da piramide social, do

que corresponda aos seus interesses irnediatos. Atraves de mecanismos
extrernamente complexos, "consulta" 0 conjunto das esferas economi-

cas e dos segmentos sociais com os quais deve fazer composi,res. Esta
Hnegociac;ao" nao se reveste mais, como antes, de urn carater explici-

tamente politico. Pre em jogo sistemas de informa,ao e de manipula,res psicologicas em grande escala, por intermMio dos meios de
comunicaerao de massa, das sondagens, dos sistemas de welfare, etc.
(Assistimos, hoje, por exemplo, a uma especie de negoci~ao desse tipo
a propOsito de suas op,iles energeticas.)
A degeneresceneia das antigas localiz~iles concentricas das forma,iles de poder e das antigas hierarquias sociais (das aristocraeias aos
proletariados, passando pelas pequenas burguesias) nao e incompativel
com a sua manuteoc;ao parcial e mesmo com

0

seu fortalecimento. Mas

corresponde mais aos campos reais de "deeisionalidades". 0 pod~r do
CMI e sempre descentralizado em beneffeio de mecanismos desterritorializados. E por isso que hoje parece impossivel cerca-lo, mira-lo
para ataca-lo. Esta desterritorializ~aoacarreta igualmente fenomenos
paradoxais, como

0

fato de que se desenvolvam zonas de Terceiro

Mundo e de Quarto Mundo dentro dos paises mais desenvolvidos e
que, inversamente, aparec;am zonas capitalistas superdesenvolvidas no

interior de regires subdesenvolvidas.
c) 0 sistema geral de segmentariedade. Vimos que

0

capita-

lismo, oao estando mais em uma fase expansiva ao myel geopolitico, e
levado a se reinventar nos mesmos espat;os, como urn palirnpsesto. Vma

vez que 0 seu creseimento segundo urn modelo de centro e de periferia
em intera,ao esta igualmente comprometido, seu problema atualmente
e inventar novos metodos de hierarquiza,ao do socius. Trata-se entao
de urn axioma com a qual oao poderia transigir. Para manter a consis-

teneia da for,a coletiva de trabalho em escala mundial, atualmente tern
que fazer coexistir:
zonas de superdesenvolvimento, superenriquecimento, em
beneficia de novas aristocracias capitalistas (nao unicamente
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localizadas nos basti1ies capitalistas tradicionais e nas classes
burguesas);
zonas de subdesenvolvimento relativas;
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sao ligados entre si e todos concorrem para adaptar a vida social e
econamica as exigencias do CMI.
Em que condi,lIo ainda vale a pena continuar a viver num

e mesmo verdadeiras zonas de empobrecimento absolutas,

sistema desses? Que la~os inconscientes fazern corn que se continue a

de modo que se cave a piiamide social em outra parte.

E entre esses dois extremos que uma disciplinariza,ao geral da

aderir a ele apesar de tudo? Essa e a nova "questao social". Veremos
que a axiomatiza,ao do CMI nao poderia impedir que novos agenciamentos humanos, novas maquinas de guerra revolucionana se consti-

for,a coletiva de trabalho e urn cerco, uma segmentariza,ao dos espa,os mundiais podem instituir-se. A livre circula,ao dos bens e das
pessoas tornou-se privilegio das novas aristocracias integradas. Todas
as outras categorias de popula~ao sao "designadas a residencia" num
setor particular do planeta, que tende a se tornar ele proprio uma
verdadeira fabrica mundial, a qual sao anexados campos de trabalho
for,ado, guetos e tambem campos de exterminio, campos de morte em
escala de pais inteiro (ex.: 0 Camboja). Assim, 0 CMI pode fazer

tuam para ir contra a sua 16gica totalitaria e para organizar 0 socius em
outras bases.
Examinemos antes algumas caracterlsticas "regionais" dessa
nova segmentariedade.

coexistir uma perspectiva de "progresso social" nas zonas opulentas

II. As novas segmentariedades do eMf

(melhora das condi,1ies de vida e das condi,1ies de trabalho, do ponto
de vista da dura,ao, e da qualidade das rela,1ies humanas, etc.) com
uma politica de conten,ao e mesmo de extermina,ao da for,a coletiva
de trabalho de outras regi1ies.

