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Prologo 

"Nos dois" ou 0 entre-dois 

A quatro maos. A obra de Gilles Deleuze e 
Felix Guattari ate hoje e urn dilema. Quem es
creveu? Urn ou 0 outro? Urn e 0 outro? Como 
foi possIvel desenvolver uma construt;ao inte
lectual comum entre 1969 e 1991, para alem de 
sensibilidades tao diferentes e estilos tao con
trastantes? Como podem ter sido tao proxi
mas sem jamais abandonar uma distancia ma
nifesta no fato de se tratarem mutuamente por 
senhor? Como relatar essa aventura unica por 
sua for9a propulsora e sua capacidade de fa
zer emergir uma especie de "terceiro homem", 
fruto da uniiio dos dois autores? Parece diffcil 
captar em seus escritos 0 que toca a cada urn. 
Evocar um hipotetico "terceiro hom em" seria, 
sem d6vida, urn pouco apressado, na medida 
em que, ao longo de sua aventura comum, urn 
e outro souberam preservar sua identidade e 
seguir urn percurso singular. 

Em 1968, Gilles Deleuze e Felix Guattari 
evoluem em duas galaxias diferentes. Nada 
predestina seus dois mundos a se encontrar. 
De urn lado, urn filosofo reconhecido que ja 
publicou boa parte de sua obra e, de outro, 
um militante que se move no campo da psi
camilise e das ciencias sociais, administrador 
de uma clinica pSiquiatrica e autor de alguns 

artigos, Mesmo que, sem cair em urn finalismo 
hist6rico, se passam subscrever as palavras 
do jomalista Robert Maggior;, que qualiftca 
esse encontro de "predestinadd'\ como essas 
duas galaxIas acabam entrando em contato? 
Como se vera, a explosiio de maio de 1968 foi 
urn momento de tal intensidade que possibi
litou os encontros mais improv8.veis. Primei
ramente, de forma mais prosaica, houve, no 
comet;o de sse encontro, urn intermediario, 
urn personagem mercuriano, subternlneo e 
fundamental: 0 doutar Jean-Pierre Muyard, 
que trabalhava em La Borde prova disso e a 
dedicatoria pessoal que Ihe escreve Felix Guat
tari na primeira obra com urn, 0 Anti-Edipo: "A 
Jean-Pierre, a verdadeiro culpado, 0 indutor, 0 

iniciador desta empreitada perniciosa". 
Jean-Pierre Muyard estudou medicina em 

Lyon no final dos anos 1950. Militante da ala 
esquerda da Union Nationale des Etudiants 
de France (UNEF), que se opoe ativamente it 
guerra da Argelia, ele se toma presidente da 
se9iio de Lyon em 1960. Conhece Jean-Claude 
Polack, entao presidente da Association Ge
nerale des Etudiants en Medicine de Paris. Pa
ralelamente a especiaUzagao em psiquiatria, 
Muyard faz cursos de sociologia na Faculdade 
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de Letras em Lyon. Entre Gutros, assiste com 
a maior paixao aos cursos do fi10safc Henry 
Maldiney. Em 1965, Muyard torna-se vice-pre
sidente da Mutuelle Nationale des Etudiants 
de France (MNEF) e participa ativamente da 
implanta,ao dos Bureaux dAide Psychologi
que Universitaires (BAPU). Encontra Guattari 
pela primeira vez por ocasHio de urn semina
rio da oposi,ao de esquerda que se realiza em 
1964 em Poissy e para 0 qual foi convidado por 
Polack: "Recordo-me da impressao, eu diria fi
sio16gica, que Guattari me causou de imedia
to - uma especie de estado vibrat6rio incrlvel, 
como urn processo de conexao. 0 cantata com 
ele aconteceu ali, e eu aderi mais ao movimen
to de energia do que a personalidade, a pessoa. 
Sua inteligencia era excepcional, 0 mesmo tipo 
de inteligencia que Lacan, uma energia lucife
riana. Lucifer sendo 0 anjo da luz"'. Em 1966, 
Nicole Guillet pede a Muyard que se instale em 
La Borde, onde faltam medicos, para atender 
ao afluxo de pensionistas. Ele se acomoda ali 
por um tempo - ficani ate 1972. Por seus enga
jamentos, sua atividade profissional em La Bor
de, "Doc Mu" faz parte plenamente do "bando 
de Felix". 

Quando era estudante em Lyon, Muyard 
ouvira falar dOB cursos de Deleuze por seus co
legas entusiastas da faculdade de letras. Tendo 
mantido contatos em Lyon, ele vai para Ii de 
tempos em tempos. Em 1967, fica fascinado 
com a apresenta,ao que Deleuze publica de 
Sacher-Masoch'. Os dois homens tornam
-se amigos, e Deleuze, desejoso de conhecer 
melhar 0 mundo dOB psicoticos, mantem urn 
diaIogo permanente com Muyard: "Ele me eliz: 
fala da psicose, da loucura, mas sem nenhum 
conhecimento de dentro. Ao mesmo tempo, 
ele era fobico em rela,ao aos loucos. Ele nao 
conseguiria ficar por uma hora em La Borde,,4. 

Em 1969, Muyard se cansa do ativismo de
senfreado que Guattari promove em La Bor
de, onde desfaz incessantemente os grupos 
constituidos para formar outros: "Ele depen
dia daquilo que se di hoje as crian,as hipe
rativas, urn medicameQto chamado Ritalina. 
Era preciso encontrar'l1ffi meio-de acalma-lo. 

Contudo, ele dizia ter vontade de escrever e 
nao escrevia nunca"S. Muyard pensa em urn 
estratagema: decide apresentar Deleuze e 
GuattarL Em junho, ele embarca em seu carro 
Felix Guattari e Fran,ois Fourquet e os conduz 
a Saint-Leonard-de-Noblat, em Limousin. A 
seduC;ao mutua e imediata. Guattari e lnesgo
tavel nos temas que interessam a Deleuze, a 
Ioucura, La Borde e Lacan - ele acaba de pre
parar uma exposiC;ao inicialmente destinada 
a Escola Freudiana de Paris sobre "Maquina e 
estrutura,,6. Para sua demonstrac;ao, retoma os 
conceitos lan,ados por Deleuze em Dijeren,a e 
RepeUr;ao e em Logica do Sentido. 

Esse texto e importante. Ate entao, Guatta
ri estava na posiC;§.o de discfpulo de Lacan e co
mec;ava a se apresentar como urn interlocutor, 
desejando inclusive obter junto de seu mestre 
a postura do parceiro privilegiado. A ambigui
dade da atitude de Lacan em rela,ao a ele e a 
escolha feita por este ultimo de privilegiar 0 

cia dos althusserianos-maoistas da Rue d'lJlm, 
como Miller e Milner, colocam de fato Guatta
ri na sombra: "Quando entrei em contato com 
Deleuze em 1969, realmente aproveitei a opor
tunidade. Avancei na contestac;ao do lacanis
mo em dois pontos: a triangula,ao edipiana e a 
carater reducionista de sua tese do significante. 
Pouco a pouco, todo 0 resto se esboroou como 
urn dente cariado, como urn muro detonadd,7. 

De sua parte, Deleuze passa por uma vira
da em sua obra. Depois de ter-se consagrado 
it historia da filosofia, com Hume, Kant, Espi
nosa, Nietzsche, ele acaba de publicar dois Ji
vros mais pessoais em 1969: sua tese Dijeren,a 
e Repeti,ao' e L6gica do SenUdo'. A filosofia e 
fortemente contestada na epoca pelo estru
turalismo e sua ala avanc;ada, a lacanismo. 0 
"psicanalismd' ambiente e a devo,ao geral 
por Lacan soam como urn desafio lan,ado ao 
filosofo. 0 encontro com Guattari of ere cera a 
Deleuze uma oportunidade magnifica de res
ponder a isso. 

No momenta de seu encontro com Guat
tari, Deleuze esta em convalescenc;a. Atacado 
de tuberculose, fora submetido um ano antes 
a uma cirurgia complicada - retiraram-lhe urn 

pulmao - que 0 levara a sofrer de uma insufi
ci€mcia respiratoria cronica ate a morte. Debi
litado, ele deve repousar por urn ano, na calma. 
em Limousin. Contudo, a debilidade e tarnbem 
uma abertura, como mostra Deleuze a prop6-
sito de Beckett'o. Esse estado e propicio a um 
encontro. Tanto mais que Deleuze esta a beira 
de urn outro precipicio do qual fala em 0 Abe
ceddrio: 0 alcoolismo. 0 encontro com Guatta
ri sera essencial para ele superar esse impasse. 

Para prosseguir e aprofundar 0 diaIogo ini
ciado com Deleuze sobre a psiquiatria, Muyard 
sugere promover urn encontro de Deleuze e 
Guattari em Dhuizon, em um castelo alugado 
por Guattari, proximo a La Borde. E Ii que 0 trio 
Gilles Deleuze,]ean-Pierre Muyard e Felix Guat
tari debate 0 conteMo da obra que vin! a ser 
o Anti-Edipo. Uma carta de Fran,ois Fourquet 
ao seu amigo Gerard Laborde, datada de 19 de 
agosto de 1969, evoca a atmosfera que reina em 
Dhuizon: "0 contexto aqui e comico. A presen
,a de Deleuze em Dhuizon desencadeou uma 
serie de fenomenos, e a meu ver essa serie vai 
se prolongar por muito tempo. Hi muita gente 
em Dhuizon: a1em de Felix e Arlette, hi. Rostain, 
Liane, Herve, Muyard, Elda, etc. Toda essa gen
te se alvoroc;a em torno de uma cena primitiva 
que se repete todas as manMs: Felix e Deleuze 
criam, intensamente, Deleuze toma notas, ajus
ta, critica, remete a hist6ria da fllosofia as pro
duc;oes de Felix Em suma, as coisas funcionam, 
nao sem deixar alguns rastros de transtornos 
na pequena famliia (na qual nos incluimos Ge
nevieve e eu), tanto mais que um dos pequenos 
irmaos tern 0 privilegio de assistir ao combate 
dos deuses: Muyard, que historicamente este
ve na origem da rela,ao com Felix"". Muyard 
ainda atua urn pouco como mediador, antes de 
se eclipsar: "Eu tinha cumprido minha tarefa, 
e Mefisto se retira. Minha intuic;ao e que esse 
nao era mais meu lugar. embora Deleuze tives
se vontade de trabalhar comigo e me quisesse 
presente nas sessoes, eu sentia que incomoda
va Felix. A opera,ao a1quimica funcionou, e por 
longo tempo"". 

Antes de seu primeiro encontro, Deleu
ze e Guattari hnham trocado algumas cartas, 
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na primavera de 1969, em que testemunham 
a amizade nascente. "Caro amigo, nem tenho 
palavras para Ihe dizer 0 quanto fiquei tocado 
com a atenc;ao que 0 senhor teve a gentileza 
de dedi car aos diversos artigos que the enviei. 
Uma leitura lenta, multo minuciosa, de L6gica 
do SenUda me leva a pensar que M uma espe
cie de homologia profunda de 'ponto de vista' 
entre nos. Encontra-Io quando isso for possivel 
para 0 senhor constitui para mim urn aconte
cimento ja presente retroativamente a partir 
de varias origensd3

, escreve Guattari em 5 de 
abril de 1969, revelando a Deleuze seu bloqueio 
de escrita e sua incapacidade de atribuir a ela 
o tempo necessario, em razao de suas ativida
des em La Borde. Em contrapartida, ele tem a 
impressao de se comunicar com Deleuze como 
que por ultrassons com Logiea do Sentido. Em 
uma carta anterior que enviou a urn de seus 
ex-alunos, Ayala, Deleuze manifestou 0 interes
se que teria de reunir todos os textos que Ihe 
foram passados por Guattari. Felix permanece 
cetico: "Sera que tudo isso nao e uma especie 
de baz6fia. de vigarice?,,14 

Pouco tempo depois, em maio de 1969, 
Deleuze escreve a Guattari: "Eu tambem sinto 
que somos amigos antes de nos conhecermos. 
Pe,o perdao tambem por insistir no seguinte 
ponto: e evidente que 0 senhor inventa e ma
neja alguns conceitos complexos muito novas 
e importantes, fabricados em articula<;ao com 
a pesquisa pratica de La Borde - por exemplo, 
fantasia de grupo au, entao, seu conceito de 
transversalidade, que me parece ser de na
tureza a suplantar a velha, mas sempre res
suscitante, dualidade 'inconsciente pessoal/ 
inconsciente coletivo'ls". Deleuze estima que 
esses conceitos precisam ser submetidos a 
uma elaborac;ao te6rica, e nao concorda com 
Guattari quando ele sustenta que a eferves
cencia em curso nao e 0 momento mais pro
picio; isso seria a mesmo que afirmar que "s6 
se pode escrever realmente quando as coisas 
vaa bern, em vez de ver na escrita urn fatar 
modesto, mas ativo e eficaz, de se afastar urn 
pouco da frente de batalha e de ficar melhor 

. ,,16 D I por Sl mesmo . e euze tenta convencer 
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Guattari de que a hora chegou. Finalmente, "a 
outra soluyao, publicar os artigos como tais, e 
desejavel e a melhor»!7, Ela sera Psicandlise e 
Transversalidade, publicado em 1972 e prefa
ciado por Deleuzel8

, 

Em 1" de junho de 1969, Guattari se abre 
com Deleuze sabre suas fraquezas e as razoes 
de sua "grande confusao extremista',19. Na base 
dessa desordem de escrita, estaria uma falta 
de trabalho, de leituras teoricas sustentadas e 
urn medo de cair de novo naquilo que foi dei
xado para tras ha muito tempo. Seria preciso 
acrescentar uma hist6ria pessoal complicada, 
com urn divorcio no horizonte, tres fllhos, a cli~ 
nica, os conflitos de tadas as orciens, as grupos 
militantes, a FGERl20 

... Quanto it elaborayao 
propriamente dita, para ele "as conceitos sao 
instrumentais, truques,,21. 

Logo apas seu primeiro encontro de junho 
de 1969, Deleuze escreve a Guattari para lhe 
dar alguns esclarecimentos sabre a maneira 
de cncarar urn trabalho comum: "Seria preci
so evidentemente abandonar todas as f6rmu
las de polidez, mas nao as formas de amizade 
que permitem que um diga ao outro: 0 senhor 
esta se train do, nao estou entendendo. isso 
mio esta bom ... Seria preciso que Muyard par
ticipasse plenamente dessa correspondencia. 
Seria preciso, enfim, que nao houvesse uma 
regularidade for,aM"'. Deleuze retem de suas 
primeiras trocas que "as formas de psicose nao 
passam por urna triangula,ao edipiana, pelo 
menos nao necessariamente e nao da maneira 
como se diz. Isso e 0 essencial para comec;ar, 
ao que me parece ... A gente nao foge muito ao 
'familiarismo' da pSicamilise, de papai-mamae 
(meu texto que 0 senhor leu permanece abso
lutamente tributario dela) ... Trata-se entao de 
mostrar como na psicose, por exemplo, meca
nismos socioeconomicos sao capazes de inci
dlr diretamente no inconsciente. Isso nao sig
nifica evidentemente que eles incidam como 
tais (como mais-valia, taxa de lucro ... ), mas 
sim algo muito mais complicado, que a senhor 
aborda em outra ocasHio quando diz que os 
loucos nao fazem sil11plesmente cosmogonia, 
mas tambem economia-poHtica au quando ve 

com Muyard uma relaC;ao entre crise capitalis
ta e crise esquizofrenica'm. 

Ele acrescenta que a maneira como as 
estruturas socials incidem "diretamente" no 
inconsciente psic6tico poderia ser captada 
grayas aos dois conceitos de Felix Guattari "de 
mdquina e de antiprodu9iio", que ele conhece 
muito mal ainda. Assim, Deleuze acompanha 
Guattari em sua critica do familiarismo: ''A 
direc;ao aberta pelo senhor parece-me multo 
rica pela seguinte razao: faz-se uma imagem 
moral do inconsciente, seja para dizer que 0 

inconsciente e imoral, criminal, etc., mesmo 
que se acrescente que esta muito bern assim, 
seja para dizer que a moral e inconsciente (su
perego, lei, transgressao). Eu disse certa vez a 
Muyard que isso nao funcionava, e que 0 in
consciente nao era religioso, nao tinha nem 
'lei', nem 'transgressao, e que isso era besteira ... 
Muyard respondera que eu estava exagerando, 
e que a lei e a transgressao, tais como emanam 
de Lacan, nao tern nada a ver com tudo isso. 
Com certeza ele tinha razao, mas isso nao tern 
a menor importancia, pOis e toda a teoria do 
superego que me parece falsa, e toda a teo ria 
da culpabilidade,,24. 

Essa carta, escrita pouco antes das longas 
sessoes de trabalho do mes de agosto de 1969, 
em Dhuizon, revela-nos que 0 principal alvo 
de 0 Anti-Edipo, publicado tres anos depois, 
ja estava claro: a "triangulac;ao edipiana" e a 
reduc;ao familiarista do discurso psicanalitico. 
Guattari responde muito n'pido a Gilles Deleu
ze, em 19 de julho, explicitando seu conceito 
de maquina que "expressa metonimicamente 
a maquina da sociedade industria!"". Alem 
disso, em 25 de julho envia a Deleuze algumas 
notas que ja estabelecem urn tra,o de equiva
lencia entre 0 capitalismo e a esquizofrenia: 
"0 capitalismo e a esquizofrenia, ainda que a 
sociedade-estrutura possa nao ter assumido a 
produyao de 'esquizo'26:, 

Sua rela,ao situa-se de imediato no .mago 
dos desaflos teoricos. Provem de uma cum
plicidade amigavel e intelectual imediata. 
Contudo, essa amizade jamais sera fusional, e 
sempre se tralarao rigorosamente por senhor. 

embora ambos utilizem com muita facilidade 
a voce. Oriundos de dois mundos diferentes, 
urn respeita 0 outro e sua rede de relac:;oes em 
sua diferen,a. A condi,ao mesma do exito de 
sua empreitacia intelectual comum passa peJa 
mobiliza,iio de tudo 0 que constitui a diferen
,a de suas personalidades, na ativayao daquilo 
que contrasta e nao na osmose artificiaL Eles 
tern uma concepc:;:ao muito elevada cia amiza
de: "Eles mantinham essa distancia que Janke
levitch chamava de 'distancia amativa', que 
e uma distancia que naD se fha. Ao contrario 
da distancia gnoseo16gica, a distancia amaUva 
decorre de uma aproximaC;ao/afa,stamento,,27. 
Com certeza, Guattari, pela angustia do face a 
face com Deleuze, e pOl'que sempre funcionou 
"em grupe", clesejaria envolver seus amigos do 
CERFI". A chegada de Deleuze a Dhuizon era 
a oportunidade, 0 primeiro circulo do CERFI 
estava la, e tudo 0 que esperava era participar. 
Contudo, 0 testemunho de Franyois Fourquet e 
muito claro, nao foi 0 que aconteceu. Deleuze 
tern horror a cliscuss6es de grupo nao funda
mentacias, e nao pode nem quer imaginar urn 
trabalho que nao seja a dais, no maximo a tres. 

A companheira de Guattar;, Arlette Donati, 
transmitiu entao a Felix as reservas de Deleu
ze. A elaborac;ao de seu primeiro livro sera. feita 
sobretudo por via epistolar29

• Esse dispositiv~ 
pactuado de escrita tumultua a vida cotidiana 
de Guattari, que precisa mergulhar em urn tra
balho solitario com 0 qual nao esta acostuma
do. Deleuze espera dele que se debruce em sua 
mesa de trabalho desde que acorde, que ponha 
no papel suas ideias (ele tem tres no momento) 
e que lhe envie todos os dias, mesmo scm reIer, 
o produto de suas reflexoes em estado bruto. 
Assim, ele sub mete Guattari a essa ascese que 
considera indispensavel para superar seus pro
blemas de escrita. Guattari adere plenamente 
ao jogo e se retira em seu escrit6rio, traba
lhando como um condenado. Ele que passava 
o tempo dirigindo seus "bandos" encontra-se 
confinado na solidao de seu gabinete'de traba
lho todos os dias ate as 16 horas. So vai a La 

. Borde no fim da tarde, muito rapido, e em geral 
esta de volta a Dhuizon antes da 18 horas.Jean 
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Oury viu essa mudanc;a como urn "abandono"; 
Guattari, onipresente na vida cotidiana de La 
Borde, se desinveste para se consagrar ao tra~ 
balho com Deleuze. E preciso inclusive que sua 
companheira, Arlette Donati, leve seu almoc;o, 
pois ele nao se autoriza nenhuma pausa. 

No essencial, 0 dispositivo de escrlta de 0 
Anti-Edipo e constitufdo pelo envio de textos 
preparat6rios escritos por Guattari, que De
leuze retrabalha e aprirnora em vista da versao 
final: "Deleuze dizia que Felix era 0 descobridor 
de diamantes e que ele era a talhador. Portanto, 
era preciso apenas que lhe enviasse os textos 
tal como os escrevia para que ele os arranjasse, 
e foi 0 que ocorreu,,3{). Sua realizac;ao comum 
passa, portanto, mais pela troca de textos do 
que pelo dh\logo, ainda que eles estabele,am 
uma reuniao de trabalho semanal na casa 
de Deleuze na terc;a-feira a tarde, dia em que 
este ultimo da aula em Vincennes pela manha. 
Nos feriados e Deleuze que val ao encontro de 
Guattari, mas longe da loucura que ele nao su
porta: "Um dia, estamos jantando em Dhuizon, 
Felix, Arlette Donati, Gilles e eu quando 0 te
lefone toea de La Borde, anunciando que urn 
sujeito havia posto fogo na capela do castelo e 
fugido para os bosques. Gilles empalidece, eu 
nao-me mexo e Felix pede ajuda para encontrar 
o sujeito. Gilles me diz nessa ocasiao: 'Como 
voce pode suportar os esquizos?'. Ele nao con
seguia suportar a visao de 10UCOS,,31. 

Sabre seu trabalho comum, tanto Deleuze 
quanta Guattari se explicaram muitas vezes, 
expolldo-se apenas parcialmente. Relatando 
sua escrita a dois quando do lan,amento de 0 
Anti-Edipo, Guattari esclarece: "Essa colabora
c;ao nao e 0 resultado de urn simples encontro 
entre dois individuos. Alem .do concurso das 
circunsUlncias, houve tambem todo urn con
texto politico que nos conduziu a isso. Trata
va-se, na origem, nao tanto do compartilha· 
menta de um saber, mas do acumulo de nossas 
incertezas, e mesmo de uma certa confusao 
diante do rumo que tomaram os acontecimen
tos depois de maio de 1968""- Deleuze, por sua 
vez, comenta; "Quanto a tecnica desse livr~, 
escrever a dais nao causou nenhum problema 
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particular, mas teve uma func;ao precisa que 
fomos percebendo progressivamente. Uma 
coisa muito chocante em livros de psiquiatria 
au mesmo de psicanalise e a duplicidade que 
os perpassa entre 0 que diz urn suposto doente 
e a que diz a terapeuta sobre 0 doente ... Mas. 
curiosamente, se tentamos superar essa duali
dade tradicional, era justamente porque escre
viamos a dais. Nenhum de nos era 0 loueo, ne
nhum era 0 psiquiatra, eram necessarios dais 
para desencadear urn processo ... 0 processo e 

h dfl 
,,33 o que c arnamos e uxo . 

Mais tarde, em 1991, par ocasiao do lan
,amento de 0 que if a filosofia?, Robert Mag
giori tern uma longa entrevista com eles, mais 
uma oportunidade de se explicarern sabre 
seu encontro e sabre sua colaborac;ao: "Meu 
encontro com Felix se deu sabre as quest6es 
de pSicamilise e de inconsciente. Felix me pro
parcionOll uma especie de campo novo, me fez 
descobrir uma area nova, embora eu ja tivesse 
falado de pSicanalise antes, e era isso que lhe 
interessava em mim,,34. 

Nos relatos sobre 0 encontro, 0 intermedia
rio Jean-Pierre Muyard "desapareceu". Deleuze 
afirma: "Foi Pelix que veio me procurar"; Guat
tarl confirma: "Eu entao e que ful procura-lo, 
mas, em urn segundo momento, foi ele que me 
propos a trabalho com urn"'''. Ainda que per
mane,am pouco loquazes sobre a elabora,ao 
do manuscrito - urn "segredo", diz Deleuze -, 
eles sao mais prolixos sobre seu trabalho co
mum. Deleuze invoca a figura de Kleist para 
descrever 0 que se passa com Guattari. Elabo
rar uma ideia falando passa pelo gaguejo, pela 
elipse, pelos sons desarticulados - "nao somos 
n6s que sabemos alguma coisa, mas e antes 
de tudo urn certo estado de nos .. :' - e Deleuze 
afirma que "8 mais facil a dois,,36 se por nesse 
estado. Eles tern ao mesmo tempo sess6es 
orais em que, ao final de uma decanta,ao do 
dialogo, sao decididos os temas a trabalhar: 
em seguida, cada urn se entrega ao trabalho 
de escrita de vers6es sucessivas que circulam 
de urn ao outro: "Cada urn funciona como in
crustayao ou citayao no texto do outro, mas, 
passando urn instante, na~s~. sabe mais quem 

esta citando quem. E uma escrita com varia
y6es"37. Evidentemente, essa elaborayao co
mum pressup6e uma comunidade de ser, de 
pensamento, de reatividade ao mundo: ''A con
di,ao para poder eietivamente trabalhar a dois 
e a existencia de urn fundo comum implicito, 
inexplicavel, que nos faz rir ou nos preocupar 
com as mesmas coisas, ficar desanimados ou 
entusiasmados com coisas analogas"38. 

Guattari tambem lembra ao mesmo tem
po as sessoes orais e as trocas de versoes es
critas. Seu di<ilogo continua sendo 0 de duas 
pessoas de caniter bern oposta: "Somas muito 
diferentes urn do outro, de modo que os ritmos 
de adoyao de urn tema ou de urn conceito sao 
diferentes. Mas ha tambem, e claro, uma com
plementaridade. Quanto a mim, sou mais pro
penso a operay6es aventureiras, de 'comando 
conceitual', digamos, de insen;ao em territ6-
rios estrangeiros.]a Gilles possui armas pesa
das filosofieas, toda uma intendencia biblio
grafica ... ,,39. Deleuze, que sempre teve horror 
as discuss6es que decorrem, segundo ele, da 
troca esteril de opini6es, op6e a isso a pratica 
de conversar, que, ao contrario, instaura uma 
verdadeira polemica interna it enunciayao. 
Seu dialogo decorre de uma verdadeira ascese: 
"Urn fica calado quando a outro fala, isto nao 
8 apenas uma lei para se compreender, para 
se ouvir, mas significa que urn se coloca per-

. d "," M petuamente a SerVlyO 0 outro . I esmo que 
a ideia apresentada por urn pare9a absurda 
ao outr~, a voca9ao do outro deve ser procu
rar seus fundamentos e nao a discutir: "Se eu 
lhe dissesse que no centro da terra ha geleia de 
groselha, seu papel seria descobrir 0 que po
deria comprovar tal ideia (se e que isso e uma 
ideia!)"41. Dessa troca nasce uma verdadeira 
"maquina de trabalho", na qual e impossivel 
saber 0 que vern de urn ou do outro. 

o que importa, explica Deleuze, e a trans
formayao do "e" em "e", nao no sentido de uma 
relayao particular e puramente conjuntiva, 
mas no sentido do envolvimento de toda uma 
serie de rela,aes. 0 "e" e atribuido it possibili
dade de cria,ao, Ii gagueira criadora, Ii mul
tiplicidade: "0 E nao e nem urn nem outro, e 

sempre os dois, 8 a fronteira, ha sempre uma 
fronteira, uma linha de fuga ou de fluXQ, ape
nas nao se pode ve-Ia, porque eia e menos per
ceptive!. No en tanto, e nessa linha de fuga que 
as coisas se passam, as devires se fazem, as re
voiw;6es se esboyam"~2. Isso constitui 0 carateI' 
absolutamente unico de seus livros. 

Partir em busca de uma paternidade deste 
au daquele conceito e, como escreve Stephane 
Nadaud, "menosprezar urn conceito essencial 
em seu trabalho: 0 do agenciamento,,4:l. Todo 
o seu dispositivo de escrita consiste em esta~ 
belecer urn agenciamento coletivo da enun
ciayao, que e 0 verdadeiro pai dos conceitos 
inventados. Sera que com isso ele da origem a 
urn terceiro hornem resultante da coalescen
cia dos dais, urn Felix-Gilles, um "Guattareu
ze", como satirizou 0 desenhista Lauzier? E 0 

que se poderia pensar ao leI' as seguintes pala
vras de Deleuze: "Nao colaboramos como duas 
pessoas. Eramos mais como dois corregos que 
se juntam para formar 'urn' terceiro que seri
amos n6s"4~. Mas nao e assim, e ja dissemos a 
que ponto eles respeitaram uma certa distan
cia, conservaram sua diferent;a, preservaram 
sua singularidade tratando-se por senho" "Hi 
entre nos uma verdadeira politica dissensual, 
nao urn cuI to, mas uma cultura de heteroge
neidade, e que fez com que cada urn de nos 
reconhecesse e aceitasse a singularidade do 
outro ... Se fazemos alguma coisa juntos e por
que isso funciona, e porque somos levados por 
algo que esta al6m de n6s. Gilles 6 meu amigo, 
nao meu companheiro',45. 

A ideia desse agenciamento e fundamental 
para compreender a singularidade do disposi
tivo. Deleuze explica isso ao seu tradutor japo
nes Kuniichi Uno: "A enuncia9aO nao remete a 
urn sujeito. Nao ha sujeito de enuncia9aO, mas 
apenas agenciamento. Isso significa que, em 
urn mesmo agenciamento, ha 'processos de 
subjetivayao' que vao designar diversos sujei
tos, uns como imagens e outros como signos,,46. 
E, alias, com esse tradutor japones, Uno, seu ek 
-aluno que se tornou urn amigo, que Deleuze 
se abre mals explicitamente sobre as modali
dades de seu trabalho conjnnto. Ele apresen-
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ta Guattari como uma "estrela" de grupo e faz 
uma bela metafora para expressar a natureza 
de sua ligayao, a do encontro do mar que vai 
encalhar em uma colina: "Seria preciso compa
ra-Io [Felix] a urn mar aparentemente sempre 
em movimento, com explos6es de luz 0 tempo 
todo. Ele pode sal tar de uma atividade a outra, 
dorme pouco, viaja, nao para. Ele nao se inter
rompe. Tern velocidades extraordinarias. Eu 
seria mais como uma colina: mexo-me multo 
poueo, sou lncapaz de tocar duas atividades, 
minhas ideias sao fixas, e os raros movimentos 
que tenho sao interiores ... Nos dois juntos, Fe
lix e eu, dariamos um born lutador japones"'17. 
Deleuze acrescenta: "Sornente quando se olha 
Felix mais de perto, percebe-se que ele e muito 
sozinho. Entre duas atividades, Oll no melo de 
muita gente. ele pode merguIhar em uma gran
de solidao"". Ele explica ao seu amigo japones 
a que ponto ve Guattari como urn criador de 
ideias de uma mobilidade e de uma inventi
vidade que encontrou rarfssimas vezes: "Suas 
ideias sao desenhos ou mesmo diagramas. A 
mirn 0 que interessa sao os conceitos"'19. 

Com seu conceito de maquina e sua pro
posi,ao de substitui-Io Ii no,ao de estrutura, 
Guattari oferece a Deleuze uma possivel por
ta de safda do pensamento estrutural, 0 que a 
L6gica do Sentida ja procurava. Nesse plano, 0 

da critlca de Lacan e de seu ''inconsciente es
truturado como uma linguagem", e no nivel da 
consciencia politica, Guattari esta a frente de 
seu amigo quando se encontram em 1969. Em
bora Deleuze esteja em vantagem na historia 
da filosofia, ele reconhece em J 972 que estava 
atrasado em relayao ao amigo em alguns cam
pas importantes. "Eu trabalhava na epoca uni
camente nos conceitos, e ainda de forma mui
to timida. Felix me falou do que ele ja chamava 
de maquinas desejantes: toda uma COnCepyaO 
te6rica e pratlca do inconsciente-maquina, do 
inconsciente-esquizofrenia. Por isso, tive a im
pressao de que ele e que estava em vantagem 
sobre mim ... ,,50. Criou-se entao a oportunidade 
de trabalhar juntos, da contribui,ao mutua, 
do humor, de momentos de pura diversao e 
mesmo, como diz seu amigo comum Gerard 
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Fromanger, "eles estavam orgulhosos urn do 
Dutro, e urn se sentia honrado pelo Dutro, por 
ser ouvido pelo outro. Tinham uma confianya 
enorme urn no Qutro, eram como gemeos naD 
identicos que se completam. Nao havia entre 
eles nenhuma inveja, nenhuma reserva nas 
sessoes. A qualidade do que escreviam decor
ria disso, dessa especie de abertura total, de 
dadiva de confian<;a',SI. 

Juntos, formam urn verdadeiro laborat6rio 
de experimentayao de conceitos em sua efica~ 
cia gral'tas ao carater transversal do procedi
mento. A contribuiyao de Guattari a Deleuze 
tera. sida sobretudo a de urn sopro de oxigenio 
em urn universo orrde esta rarefeito: "Sentia-se 
que eic tinha uma especie de jubilo em enCOD

trar Felix. Quando se viam, tinha-se a impres
sao de que eles ficavam contentes de se encon
trar. Contudo, nao se viam muito, pois sabiam 
que as rela90es humanas sao fnigeis,,52. 

A diferen,a de personalidades de Guatta
ri e Deleuze produz como que um motor em 
dois tempos:' "Nunca tivemos a mesmo ritmo, 
Felix me criticava por nao responder as cartas 
que me mandava: e que eu nunca estava em 
condi<;oes a tempo, Eu s6 conseguia fazer isso 
muito mais tarde, um au dais meses depois, 
quando Felix ja tinha passado adiante,,53. Ao 
contnirio, no corpo a eorpo das sessoes de 
trabalho, um instiga 0 outro em sua fortaleza 
ate 0 esgotamento total das for,as dos dois 
lutadores, ate que 0 eonceito discutido e dis
putado possa levan tar vao, sair de sua ganga, 
a partir de um trabalho de prolifera,ao, de dis
semina9ao: "Para mim, Felix tinha verdadeiros 
relampagos, enquanto eu era uma especie de 
para-raios, eu enfiava na terra para que renas
cesse de outra forma, e Felix retomava, etc" e 
assim avafi(~:avamos"54. 

Em agosto de 1971, 0 Anti-Pdipo da lugar 
a uma ultima e longa sessao de trabalho jun
tos, na bala de Toulon, em Bruse-sur-Mer. As 
duas familias com os mhos alugam uma vila 
para aproveitar as alegrias da praia enquanto 
os dois homens prosseguiam suas discuss6es 
a portas fechadas. 0 texto e flnalmente con
clufdo em uma data'simbOlica: ')\hi Quanta de-

licadeza das eoisas que nosso livro termine em 
urn 31 de dezembro, a fim de fixar bern que as 
fins sao os comer;:os, Esse trabalho esM muito 
bonito, marcado par sua for9a criadora de sua 
parte, e pOl' meu esfor90 inventivo e 0Ieoso,,55. 

Entretanto, no momento da publica,ao da 
obra, em mar,o de 1972, Guattari atravessa 
urn periodo dificiL Percebe-se que 0 excesso 
de atividade e 0 esfor90 titanico para realizar 
esse trabalho amea9arn levar a urn fenome
no de descompensa<;ao, a urn sentimento de 
vazio. A realiza<;:ao nunca tern 0 mesmo valor 
que as mil e uma possibilidades da imagina-
9aO e que a alegria permanente de uma cria
<;:ao prestes a se consumar: "Vontade de me 
encolher, de vol tar a ser bern pequeno, de aca
bar com toda essa polftica de presen,a e de 
prestigio ... A ponto de sentir raiva de Gilles por 
ter me lan9ado nessa desventura',56. Em seu 
Journal, a comparar;:ao com a eficacia de urn 
Deleuze parece perturbii-Io: "Deleuze trabalha 
muito. Nao temos efetivamente a mesma di
mensao! Sou uma especie de autodidata inve
terado, um artesao, urn personagem a moda 
Julio Verne .. :.s7 Sobretudo depois, quando 0 

agenciamento e suspenso por algum tempo, 
como entre a conclusao de urn livro e sua pu
blicayao, Guattari se permite expressar suas 
angustias pessoais: "Preservar meu estilo, mi
nha maneira propria. Eu nao me reconhecia 
verdadeiramente no AO [0 Anti-Pdipo]. Preci
so parar de correr atras da imagem de Gilles 
e at"is do acabado, da perfei,ao que ele pro
porcionou a ultima possibilidade de livro"ss. 
Uma subita ang(tstia de ter sido devorado, de 
perda de identidade se apoderaram dele. "Ele 
tem sempre em vista a obra. E para ele [Gilles] 
tudo isso nao passaria de notas, uma materia 
prima que desapareee no agenciamento final. 
E por isso que me sinto urn pouco sobrecodifi~ 
cado peIo 0 Anti-Pdipo,,59. 

Deleuze, por sua vez, gra9as a colabora-
9aO com Guattari, reaUza 0 desejo rnanifes~ 
tado ja em Diferen9a e Repeti9{1O: escrever um 
novo tipo de livro, de natureza experimental: 
''Aproxima-se 0 tempo em que nao sera mais 
possivel escrever urn livro de filosofia como se 

faz ha muito tempo:)\h! 0 velho estilo .. : A bus
ca de novos meies de expressao fllos6f1ca foi 
inaugurada por Nietzsche, e deve ser pro sse
guida hoje em conformidade com a renovar;:ao 
de algumas outras artes,,60. Como observa Ar~ 
naud Bouaniche61

, quando Deleuze fala sobre 
"0 pensamento namade" em Cerisy, no ambito 
da decada consagrada a Nietzsche, exatamen
te no momenta da publica<;iio de 0 Anti-Pdipo, 
eic anuncia a inten9ao de produzir uma nova 
estilfstica. A proposito de Nietzsche, define 0 

que poderia ser urn novo tipo de livro que nao 
se conformaria aos c6digos tradicionais: "Os 

grandes instrumentos de codiflca9aO ja sao co~ 
nhecidos ... Sao conhecidos tn§:s principais: a lei, 
o contrato e a institui9B.O,,62. Nietzsche resiste 
a todas essas operayoes de "codifica,aci' e se 
engaja em uma tentativa sistematica de "deco~ 
difica,aci'. E assim que Deleuze e Guattari con
cebem seu trabalho de escrita: "Embaralhar 
todos os c6digos nao e facil, mesmo no nivel da 
escrita mais simples, e da linguagem,,63. Os dois 
auto res buscarao 0 meie de escapar a qualquer 
forma de codifica,ao, deixando-se interpelar 
pelas for9as externas para desfazer as formas 
convencionais. Esse horizonte nomade sera 
alean,ado no segundo volume de Capitalismo 
e Esquizojrenia, publicado em 1980: Mil Platos. 