1. A segmentarledade trllllSllaclonai

o antagonismo Leste-Oeste tende a perder a sua consistencia.
Mesmo por ocasiao das fases de tensao aguda, como a que persiste ha

Esta nova segmentariza~ao do socius, combinada com uma
segrega~ao ordenada em escala mundial, sao, pais, a conseqiiencia

alguns anos, tende a tomar um ar artificial, quase teatral. Isso se deve

direta do cerco do CMI. E por meio da desterritorializa,ao de sua
multicentragem e de suas tecnicas de integra,ao que consegue manter
juntos todos esses segmentos, ultrapassar as disparidades que institui,

ao fato de que 0 essencial das contradi,1ies nao 50 situa mais no eixo
Leste-Oeste, mas no eixo Norte-Sui, ficando claro que se trata sempre,
afina! de contas, de 0 CMI poder assegurar para si 0 controle de todas
as zonas que tendem a escapar dele, e de que existem Zonas Norte e Zonas Sui no interior de cada pals. Bastaria entao dizer que a nova segmen-

e ctominar os mais diversos sistemas sociais. Vemos, por exemplo, na

Fran,a, que e 0 conjunto da vida social que se acha remodelado. Ali
. onde, no Leste, de pai para filho se vivia do a,o, 0 CMI decide liquidar
a paisagem industrial. Em outro lugar, 0 espa,o sera transformado em
zona turistica, ou em zona residencial para as elites. Niveis de padrilo
de vida sao subvertidos ao mvel de regi1ies inteiras. Mas essas perturba,1ies, especialmente aquelas ligadas a instaura,ao do Mercado Comum, contribuiram para reavivar particularismos e sentimentos nacionalitilrios (corsicos, bret1ies, bascos, etc.). Esta redefini,ao permanente

tariedade repousa no "cruzamento" entre 0 fenomeno essencial consti-

tuido pela guerra permanente estabelecida entre Norte-Sui, e 0 fenameno secundario das rivalidades Leste-Oeste. Seria totalmente insuficiente.

A clivagem: Terceiro Mundo em vias de desenvolvimento (e mesmo de superdesenvolvimento nos palses petroliferos) e Terceiro Mundo
em vias de empobrecimento absoluto, ern vias de extermina~ao, trans-

-dos segmentos sociais, repito, DaD se refere unicamente a quest5es
economicas. Interfere constantemente nas areas mais individuais e

mais inconscientes da vida social, sem que seja possivel estabelecer
uma ordem de causalidade univoca entre os niveis planetarios' e os
niveis moleculares.

Eu nao saberia enumerar aqui todos os novos axiomas de segmentariedade que tendem a dirigir 0 conjunto das rela,1ies sociais e dos
agenciamentos moleculares (rel~1ies familiares, rela,1ies conjugais e
domesticas, fun,ao de educa,ao, dejusti,a, de assistencia, etc.). Todos

t

formou-se em urn novo dado essencial da situa,ao atual. Outras modifica,6es devem igualmente ser levadas em conta. A oposi,ao entre 0
capitalismo transnacional, multinacional, os grupos de pressao internacionais, por urn lado, e, por outro, 0 capitalismo naeional (oposi~ao
que continua sendo 0 principio classificat6rio exclusivo da maior parte

dos PCs), embora subsistindo localmente, nao e mais realmente pertinente de urn ponto de vista global. Na verdade, todas as contradi,6es

I

internacionais se organizam entre si, se cruzam, desenvolvem combina~5es complexas que nao se resumem a sistemas de eixo Leste-Oeste,

Norte-Sui, naciollal-multinacional, etc. Proliferam como uma especie
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de rizoma multidimensional, incluindo imimeros tr"l'.os, sin~la~d~d~s