Nesse melo tempo, Guattari encontrani 
sua respirac;ao pessoal. Descobre em Kafka urn 
universe que corresponde as suas angtistias, 
ao desejo prolffero de criayao, uma desordem 
criativa parecida com a dele: "Ha conjull9ao 
de duas maquinas: a maquina literaria da 
ebra de Kafka e minha propria maquina, de 
Guattari"M. A escrita guattariana faz um des
vio por Kafka para em seguida voltar melhor 
a Deleuze e realizar, no meia do percurso, urn 
livro sobre Kafka escrito a dois65. E nessa obra 
que Guattari e Deleuze elaboram a n09ao que 
desenvolverao mais tarde de "agenciamento 
coletivo de enuncia9ao": "Nao acreditamos que 
a enuncia9ao possa estar relacionada a um su
jeito desdobrado ou nao, clivado ou nao, refle
xive ou nad,66. 

A maquina se poe em marcha novamente 
para Mil Platos. 0 agenciamento torna-se 0 
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conceito nodal dessa nova publica9ao. Contu
do, 0 dispositivo de escrita muda um pouco: ''A 
composi9aO desse livro e muito mais comple
xa, os ambitos tratados muito mais variados, 
mas haviamo$ adquirido habitos tais que urn 
podia adivinhar aonde 0 outro ia,,61. Tudo leva 
a erer que, a partir dessas trocas intensas ini
dais e da cumplicidade que resultou delas, a 
escrita de Mil Plai6s, embora tambem tenha 
dado margem a idas e vindas entre as diversas 
versoes, foi realizada mais por uma elaborayao 
comum ao longo das sess6es de trabalho oral. 

Com a publica,ao de Mil Platos, em 1980, 
chega ao fim uma longa aventura iniciada em 
1969: "Depois disso, Felix e eu precisavamos 
voltar a trabalhar cada urn do seu lado, para 
recuperar 0 fOlego. Mas estou convencido de 
uma coisa, vamos trabalhar juntos de novo', 
escreve Deleuze em 198468

. Ele mergulha entao 
no estudo do cinema, enquanto Guattari reto
rna com mais fonia ainda seu ativismo cultural 
e politico. Entretanto, mais uma vez, sente a 
falta, 0 vazio, a solidao, a inquietude, e se abre 
com 0 amigo, que 0 tranquiliza: "Li muito sua 
carta onde diz que, nosso trabalho comum 
tendo esmorecido, ja nao sabe bem nem 0 que 
ele foi para 0 senhor, nem onde se encontra 
hoje.Ja eu vejo claramente. Creio que 0 senhor 
e um prodigioso inventor de 'conceitos selva
gens'. 0 que me encantava tanto nos empiris
tas ingleses, era 0 senhor que tinha ... De todo 
modo, acredito firmemente que vamos voltar 
a trabalhar os dois,,69. Nao sao meras palavras 
de consolo: quando Deleuze se engaja no ini
cio dos anos de 1980 em seus cursos sobre 0 
cinema, nao perde de vista 0 prosseguimen~ 

to de um trabalho com Guattari. Ele enuncia 
muito cedo 0 tema que se tornara 0 titulo de 
sua Ultima obra comum, publicada em 1991. 0 
que e a filosofia?: "Eis, portanto, meu programa 
de trabalho para este ana. De um lade, farei 
cursos sobre cinema e pensamento. Farei isso 
em conexao com 0 Bergson de Materia e lvle
moria, que me parece urn livro inesgotavel. De 
outro lado, gostaria de continuar essa tabela 
de categorias que coincide com seu trabalho. 
E hi a ponto central seria para mim a busca de 
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uma resposta bastante clara e simples a 0 que 
e a filosofia? Dai duas perguntas de partida: 1 
- Aquela que 0 senhor faria, imagino: por que 
chamar issa de 'categorias"? 0 que significam 
exatamente cssas n090es, 'conteudo', 'expres
sao, 'singularidade', etc, Peirce e Whitehead 
fazem tabelas de categorias modernas: de que 
maneira evoluiu cssa noyao de categoria?; 2 -
Depois, partindo-se das mais simples dessas 
categorias, 'conteudd e 'expressao', retorno 
minha pergunta: 0 que 0 levou a conceder urn 
aparente prlvilegio it expressao do ponto de 
vista do agenciamento? Precisaria que me ex-

• . ,,70 
phcasse paClentemente... . 

Deleuze escreveu sozinho 0 que e afilosofia' 
No entanto, como diz Robert Maggiori a propo
sito dessa obra que considera essencial, "tern 
Guattari nela, mas diluido no sentido da aspi
rlnam. Tambem ali, Guattari sugere, emenda, 
define novas pistas a partir do manuscrito en
viado por Deleuze: "Ha urn tema que eu gostaria 
de evocar: e 0 da oposigao entre mistura e inte
rac;ao .. : Sobre 0 cerebro que funciona sobre ele 
mesmo: ver Francisco Varela, os sistemas auto
poieticos ... Falo um pouco disso em meu texto 
'Heterogenese maquinica' ... A passagem estetica 
e um cruzamento do movimento do infinito do 
conceito e do movimento de finitude da func;ao. 
Ha uma simulagao do infinito, urn artificio fini
to do infinito que conduz a um ponto histerico 
conversivo 0 paradigma da criagao"n. 

A amizade contou multo nessa coasslna
tura. Na verdade, as contribuig6es de Guattari 
sao meramente marginais. A revista Chimeres 

Publica alias, desde 1990, 0 que sera a intro-
, 73 

duc;ao da obra assinada apenas por Deleuze , 
Segundo Dominique Seglard, "0 que e a filo
sofia? foi escrito somente por Gilles Deleuze, 
foi ele que me disse. Felix Guattari desejava 
coassinaAo, mas Deleuze nao queria muito,,74. 
Uma amiga proxima de Felix Guattari, bastan
te preocupada com 0 estado depressivo dele, 
convenceu-se de que a uniea maneira de salva
-10 seria proporcionar-Ihe urn segundo fclego, 
fazendo com que participasse da preparac;ao 
final do manuscrito, No verao de 1991, ela de
cide telefonar p~ra Deleuze e lhe pedir esse fa-

VOl'. 0 livro sairia em setembre. Deleuze aceita 
sem diflculdade, 0 que por si s6 diz muito sobre 
a forc;a de sua relac;ao de amizade, a que vol
taremos mais adiante, mas ha tambem uma 
coerencia intelectual na dupla assinatura, pois 
essa obra vern coroar uma sequencia de criati
vidade conceitual de 20 anos de durac;ao. 

A tendencia atual e suprimir 0 nome de 
Felix Guattari e manter apenas 0 de Deleuze. 
Contudo, 0 que e a filosofia? nao pode ser lido 
como urn retorno a "verdadeira" filesefia por 
urn Deleuze que teria se "desprendido" de seu 
amigo Felix. Tanto por conteudo, estilo, con
celto langado nessa ohm, tudo contradlz a tese 
de urn Deleuze que deve se "desguattarizar". 
Nao se pode passar ao largo do dispositivo es
tabelecido pelos dois auto res, analogo aquele 
a que se referem em Rizoma, da ramificagao, 
do agenciamento que se opera entre a vespa 
e a orquidea: ''A. orqufdea se desterritorializa 
formando uma imagem dela, um decalque de 
vespa; mas a vespa se reterritorializa nessa 
imagem; porem, ela se desterritorializa tor
nando-se ela propria uma pec;a no aparelho de 
reprodugao da orquidea; mas eia reterritoriali
za a orquidea ao transportal' seu polen ... cap
tura de codigo, mais-valia de codigo, aumento 
de valencia, verdadeiro devir, devir-vespa da 
orquidea, devir-orquidea da vespa"I'. Por que 
a vespa man tern uma relac;ao de ordem sexual 
com a orquidea, sabendo que, se de um lade 
M polinizac;ao, de outro, 0 da vespa, nao ha
vera reproduc;ao? Os etologistas explicam que 
existe ai uma relagao entre dois ref,:rimes de co
digos em uma evoluc;ao paralela de duas espe
cies. Essas duas especies nao tem nada aver 
uma com a outra, e no entanto ha urn ponto de 
encontro que transformara seu devir. 

Esse agenciamento so pode funcionar, 
pelo menos para Deleuze, com a condic;ao de 
fecha-lo aos outros. Quando hi risco de dis
persao para fora, Deleuze reage prontamente 
para lemhrar as regras, as condigoes que tinha 
colocado de inicio. No ceu sereno de sua ami
zade, houve somente algumas pequenas eleva
c;oes de febre e pequenas tensoes, 0 respeito 
ao agenciamento foj 0 que motivou urn cha-

mado a ordem, em 1973, por parte de Deleuze, 
que nao deseja se deixar levar em aventuras 
que nao sao as suas. A divergencia'~' provem 
do fato de que Deleuze e Michel Foucault sao 
considerados pelo ministerio do Equipamento 
como as duas autoridades intelectuais com
petentes representantes do CERFI. Contudo, 
para Deleuze, esta fora de cogitac;ao deixar que 
o associern ao CERFI: "Felix, ah Felix, querido 
Felix, eu 0 estimo e nada de minha parte pode 
afetar nossas relagoes. Entao YOU Ihe relatar 
o que, em uma iluminayao, me deixa preocu
pado exteriormente. Ja Ihe contei hi pouco 
tempo que, desde 0 inido de nossa afeiyao, eu 
tinha dito a Arlette: 0 que complicani as coi
sas e que eu quero obter de Felix algo que ele 
nunca vai querer me dar, e ele, me empurrar 
em algum lugar para onde eu jamais gostaria 
de ir. Desde 0 inicio, alias, 0 senhor propuse
ra ampliar 0 trabalho a dOis, estender a certos 
membros do CERFI. Eu disse que estava fora 
de cogitac;iio de minha parte, e durante muito 
tempo nos respeitamos plenamente: 0 senher, 
minha solidao, e eu, suas coletividades, sem 
toear nisso,,76. 

Essa amizade tao intensa e observada por 
todos os proximos: "Raramente vi duas pes
soas se amarem e se estimarem de verdade 
como Gilles e Felix. Urna delegac;ao de con
fian,a total entre eles. Uma ligac;iio intelectual 
e humana total, comovente"n. Isso nao impe
diu alguns momentos de esfriamento em suas 
relac;oes, em particular no final dos anos de 
1980: "Senti as coisas mais frias falando com 
urn e falando com 0 outro, Falando com Fe
lix de uma coisa que Gilles devia fazer, Felix 
me diz: :Ah, sim! Pobre velho!', e de sua parte, 

f' N. de R. T.: No original, differend . A expressao usada par 
F. Dosse parece aludir aqui ao conceito empregado por J F. 
Lyotard, em que a compreensiio dos "differends" diz res pelto 
Ii sutileza psicol6gica, politica ou dip{omdtica que esposa a 
singularidade da [..J, e ern que a politica, a arte, a escrita fl~ 
los6fica sao, igualmente, maneira da escrita dos ''differends'; 
au seja, do aspecto irredutivel e irrepresentavcl daquilo que 
acontece entre duas pessoas ou entre dois pareceres situa-
9iio. Ver Blay, Michel (dir.): Dictlonnaire des Concepts PhiLo
sophiques. Larousse, CNRS Editions, Paris, p. 218, 2006. 
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Gilles: 'Voce tern visto Felix, Marco?' - 'Sirn' 
- 'A.h, sim! Felix esta bern, muito bern,,:, uma 
subita frieza,,78. Algo parece ter-se quebrado 

urn POllCO em rela<;ao ao seu primeiro perfodo. 
Aos silendos mais longos que se instalam, aos 
encontros mais espa<;ados, acrescentaHse a 
consagrac;ao, no final dos anos de 1980, de urn 
Gilles Deleuze que alguns gostariam inclusive, 
como vimos, de "desguattarizar", 

Contudo, quando da longa depressao que 
Guattari enfrenta nesses an os de inverno, 
Deleuze esta hi, presente: "Deleuze esgotado, 
sem fOlego, me liga para perguntar 0 que vou 
fazer esta noite. Respondo que YOU assistir a 
Copa da Europa de futeboL pOl'que sou louco 
pOl' esporte. Deleuze me diz: 'You a uma fes
ta na casa de Felix, e preciso estar perto dele'. 
Fui para la ... Felix completamente hieratico, 
sentado no chao assistindo a TV, justamen
te a final do futeboL e ao seu lado Gilles que, 
sem duvida, teria dado um dedo da milo para 
nao estar ali, diante do futeboL nessa festa, ele 
para quem estar com duas pessoas ja era uma 
multidao,,79. 
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1 
Felix Guattari: itinerario 

psica-polftico - 1930-1964 

"Pedrinho", como era charnaclo em casa, 
nasceu em 30 de maryo de 1930, sob 0 signo do 
numero tn1:s, cayula de uma fratria de tres me
ninos: Jean, Paul e flnalmente Pierre-Felix. Seu 
destino intelectual nao e8M inscrito verdadei
ramente na heranya familiar, embora logo seja 
vista como urn ser estranho e surpreendente: 
"Felix era 0 patinho na ninhada de pintos"', re
corda]ean, seu irmao nove anos mais velho que 
cumpriu urn poueo a funy8.o de figura paterna. 
A famnia e antes de tudo tradicional e conser
vadora, mas concede mais liberdade ao cayula, 
que pode assim adquirir uma indepenciencia 
mais precoce que seus irmaos - 0 mais velho 
teve de entrar no mundo do trabalbo aos 17 
arros. Pierre-Felix, com 15 arros em 1945, vera se 
abrir para ele 0 mundo da universidade gra,as 
ao efeito do animo produzido pela Liberta,ao. 

Embora nao sejam intelectuais, as pais 
de Felix tern suas paix6es particulares: a mae, 
pela literatura e par muse us, e 0 pai, que to
cava qualquer pec;a ao piano sem jamais ter 
lido uma partitura, pela musica, Entretanto, a 
maior paixao do pai de Guattari e a jogo. Into
xicado durante a Grande Guerra, ele foi sub
metido a uma trepanac;ao, e sua necessidade 
de iodo fez com que escolhesse Monte Carlo 
como local de repouso, Ali pOde dar livre curso 

a sua paixao e se dirigir ao cassino como ou
tros se dirigem a fabrica, para ganhar dinheiro. 

"Y'a bon Banania" 

Durante a guerra, 0 pai de Felix simpatiza
ra com urn artesao ja reputado, urn tal de Pier
re Lardet que havla descoberto na Nicaragua, 
em 1912, uma bebida tao saborosa que logo 
pensou em importar para a Franc;a, Essa bebi
da, que logo se tornara a famoso alimento ma
tinal Banania, e composto de farinha de bana
na, cereais triturados, cacau e ac;ucar. De volta 
a Paris, em 1914, ele se lanya na produc;ao in
dustrial e na difusao em grande escala, com a 
campanha "Ta bon Banania" [E born Banania], 
que aproveita, desde 1915, a popularidade dos 
soldados senegaleses. Impulsionado pela onda 
de seu produto, Pierre Lardet enriquece rapi
do e se porta como grande senhor com seus 
cavalos de corrida, trajes de grande burgues. 
frequencia ao Cassino de Paris ... Quando urn 
amigo a aconselha a entrar na balsa de valo
res, ele decide criar uma sociedade anonima e 
comprar uma flibrica de chocolate em Epinay. 
Entretanto, a neg6cio malogra, e Lardet, que
brada, acaba par declarar falencia, 0 processo 
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que se segue quase se transforma em drama 
quando 0 empresario arruinado tenta dar urn 
tiro em pleno tribunal. 

o pal de Felix Guattari assume 0 comando 
da fabrica da qual era administrador ate entao, 
mas decide abandonar tudo e criar carneiros 
no campo, em um vilarejo da Orne, La Rapou
mere. Fracassa com as carneiros e se instala no 
Oise para cui dar de coelhos angoras, muito na 
mada no pos-guerra. E nesse perfodo. rodeado 
de coelhos, que nasce Pierre-Felix, em Ville
neuve-Ies-Sablons (hoje Villeneuve-Ie-Roi), ao 
lado de Meru. Em poueo tempo, com a crise e 
a moderniza<;:ao da industria textil, a ativida
de tradicional de cria<;:8.o de angoras naufra
ga, e os Guattari sao obrigados a comer seus 
coelhos: "Meu pai nao foi feito tampouco para 
eriar coelhos"z, conflrmaJean, 0 mais velho dos 
tres filhos. 

A famflia retorna a regiao de Paris. Apcs 
todos esses dissabores, 0 inkia e difkil. Os 
Guattari se instalam em um HLM" da Cite 
des Oiseaux, em Montrouge. 0 pai se Ianya 
ainda em outras pequenas aventuras comer
ciais sem futuro: vende cafeteiras, depois 
batatas. Isso nao e suficiente para alimentar 
uma famma que se tornou numerosa. 0 pai de 
Guattari esta no limite, e visto como suicida. 
Entretanto, em 1934, ele consegue tomar um 
emprestimo e reatar com a atividade chocola
teira criando uma nova sociedade, Mon-Bana. 
Instala a fabrica em La Garenne-Colombes 
e se torna final mente dono de uma pequena 
empresa pr6spera que absorve todo seu tem
po. Assim, e a esposa que se dedica a famHia, 
com "urn sentido claro do sacrificid,3. Natural 
da C6rsega,jeanne Paoli reatara com 0 passa
do Italiano de sua ilha casando-se aos 17 anos 
com um Guattari, cuja familia era originaria 
da Bolonha: "Casaram-se em 1919. Ele era en
tao her6i da guerra, e foi portanto mais por 
admira~ao por urn garoto como esse do que 
outra COiSa"4. 

*N. de T.: Habitation a Loyer Modere: conjunto habitacio
nal construido por um?-; coletividade e clcstinado as pes
soas de baixa renda. 

Essa mae, sensivel ao mundo da cria9aO ar
tistica e literaria, teve uma grande inf1uencia 
sobre 0 filho ca,ula, particularmente ao proje
tar nele sua decep9aa pOl' DaO haver tido uma 
filha. Pierre-Felix parece ter sido urn menino 
muito tfmido, recolhido em si mesmo, "quase 
feminino"s. 

Em 1952, quando aos 22 anos deixou 0 do
micilio familiar para viver com sua companhei~ 
ra, r.Aicheline Kao, algumas casas adlante, na 
mesma rua, Felix Guattad menciona em seu 
dlario urn conflito entre Micheline e sua mae, 
que reveIa 0 amor muito exclusivo desta ultima: 
"A insistencia de minha mae em querer contro
Iar minhas noites me angustia ... (deve-se obser
var que nessa questao meu pai e espectador)"6. 
Pouco tempo depois escreve: "Jamais ousei 
amar minha mae ... Nao ter a coragem de amar 
sua mae e se condenar a permanecer sempre 
hesitante no Umiar da vida ... Estou sempre re
tirado do mundo. Nao 0 sin to, nao mergulho ... 
Estou ao mesma tempo perto demais e longe 
demais dos objetos maternos ... Isso me mata"? 
No mesmo diado, escreve tres anos mais tarde: 
"Esse rigor que no raciodnio me da uma grande 
firmeza logica e que em materia de sentimen~ 
to logo transformou em rigidez esse espirito de 
sistema que faz com que fora de meu proprio 
sistema eu me sinta desamparado, desespera
do, deteriorado, esse rigor me parece vir de mi~ 
nha mae. Ela esta se mudando para Montoire. 
Recriminou-me pOI' te-Ia deixado. Tempera~ 
mento exclusivo. Vern dela tambem, sem duvi~ 
da, essa necessidade que tenho do elL Tenho 
tanto dela, pOis foi ela quem me deu a vida -
que hist6ria'. .. Fui amoldado demais por ela, 
nao havia mais coexistencia possfve1"8. 

Uma das primeiras lembran9as de seu pai 
remonta a 1933 - Felix tem 3 anos, e 0 pai lhe 
comunica: "Preciso lhe dizer que a gente vai 
montar um neg6cio". Essa frase, fruto do de
sespero do inicio dos anos de crise, marcada 
pela vontade imperiosa de sair dela, se torna
ni uma especie de principio de vida para 0 pe~ 

queno Felix, fortemente impressionado: 'Aeho 
que durante toda minha vida montei neg6-
cios, golpes!!9. 0 8xito dessa iniciativa teve 

efeitos colaterais sobre 0 ca~ula: os pais ja nao 
tinham a mesma disponibilidade, 0 pequeno 
Pierre-Felix logo se sente abandonado. Deixa 
transparecer seu mal~estar sem poder expres~ 
sa~lo, somatiza a tal ponto que sua palidez e 
seu temperamento fechado acabam preocu
pando os pais. EIes sao orientados a consultar 
um medico, que prescreve uma temporada 
no campo para reanimar 0 menino, "e, da noi
te para 0 dia, eu, que era muito ligado a toda 
essa vida com meus irmaos e tudo mais, me vi 
deportado na Normandia, separado de tudo, 
na casa de uma avo urn tanto quanta auste~ 
ra"lO. Manifestamente, Pierre-Felix aceita mul
to mal essa separa<;ao, que ve como urn dis
tanciamento vindo de uma mae que nao tern 
mais tempo para dedicar a ele: "Eu chorava 
quando eles vinham me visitar e iam embora. 
Estava infeliz como urn CaO"ll. 

A cena traumatica 

E na casa dos avos, em Louviers, que se 
desenrola uma cena traumatica, e que sem 
duvida esta na origem de uma mudan9a ra
dical de comportamento. Estamos em 1939, 
Felix Guattari tem 9 anos. 0 avo Victor, segun
do marido de sua avo, urn antigo mineiro em 
Montceau-Ies-:rv1ines, tem 0 habito de ouvir no 
radio uma serie sobre "0 traidar de Stuttgart". 
Para poder ouvir seu programa favorito, ele 
leva 0 aparelho para 0 banheiro e deixa a porta 
aberta: 'Aos seus pes ha uma caixa de recor
tes: pequenas boneeas de papel para as quais 
confecciono vestidos. Vov6 esta com a cabe9a 
eompletamente cafda, apoiada nos joelhos, 
os brayos pendurados. Sera que esta mexen
do nos meus brinquedos? Tenho vontade de 
gritar alguma coisa! Silencio. Viro a cabe9a, 
lentamente - uma eternidade - para a luz do 
aparelho de radio. Estrondo assustador. Cafdo 
no chao. Vov6 grita. Congestao"12. A av6 chega, 
apavorada, e corta as pontas das orelhas para 
ten tar reavivar 0 cora9ao, depois caloca urn 
jomal sobre a cabeya do marido para prote
ge-Io das moscas. 

Gilles Oeleuze & Felix Guattari 31 

Esse contato brutal com a morte aos 9 
anos fOl estruturante na personalidade de Fe
lix Guattari. Aos 54 anos, ele ainda esclarece 
que precisou de muito tempo para se libertar 
desse trauma. Reagiu a ele com serias crises de 
angustia, um sentimento agudo da finitude, da 
fatuidade das pessoas e da futilidacle das coi
sas: "Isso me tomava como algo que escorria 
sobre mim, crises terrfveis de angustia que li
teralmente me deixavam aterrado de medd'13. 
Para nao deixar a av6 sozinha, os pais de Felix 
decidem mante-Io com ela por algum tem
po, visto que ele ja esta cursando a escola em 
Louviers. 0 sentimento de abandono redo bra, 
agravado pela angLlstia decorrente do desa~ 
parecimento brutal do avo. A avo acaba com
preendenclo: "Ela me diz: 'Sim, voce tem medo 
de que isso aconte9a comigo tambem'" 14, e de~ 
cide ligar para os pais do menino, a fim de que 
busquem 0 filho. 

Descle entao, 0 jovem Felix muda radical
mente de comportamento. Ele, 0 menino re~ 
servado, timido, quase temeroso, que deixa 
que tomem seus brinquedos, dominado pelos 
irmaos e principalmente pelo do meio, Paul, 
que fez dele sua vitirna, transforma-se de subi
to em um verdacleiro chefe de ban do: "Depois, 
como ainda nao era muito estimulante orga
nizar urn bando, eu tinha organizado 0 banda 
adversod5

. Sua reputa<;ao em La Garenne-Co~ 
lombes logo se firmou: quando chegou a hora 
de matricula-Io no colegio do bairro, a cliretor 
recusou, e a mae precisou procurar um esta
belecimento suficientemente distante para 
que 0 filho encontrasse urn bem-aventurado 
anonimato. 

Poi no colegio que Felix teve um encontro 
decisivo com urn personagem sem par e sem 
normas, dlsdpulo de Celestin Freinet"", Fer
nand Oury. Felix assiste as aulas desse profes
sor de ciencias naturais que se tornani cele-

~'N. de R. T: Celestin Freinet (1896-1966). Pensador frances 
que desenvolveu uma pedagogia fundamentada em grupos 
de coopera<;ao a servi<;o da expressao livrc de crian<;as e da 
forrna<;ao pessoaL Education du Travail, de 1947, e uma de 
suas obms mais irnportantes. 
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bre no campo da pedagogia institucionaI16
• 0 

primeiro contata e muito breve, pois ao cabo 
de tn3s semanas de aula, Fernand Oury desa~ 
parece, preso pelos alemaes em 1943. Contu
do, a lembran,a dessa passagem-relampago e 
tao intensa que, ao saber na Libertayao - Felix 
tern 15 anos na epoca - que Fernand Oury e 
urn dos encarregados da coordena,ao dos AJ
bergues daJuventude (AJ), ele se inscreve ime
diatamente. Fernando Oury desperta entao 
Guattari para urn rnundo que rampe com a 
rigiclez que este percebe no olhar materna, urn 
universe de sociabilidade fraterna. Fica fasci
nada com a personalidade e com 0 talento de 
pedagogo de Fernand Oury: "Tive uma vonta
de enorme de vel' Fernand. Comeeei a gostar 
e a sentir saudades de sua maneira tao espe~ 
cial de encarar as caisas, a bruma misteriosa e 
quase poetica que envolve as caisas quando se 
e8M em sua presen(:a',17. 

As redes de albergues da Liberta,ao per
mitem aos adolescentes de familia modesta 
viajar em'ferias. Para 0 chefe de bando em que 
transformou Felix, os AJ sao sobretudo urn 
meia de descobrir a convivencia mista, depois 
de se manter ate entao conflnado a fraterni~ 
dade masculina. p, numa dessas expediyoes 
que conhece urn outro jovem Pierre: "Eu disse: 
'Nao precisa me chamar de Pierre, basta me 
chamar de Felix'''[s. Esse segundo nome, que 
acabou par se impor, ele deve ao cunhado de 
seu pai, 0 tio Felix, mOlto em Verdun. Esse tio, 
apaixonado pela pintura e amigo de Vlaminck, 
deixou uma marca muito forte: "Era para mim 
um pouco 0 ideal do ego"19. A reconstruyao 
subjetiva e 0 mergulho no mundo, ap6s as fra
turas profissionais dos pais - a necessidade 
de estar sempre prestes a "montar um nego
cio" - e a morte espetacular do avo, se realizam 
assim sob urn nome que significa satisfayao, 
felicidade. 

Essa exigencia de satisfayao imediata e 
essa vitalidade excepcional nasceram, por
tanto, da tomada de consciencia precoce da 
finitude, da presen<;a nao fantasmatica, mas 
bern real, da morte. "Montar urn negocio" 
torna-se a palavra::;de orderv. para conjurar as 

fOJ'(iaS mortiferas e a angustia diante de uma 
flnitude sem remedio. Essa presenc;a da mor
te, 0 jovem Felix a conhece muito cedo, antes 
mesmo da morte do avo. EIe escreve em seu 
Diario emjulho de 1971 que, aos 6 ou 7 anos, 
urn mesmo pesadelo 0 atormentava todas as 
noites durante urn 10ngo periodo: "Uma dama 
de negro. Ela se aproximava da cama. Eu tinha 
muito medo, e isso me despertava. Nao queria 
voltar a dormir. Ate que uma noite meu irmao 
me emprestou seu fuzil de ar comprimido di
zendo que bastava atirar se eia voltasse. Ela 
nao voltou. Mas 0 que me surpreendeu mais, 
Iembro bern, e que eu nao tinha carregado a 
fuzil,,2(). Essa dama de negro, personagem que 
da nome ao romance de G. Leroux, evoca tam~ 
bern um personagem real, 0 da tia Emilia, irma 
de seu pai, que perdeu 0 marido - do nome de 
Felix - nas trincheiras de Verdun: "Mas e claro, 
e claro! 0 armario, a dama de tafeta, a arma 
negra, a artemis a, as armas do ego, a miseria 
dos anoS de 1930, meu pai tinha falido lan,an
do-se, com 0 apoio dessa tia Emilia, na criayao 
d Ih 

,,,21 
e coe 0 angora... . 

Fim de guerra 

Na Ubertayao, a consciencia polftica de 
Guattari e precoce. Desde 1945, paralelamente 
a aventura dos Aj, comeya a militar no Parti
do Comunista (PCF). Seu paL antigo Cruz de 
Fogo nos anos 1930, que foi urn gaullista con
victo durante a guerra, fica sabendo pOI' ami
gos que seu filho vende L'Hurnanite na ponte 
da Esta,ao de La Garenne-Colombes. Ele nao 
gosta nem urn pouco disso. Paul, 0 irmao do 
meio, tenta expressar a reprova<;l1o familiar em 
forma de zombaria: "Leve l'Humidite [a Umi
dade], orgao central do partido refrigerador!", 
dizia ele pelos cantos. 

A atmosfera reinante nos Aj na epoca do 
pos-guerra era particularmente intensa. E 
nesse meio, nos saraus cotidianos, que muitos 
se iniciam como canto res - Francis Lemar
que, os irmaos jacques, os Barbus, Pierre Du
dan - ou como atores - Yves Robert. Outros 

recebem ali formayao como agitadores cuttu
rais, quadros politicos ou sindicais. Guattari 
tem entao seus primeiros encontros feminis
tas: Annick, mais velha que e1e, que 0 leva para 
sua casa. A mae nao gosta e 0 poe para fora 
sem qualquer formalidade. 

o adolescente se lan,a na eserita. Desde 
1944, sente necessidade de escrever historias, 
poemas, sonhos. Suas facilidades inteleetuais 
sao manifestas: "Eu tlnha aprendido a escrever 
de um unico golpe, a Ier de urn tinico goIpe ... 
Os garotos da classe tinham dificuldade, e eu 
lia muito bem,>22. Ele prossegue com sucesso 
seus estudos no liceu Paul-Lapie de Courbe
voie, depois no Hceu Condorcet na serie final 
do ensino medio onde obtem seu baccaLauniat 
em filosofia-ciencias em 1948. Apaixonado 
pela filosofia, espera de seu professor - que 
considera excelente - urn sinal, urn encoraja
mento para empreender esse caminho, mas, 
nao obstante seus bons resultados, permanece 
na incerteza, pOl'que nao e capaz de pergun
tar a ele. Seu irmao mais velho, jean, consegue 
que ele entre, apesar de sua forte duvida, no 
curso de farmacia. Ele comeya um primei~ 
ro estagio de farmacia em julho de 1948 em 
Becon-les~Bruyeres, onde se aborrece profun
damente e e reprovado nos exames do primei
ro ano. Sob 0 olhar vigilante do irmao mais ve
lho, repete 0 ano, mas nao adianta nada. Ele s6 
deseja uma coisa: ir embora e passar num con
curso publico para garantir sua independencia 
financeira, e planeja entao fazer urn concurso 
para inspetor~junior nos coneios e telegrafos. 

Nesse melo tempo, pensa tel' encontrado 
a alma gemea em lV1icheline Kao, uma mOya 
de origem chinesa que conheceu aos 16 anos. 
Eles sao vizinhos na Rue de Imgle em La Ga
renne-Colombes. Encontram-se em 1946 por 
ocasiao de uma "caravana" organizada por Fer
nand Oury, uma temporada de ferias nos AJpes 
em Aubier-le-Vieux: "Lembro-me de urn meni
no que queria ter ares de adulto. Ele fumava 
cachimbo''''. Micheline Kao tern 14 anos, esta 
antes de tudo intrigada com esse adolescente 
que Ihe declara amor eterno. Parece-Ihe bern 
curioso, mas nao sente nada alem de amizade 
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par ele. Segue-se urn Iongo periodo, ate 1951, 
durante 0 qual fazem 0 jogo do gato e do rata: 
"Eu nao 0 queria, mas depois, urn belo dia, aca
bei 'cedendd, se e que se pode dizer assim"24. 

Em 1951, decidem viver juntos na casa dos 
pais de Micheline Kao, urn meio modesto de 
operarios muito acolhedores. A familia de Felix 
aceita sua saida, mas fica estarrecida e multo 
descontente ao ve-Io instalar-se no outro ex
tremo da rua em uma famflia adotlva muito 
atenciosa com ele: "0 pai Kao levava seu cafe 
da manhii na cama"!" Os pais de Felix se per
guntam, nao sem preOCUpa9aO, se nao quise
ram se apropriar de seu filho. De sua parte, a 
famfliaKao libera 0 andarterreo para que 0 ca
sal possa ficar a vontade. Felix man dOli buscar 
seu piano e sua biblioteca, sinais de que estava 
se instalando de verdade. 0 pai de Micheline 
adota Felix como se fosse seu filho. 

Essa reconstruyao afetiva ocone em urn ce
nario de grande tormento profissionaL Guattari 
percebe com horror que 0 curso de farmacia 0 

afastou da atividade de escrita, que e para ele 
uma respira<;ao existencial: "Descubro cons
ternado que nao sei mais escrever, que nao sei 
mais leI', e copio livros para me p6r novamente 
em contato com a escrita. Lembro de tel' copia~ 
do urn livro inteiro de Camus"". A falta de diB.
logo com seu pai nao ajuda Felix a se orientar, 
mas ele esta cada vez mais convencido de que 
tornou 0 caminho errado. Decide entao acabar 
com isso e se inscrever em filosofia na Sorbon
ne. 0 pai de fato nao tinha prestado aten,ao ao 
tormento do filho ate 0 momento em que, ap6s 
dois dias vagando, Felix retorna ao tar e cruza 
com 0 pai, que esta varrendo a neve caida na 
frente de casa. Esse pai ate entao mudo pergun
ta-lhe de subito: "'Mas, Pierre, por que voce quer 
largar 0 curso?' Eu digo: 'Porque eu nao gosto, 
nao tem nada aver comigo: - 'Mas, 0 que e que 
voce queria fazer?', coisa que todo mundo ja 
sabia ha muito tempo. - 'Eu queria fazer filoso
fia: - 'Esta certo, entao voce tem que fazer filo
sofia",27. Ha claramente nesses anos um enfra
quecimento da imagem paterna, embora Felix 
ainda diga no diario, em 1953, que sua estrutura 
moral esta calcada na imago paterna. Ele julga 
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essa flgura do pai "ac mesma tempo moral-na
cionalista, Cruz de Fogo, nada de neg6cio com 
as alemaes, cscuta dos ingleses, respelto fami
liar e, ao mesma tempo, corroido pela libercla
de: meio terma, mentirosQ, espectador, jogador, 
comerciante, inteligencia,,28. 

Nesse inicio dos anas de 1950, Guattari esta 
fortemente marcado pela figura de Sartre, a 
ponto de ado tar a lingua sartriana em seu jor
nal, onde se demarcam facilmente as temati
cas existencialistas: "Essa objetiva,ao (do tem
po) contribui par antitese para que possamos 
sentir 0 tempo em nos, ista e, para desliga-Io 
do mundo',29, E sobretudo a tematica do tempo, 
do nada, da morte e da necessidade de supe
rar uma angustia mortifera que the interessa, 
a ponto de praticar sabre 8i mesma exerdcios 
fenomeno16gicos - como Qutros praticam os 
exercfcios espirituais de Inacio de Loyola - a 
fim de se conhecer melhor e espantar a ma fe: 
"Eu mergulhei. Vivi 0 que podia ser uma angus
tia permanente. No trajeto, encontrei 0 meto~ 

do, se' e que existe urn, para se ver inautentico: 
enumerar, explicitar todos os objetos dos quais 
a gente se torna sujeito involuntario ... ate que 
se produza uma especie de vazio. E mais facil 
ser fenomen610go para as coisas do que para as 
pessoas ... 0 problema esta em que 0 outro 0 ve, 
em que ele tem urn ponto de vista sintetico so
bre seu ser, Tudo depende da intencionalidade 
com que 0 faz existir para ele ... a luta sartriana 
continua,,30; "Nao ha tempo no mundo, n6s 0 

projetamos sobre 0 mundo. Dizer que s6 en~ 
tendi isso ontem a noite,,31. 

Felix Guattari chega inclusive a comentar 
capitulos de 0 Ser eo Nada em seu diario. A ProM 
pesito do capitulo "Da determina,ao como ne
gayao" ele escl'eve: "0 paraMsi constitui 0 mundo 
como totalidade. Ele nao e de modo nenhum 0 

que e 0 ser. Essa totalizayao e nada sobre 0 ser, 
ela totaliza e retalka 00 mesmo tempo, Nao con
sigo fazer explodir a no,ao do todo, agarro-me 
a ele,>32. Disso resulta urn motivo existencial que 
par toda sua vida induzira it busca desenfrea
da da felicidade imediata na intensidade do 
momenta presente e dos envolvimentos que 
ele suscita: "Seid'ti como._que uma necessidade 

de encontrar a felicidade". Mas nao e no pas~ 
sado nem no futuro que se deve procurar esse 
'consolo primario'. E preciso encontni~lo no sel' 
mais imediatamente presente. E preciso se fa~ 
zer ser no mundo, dar ao mundo a imagem da 
felicidade, por mais simples que seja esse ros
to, mais desprovido de qualquer esperanya"3:l; 
"Magnifico, Magnifico a EN [0 Ser e 0 Nadal". 
Leio paragrafos que circundo com lapis verde e 
fico muito contente, isso me desperta'3

i

'. 