3. A segmentarledade molecular

geopoliticas, hist6ricas, religiosas, etc. Nunca sena demats m,s~stir

sobre 0 fato de que as respostas do CMI a essas situ"l'Oes espe~1ficas
nao advem de urn programa geral, nao dependem de ~~ ce~tro d,tr~tor:
A axiomatiza9ilo do CMI nao se fundamenta em anahses IdeologJcas.
faz parte de seu processo de produ~ao..
.
Num contexto desses, qualquer perspectiva de I~ta revoluclOnaria circunscrita a espa90s nacionais, qualquer perspectiva de to.m~da
de poder politico pela ditadura do proletariado e cada vez ma~s ilusoria. as projetos de transforma9ilo social serilo c?n.denados a. IIDpOtencia enquanto nao se inserirem em uma estrategta subverslva em
escala planetaria, tilo desterritorializada como a do CM!.
2. AnovasegmentariedadeeuropeJa
A oposi9ilo no interior da Europa entre 0 Leste e 0 Oeste tambem
parece estar senda levada a evoluir finito nos pr6ximos anos. 0 que nos
parece ser mais urn antagonismo fundamental sera p.rovavelmente cada
vez mais "fagocitavel", negociavel em todos os mvels peloC~!. Nada
de "modelo germano.americano", nada de ret0l'?0 ao fasclsm~ de
antes da guerra, etc. Mas antes evolu~ao, por aproxlma~.oes suceSSlvas,
para urn sistema de democracia autoritaria de urn novo tipo.
as metodos de repressilo e de controle social dos regimes do Leste
e do Oeste tendem progr.essivamente a se apr?xim~~ uns dos outr?s: .urn
esp a90 repressive europeu do Ural ao At1an~co vtra talv~z substitutr 0
atual esp"l'0 judiciario europeu. E os Partido~ Comumstas europeus
nilO serilo os ultimos a trabalhar nesse ~entido. Pe~sou-se durante
a1gum tempo que 0 enfraquecimento relativo da opo~WilO Leste-Oest.e
dentro da Europa seria acompanhado de urn fortaleclmento da ?POSI9ilo entre a Europa do Norte e a Europa do Sui. Mas ness~ dire9 ilo
tambem nilo iremos ate uma nova guerra de S~ce~silo. Ta~bem neSse
caso, 0 CMI ajeita sua segmentariedade ec~no~lCa e socIal em referencia a uma estrategia mundial que nao val delxar se desenvolverem
situa~oes irreparaveis em seus principais ba1u~es ~uropeus. ,Acrescente-se a isso que as ame~as secessionistas no mtenor dos palses ~a
Europa do Leste, consideravelmente refof9~dos pelo caSO polones,
encorajarilo certamente os dirigentes ocidentllls e os da URSS a nego-

Encontramos constantemente dois tipos de conflitualidade nos
espa90s capitalistas:
a) Iutas de interesses, Iutas economicas, lutas soeiais, lutas sindi·
cais no sentido classico;

b) lutas relativas as liberdades, novos questionamentos da vida
cotidiana, do ambiente do desejo, etc., que agruparei no registro
"revqlu~ao molecular" .

As lutas de interesses, as questOes de nivel de vida continuam
sendo portadoras de contradi90es essenciais. Nilo se trata de subestima-Ias. Contudo, podemos levantar a hipotese de que, na falta de
uma estrategia global, elas sempre darilo margem a sua recupera9ilo, a
sua integra9ao pela axiomiltica do CM!. Nunca darilo por si sos em
uma transforma9aO social positiva. As confronta90es tipo 1848, Comuna de Paris, ou 1917 na Russia, se tornaram aItamente improvaveis,
assim como as nitidas rupturas classe contra classe que. preparam a

redefini9ilo de urn novo tipo de sociedade. Em caso de prova de for9a
maior, 0 CMI esta em condi90es de desencadear uma especie de plano
ORSEC internacional e de plano Marshall permanente. as paises europeus, 0 Japao e os EVA podem subvencionar com perdas, e durante urn
longo periodo, a economia de urn pais capitalista em perigo. Quando se
trata de sua sobrevivencia, 0 eMI pode funcionar como uma especie de
companhia de seguros internaeional, capaz de enfrentar, tanto no
plano financeiro como no plano repressivo, as provas mais dificeis.
Entao 0 que vai acontecer? A crise atual desembocara num novo
status quo social, num esquadrinhamento dos desempregados, dos
marginais, num Welfare-State generalizado, combinado com 0 arranjo

aqui e acola de alguns redutos de liberdade? E uma possibilidade, mas
nao a unica. Assim que nos livramos dos esquemas simplificadores,
percebemos que as grandes potencias capitalistas, inclusive a Alema-

nha ou 0 Japilo, nao estilo livres de grandes perturba90es sociais. De
qualquer modo, parece, ao menos na
i
I

"

dar entre si urn novo status quo, urn novo lalta.

1

1

Fran~a,

que a situal;ao evoluira

para uma liquida9ilo do equilibrio sociologico que se manifestava ha
decenios por uma relativa paridade entre as for9as de esquerda e as
for9as de direita. Parece que nos orientamos para urn corte do tipo:
90% do lado de uma massa conservadora, apavorada, embrutecida
pelos meios de comunica9ilo de massa e 10% do lado dos minoritarios
mais ou menos refratarios. Se abordamos estes problemas do angulo.
nao mais apenas das lutas de interesses, mas das lutas moleculares,
ai 0 panorama muda. 0 que aparece nesses mesmos espal;0s aparentemente bern controlados e asseptizados e uma especie de guerra social
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bacteriologica, algo que nao se afirma mais segundo frentes claramente
delimitadas (!rentes de classe, lutas reivindicatorias), mas sob uma
forma de perturba9ao molecular dificil de apreender. Multiplos virus
deste genero ja trabalham 0 corpo social na sua rela9ao com 0 consumo, com a prodw;ao, com 0 lazer, com as meios de comUnicai;3.0,
com a cultura, etc.