Essa admirayao par Sartre jamais sera re
negada por Guattari, que escreve ainda no cl'e
pusculo da vida em 1990: "Para mim, Sartre e 
urn autor como Goethe ou Beethoven: ou se 
pega tudo au se larga tudo, Passei quase quinze 
anos de minha vida sendo totalmente impreg
nado nao somente pelos escritos de Sartre, 
mas tambem par seus atos e gestos, Tudo a que 
eu possa ter dito au feito e evidentemente mar
cado por isso, Sua leitura da nadifica,ao, da 
destotalizayao, que se torna em mim devir, des
territorializac;ao, sua concepc;ao da serialidade 
e do pratico-inerte, que irrigariam em mim a 
no,ao de grupo-sujeito, seu entendimento da 
liberdade e a tipo de engajamento e de respon
sabilidade do intelectual que ele encarnava fo
ram em mim, se nao imperativos, pelo menos 
dados imediatos. Prefiro ter errado com ele do 

35 que ter acertado com Raymond Aron" , 
E entre os jovens de subUrbia dos AJ que 

Felix, de temperamento mais anarquizante no 
inicio, embora membro do PCP, conhece mili
tantes trotskistas em 1948 e se torna militante 
politico do Partido Comunista Internaciona
lista (PCI), se,ao francesa da IV Internacional 
que, na epoca, nada mais era que um pequeno 
circulo de dissidentes comunistas considerado 
pelo PCF como a referencia dos piores inimi
gos da classe operaria. Guattari passa a ser in
clusive urn dos quatro responsaveis trotskistas 
do grupo da regiao parisiense dos '!\jistas", 

Em La Garenne, h:i urn grupo de jovens 
particularmente dinamico, 0 da fabrica His
pano-Suiza, A empresa e conceituada: produz 

'" N. de T.: L'f:tre et Ie Neant. 

autom6veis 8unluosos, Rolls-Royce a francesa, 
assim como os motores que equiparam todos 
as avi6es da Grande Guerra. Para La Garen~ 
ne, partilhada entre duas gran des empresas 
- Peugeot e Hispano -, trata-se de um impor
tante celeiro de emprego. palco da dasse ope
raria. E preciso dizer que a empresa e dirigida 
pelo mho de Leon Blum. Robert Blum, aberto, 
como 0 pai, ao diaIogo e a inova<;ao sociaL Na 
Hispano, um militante carismatico, Raymond 
Petit, reune os jovens em torno de 8i e logo se 
torna seu pai espirituaL Consegue da diretoria 
e de seu comite de empresa a constituiyao de 
urn Grupo de Jovens da Hispano para possibi
litar aos jovens operarios viajar de fel'ias e usu~ 
fruir de esta,6es de esqui e da rede de AJ, Com 
urn forte carisma, Raymond Petit transmite 
seu entusiasmo, e esse "agitador" nao deixa de 
suscitar uma certa desconfianc;a da direc;ao. 
Prop6em~lhe que se torne membro permanen
te do comite de empresa para cui dar do lazer 
dos jovens da fabrica. Consciente dos riscos de 
se distanciar de seu meio de origem, ele na~ 
pode recusal' essa "promoc;ao". E gra9as a esse 
cargo de membro permanente que acaba con
seguindo que a Hispano seja a primeira empre
sa em 1950 a enviar seus jovens operarios com 
menos de 21 anos para 0 esqui nas ferias de in
verno, concedendo~lhes inclusive uma terceira 
semana de ferias remuneradas. 

o engajamento trotskista 

Comunista libertario, Raymond Petit trava 
uma guerra feroz contra todas as formas de 
aparelho burocratico, 0 que nao agrada as di
rigentes do PCF. Abandonado pelo partido, ele 
retorna a base e a seus colegas de oficina. Um 
de seus amigos, 0 jovem Roger Panaget, que 
entrou na Hispano em 1947, organiza reuni6es 
uma vez par semana para programar fins de 
semana e ferias. Com 0 Grupo de lovens, toma 
a iniciativa de promover visitas a museus, es~ 
caladas, saraus, grupos de dan,a folderica, 
espeleologia, sess6es de cinedube, idas ao tea
tro, cfrculos de estudo ou ainda competi9ao 
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de voleibol: "Durante as caravanas, as equipes 
dividiam a trabalho: tarefa de cortar lenha, 
varrer ou descascar legumes ... ))36. Essa vida 
comunitaria rompe as fronteiras hierarquicas, 
e se estabelecem s6lidas rela96es de amizade 
entre as rapazes e mo<;as do grupo. 

o entusiasmo comunicativo de Panaget 
permite a difusao de tais atividades para alem 
dos limites da empresa Hispano, na medida 
em que 0 grupo se abre para outros jovens do 
bairro. A experiencia seduz Felix Guattari, que 
participa das atividades do grupo e fica amigo 
de Raymond Petit e Roger Panaget. Petit repre
senta entao para Felix urn modele de engaja
menta: "Ontem a noite, com Raymond, ficou 
claro para mim 0 fato de que meus estudos en~ 
travam agora diretamente no campo de meu 
ideal revolucionario'>37. 

Quando Felix se instala em La Borde, em 
1955, prop6e a Roger Panaget que venha morar 
em seu quarto na casa dos pais de Micheline 
Kao. Guattari adere ao Movimento Revolu
cionario da Juventude (MR]), que constitui 
na epoca a porta de entrada no PCI. Ele faz ali 
urn estagio probat6rio antes de ser entroniza~ 
do entre as eleitos da vanguarda proletaria, 
Contudo, sua adesao ao trotskismo perma
nece "subterranea": e a onda da infiltrac;ao no 
seio dos movimentos comunistas oficiais. Ele 
participa de uma serie de iniciativas, como 
a das "brigadas" que se dirigem it Iugoshivia 
para apoiar a experiencia titista condenada 
na epoca pelas autoridades do PCE Felix, que 
foi responsavel por uma "brigada de trabalhd', 
encontra~se em 1949 cavando as bases da fu~ 
tura universidade de Zagreb com urn grupo de 
jovens. Como militante responsavel, confisca 
dos voluntarios recalcitrantes os b6nus de ali
menta<;ao quando resistem a carregar pedras 
ou cavar trincheiras. 

o jogo duplo que implicam a militancia 
trotskista e as boas relayoes mantidas com os 
militantes comunistas do suburbio a oeste de 
Paris nem sempre e faciL Na epoca da propa
ganda em favor do apoio it experiencia reali
zada por Tito, em 1950, Felix e seu grupo de 
trotskistas sao atacados pelo bra,o pesado do 
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PCE A investida dura uma noite inteira, du
rante a qual as batalhas sao bastante violen
tas. No suburbio, Guattari comec;a a ser visto 
no PCF como um perigoso propagandista "ti
tista". Chegam a eonvoea-Io urn dia para que 
expUque diante dos camaradas suas ativida
des anti-Partido. Teme-se 0 pior, e os compa
nheiros trotskistas de Felix tentam dissuadi-lo 
de ir a essa reuniao onde existe muita chance 
de ele ser agredido. E ness a epoca que 0 Ko
minform"-' denuncia as "viboras llibricas" do ti
tismo: Tito e considerado como urn agente do 
imperialismo que teria instaurado uma dita
dura fascista. A vespera da convoeac;ao, Guat
tari ainda participa de urn confronto violento 
em Paris, onde deveria ocorrer uma reuniao 
preparatorla ao envio de brigadas: "Estavamos 
cercados pelas Se90es da Federa9ao de Paris. 
Durante horas tinhamos sido atingidos pelas 
ondas de assalto dos militantes do Partido ... 
Na saida, fomos perseguidos no metro por sta
linistas enfurecidos. Eu tinha acompanhado 
ate em casa uma mo<;a iugosiava que traba
Ihava na Embaixada, Mileva, uma morena de 
tirar 0 [alego'''. 0 companheiro trotskista de 
Guattari, Paulo, e ferido durante 0 confronto 
e estaeom a cabeya enfaixada. Ele quer aeom
panhar Felix na sessilo do dia seguinte, que 
carre 0 risco de degenerar em confronto, mas 
este ultimo a desaconselha, para nao acirrar 
as animos. Vai entao sozinho e da um jeito de 
se safar gra<;as a sua reputa<;ao de ajista: "Es
tava hi Poil de Carotte"', um cara dos AJ Eu 
eheguei, a gente discutiu, bateu boca, mas nao 
houve nenhuma bofetada'''. Sua popularidade 
junto aoS grupos jovens 0 salvou de urn serio 
acerto de contas. 

A familia polftica de Guattari dnde-se em 
1951 entre a tendencia Pablo-Franck, it qual ele 
acaba aderindo, que prega a infiltra,iio no in
terior do PCP, e a tendencia lambertista, que 

"'N. de R. T: A Komin/arm, criada em 1947 e extinta em 
1956, era uma organiza9ao para 0 intercambio de informa
vao e experiencia entre os partidos comunistas. 

"'''' N. de T: Poil de carot,te: apeJido que se da as pessoas rui
vas (Jiteralmente: pelo de cenouraj. 

e hostH a ele. Felix, que se matriculou em filo~ 
sofia na Sorbo nne, nao pode entao praticar a 
infiltrac;a.o ali - ele e bastante conhecido como 
trotsldsta. Ao mesmo tempo em que cultiva 
as redes militantes na Sorbonne, dedica-se as 
Amizades Franco-Chinesas, Nessa epoca, a es
peran<;:a segue a tiracolo e sobe ao ceu no Les
te, e ate no Extremo Oriente, desde a vitoria de 
Mao em 1949. 

Raymond Petit, do grupo Hispano. foi um 
dos primeiros a visitar essa nova China em 
1953. Pouco depois, em 1954, uma delega,ao 
composta de cerca de 40 franceses - entre os 
quais Jean Eiffe!, Rene Dumont, Michel Leiris, 
Claude Roy e dois estudantes - vai para Pe
quim. Felix e um dos viajantes: "Um dia, ele me 
diz: 'Voce pode me levar ao Bourget amanha.? 
Vou para Pequim",40, recorda seu irmao Jean, 
ainda sob efeito da surpresa. Sobre essa via
gem-relampago, simultaneamente seduzido e 
desorientado, ele escrevera em seu dia.rio: "De 
minha viagem a China, fieou uma impressao 
de sonho. Onde eu estava? Com quem? Que 
personagem representei?,,4J E por ocasiao de 
seu envolvimento na associa9aO das Amizades 
Franco-Chinesas que Guattari conhece 0 his
toriador sinologo Jean Chesneaux, que na epo
ca fazia a aproxima<;:ao entre os intelectuais 
franeeses e as militantes do Partido Comunis
ta Chines (PC C). 

Reorientando seu trabalho militante para 
a "celula filosofia' do PCF na Sorbonne, Guat
tari sugere a Denis Berger, militante do PCI e 
membro de sua secretaria politica, Ianyar logo 
apos 0 XX Congresso do PCUS, de 1956, um 
boletim mimeografado: Tribune de Discussion. 
A estrategia de inf1ltra9a.o atinge 0 limite: urn 
desejo de se expressar se faz sentir de maneira 
premente e precisa ser difundido. A conjuntu
ra do relat6rio Kruchev favorece a formula9ao 
de algumas quest6es, mas ainda nao chegou a 
hora de propor uma organiza,ao politica alter
nativa. E preciso ainda suscitar indagac;oes e 
promover 0 debate de ideias. Felix consegue 
a adesao ao PCI, que na epoca nao passa de 
um grupelho de oitenta membros, dos futuros 
antrop610gos Lucien Sebag, Michel Cartry e 

Alfred Adler, como tambom de Philippe Girard 
e de Anne Giannini Monnet (da familia de Jean 
Monnet, 0 pai da Europa), entre outros. A di
fusao da Tribune de Discussion ultrapassa rapi
damente 0 meio estudantil da Sorbonne e ob
tem a cauc;ao de dois intelectuais renomados: 
Fran,ois Chatelet e Henri Lefebvre. Jean-Paul 
Sartre chega inclusive a contribuir com essa 
iniciativa, e figurara na lista de doadores com 
o nome de "HK" (de "Heidegger/Kierkegaard") 
ate 1958, data em que deixani de contribuir. 
por considerar que, com 0 fascismo as portas 
da Fran9a, e preciso, dali em diante, fazer uma 
frente comum com 0 aparelho do PCE 

No outono de 1956, com a invasao sovieti
ca da Hungria, a urgencia de urn discurso criti
co no interior do movimento comunista se faz 
sentir ainda mais. 0 grupo Tribune de Discus
sion aproxima-se de urn outro pequeno cfreuJo 
de intelectuais comunistas que tambem fazem 
urn boletim, L'Etincelle [A Centelha]. Hi alguns 
intelectuais conhecidos, como 0 fil6sofo Victor 
Leduc,Jean-Pierre Vernant, Yves Cachin (sobri
nho do fundador do PCF, Marcel Cachin),Jean 
Bruhat, Anatole Kopp, assim como urn nueleo 
militante muito ativo no 11 Q Distrito em torno 
de Gerard Spitzer, que se engajou aos 15 anos 
nos FTP", em 1943, e aderiu ao PCF desde a 
Uberta9ao, Todos tern em comum uma criti
ca radical do stalinismo e a denuncia das in~ 
sufici€mcias do engajarnento do PCF contra a 
guerra da Argelia. Eles contestam sobretudo 
a vota,ao dos poderes especiais. No dia 12 de 
mar,o de 1956,0 secretario geral da SFlO"'" 
Guy Mollet, que se tornou presidente do Con
selho apos a vit6ria dos socialistas nas eleiyoes 
legislativas, decide por em vota,ao a lei sobre 
os "poderes especiais" do exercito, dando-lhe 
uma ampla autonomia de a,ao. A lei e votada 
pela rnaioria dos grupos parlamentares, entre 
os quais 0 grupo comunista, Na Hispano, rea
ge-se imediatarnente a decisao de mobiHzar os 

"'N. de T.: Sigla de Fl'ancs-tireurs et partisans, movirnento 
na Hcsistencia Francesa a ocupavflO alerna. 

"""N. de T: Sigla de Section franvaise de I'Internationale OU~ 
vriere. 
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convocados para a guerra daArgelia. A primei
ra manifesta<;8.o de protesto e organizada por 
Raymond Petit, Roger Panaget, Raymond Le
vildier e Brivette. Hi um choque violento com 
as for<;:as da ordem ern Bois-Colombes, que e 
manchete do L'Humanite. A associa,ao dos 
dois grupos nao dura muito, pois logo e denun
ciada como um grupo trotskista pelo aparelho 
do PCE A malaria dos militantes de L'Etincelle 
fica com medo e volta a se enquadrar, com ex~ 
ce,ao do grupo de Spitzer (Simon Blumenthal, 
Paul Calvez), que prossegue a aventura com os 
ex~integrantes da Tribune de Discussion. 

Desse agrupamento nasee um novo cader
no mimeografado, 0 Bulletin de rOpposition 
Communiste, e eIe reeebe 0 nome de A Via 
Comunisla em janeiro de 1958. Denis Berger, 
membro da secretaria politica do PCI. trava 
uma batalha com Pierre Franck para conven~ 
ce~Io a aceitar a existEmcia desse jornal agrega
dar que se pretende mais do que um simples 
boletim interno, e que ele acha que deve ser 
vendido em banca. Contudo, nao consegue 
convencer a dire,ao do PCl: "Fui expulso. 
Tinha aderido em 1950'"". Raymond Petit e 
Guattari decidem entao sair do PCL Assim, A 
Via Comunista nao e apenas urn jornal, mas 
sim lima organiza<;ao que surge nas fronteiras 
do trotskismo. 0 primeiro boletim coloca a 
questao: quem somos nos? 0 que queremos? 
Reposta: "Encontrar a Via Comunista para 0 

nosso pafs"'13. Nascido em plena contestac;ao da 
guerra da Argelia, esse sera 0 principal terreno 
de luta a que se consagrara A Via Comunisla 
ate 1962: "Primeiro a Argelia"'141, clama a 3l! edi
<;:ao, no momento em que a crise argelina abala 
a IV Republica. 

o nueleo dirigente se reune uma vez por 
semana. Guattari se investe ativamente na 
reda,iio de artigas do jomal com 0 pseudoni
mo de Claude Arrieux. Em fevereiro de 1961, 
juntamente com Claude Deville e Jean Labre, 
faz uma entrevista com Sartre45

, e se dedica 
sobretudo, nesse inicio dos anos de 1960, a 
acompanhar de maneira critica a evo!u9ao do 
PCF. Consagra muitas paginas a preparayao e 
a realiza9aO do XVI Congresso, denunciando a 
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lidelidade dele aD stalinismo. Quanto ao Gru
po Hispano. ele e bastante comentado no jor
nat mas com () nome de "Grupo Siroca", para 
nao revelar a trabalho subterraneo de solapa
mento que se reaUza ali contra 0 aparelho sta
linista. Guattari detem inclusive as condi<;6es 
de sobrevivencia de A Via Comunista, pois 0 

essencial dOB subsidios que sustentam 0 jornal 
vem da clinica de La Borde, da qual e adminis
trador nessa epoca 46, No clima de mobiliza<;ao 
contra a guerra da Argelia, A Via Comunista 
consegue rapidamente urn grande numcro de 
cantatas, em torno de 200 a 300: "Isso corres
pondia bern a maneira como Felix concebia 0 

trabalho. Nao se conduz as pessoas com base 
em urn programa, mas se trabalha com elas. 
A atividade que desenvolvia em La Borde 0 

ajudava diretamente, e ele comc<;ava a teori
zar,,47, Tratava-se de constituir urn grupo nao 
sectario; naD urn partido classicQ, mas uma or
ganizac;ao concebida mais sabre 0 modelo do 
Grupo Jovens da Hispano. 

Tresdirigentes de A Via Comunista, Denis 
Berger, Gerard Spitzer e Roger Rey, dedicam-se 
rnais especiflcamente ao trabalho clandesti
no de apoio it luta de independencia argelina. 
Como diretor da publica,ao, Gerard Spitzer 
e condenado no final de 1959 por atentado 
contra a seguranya do Estado, Na prisao, ini
cia uma greve de fome no dia 27 de fevereiro 
que prossegue ate 20 de marc;o. So sen;liberta
do depois de dezoito meses, apos uma ampla 
campanha de sensibilizac;ao feita pelo jomal, 
que constituiu urn comite de defesa presidido 
por Elie Bloncourt's. Por sua vez, Denis Berger 
especializa-se na preparac;ao de fugas. Deti
do pela DS1'" em 5 de dezembro de 1958, fica 
presQ 10 dias - nessa ocasHio e informado de 
sua expulsao do PCI. Mais tarde, em fevereiro 
de 1961, ele consegue organizar a fuga de seis 
mulheres das redes de ajudait FLN do presidio 
parisiense de Roquette. Entre 1958 e fevereiro 
de 1965, A Via Comunista publica 49 numeros 
e conta com urn pttblico surpreendente para 
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urn jornal sem nenhum apoio institucional. 
Tao logo e lan,ado, a Manifesto dos 121 "sabre 
o direito a insubmlssao na guerra cia Argelia' 
aparece em A Via Comunista, que e imediata
mente apreendida'19. 

Os dais polos de A Via Comunista situ
am-se na Hispano (para a polo operario) e na 
Sorbonne (para 0 polo estudantil). Guattari faz 
a ponte entre esses dais mundos e consegue 
reerutar Michel Cartry, que conhece por oca
siao de urn curso de propedeutica em junho de 
1952. Desde as primeiras conversas nasee uma 
relac;ao de amizade. Michel Cartry logo estari 
ao lado de Felix no grupo de mosolia do peF 
que se rellDe na Rue de Ia Contrescarpe: "Fe
lix nos iniciou em Trotski"so, Eles distribuem 
a Tribune de Discussion nas caixas de correio 
de seus colegas, escrevem com pseud6nimos 
e provocam reac;ces por parte dos militantes 
ortodoxos do Partido, eseandalizados com 
a existencia de traidores da causa da classe 
proletaria: "Em uma das reunices da celula fl
losolia do Partido, alguem lanc;ou: 'Tem gente 
desleal entre n6s', e foi um de meus melhores 
companheiros que disse iSSO,,51. No inicio de 
suas atividades na Tribune de Discussion, Mi
chel Cartry nao sabe que Felix e um militante 
trotskista organizado, S6 apas essa primeira 
experiencia Felix the propce, a ele e a Lucien 
Sebag, dar um passo adiante e aderir it IV In
ternacional. Em 1958, ao denunciar no patio 
da Sorbonne a votac;ao dos poderes especiais. 
Lucien Sebag, Michel Cartry e Philippe Girard 
acabam expulsos da Uniiio dos Estudantes Co
munistas (VEC). 

Michel Cartry partilha com seu amigo do 
Hceu Candorcet, Alfred Adler, 0 mesmo entu
siasmo por Sartre: "Eu sairia eompletamente 
nu pela neve para ir buscar Les Temps Moder
nes quando a revista era lanc;ada,52, A aproxi
mac;:ao de Sartre com os comunistas leva Al
fred Adler a aderir ao PCF em 1953, junto com 
Michel Cartry, Pierre Clastres e Lucien Sebago 
E ainda Guattari que induz Alfred Adler a to
mar distancia de Sartre passando-Ihe textos 
de Lacan: ''/\ partir dai, comecei a mudar de 
lado"". Contudo, politicamente, Adler ainda 

se considera como urn autentico comunista: 
"E claro que eu nao hnha um retrato de Stalin 
em casa';'. A virada data de 1956: Alfred Adler 
lanc;:a-se com sellS cornpanheiros na aventura 
de A Via Comunista, onde encontra tambem 
as futures escritores Pierre Pachet e Michel 
ButeI, e rnuitos outros estudantes da Sorbon~ 
ne pertencentes ao "bando' de Guattari. En
tre os adeptos de renome, 0 lrmao de Daniel 
Cohn-Bendit, Gaby, que tambem e estudante 
de filosofia na Sorbonne em 1956. 

Companheiro de Gaby Cohn-Bendit e de 
Pierre Pachet, Claude Vivien tambem e mem
bro do grupo da celula filosolia em 1956: "Era 
o grupo mais extraordinario que tinha encon
trado em minha vida'''. Cac;ula do grupo, ele 
participa de todas as discussces e da vida cole
tiva dessa celula que domina 0 Quartier Latin 
nessa epoca de tensao corn os grupos fascis~ 
tas, sem contar as manifestac;6es de oposiyao 
contra a guerra da Argelia. Guattari adota com 
Claude Vivien 0 metoda testado com outros 
para convence~lo a romper com 0 stalinismo. 
Convida-o a passar urn fim de semana em La 
Borde: "Isso foi fundamental na minha vida. 
Vi os loucos e me dei canta de que eles nao 
eram muito diferentes de mim,,56. Como mui
tos, Claude Vivien, que foi para ficar dois dias, 
instala-se em La Borde, onde vai trabalhar por 
quatro anos como monitor, ao mesmo tempo 
em que prossegue 0 curso de filosofia e as ati
vidades politicas. Participa do trabalha oposi
cionista com Tribune de Discussion. Felix 0 faz 
ler Trotsky e aderir it IV Intemacional. Quando 
o PCF expulsa a celula mosolia e cria aVEC, 
em 1956, ele e secretario da celula dissolvida. 
Adere a A Via Comunista ao lade de Guattar;, 
de Gerard Spitzer, por quem tem grande es
tima", de Denis Berger e do futuro advogado 
Simon Blumenthal. 

Ate 1962, A Via Comunista e uma alavan
ca eficaz contra as males da guerra colonial 
na Argelia, mas, com os acordos de Evian, a 
hora e de desacelerac;ao. Alnda restam alguns 
momentos de engajamento nesse local da 
Rue Geoffroy-Saint-Hilaire. onde se reune a 
Partido Revolucionario Socialista da Argelia 
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de Mohammed Boudiaf, que esta em contato 
entao com A Via Comllnista e do qual Guatta
ri se sente proximo511. Entretanto, logo se di a 
ruptura e em seguida 0 desaparecimento em 
1965. E precis a dizer que alguns comec;aram 
a debandar para a maoismo sob 0 impulso de 
Simon Blumenthal e de Benny Levy, enquanto 
outros fazem a apologia de Ben Bella. De fato, 
desde 1961. podem ser lidas em A Via Cornu
nista as teses dos comunistas chineses sabre a 
"coexistencia padfica',f}9, mas e sobretudo apas 
a guerra da Argelia. em 1963, que a jomal ad
quire as vezes uma colorayao maoista e publi
ca 0 programa politico de 25 pontos da dire,ao 
do Partido Comunista Chines60

• 

Essa evolw;:ao mlo agrada GuattarL que se 
concentra em seus artlgos de 1964 sabre estu
dos criticos do regime sovietico, mas se sente 
cada vez mais distante da orienta9ao do jornal 
e acaba por abandona-lo abruptamente: ''Afas
tei-me de todos do dia para a naite ... Em 1964, 
canset". Ele nao sera facilmente perdoado par 
issa, sobretudo par Gerard Spitzer, que 0 can
dena por ter cortado os meios de subsistencia 
de A Via Comunista. Quando Felix Guattari sen
te que uma instituic;ao esta se perpetuando, no 
vazio, na simples gestao de seu pequeno capital 
cultural, ele nao hesita em tomar a dianteira e 
encerrar suas atividades, para abrir outras pos
sibilidades fora dali. Em 1964, a inspirac;ao vem 
do movimento estudantil que se radicaliza. 

Felix: urn lacaniano precoce 

Nos anos de 1950, alem de sua identidade 
de militante politico, Guattari e vista como urn 
especialista em teses lacanianas. Na Sorbonne, 
desperta profundo interesse, pois e conhecido 
por difundir textos totalmente ignorados de 
Lacan. Goza do prestig;o de ser um teorico ca
paz de entrar nesse pensamento muito obscu
ro para os ne6fitos e, ao mesmo tempo, de ter 
uma pnitica junto ao mundo da loucura por 
suas atividades na clinica de La Borde: "Nes
sa epoca da Sorbonne, chamavam-me de 'La
can' ... Eu aborrecia todo mundo com Lacan,,62 
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o encontro entre 0 psiquiatraJean Oury e 
Felix Guattari foi decisivo nesse aspecto. Em 
1945, como se recorda, Felix ainda usa cah;:as 
curtas, tern apenas 15 anos e e aluno de Fer~ 
nand Oury, que organiza entao reuni6es fre
quentes com seus grupos de jovens dos AJ. E 
ncsse contexto que 0 irmao de Fernand,jean, 
que esta com 21 arros, encontra pela primeira 
vez 0 jovem Felix em la Garenne-Colombes 
onde os dois residem. Quando Jean Oury vai 
para Saint-Alban, as relac;oes com Felix sao 
temporariamente suspensas, Fernand, por sua 
vez, fica urn pouea desamparado diante da 
confusao de Felix, e 0 aconselha a visitar seu 
irmao pSiquiatra em dezembro de 1950. Jean 
e responsavel enta~ pela clInka de Saumery 
no Loir-et-Cher: "Fernand me disse: Acima 
de tudo, nao va quebni-Io em pedacinhos'. Ele 
nao precisava de mim para se reduzir a peda
cinhos,,63. Nessa epoca, Guatarri entra no curso 
de farmacia, que 0 aborrece profundamente: 
em compensac;ao, esta fascinado com a ativi
dade pSlquiatrica de Jean Oury. 

Este ultimo, em dezembro de 1950, aconse
lha Felix enfaticamente a ler Lacan e inclusive 
a mante-Io a par das pesquisas deste, pois suas 
responsabUidades de pSiquiatra 0 absorvem 
demais, e 0 impedem de ir a Paris. Seis anos 
mais velho que ele, Jean Omy desempenha 
junto a Felix Guattari 0 papel de confidente, 
novo substituto da figura paterna ausente. Em 
seu diario, em 1952, Guattari menciona 0 que 
chama de 'A Iinha JO" (Jean Oury): "Nada de 
prote,iio, deixar fazer desde que a pessoa nilo 
se machuque concretamente (corte e ferimen
to) ... Para isso, e preciso silencio e pouca emo
tividade. Ser simples""'. Aos 26 anOS, Jean Oury 
ja e um psiquiatra experiente. De suas intermi
naveis discuss6es, emergem alguns conselhos 
de orienta,ao proflssional. Jean Oury 0 apoia 
em seu desejo de abandonar os estudos de far
macia e 0 encoraja a entrar em urn curso de 
mosolia. Faz a Felix algumas recomenda,oes 
de leitura a respeito: alem de Lacan, Sartre, 
Merleau-Ponty ... Tal foi 0 papel fundamental 
desempenhado por Jean Oury na vida de Guat
tari e a forya da refayfio que nascent entre eles. 

Isso explica em grande parte 0 caniter lndes
trutivel da maquina bicefala que constituirao 
em La Borde, mas que devera enfrentar fortes 
tempestades. Guattari faz a ponte entre Paris 
e a clinica de Jean Omy em Saumery de mobi
lete: ''A gente passava noites inteiras discutin
do, com urn lade pitoresco, sobre 0 Rorschach. 
Compunha musica concreta, gravava os passa
ros ou fazia aquilo que chamamos de 'mente 
aquatica', que consistia em pegar objetos e fa
zer frases em torno deles para estabelecer uma 
nova sintaxe,,65. 

Gra,as a Oury, Guattari descobre assim, de 
maneira precoce em relayfio ao resto do mun
do intelectual, as textos de Lacan sabre a "fase 
do espelho", sobre a "agressividade" e sobre a 
familia. Esses escritos tern tal efeito sobre ele 
que aos poucos os aprende de cor e os reci~ 
ta a quem quiser ouvir nesses anos de 1951 e 
1952. Guattari assiste em 1953, no College de 
Philosophie, na Rue de Rennes, a uma confe
rencia de Lacan sobre Goethe. 0 fascinio pelo 
personagem e instantaneo. No linal de 1954, 
Lacan 0 convida para assistir ao seu seminario 
em Sainte-Anne. Ainda havia pouca gente: "Eu 
era 0 primeiro nao psiquiatra, nao medicd,66 a 
assistir ao seminario do mestre, que ainda nao 
e entao 0 must do parisianismo. Na mesma 
epoca, Felix descobre um campo que explora
ra com particular intensidade mais tarde, 0 da 
linguagem. 0 ano de 1953 e tambem 0 do famo
so discurso de Roma, no qual Lacan consagra 
a prevalEmcia dos metodos linguisticos para a 
pSicanalise. Mas Lacan nao e para ele 0 unico a 
introduzi~lo nessa questao: "Pela primeira vez 
colo co 0 problema da linguagem. Passel a me 
interessar por ele a partir de Lacan e de suas 
invectivas contra B1ondel. A partir de Izard e de 
seu amor pela poesia acima de tudo. A partir 
de Roudant, a quem expJiquei 0 quanto come
yO a compreender agora seu projeto. Nao existe 
pensamento sem encarnayao na linguagem,,67. 

Alem do interesse pelo funcionamento da 
lingua nesse momento em que a lingu[stica 
esta virando moda, existe nele a vontade de 
expressar, de fazer obra, que e 0 tema mais 
recorrente e que 0 perseguira por toda a vida. 

No dia I Q de setembro de 1953, ele escreve em 
seu diario em letras maiusculas: "EU QUERO 
ESCREVER UM LrVRO", e no final do mes 
coloca-se a questao de saber qual poderia ser 
o conteudo dele: "Escrever! Eu quero escrever. 
Isso esta se tornando uma necessidade im
periosa." Mas escrever 0 que? Talvez comece 
pelas minhas dificuldades de escrever... Fosso 
fazer uma literatura filosofica. Escrever sobre 
a morte, por exemplo? Mas nao Ii nada. E por 
muito tempo ainda, nao Ii nada sobre nada. As 
lembranyas da infancia? Sim, evidentemente, 
mas elas so vem quando querem. E preciso 
trabalh:i-las. CAVAR um primeiro buraco.Isso 
sup6e um aprofundarnento poetico da situa~ 
,ao. Tendo excJufdo 0 poetico e 0 filos6fico, 
resta~me optar pelo romanesco e pelo diario. 0 
primeiro me assusta, 0 segundo me aborrece. 
Poderia talvez fazer urn romance no dia a dia 
com eu, Micheline,;o. Uma mo,a ideal, etc.'! 
Alguma coisa que transrnitisse e cristalizasse 
aquilo que me prende. Escrever um livro foi 0 

grande mite de minha juventude,,68. 
Guattari fala entao a "lingua" lacaniana, 

escreve ao seu guru, que the responde e su
gere ocasioes de encontro, de discuss6es. Por 
Dm, acaba por se deitar em seu diva, anteci~ 
pando-se nisso a toda La Borde, a urn custo de 
50 francos por sessao, urn bom dinheiro para 
a epoca. Depois de convencer politicamente 
Claude Viviene e de instala-Io em La Borde, 
ele 0 leva ao seminario de Sainte~Anne ern 
1956: "La fiquei realmente bastante impres
sionado, porque OLlvi alguem que se destoava 
total mente dos professores da Sorbonne que 
eu conhecia e que tinham sua importancia: 
Vladimir Jankelevitch, Jean Wahl, Ferdinand 
Alquie. Fiquei seduzido, e depois loi Felix que 
me mandou para 0 diva de Lacan"". Em 1954, 
a atividade intelectual de Guattari e quase 
que exc1usivamente consagrada a Lacan: 
"Sou fil6sofo? Sou apenas estudante de filo
sofia? Minha atividade destes U1timos tempos 
contem uma marca de preocupayao filos6fi~ 
ca: os cursos de Lacan,,70. 

Suas anotayoes deixam transparecer um 
tema que Guattari sistematizara mals tarde, 
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mas que ja esta presente nos cursos de La~ 
can de final de 1954 e inicio de 1955, a no,ao 
de maquina: "0 sujeito como individuo~ma
quina tern manifesta<;oes inconscientes que 
nao poderiam ser reintroduzidas no concreto 
sem urn tratamento especial"71; "Descartes: a 
maquina e 0 relojoeiro. Essas maquinas sao 
fundamentalmente humanas (Aragon sauda 0 

rel6gio) .. :.n; "Se a maquina incorpora as formas 
degradadas do conhecimento, tal como 0 de
mania de Maxwell, ela fara milagres. E af que 
esta a inversao da inversao da entropia'.73. A te
matica maqulnica oposta a estrutura sera mais 
tarde um dos temas favoritos de Felix Guattari 
e, depois, da "duplo' Deleuze-Guattari"i4. 
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La Borde, entre mito e realidade 

Urn lugar mitico no campo, 0 castelo de La 
Borde abriga uma clinica psiqui<itrica singular, 
na qual se trata a loucura de maneira diferen
teo La'Borde tornou-se ao longo do tempo uma 
utopia realizada - 0 movimento ali e testado 
e provado em processo. Brecha na tradigao do 
aprisionamento do mundo da loucura, a expe
riencia realizada em plena Sologne, no Depar
tement du Loir-et-Cher, parece reatar com ou
tras modalidades, pre-clfnicas, da indistingao 
de loucos e de homens dotados de razilo, da 
normalidade e da patologia, sem com iSBa ne
gar 0 horizonte medicalizante necessaria para 
responder ao deliria pSicotico. 

Mundo a parte, 0 navia labordiano navega 
no espa,o aberto de um vasto parque de 18 
hectares em cujo centro desponta 0 velho cas
telo de urn secula que, no infcio da aventura, 
abriga 0 essencial do dispositiv~ clinica, com 
seus gabinetes, a cDzinha, os salaes, a enferma
ria, a lavanderia e os quartos nos andares supe
riores. 0 castelo e ladeado de alguns pavilhOes 
aos quais esta ligado. A certa distancia, uma es
tufa, uma horta e, mais adiante, no bosque, um 
centro de equita,ao, galinheiros, chiqueiros. Ao 
lado do castelo, urn cedro centenario se impae, 
ate ser abatido mais tarde por uma tempesta
de, e urn poucib~ mais-airente urn grande lago 

lembra que estamos em Sologne. Nas proximi
dades, hi urna sala de espetacuJos que pode re
ceber uma centena de pessoas e uma pequena 
capela transformada em biblioteca. Foi ali, na 
comuna de Cour-Cheverny, na regiao central. 
nao longe de Chambord e a 15 quil6metros de 
Blois, que tomou corpo eSsa experiencia coleti
va que pretendia reinventar 0 mundo, manten
do-se a parte de seus sobressaltosl. 

A filia\:ao da psicoterapia 
institucional 

Na origem desse mundo a parte, uma lei 
da primeira metade do seculo XIX define em 
18380 estatuto juridico dos "estabelecimentos 
publicos destinados aos alienados". Pode-se 
consideni-la como uma pec;a~chave da polfti
ca de aprisionamento e do poder abusivo dos 
alienistas. Contudo, ela pode ser vista tambem 
como uma forma de protec;ao contra 0 arb:f~ 
trio: ''A lei de 38 era uma lei que, bem utilizada, 
permitia a defesa da pessoa ao mesmo tempo 
contra sua familia e contra as usurpayaes das 
autoridades administrativas municipais,,2. 

Urn local memonivel da renova,ao psiquia
triea, situado em Saint-Alban, em Lozere, e fun-

dado em 1921 pelo doutor Tissot, esta na ori
gem da institui,ao de La Borde. Uma mudan,a 
radical da pratica psiquiatrica se cristalizou no 
fim da Segunda Guerra Mundial nesse hospital 
de tipo particular, privilegiado pelo isolamen
to. A contestayao encontrani em Saint-Alban 
um de seus redutos prediletos, pois 0 hospital 
abrigou toda uma rede de resistentes durante 
a guerra. Foram acolhidos insubmissos e resis
tentes, como tambem alguns grandes intelec· 
tuais que passaram uma temporada ali. Desde 
as reformas de Pierre Balvet, que permitiram 
transformar as executantes, que eram os enfer
meiros, em cui dado res legftimos, os doentes se 
beneficiam de uma humanizac;ao do funciona
mento asHar. Lucien Bonnafe, 0 novo diretor do 
hospital a partir de 1942, comunista e chefe do 
maquis'" da alta Lozore, permite aos doentes 
sair do recinto do asilo e travar relayoes com a 
popula,ao do entorno. 

A chegada, em 1939, de uma forte perso
nalidade, Fran,ois Tosquelles, mudou total· 
mente os hibitos. Esse psiquiatra catalao foi 
responsavel pelo serviyo pSiquiatrico do exer~ 
cito republicano espanhol. Militante do POUM 
(Partido Openirio de Unifica,ao Marxista, de 
orienta,ao trotskista), ele fugiu da Espanha 
franqulsta, atravessando os Pirineus a pe ate 
chegar ao campo de refugiados espanh6is de 
Sept-Fons. Informado por outro psiquiatra ca
talao, Angels Vives, a respeito do confinamento 
de Tosquelles nesse campo, Pierre Balvet, que 
conhecia bern a reputac;ao desse "psiquiatra 
vermelho", val libertaAo e 0 leva para a clinica 
de Saint-Alban, para que ele contribua com sua 
experiencia e seu desejo de renovayao. 

Tosquelles se iniciara na psiquiatria aos 16 
anos. Aos 24, quando os republicanos espa· 
nh6is tiveram de enfrentar 0 pronunciamiento 
do general Franco, ele ja era medico pSiquiatra 
fazia quatro anos no Instituto Perc Mata de 

"'N. de R. T.: Lugar retirado, geralmente nas montanhas au 
nas florestas, onde se agrupava a Resistencia armada du
rante a segunda guerra mudial. Diz-se igualmente, de urn 
grupo de resistentes da Ocupa<;ao. Par extensao, maqui
sard e aqueJe que resistiu, na Ocupa9ao, em um maquis. 
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Reus, onde se perpetuou durante um seculo 
uma tradiyao fundada na atividade de centros 
de leitura. Participou cedo de uma experiencia 
inovadora da Comunidade da Catalunha, e ali 
aprendeu com 0 professor Mira eLopes uma 
organizayao original dos serviyos de salide, 
amplamente inspirada na psiquiatria alema. 
Quando Tosquelles atravessa a fronteira fran
cesa, leva com ele uma obra, que se encarre~ 
gani de traduzir para 0 frances, do ale mao 
Hermann Simon, a prop6sito de sua experien~ 
cia de Guttersloch, segundo a qual e preciso 
cui dar da instituic;ao psiquiatrica tanto quan
to dos doentes, estimulando as atividades de 
trabalho e de criac;ao de toda a comunidade 
hospitalar". 