(rea~Oes

de recusa ao trabalho em sua forma atual,

questionamento da vida cotidiana, contesta9ao do sistema de representa9ao politica, radios livres, etc.). Assim, nao param de ocorTer
muta90es na subjetividade consciente e inconsciente dos individuos e
dos grupos sociais cujos efeitos sao imprevisiveis no contexto da atual
crise.

REVOLU!;:AO MOLECULAR

o melhor e 0 pior pode~ decorrer desse tipo de ferment~ao, cujo
resultado depende essenclalmente da capacidade dos agenciamentos

exphcitamente revolucionarios em encontrar sua articula~ao com as

l

lutas de interesse, politicas e sociais. Essa e a questao essencial. Na
falta de uma tal articula9ao todas as mut~Oes de desejo, todas as
revolu9~es moleculares, todas as lutas pelos espa90s de liberdade nao

COnSegUlraO nunca engatar transforma~Oes sociais e economicas libe.. a-

doras em grande escala.
Co~o imaginar que maquinas de guerra revolucionaria de tipo
novo. conslgam se engastar ao mesmo tempo nas contradi90es sociais

mamfestas e nessa revolu~ao molecular?

.

III. Novas maquinas de guerra revaluciomlT;a, agenciamentos
de desejo e [uta de classe

Ate onde podera ir essa revolu9ao molecular? Nao estara condenada, na melhar das hipoteses, a vegetar nos guetos de marginais,
como os de Frankfurt e de Berlim Oeste? Sera que a "sabotagem molecular" da sociedade atual basta-se a si mesma? A revolu9ao molecular
devera, ao contr3rlo, se aliar as

for~as

sociais do nivel molar? A tese

central aqui defendida e a de que os axiomas do CMI (cerco, desterritorializ~ao dos antigos espa'Y0s nacionais, regionais, profissionais,
etc., multicentragem, novas segmentariedades) nao triunfarao Dunea,
naD importa quais sejam suas capacidades recuperadoras. Os recursos
do CMI sao talvez infinitos na ordem da produ9ao e da manipula9ao
das institui90es e das leis. Mas eles se chocam e se chocarao cada vez
mais violentamente contra urn verdadeiro mUTO ou antes contra urn
emaranhado de tram6ias intransponiveis no campo da economia libi-

dinal dos grupos sociais. Isso se deve ao fato de que essa revolu9ao
molecular nao se refere apenas as rela~5es cotidianas entre homens,
mulheres, homossexuais, heterossexuais, crian~as, adultos, etc., e os
Hguardioes" de todas as categorias. Ela intervem tambem no interior
da prodwyiio economica enquanto tal. Encontra-se no seio dos pro-

cessos mentais ativados pela nova divisao mundial do trabalho e pela
revolu9ao informatica da era dita pos-industriaL 0 impulso das forfas
produtivas depende dela. E e por isso que 0 CMI nao podera contornala. Ela e portadora de coeficientes de liberdade inassimilaveis, irrecuperaveis pelo sistema dominante. Isso nao significa que automatica-

mente seja portadora de revolu9ao sociaL Nao foi uma revolu9ao molecular que precedeu 0 advento do Nacional-socialismo na Alemanha?
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.A atitude da classe politica e da maioria dos militantes profis-

SlOnalS, quanta a esses problemas, embora reconhe~am a importancia
desses novos dominios de contesta~ao, geralmente consiste em declarar

que nada de positivo se deve esperar de imediato: "Primeiro, e preciso
que tenhamos alcan9ado nossos objetivos no plano politico antes de
poder intervir nessas questOes de vida cotidiana, escola, rela9 ao entre

grupos, convivio, ecologia, etc... ". Quase todas as correntes da es-

quer~~, da extt;ema-esquerda, da autonomia, etc. (situa9ao manifesta
na Itaha no penodo de 77) se encontram nessa posi9ao. Cada urn a seu
mod? esta disposto a. explorar os "novos movimentos sociais" que se
mamfestaram a partir dos anos 60, mas ninguem nunca se coloca a

questao de imaginar os instrumentos de luta realmente adaptados
aq~e!es. Quan~o se trata desse vago universo dos desejos, da vida
cotidlana, das hberdades concretas, uma estranha surdez e uma mio-

pia seletiva atacam os porta-vozes titulares das form~Oes tradicionais.