As posi,oes vanguardistas de Tosq uelles 
encontram urn quadro propicio no hospital de 
Saint-Alban, gra,as ao clima de efervesdincia 
intelectual que se desenvolveu ali durante a 
guerra. Esses psiquiatras sao quase todos da 
mesma gerayao; com menos de 30 an os, eles 
tem a mundo a reinventar. Com a iniciativa da 
cria,ao de um clube dos doentes do Hospital 
Saint-Alban, Tosquelles encontra seu lugar em 
urn trabalho coletivo intenso que leva a criac;ao 
de uma sociedade erudita, chamada de Socie
dade do Govaudan: "Para preparar um futuro 
feliz, falava·se da psiquiatria, tratava-se de re
ver de maneira critica os conceltos de base e 
os tipos de a,ao possiveis .. 4• Em 1952, quando 
Bonnafe e chamado para um cargo em Paris, 
Tosquelles se torna medico-diretor do hospital. 

o contexto global da Resistencia, a espe
ra das remessas de armas por paraquedas, 
os acolhimentos dos maquisards, os vinculos 
construidos com a populayao vizinha: tudo 
isso faz do hospital de Saint-Alban um meio 
aberto que trabalha com os camponeses e 
com os soldados do pals e que se engaja naqui-
10 que a Sociedade de Gevaudan qualificou de 
"geo~psiquiatria", isto e, a inseryao da ativida~ 
de pSiquhitrica nas tradiyaes locais. Esse melo 
montanhoso implica uma pnltica medica mi
grante, que consiste em buscar os doentes em 
suas casas e em assegurar 0 acompanhamento 
pos-cura no domidHo. 
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o elo entre 0 hospital e a Resist€mcia era tao 
organico que 0 recrutamento dos internos esta
va estreitamente Iigado as redes da Resist€mcia 
local. 0 dire tor, Lucien Bonnafe, orquestra essa 
alividade. Recebe Paul Eluard, que transforma 
Saint-Alban em plataforma de edi,ao clandes
tina, assim como importantes agentcs de liga
,ao da Resistencia, entre os quais Georges Sa
doul e Gaston Baissette. Encontra seu seguidor 
no cursa de medicina que faz em Toulouse, 0 

fil6sofo Georges Canguilhem, entaD comissario 
adjunto da Republica em Clermont-Ferrand: 
"Tuda iSBa teve urn papel muito importante 
na aventura de Saint-Alban, esse lado muito 
misturado a guerra, ao movimento da guerra 
em todas as sentidos: a resistencia local, as 
maquis de Auvergne, com 0 monte Mouchet, a 
resistencia intelectual, a edi<;ao clandestina',5. 
Essa experieneia ira se revelar determinante na 
abertura de La Borde: segundo Jean Oury, cons
tituini seu "crisol", sua "matriz,,6. 

No imediato p6s-guerra, numerosos jovens 
internos optam pelo Saint-Alban. Jean Dury 
chega Ii em setembro de 1947, com toda uma 
gerayaO que se forma nessa escola7

• 0 contato 
com Tosquelles e imediato. Oury e portador 
de urn projeto que concebeu aos 18 anos, em 
1942: constituir urn grupo de trabalho entre 
colegas, sufieientemente Hbertario. Ele esta 
impregnado, como Guattari, da experieneia de 
seu suburbio de origem, a Garenne-Colombes, 
dos AJ, de movimento de jovens muito ativos 
desde a Liberta,ao. Nascido em 1924, Jean 
Oury vem da camada popular: seu pai era po
lidor na Hispano-Suiza, a grande e prestigiosa 
empresa de La Garenne. 

Jean Dury chega a Saint-Alban com 0 texto 
de uma confereneia de Lacan do mes de maio 
de 1947 que se tornani para ele a referencia 
mais importante ao longo de seu percurso psi
quiatrico. Ocorre que 0 psiquiatraAjuriaguerra 
organizou com seu colega Georges Daumezon 
e com 0 sOci61ogo Georges Gusdorf uma serie 
de interven,6es da Rue d'Ulm para dar con
tinuidade ao congresso de Bonneval de 1946, 
no qual Lacan havia desenvolvido a tese da 
causalidade psiqilica: "Vi.,desfilarem pessoas 

que falavam, ate que no mes de maio oUyo urn 
sujeito; digo a mim mesmo: 'Enfim, alguem in
teligente'; era Lacan, e Isso permanece"g. Essa 
conferencia determina sua vocayao. Ate entao 
ele vacilava entre 0 curso de ffsica-qufmica e a 
psiquiatria: a vaz/via de Lacan decidiu por ele. 
Contudo, ainda demorara para estabelecer um 
contato pessoal com seu mestre: "Somente em 
outubro de 1953 e que 0 vejo em amilise, e isso 
durou ate 1980: 27 anos! A razao de duas vezes 
por semana, pais sou incurave1"9. Jean Oury 
participa, assim, de toda a aventura lacaniana; 
a cisao de 1953, a funda,ao da Escola Freudia
na de Paris em 1964, e se ocupa durante quatro 
anos da comissao de adesao, ao lade de Lacan, 
de Serge Leclaire e de Mustafa Safouan. 

Urn novo construtor: Jean Oury 

Jean Oury permanece em Saint-Alban ate 
1949, quando entao e chamado para substituir, 
em Saumery, urn amigo de Tosquelles, Solanes, 
que partiu para assumir urn hospital em Cara
cas. Assim, Oury chega a Loir-et-Chair para um 
periodo que nao deveria durar mais do que um 
mes e acaba se transformando em instalayao 
definiliva, ate 1953. 0 castelo do seculo XVII de 
Saumery e entao a unica clinica psiquiatrica 
do departamento. Essa clinica privada "prati
camente nao funeionava mais, e tinha apenas 
doze leitos"lO. E la, em Saumery, na clfnica de 
La Source, que se forma a futura equipe de La 
Borde: "Sob muitos pontos de vista, os anos de 
1950 a 1953, 0 periodo da c1inica de La Source, 
sao 0 apice da hist6ria labordiana"ll. 

Nesse microcosmo, com urn numero muito 
Iimitado de doentes, define-se urn certo estilo 
de vida coletiva. "Tratava-se de urn grupo bas
tante unido a partir de pessoas que tinham se 
conhecido nos Albergues da Juventude ou no 
suburbio de origem de Oury - La Garenne-Co
lombes -, ao qual se juntaram alguns ami
gos"l'. Todas as pessoas das rela,oes de Jean 
Oury passam urn tempo ali, para ajudar nos 
cuidados ou nas ofieinas de animayao nos fins 
de semana ou durante as Mrias, constituindo 

uma verdadeira tribo: "Saumery e 0 perfodo 
que chamei de 'portas fechadas"d3. Em Sau
mery, Oury concebe sua pnltica pSiquiatrica 
na linha de Saint-Alban: ''A psiquiatria scm 
essa articula,ao e mistifica,ao. Tosquelles fa
lava do heterogeneo policentrico e aa mesma 
tempo do transdisciplinar. Nao se po de cuidar 
de algwlm sem levar em conta seu trabalho, 
sua infaneia, sua situaC;iio material"\II. Quando 
os proprietarias da clinica manifestaram a in
tenyao de retoma-Ia e se opuseram a todas as 
propostas de organiza,ao, Oury decidiu levar a 
experiencia para outro lugar. 

Oury havia conseguido ampliar a estrutu
ra de acolhimento para quarenta leitos, mas, 
isolado em Saumery, unico responsavel pelas 
quest6es psiquiatricas de todo 0 departa
mento, ele tam bern tinha muita vontade de 
if embora e de criar sua pr6pria instituiyao. A 
oportunidade surgiu em abril de 1953, quan
do descobriu que 0 castelo de La Borde, a dez 
quilometros dali, estava it venda. Ele 0 adqui
riu e levou consigo quase todos os doentes de 
Saumery e seus oito cui dado res. 0 estado do 
castelo era tal, na epoca, que DaD encontrava 
comprador. Do castelo cercado de constru90es 
em rUlna, apenas 0 terreo e um andar eram ha
bitaveis. Alem disso, La Borde era bastante Iso
lado, pois 0 vilarejo mais pr6ximo encontrava
-se a quatro quilometros, e a primeira eidade, 
a treze. Esse naseimento e acompanhado de 
imediato de urn reconheeimento pelo meia 
psiquiatrico: desde 1954, as psiquiatras Lou
is Le Guillant, Evelyne Kestemberg e Georges 
Daumezon procuram discutir com Oury e Ihe 
enviam seus doentes. 

Com a cria,iio de La Borde, come,a uma 
aventura nova e revolueionaria. Seu idealiza
dor batiza a clinica conferindo-lhe, com certa 
dose de humor, uma constitui,iio dita do "ano 
I", instaurada desde a abertura do estabeleci
mento, em abril de 1953. Essa carta fundado
ra institui 0 principio comum do coletivo de 
trabalho como grupo terapeutico segundo 
tres principios organizadores. 0 centralis
mo democratico assegura a preeminencia 
do grupo gestor e responde a urn principia 
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marxista-Ieninista ainda em voga nesse ana 
do desaparecimento do "pai dos povos". 0 
segundo principia, que preve a precariedade 
dos estatutos, corresponde a utopia comunis
ta segundo a qual toda pessoa deve ser capaz 
de passar do trabalho manual ao trabalho in
telectual e vice-versa: qualquer urn na clinica 
pode ser convocado a passar da atividade de 
cuidados medicos a tarefas de limpeza, de co
ordenayao de oficinas de criayao ou, ainda, de 
preparayao de espetaculos. Urn mecanisme 
de revezamento das tarefas e sistematizade. 
o terceiro principie, antiburocratico, institui 
uma organizayao comunitaria com a coletivi
ZayaO das responsabilidades, das tarefas e dos 
salarios. Sem se reivindicar urn programa que 
posteriormente tera urn nome, 0 de "psico
terapia institucional", ja e poss[vel demarcar 
todas as tematicas dessa corrente inovadora: 
''A permeabilidade dos espa,os, a liberdade de 
circular, a crftica dos papeis e das qualiflca
,6es profissionais, a plasticidade das institui
,6es, a necessidade de um clube terapeutico 
dos doentes"15. 

Urn texto pomposo define ironicamente 
essas orientayoes: "Ontologia para uma feno
menologia nao dedutiva', com urn subtitulo 
mais curto: "La menthe al'eau"'~. Trata-se de se 
situar em uma postura criativa caminhos nao 
trayados da maneira mais inspirada, deixanda 
que 0 acaso e a espontaneidade ajam, como 
teorizaram os surrealistas. Oury invoca nesse 
campo a influencia de Lacan, mas tambem de 
Francis Ponge: "Desviar 0 objeto e 0 procedi
mento de Francis Ponge. Fazer surgir aquilo 
que Lacan chama de Coisa. La se toca uma 
certa superffcie, uma semantica que se reporta 
diretamente ao acolhimento qe psicoticoS,,16. 

Desde 0 infcio, alem da paixao por sua fun
,ao de terapeuta-psiquiatra, Oury tern 0 maior 
interesse pela criayao, a qual consagra sua 
tese. Ao fazer a ligayaa entre criatividade e lou
cura, ele pretende contestar a ideia segundo a 

'" N. de R. T.: Literalmente pode traduzir-se como "a men
ta na agua" eu ucha de menta" (hortela), e aponta para 0 

tom ir6nico do subtitulo. 
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qual a loucura so comporta negatividade: "Eu 
apresentava cssa criac;ao como uma especie de 
defesa biologica: tentativa de reconstrw;ao do 
mundo, funyao de vicariancia ... ,,17 Nessa tese, 
Oury estabelece uma conexao entre a fissura 
provocada pela lesao psiquica do psicotico e 
uma autoprodu,ao: "0 proprio delfrio e produ
tivo ... Eu falava de 'cona<;ao' estetica,,!fl. 

Oury dint que uma clinica nao deve ser 
confundida com uma "industria de cal,ados". 
o grupo terapeutico de La Borde deve se des
fazer do funcionalisrno com suas se90es, suas 
especializayoes e sua hierarquizac;ao. Ele nao 
quer reproduzir 0 que se passa nos hospitais 
classicos, que empregam ergoterapeutas ou 
socioterapeutas fechados em sua especia
lidade e separados do resto do pessoa!. A re
volu<;ao cleve ser permanente ali, assim como 
a reflexao, que deve seguir passo a passo as 
iniciativas prMicas para avaliar sua passivel 
fecundidade. 

Uma das questaes particularmente delica
das cliz respeito a retribui<;:ao salarial do traba
Iho realizado em La Borde. 0 principio de inicio 
adotado, bastante complexo, e 0 da defini,ao 
do salario em fun,ilo de um coeficiente esta
belecido provisoriamente segundo uma pon
dera,ao de criterios ligados a dificuldade da 
tarefa e a sua capacidade terapeutica. Desde a 
cria,ao de La Borde, Oury implanta 0 Clube da 
Clinica, baseado no modelo de Saint-Alban: "0 
primeiro gesto do doutor Odin [trata-se na ver
dade de Jean Oury] foi procurar um lugar com 
cadeiras e uma mesa para vender sabonetes 
ou can etas esferognificas, jogar cartas ou ler 
revistas"19. Assim como em Saint-Alban, oob
jetivo era criar urn espac;o social nao tributario 
das relaQoes hierarquicas de poder, urn lugar 
de trocas entre cuidadores e doentes, monito
res e enfermeiros, pessoal de servic;o e medi
cos. Esse clube nao e nem urn pouco marginal 
na vida da clfnica. Ao contrario, concede-se a 
ele a melhor parte do castelo, 0 grande salao 
do terreo e 0 pequeno saHio contiguo. Abre
-se ali urn bar onde se encontram bebidas sem 
alcool, cigarro. Uma assembleia geral deve ser 
realizada £ cada q\.linze dias para designar a 

direQao e 0 presidente. No inicio da aventura, 0 

funeionamento da direc;ao e permitido apenas 
aos monitores, com a exclusao dos doentes, 
mas as coisas mudam quando se percebe que 
muitos doentes sao plenamente capazes de as
sumir responsabilidades administrativas. Essa 
sociabilidade e mantida em La Borde por uma 
profusao de comites de ofieinas e de reunioes 
de todo tipo. A dire,ao do clube comanda oft
cinas que se ocupam do jornal dos intern os, La 
Borde-Eclair, da atividade de pirogravura, do 
coral, do teatro de marionetes, etc. Eia tam
bern supervisiona a tesouraria e dispoe, para 
isso, de autonomia financeira em relayao a cli
nica: "Estabelece-se assim uma estrutura for
mal, democratica, de representac;ao dos inter
nos"20. Para envolver todos os funcionarios nas 
relaQoes com os doentes, decide-se implantar, 
sete meses ap6s a criac;ao da clinica, uma co
missao de cardapios: fazer 0 cozinheiro sail' da 
cozinha e, ao contrario, fazer com que mais 
pessoas partieipem das atividades da cozinha 
ajuda a desenclausurar, a acabar com as espe
eializaQoes e a desencadear uma dinamica de 
homogeneiza,ao do grupo. 

Essa politica voluntarista nao esta isenta 
de resistencias e conflitos, pOis atinge em chelo 
a especializayao de cada urn. As tensoes cria
doras devem suscitar uma atenc;ao constante 
a alteridade nesse lugar onde a psicose inter
pela sempre de maneira diferente as logicas 
racionals. As trocas comunitarias implantadas 
nas instituiyoes labordianas visam tirar os in
dividuos do isolamento, arranca-los de suas 
tentac;oes mortiferas, romper com a compul
sao de repeti<;ao, recriando permanentemente 
novos grupos-sujeitos. 0 objetivo da aplica,ao 
dos principios dessa terapia institudonal nao e 
tanto criar 0 relacional como tal, mas sim "de
senvolver novas formas de subjetividade"21. 

Felix Guattari mantem Jean Oury a par de 
suas atividades poHticas, sobretudo do semi
nario de Lacan, que ele acompanba regular
mente desde os anos de 1950. Convidado a 
ir para La Borde, Felix instala-se ali com sua 
companheira Micheline Kao em 1955. A divi
sao de competendas se modifica urn pouco 

entre as dois amigos. Ernbora Guattari conti
nue sen do 0 preposto para as relaQoes exter
~as, incumbem-no tambem do clube terapeu
tlCO da clinica e da organiza,ao do trabalho. 
Com a instala,ao de Guattari, La Barde logo 
se tor~a uma "rmiquina bicefala". E essa dupla 
de amlgos que permitini superar todas as pro
vas e manter 0 rumo de uma instituic;ao que 
produz desequilibrios para enfraquecer suas 
bases e manter-se receptiva as inovac;oes. 

Guattari e mais atraido pela aventura in
telectual encarnada pela experiencia labor
dIana do que pelo mundo da pSicose: "E mui
to curioso, mas e verdade que eu nao estava 
muito interessado na loucura,,22. Ao contnirio 
a atividade de organizador e de coordenado; 
se a~,aptava perfeitamente ao militante polf
tIco: Eu tmha esse comportamento militante 
urn pouco ri~do em face dos funeiomlrios que 
estavam mUlto surpresos ao ver se introduzir 
uma disciplina de funcionamento, urn estilo 
de reunHio, de controle das tarefas,,23. A vida 
cotidiana na clinica nao e de fato muito tran
quih Alltes da ado,ao dos neurolepticos e da 
q~mlOterapia, os conflitos com os doentes po
diam acabar em pugilato, e nao era raro rece
ber uma cafeteira ou qualquer outro utensflio 
nacabe,a. 
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minhado por Oury a Tosquelles, em Saint-Al
ban, para ficar internado par algum tempo a 
fim de ,e~capar do servic;o militar e da guerra 
da Argeh~. Nessa ocasiao, ele avalia 0 quanta 
pode ser lllsuportavel para urn paciente estar 
submetido a enfermeiros autoritarios. Os de
bates desses anos de 1950 tratam da influen
CIa de Sartre e de suas teses existencialistas 
A dis~u~sao com Oury sobre as relayoes en~ 
tre medIcos e enfermeiros e reveladora dessa 
preocupa,ao de disfuncionalizar: "A perspecti
v~ central e, portanto, exatamente 0 desapare-
Clmento de determinados papeis, de estere6ti~ 
pO,s: () mesmo deve ser feito pelo louco e pelo 
medIco ou pelo enfermeiro, para alcanc;ar uma 
promoC;ao de relaQoes humanas que nao mais 
co~~uz~~ automaticamente a papeis, a este
reotipos . Em La Borde, as enfermeiros sao 
monitores sem jaleco branco, e nao se distin
guem dos doentes. Com humor, Oury inverte 
?S valores estabelecidos segundo os quais a 
mternac;ao de urn louco se reveste de um ca
niter definitivo. Ao contnirio, ele considera 
os doent~s.como passageiros, ao passo que 0 

corpo medIco, este sim, e 0 elemento estavel 
enraizado e cronieo. Desde 0 inicio da aven~ 
tu.ra, e depois em Saint-Alban, encontra-se 
a mtUiyao de que existe verdade no discurso 
do louco. Sem fetichizar 0 delfrio, procura-se 
n:le uma parte de criatividade it qual 0 olhar 
clmrco deve estar atento, 0 que "foi chamado 
de dimensao transcendental do 10ucd'25. 