Flcam em pa.nico dian'te da ideia de que uma desordem perniciosa
possa contammar seus bandos. "as bichas, os loucos, as radios livres
as feministas, os ecologistas, os emarginati, tudo isso
fundo l-mel~

no

ba?,a~" Seu problema, na verdade, provem do fato de que e sua
propna pessoa enquanto militante, seu funcionamento pessoal (nao s6
suas concep~oes em materia de organiza~ao, mas tambem seus inves-

timentos afetivos num certo tipo de organiza9ao) que e novamente
posta em questao.
As organiza90es politicas e sindicais atuais aos poucos foram se
tomando assimilaveis aos equipamentos de poder. Independente do
fato de aqueles que participam delas se declararem de esquerda ou de
direita, elas funcionam de acordo com 0 conformismo geral: trabalham
para que os processos moleculares entrem em conformidade com as

estratifica90eS molares. De fato, 0 CMI nutre-se desse genero de equipamento de poder. As economias ocidentais nao poderiam mais funcionar hoje sem os sindicatos, as ComissOes de Fabrica, os Seguros
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qu~is se_defronta a revolu~ao molecular, tanto quanto a revolw;ao
sO~lal~ sao pesadas; c1amam pela constitui<;ao de aparelhos de luta
maqUl?~S de guerra revolucionaria eficazes. Mas para que organismo~
de declsao e de lu~a. fiq;,em ",toleraveis", nao sejam rejeitados como
engastes nOCIYOS, e mdlspensavel que nao sejam portadores de ne?hum;a. "sistem?cracia ", nem a urn nivel inconsciente, nem a urn nivel
l~eologlco mamfesto. Muitos do que experimentaram 0 carater pernicws~ das form~s tradicionais de militantismo contentam-se., heje, em
rea~lr de maneIra mecanicamente hostil a qualquer forma de organizai;ao,. e mes~o. . a .qualquer pessoa que pretendesse, por exemplo,
assu~ur a preslde!lCl~ d~ uma reuniao, a reda~ao de urn texto, etc. Na
m,e~lda em que a pnrnelra preocupa~ao de urn movimento revolucionano fosse uma autentica uniao entre as lutas molares e os investi~entos moleculares, a que5.tao da cria<;3.o de instrumentos nao s6 de
mforma<;3.o, mas tambem de decisao e de organiza<;ao, se colocaria de
u.ma nova forma. (Em escala microssocial, local, nacional, interna-

Sociais, os partidos de esquerda e talvez tambern... os grupelhos de
extremaMesquerda.
Portanto, nao ha muito que esperar desse lado. Pelo menos na
Europa. Pais em paises como, por exemplo, os da America Latina, esse
tipo de forma<;ao talvez ainda deva desempenhar urn papel importante.
(Embora, tambem ai, as questOes relativas a revolu<;ao molecular sem
duvida se colocarao com uma agudeza cada vez mals forte: questao
racial, questao feminina, questao das favelas, etc.) De qualquer modo,
compromissos, composi<;Oes reformistas continuarao a surgir nos paises capitalistas desenvolvidos. Manitesta<;Oes simb6licas ou violentas
continuarao a an;mar a atualidade. Mas nada disso nos aproximara de
maneira alguma de urn verdadeiro prooesso de transforma<;ao revoludonaria.
Retornamos

adolorosa questao: como llinventar" novos tipos de
organiza<;Oes capazes de operar de acordo com essa jun<;ao, esse acu-_. mula de efeitos das revolu~oes moleculares, lutas operarias, lutas de
emancipa<;ao no interior do Terceiro Mundo e capazes de responder,
caso por caso (0 que nao significa necessariamen!e urn atra. do outro),
a transform~5es segmentares que justamente tern como conseqiiencia
o fato de que nao se possa mais falat de massas indiferenciadas. Como
tals agenciamentos de luta, diferentemente das organiza<;Oes tradicionais, conseguirao desenvolver meios de analise que !hes permitam nao
serem surpreendidos nem pelas inova<;oes institucionais e tecnologicas
do capitalismo, nem pelos embriOes de resposta revolucionaria que os
trabalhadores e as popula<;Oes submetidas ao CMI experimentam em
cada etapa. Ninguem e capaz de definir, hoje, 0 que serao as futuras
formas de coordena<;ao e de organiza<;ao dos futuros movimentos revolucionarios, mas 0 que parace evidente e que implicarao, a titulo de

a

clOn.al.! Com tu~o 0 que isso p~ssa eventualmente implicar de rigor e de
dlsclphn~ de a<;ao, em ce;tas sltua<;Oes, mas segundo metodos radicalmente dlferentes dos metodos dos social-democratas e dos bolche-

vlques. Na~I!rograma~icos, mas diagramaticos, isto e, que nao invali-

dem as reahaade~ co~tmgentes e !is singuiaridades da ordem do desejo.
a qu~ ~al~ dlze~ a respelto dessa complementaridade (e nao

apenas coexistencia pacifIca) entre:

I) urn trabaiho analitico-politico, relativo ao inconsciente em
suas dlmensoes sociais e individuais;

2) novas formas de luta pelas liberdades (do tipo da de uma federa<;ao dos grupos "sos libertes", como 0 CINEL 1 -- preconiza)'
3) !is lutas das multiplas categorias sociais "niio gar;ntidas",
margmallzadas pela nova segmentariedade do CMI'

a

premissa absoluta, no respeito autanomia e singularidade de cada
uma de suas componentes. Fica claro,. desde agora, que sua sensibilidade, seu nivel de conscienda, sens ritmos de a~ao, sua justific~ao

4) as Iutas sociais mais tradicionais?

'

... Algumas tentativas nesse sentido, que conhecemos nos EVA, na
I~31la, na ,F~an<;a~ etc., .nao serviriam como modelo. Entrctanto, atrayes de mul!lplas tentatlvas desse tipo, por mais parciais que sejam,

teorica nao coincidirao. E .parece desejavel e mesmo essencial que suas
contradi~Oes,
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seus antagonismos nao possam ser "resolvidos" nem por

por malOre_s que seJam s~us, "altos" e "baixos", e que avan9aremos na
reconstTU<;.ao de urn autentico movimento de transforma~ao ,social. A
e~se respelto, podemos nos preparar para os encontros mais impreVIS.tOS: ,para 0 :parecimento de personagens tao surpreendentes como 0

uma dialetica constrangedora, nem por apare!hos de dire<;ao que os
dominem e os oprimam.

Entao, afinal, que forma de organiza<;ao? Alguma coisa vaga,
fluida? Urn retorno as concep<;Oes anarquistas da belle epoque? Nao
necessariamente. E certamente nao mesmo. A partir do momento em

J~lZ. B,dalou, ou

que esse imperativo do respeito aos tra<;os de singularidade e de heterogeneidade dos diversos segmentos de luta fosse reconhecido, seria possivel, com objetivos delimitados, que urn novo modo de estrutura<;ao nem vago nem fluido - pudesse se desenvoiver. As realidades com as

dos mews de comunica<;3.o e da informatica.
.
Os ~ovime~tos operarios e os movimentos revolucionarios orgamzados amda estao longe de compreender a importancia desses novos

0

humorista Coluche,' para

0

desenvolvimento de

tecmca~ subversivas ainda inimaginaveis, particularmente no ambito

I

1
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problemas de organiz"l'ao e de "sensibilidade". Deveriam recielar-se 0
mais depressa posslvel, entrando na escola do CMI que, por seu lado,
conseguiu os meios de inventar novas armas para enfrentar as perturba90es que suas reconversoes e sua nova segmentariedade acarretam.
o CMI nao possui te6ricos nessas questoes. Nao precisa. Basta que
tenha uma pratica sistematica; sabe 0 que e a mulv~entragem das
decisoes. Nao the causa dificuldades nao dispor de estado·maior central de super-biro politico para se orientar nas situ"l'oes complexas.
(Com 0 risco de fazer crer na existencia de tais estados-maiores, donde
o mito criado em torno da famosa "Comissao Trilateral". Induz Aideia
de que ali e que esta a transa, que e esse alvo que se deve visar, quando
os verdadeiros agentes, os verdadeiros centros de decisao estao, sem
duvida, em outro ponto totalmente diferente.)
Enquanto continuarmos prisioneiros de uma concep~ao das rela90essociais herdada do seculo XIX, a qual nao tern muito a ver com a
situa9ao atual, ficaremos fora da realidade, continuaremos a dar voltas
em nossos guetos, ficaremos indefinidamente na defensiva, sem conseguir apreciar 0 alcance dessas novas formas de resistencia que surgem nos mais diversos campos. Trata-se. portanto, de primeiramente
medir em que grau estamos contaminados pelos artificios do CM!. 0
primeiro desses artificios e 0 sentimento de impotencia que conduz a
uma especie de "abandonismo" as snas "fatalidades". Por urn lado, 0
Gulag; por outro, as migalhas de liberdades do capitalismo, e, afora
isso, aproxima9oes fajutas com urn vago socialismo cujas fronteiras
iniciais e finais naa se veem. Quer sejamos de esquerda ou de extremaesquerda, quer sejamos politicos ou apoliticos, temos a impressao de
estar encerrados dentro de uma fortaleza, ou, antes, dentro de uma
cerca de arame farpado, que se estende nao apenas por toda a superficie do planeta, mas tambem por todos os cantos do imaginario. E,
entretanto, 0 CMI e, sem duvida, muito mais fragil do que parece. Pela
natureza de seu desenvolvimento, tende a se fragilizar cada vez mais.
Certamente ainda conseguira resolver numerosos problemas tecnicos,
economicos e de controle social. Mas as mutac;Oes moleculares esca~
parao cada vez mais do seu controle. De agora em diante, urn outro
tipo de sociedade esta sendo gerado, atraves dos modos de sensibilidade, rela90es sociais, rela90es de trabalho, na cidade, no ambiente, na
cultura, no seio do inconsciente social. A medida que se sentir ultrapassado por essas ondas de transformac;Oes, cuja natureza e contornos
lhe escapam, 0 eMI se enrijecera. Parece ser esse 0 sentido do terrivel
recrudescimento reacionario que se faz sentir atuaImente em Paris,
Roma, Londres, Nova Iorque, T6quio, Moscou, etc. Mas as centenas
de milhOes de jovens que se defrontam com 0 absurdo desse sistema,
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em toda a superflcie do planeta, constitu~m igualmente uma onda
portadora de urn outro futuro. Os neoliberais de toda especie se iludem
se creem verdadeiramente que as coisas se arranjarao por si sos no
melhor dos mundos capitalistas. Pode-se racionalmente conjecturar
que as mais diversas provas de forc;a revolucionaria irao se desenvolver
nos pr6ximos decenios. Cabe a cada urn de nos apreciar em que medida
- por menor que seja - podemos contribuir para a criac;ao de maqui~
nas revolucionarias politicas, te6ricas, libidinais, esteticas, capazes de
acelerar a cristaliza9ao de urn modo de organiza<;ao social menos
absurdo do que 0 atuaI.

NOTAS
(1) N. do Trad.: 0 ClNEL, do qual participa Guattari hoje, e urn organismo
infonnal constituido por intelectuais de diversas Areas, artistas, trabalhadores militan.
tes, politic~, etc., que tern, alem de urn intenso trabalho te6rico - este e~saio, por
exemplo, fOl preparado para urn semimirio do gropo -, uma intensa e variada atividade
politica:
- pronunciamentos sobre problemas politicos em toda a Europa. Exemplo:
n~ Italia, a repressAo em Bolonha em 1977, os casos Toni Negri, Franco
Piperno, etc. Na Alemanha, a campanha contra 0 pedido de extradi~Ao de
Klaus Croissant, advogado do gropo de Baader, que se encontrava refugiado
naFran~a;

particip~Ao de encontros internacionais para a reflexlo conjunta de diversas '
correntes sobre 0 impasse politico atual e a violenta guinada para a direita
visando a organizacAo contra a repressAo articulada a Divel europeu, que ~
constata por exemplo na instaur~lI.o de urn esp~o judiciA-rio comum para os
paises da Europa. 0 encontro "Tunix" em Bedim, em 1978, ou 0 de Roma,
em 1979, foram alguns deles;
- iniciativas de articul~Ao intemacionais de revolu~io molecular, como 0 Fes.
tival AmibrouiI/e, que visava articular as radios livres a Divel europeu;
- incentivo A implan~io de "comissi:X:s de defesa ativa" contra a repressio,
nio s6 nos "grandes casos" politicos, mas tambem no microfascismo galapante de que vern sendo vitimas os jovens, os trabalhadores imigrados, os milltantes nacionalit8rios, etc.
. ~6 estas atividades do CINEL ja bastaram para provocar problemas com a policia
e a Justi~a: processo pelas radios livres, prisAo de um cineasta do gropo, perquis~io e
am~~as nas residencias de alguns membros do gropo, inclusive de Guattari, e, 0 que e
mats grave, com a acusa~io de que 0 CINEL seria 0 "filio frances" de uma vas.ta rede
t~rrorista mundial. Isto se enquadra na atual tendencia da justi~a europeia para imagmar altos comandos ocultos e selecionar bodes expiat6rios para explicar 0 recrudesci~
mento da violencia e dos ilegalismos nos paises desenvolvidos, justificando sua total
impotencia diante desse fato. £ evidente que estes supostos altos comandos nunca sAo
e~contrados. £ neste contexto, por exemplo, que foram presos Toni Negri, Franco
Pl~~rn~ e outros na It8lia, ou que se deram os casos Graindorge na Belgica, etc.
Imclativas como a do CINEL sio muito importantes dentro do marasmo em que encontra
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u esquerda europeia oeste momento, dominada por vis~ que confundem mu~lo
molecular profunda e iITeversivel com fim da hist6ria. CllS~ oa Frant;:a. por exemplo, do
espirito des "novos fil6sofos". que propl:lem a renuncia a toda e qualqu~r perspectiva de
resisrenda militante a ordem domi~nte. justificada por ums suposta he~monia irrev~rsivel de urn cOllformismo 4.'\ massa e propondo a urgenci9. de urn retorno 80s valores
trans(''eodentais do monoteismo; O1l de Bandrillard, que fala em "morte do politico". ou
"implos30 do social": Oli da volta de certos lideres de 68 As ideologias e As praticas de
grupelho. Impor1incia politica tambCm da heterogcneidade interna no grupo, que por si
56 ja. se constitui oa dissolu.;!o da sep~lo entre categorias sociais. sobretudo entre
"intelectuais" e "manuais". e na possibilidade de que a teoria seja produzida pOf um
"agenciamento coletivo de enunci~lo". Importancia da continuidade existente entre a
dnguiaridade de cada movimento na vida militante do gropo e a CQns~io de parl1me·
tros te6ric'os,

I

Vinte e duBS linhas maquina

(2) N, do Trad.: Bidalou eo nome de umjuizpunk que foi suspenso.
(3) N. do Trad.: Coluche, nome artistico de Michel Colucci, e urn cllmico frances
de 36 anos que iniciou sua carreira no cafe-teatro de nome Cafe de la Gare, adotando urn
humor no estilo 'anarco-p6s·68. Muito popular - SellS discos ocupam 0 segundo lugar
nas paradas de sucessos - , Coluche candidata-se, em outubro de BO. As eJei~res presi·
denciais de 1981. Apresentado como "candidato das minorias"; em novembro, ja em
dezembro as sondagens apontavam-lhe uma media de 15% dos votos. ChegQu a falar em
"efeito Coluche" para nomear este modo paradoxs.l de manifes~io de uma recusa
social ao sistema vigeote, nwelada nestas sondagens. Manteve sua candidatura durante
algum tempo, preservando atraves dela 0 espaco para 0 humor e para certas colocac;Oes
politicas, normalrnente excluSdas cia cena do discurso eleitoral, a com~ar pelo pr6prio
fate de sua candidatura, pois se ja como cornico faz do Estado--espetAculo urn show de
derrisio, como candidato ao pede:- de Estado este significado fica duplamente subli·
nhado.

Sentido unico sem sentido/ Feed-Back maquinas t&nicas - Arte
- socius sistemas semi6ticos/ Maquinas cada vez mais desterritoriaIizadas/ liquida~llo universais, significante, etc.! Maqilinas abstratas
= cristaliz~llo de potencialidades, dan~a muda em deca coordenadas
tempo, esp~o, substlmcias de expressllo, materia intensiva/ aboli~ao
pontos fixos transcendente hist6ria/ invariantes provis6rias tecidas em
filo maquinico/ agenciamentos coletivos/ ruptura enunci~llo individuada/ suieito responsavel-culpado out/ splitting do ego, falta, falo,
complexos estruturafu.ados e 1ingilistizados, tradutibi1idad~ universal,
out, out, out... Signific~llo sempre caso de poder/ signific~Oes dominantes/ gramaticalidade dominante/ especialistas interpre~llo = policias do significante/ Para as bandas do deseio = potSncia-rizoma/
Para as bandas do poder = buraco negro, arborescencia, hierarquia,
Maniqueismo dos valores/ tim do quanto a si = devir aniinal, planta,
cosmos/ devir mulher, crian~a = desfazer estratific~Oes do poder/
rizoma, entradas multiplas = maquinas t&nicas, arte, socius, sistemas semi6ticos - sentido unico sem sentido/ mut~Oes maquinas abstratas, plano consistencia maquinica/ extratos - represen~ll() produ~llo - signo - coisa - socius, out/ ruptura opos~llo suieito obieto/ semiotiz~llo aberta/ agenciamentos maquinicos/ processo coletivo enunci~llo - produ~llo/ suieito transcendental out/ mnitiplicidades/ intensidades desterritoria1izadas/
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0 ualS as ongens 0
casamento? 0 amor e
diferente no casamento e
fora dele? Que espa<;o ocupa
o auto-erotismo nas
doutrinas e costumes? Qual a
importi'mcia atual da
homossexualidade? Estes sao
alguns dos polemicos artigos
,dessa coleti'mea, assinados
'par importantes intelectuais
,franceses, como Michel
I Foucault, Paul Veyne, Hubert
1
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Uma homenagem a obra e
aos temas de Michel
Foucault, pedra angular da
filosofia contemporanea.
Originais abordagens das
obras de Nietzsche, Machadc
de Assis e Baudelaire, e
instigantes vis6es sobre
sexualidade, politica e
loucura. Falas inquietantes
de grandes talentos do nosso
pensamento.