Guattari, ja entao chefe de bando, enfrenta 
com .determinac;ao e poe em pnitiea seus co
n~~clmentos de judo para imobilizar se neces~ 
sano qualquer veleidade de vioIencia. Quanta 
aos funcionarios, eles disp6em de varios localS 
d.e discussao para se expressar, e 0 dialogo 
aJ~da a neutralizar os Iitigios e a recuperar a 
flmdez necessaria. Muito diretivo, Guattari co
meQa a acompanhar alguns doentes e se mos
tra partieularmente interveneionista em face 
daqueles que se refugiam em seu leito. Ele os 
l~tIma a sair do quarto ease dedicar as ati
Vldades previstas na grade de honirio. Entre 0 
sem' ,. d 

mano e Lacan que acompanha regular-
mente e 0 terreno labordiabo, Guattari adquire 
uma verdadeira formaC;ao psiquiatrica. 

Guattari flexibiliza seus metodos quando 
~ encontra do outro lado do espelho na Con

,ao de paciente. Na verdade, em 1957 e enca-

Guattari logo se incumbe pessoalmente de 
alguns doentes, Como Jack Briere, que chega a 
La Borde em 29 de janeiro de 1959. E recebido 
par Guattari, que fani pSicoterapia individual 
c?m ele e a acompanhani. ate que deixe a cli
mca em 1967. 0 tratamento de Jack Briere, as 
voltas com angustias f6bicas, e inteiramente 
cl1issico: "Felix Guattari nao falava. Eu deita
va.:m seu,diva. Ele ficava atras e ouvia,,26.]ack 
Bnere sera durante quatro anos presidente e 
tesoureiro da Assembleia Geral dos internos 
Dispo,e de uma efetiva autonomia financejra~ 
man tern 0 registro contabil, gere uma conta 
bancaria em Blois e, por outro lado, se bene
ficia da generosidade de Guattari, que Ihe ga-



50 Dosse 

rante 0 dinheiro necessaria para a compra de 
livros sabre a metalurgia, sua paixao, e que lhe 
servirao mais tarde quando fizer 0 curse do 
Conservat6rio de Artes e Offdos, Jack Briere 
fica aturdido diante do ritmo de Guattari, que 
e apelidado pOl' urn de seus colegas de "Speedy 
Guatta:"'. Quando se pergunta a Jack Briere 0 

que Guattari Ihe proporcionou, ele responde: 
"Viver. Ele estimulava as pessoas a realizar seu 
desejo e, quanta a mim, encorajou-me a fazer 
escultura',28. 

Entre as pacientes, existe urn a quem Guat
tari e particularmente apegado, grande artis
ta, pacta e musico que aterrissou ali em 1955 
e permaneceu ate sua morte em 30 de maio 
de 1999: Jacques Besse, nascido em 1921, faz 
urn curSQ media brilhante e ingressa na classe 
prep aratoria, estuda filosofia e se torna diretor 
musical da companhia de Charles Dullin em 
1943. Na Libertac;ao, assina algumas musicas 
de filme para Yves Allegret, Alain Resnais, e 
comp6e 'urn concerto para piano. Em 1950, 
retornando sozinho a pEi de uma viagem a Aj'~ 
gelia, sua vida sofre uma reviravolta. Vagueia 
entao de prisao em hospital psiquiatrico ate 
que Oury e Guattari 0 acolhem em La Borde, 
abrindo-Ihe as colunas da revista Recherches, 

29 que publica alguns de seus escritos . 
Regularmente,Jacques Besse tern vontade 

de sail' da clinica e passear em Paris, fonte de 
inspira9ao liteniria: "Voltando mecanicamente 
para Saint~Germain-des-Pres, eu me pergunto 
com que peso de Arnor, com que imposto de 
Amor que nao seja 0 imposto de sangue, deve
remos pagar a necessidade de todos as nossos 
atos prosaicos em face do Ceu que nos convi
da, nos, 0 mais absurdo dos povos, a mais poe
tica das Alianc;as!"30. Guattari the da uma nota 
de 500 francos para que possa fazer um pas
seio, mas 0 dinheiro e gasto em bebida durante 
o dia, e no fim da tarde Jacques Briere e inter
nado a for<;a. E preciso muitas vezes busca~lo 
no hospital pSiquiatrico de Ville-Evrard para 
traze-Io de volta a La Borde. 

Besse participa ativamente de todos os 
saraus culturai~,de La Borde, Consegue-se in
clusive convence-Io a escrever uma pe9a de 

teatro, representada a medida que ele escreve, 
que, com dura,ao de quase uma hora, e apre
sentada na clinica com 0 titulo de Exotique Oc
cident. 0 cineastaJacques Baratier, seu amigo, 
que a visita sempre em La Borde, Ihe dedicani 
um belissimo filme em 2004, no qual Laurent 
Terzieff encarna 0 papel de Jacques Besse, em 
grande parte escrito por ele mesmo, que cia 
respostas do tipo: "Nao procure a doen<;a atnis 
d I ,,31 

as pa avras, mas 0 poeta , 
Para sair do duplo impasse dos grupos 

grandes demais ou da mera rela,ao dual entre 
cuidador e doente, decide-se em La Borde criar 
pequenas unidades: "Tinhamos assim seis ou 
sete grupos com nomes bizarros. Houve urn, 
clepois de 1970, que foi chamado de 'grupo dos 
desarvorados",:t<, Depois, passamos a constitui
,ao de unidades terapeuticas cle base (UTB) 
que tem como fun<;ao estar na medida certa 
para conseguir rnodificar a consistencia sub
jetiva dos pacientes, Essas unidades restritas 
de composi9aO numerica varhl.vel, mistas, pois 
compreendem tanto internos como monitores, 
tornam-se entao unidades indivisiveis de quin
ze pessoas, cuja lei se imp6e aos individuos 
que sao seus membros. A UTB cleve funcionar 
como urn Iugar privilegiado do sujeito para 
atenuar a dificuldade que 0 indivfduo sente 
de central' bern sua fala e seu comportamento, 
Por fim, essas UTB tiveram 0 efeito perverso de 
suscitar urn familiarismo excessivo, refon;:ado 
nessas pcquenas unidades que tern a tendEm
cia a se fechar em si mesmas: "Lembro do caso 
de urn doente em 1971 que chega aqui e a gente 
Ihe di?: 'Voce vai para tal UTB'. No dia seguinte 
ele veio me procurar dizendo: 'Estou com pro
blemas com minha familia. Consegui dinheiro 
para que fosse embora daqui"t:!. 

A invasao dos ubarbaros" 

Com a instala,ao de Guattari em La Borde, 
ha tambem a chegada do que Oury qualifica 
de "invasores", jovens estudantes militantes 
que, pOl' recomenda,ao de seu amigo Felix, 
passam urn tempo na clfnica para se confron-

tar com a mundo da loucura. 0 papel desses 
"barbaros", como Oury os chama outras vezes, 
e muito importante, na medida em que a clini
ca cresce rapidamente - ela passa de 48 doen
tes em 1955 para 90 em 1958. Esses "barbaros" 
advem do mundo da cultura e da militancia 
politica. Os primeiros a chegar sao os mosofos 
clo "bando de FeIix", que optam, quase todos, 
pelas ciencias humanas: Lucien Sebag, Michel 
Cartry, Alfrecl Adler, Claude Vivien e a futura 
psiquiatra Ginette Michaud. 0 local de encon
tro dos "barbaros" com Felix e a bibliot.eca cia 
Sorbonne, lugar privilegiado de sociabilidade 
politica: 0 bibliotecario Romeu, alom de ser cle 
grande ajuda pOl' seu saber enciclopedico, ini
cia os estudantes de tllosofia na politica, con
duzindo-os na via do engajamento comunista. 
Para Guattari, as caminhos da renovaQao da 
militancia politica passam por La Borde, onde 
ele convoca seu "bando" a se investir nas ativi
dades da dfnica. 

Tao logo La Borde e criada, na primavera 
de 1953, Michel Cartry e convidado para la. 
"Vivemos La Borde como uma grande utopia, 
Lembro de Oury vindo nos busear na esta,ao 
de Blois. Passamos uma noite inteira em seu 
gabinete comentando Diario de urn Sedutor de 
Kierkegaard,,34. 0 futuro antropologo e incum
bide do acompanhamento de urn jovem esqui
zofrenico tratado par Guattari e que escreve 
poemas, tem um diario e assiste ao seminario 
de Lacan. Guattari 0 envia de tempos em tem
pos a Paris e conta com seu amigo Car try para 
recebe-Io. 

Chegadas as ferias universitarias, as "bar
baros" se instalam ternporariamente em La 
Borde e participam de todas as atividades da 
clfnica. Sao encarregados entao da tipografla, 
desta ou daquela ofieina de argila, de cerami
ca, e parhcipam das reuni6es em que estao 
presentes medicos, enfermeiros e doentes: ''A 
recusa de ver a loucura como uma simples 
doen<;a e uma maneira de Jiga-Ia a propria 
aventura intelectual, em rela<;ao a linguagem, 
a poesia, Tudo 1sso era verdadeiramente novo. 
Nao se ouvia isso correntemente,,35, Quando 
Cartry opta pela antropologia, intensifica ain-
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da mais 0 contato com La Borde, e sua mu
lher, Christiane, decide se tornar monitora ali, 
vivendo dois an as na clinica, onde nasce seu 
filho. 

o companheiro cle colegio de Car try, Alfred 
Adler, tambem futuro antropologo, vive a mes
rna experiencia faseinante de La Borde e na 
epoca considera Felix como seu "guru". Esses 
"barbaros" sao chamados, alias, de "soldadi
nhos de Guattari". Buscando como tantos ou
tros escapar da guerra, Alfred Adler apresenta 
seu dossie no Centro Hospitalar Universitario 
ao doutor Lebocivi, que 0 encaminha a clinica 
dirigicla por um amigo de Guattari, Claude ]e
angirard, a uma dezena de quil6metros de La 
Borde. Com isso, ele pode ir todos as dias a La 
Borde, situada em Cour-Cheverny, e participar 
ao lado de Guattari de todas as atividades. E 
ainda em La Borde que Claude Vivien escreve 
seus primeiros textos sobre Freinet: ''A gente 
dormia no castelo em saco de dormir,,36. 

Quanto a Ginette Michaud, lan,a-se nos 
cursos de medicina e de pSicologia, Para cIa, La 
Borde e deeisiva nesse aspecto, onde se insta~ 
lara como pSicologa: "0 conceito de transver
salidade fui eu que inventei e transmiti a Felix 
para que trabalhassc sobre ele"37. Na epoca, Gi
nette Michaud vlve com Lucien Sebag, jovem 
mosofo convertido a antropologia e considera
do na epoca como potencial sucessor de Clau
de Levi-Stauss. Ele tambem se envolve em La 
Borde e leva para]a seu irmao Robert Sebag, a 
brilhante maternatico. 

Essa primeira "invasao" dos barbaros e se
guida de uma segunda onda, que corresponde 
ao tim da guerra da Argelia e Ii realoca,ao do 
investimento militante de Felix Guattari junto 
aos estudantes nos meios sindicalizados cia 
UNEF e dos mutuarios da MNEF". Os anos de 
1960, apos a independencia da Argelia e antes 
da explosilo de 1968, drenam um grande nu
mero de estudantes estagiarios, muitos dos 
quais se investem com uma verdadeira paixao 
militante nas atividades da clinica, Para esses 

~'N. de 1.: UNEF: Union Nationale des Eludiants de France; 
MNEF: Mutuelle Nationale des Etudiants de France. 



52 Dosse 

estudantes animados por urn ideal politico, 
trata-se do duple encontro com 0 muncio da 
psiquiatria e com uma utopia social realizada 
aqui e agora: "Cheguei a La Borde num dia de 
veriio. Acho que tinha 20 anos. Era a fim da 
guerra, urn amigo tinha saldo cia prisao, 0 tem
po estava bonito ... ,,:JS E assim que a estudante 
de tetras e futura escritora Marie Depusse ini
da 0 relata de seu primeiro cantato com esse 
outro-mundo. Na epoca, cursa a Escola Nor
mal Superior (ENS) em SeVYes e regularmen
te ouve Lacan com seu amigo, estudante de 
filosofia, que acabou de sair de tres meses de 
prisao por causa de uma manifesta<;:ao contra 
a guerra da Argelia. Tendo decidido festejar a 
Iibertac;ao no campo, eles foram para La Bor
de. A paixao foi imediala: "Se fiquei em La Bor
de e porque estava maravilhada pelos loucos. 
pela maneira como se cuidava deles,,39, Marie 
Depusse tafnau-se entaD estagiaria antes do 
tempo, pais em 1962, data de sua chegada. a 
funyaQ ainda nao existe. Depois de desembar
car em La Borde, Marie Depusse nunea mais 
partin, de verdade. 

Eia intervem em uma reuniao a proposito 
de urn doente cuja violenda, para ser eontida, 
pareee exlgir que se dedda por uma serie de 
eletrochoques - em La Borde assume-se tam
bern esse aspecto da psiquiatria, e, alias, sao 
muitos os internos que os solicitam reiterada
mente para acalmar sua angUstia. Ela expressa 
sua convict;ao de que esse doente busea prin
dpalmente, com suas atitudes provocadoras 
e violentas, instituir urn dlcUogo, uma escuta: 
"Felix veio em minha diret;ao, sorriu e sem ro
deios me disse para abandonar meus estudos, 
que meu futuro estava em La Borde ... Nessa 
epoca, Felix dizia: '0 mundo esta em La Borde'. 
IS80, em grande parte, era verdade"40. A propos
ta seduz e poe em duvida Marie Depusse, que 
divide seu tempo entre Paris, onde segue seu 
curso na ENS ate a conclusao, e La Borde, para 
onde vai todos os fins de semana e participa 
das tarefas mais humildes: lavar louya, fazer fa
xina. Seu pai, arquiteto, constroi para eia uma 
casa de madeira"muito bonita no parque de La 
Borde, que Ihe dii urn ponto de ancoragem. 

Ela e fascinada por Oury, mas nao menos 
por Guattari, a quem ve como urn ineansavel 
vendedor de esperan9a, capaz de convencer 0 

mais vacilante a se levan tar. Essa tensao ut6-
pica encontra seu momenta de paz cotidiana
mente na hora do cM de tilia: "Que graya M 
na imobilidade dos seres, em torno das mesas, 
diante de uma xicara de cha, as 9 horas da noi
te, em La Borde. Nessa hora, eles sao escolhi
dos, Convivialidade silenciosa ... Hora de sus
pense, onde a pausa e interiorizada,,41, 

Marie Depusse tern a dimensao da perti
nencia analitica de Guattari principal mente 
quando. num dia de grande abatimento, ali
menta uma fantasia de autodestruit;ao. Seu 
desejo de acabar com tudo e tao intenso que 
seu irmao pcrcebe e se abre com Guattari: "Urn 
dia, estupefata. cruzo com Felix lange dos ga
binetes de La Borde e ele me diz: 'Parece que 
voce esta 'Com vontade de morrer. Entao, eu 
quero the dizer uma coisa: morra!' E eu ri mui
to. Foi dito de tal forma, na hora certa, no cru
zamento certo. Eis como Felix trabalhava com 
urn verdadeiro poder de terapeuta',42. Marie 
Depusse permanece, portanto, em La Borde, 
e consagra duas obras a clinica43

, Seu talento 
na escrita Ihe vale corrigir as textos de Guatta
ri. Ela 0 dissuade a prosseguir suas tentativas 
ficcionais: "Ele foi muito obcecado par Joyce 
durante toda a vida. Ele chegou com Joyce e 
morreu com Joyce, Ha muitas pessoas que fo
ram destrufdas par Joyce""". Em compensa<;ao, 
quando corrige seu texto sobre a "transversali
dade", fica elevada corn a qualidade e densida
de da reflexao. 

Pouco depois, em mar,o de 1963, outro 
escritor, militante da UEC, da seus primeiros 
passos em La Borde, Michel Bute!. Sua irma 
esta em mau estado psieoiogico, e seu amigo 
Jean-Claude Polack a aconselha a leva-la para 
se consultar com Oury e Guattari. Michel Bu
tel nao espera muita coisa desse encontro e vai 
por dever familiar, sem entusiasmo. Ele sofre 
de asma nessa epoca, e uma noite se ve pres
tes a ter uma grave crise enquanto esta hos
pedado na clinica, Sal em busca dos medica
mentos necess8xios quando chega Guattari: "E 

o encontro de minha vida. A gente come90u 
a conversar, Ele tinha 0 habito de transformar 
sua vontade de conhecer as pessoas de forma 
incrivel, indo diretamente ao essencial, e era 
capaz de falar de tudO,,'!5, Guattari, dez anos 
mais velho que ele, seduz Butel pela amplitude 
de sua euriosidade intelectuaL Logo encon
tram urn terreno comum, 0 da reflexao e da 
at;ao poiftica. Nasce desse encontro uma ami
zade que nao se desfara, Butel faz varios esta
gios em La Borde, onde fica encantado com a 
onipresen<;a de seu amigo Felix: "Em La Borde. 
ele era 0 Deus. Ele estava sempre lao Morava 
na epoca em uma especie de anexo ao lado da 
clinica, Quando acontecia alguma catastro
te, mesmo que fosse as 3 horas da manha, se 
podia contar com ele, Ele conduzia reunioes 
extremamente cansativas, Era a alma da clini
cat Oury tinha 0 estatuto da figura tutelar, mas 
era Felix quem tocava a maquina no cotidia
no'''16, Nessa segunda onda de "invasao barbara" 
chega tambem a La Borde uma personalidade 
importante da extrema esquerda de Lyon, mi
litante contestador da UEC. a estudante de le
tras Fran90ise Routier, que em sua passagem 
subverte muitos habitos ja adquiridos pela 
institui9ao labordiana, 0 que nem sempre e do 
agrado de Jean Oury. 

Urn dos futuros pilares de La Borde, psiquia
tra de profissao. chega em 1963: Jean-Claude 
Polack, que iniciou seus estudos de medicina 
em 1954, acaba de concluir 0 curso universita
rio em 1962, Interno em psiquiatria, e sobretu
do urn lider estudantil de primeiro plano que 
em 1961 dirigiu a SeyaO de medicina da UNEF. 
uma s6lida organizayao de 12 mil membros e 
particuiarmente radicalizada contra a guerra 
da Argelia. Quando chega a La Borde, Polack 
acaba de sofrer urn rcves. Ele fora sondado para 
se tornar a presidente da UNEF. e tudo levava 
a crer que sua elei9ao seria uma formalidade, 
pois a corrente esquerdista que 0 apoiava, cha
mada de "minoria", era majoritaria, Por ocasiiio 
das jornadas preparatorias para 0 congresso 
que se realiza em Taience, perguntou-se ao 
futuro candidato a presidencia qual seria seu 
programa a frente da organizat;ao sindical e, 
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diante de uma plateia estuperata. Polack pro
nunciou um discurso ultraesquerdista e agres
sivo, tom an do como modelo 0 sindicalismo 
dos bandos de estudantes extremamente vio
lentos do Japao, os famosos Zengakuren. Para 
evitar 0 pior, a minoria teve de procurar outro 
candidato, mais apresent0.vel ao congresso. Po
lack manifestamente dinamitara suas chances 
de chegar ao eomando da UNEF. 

Esse estagio organizado pela mutual em 
La Borde suscita 0 entusiasmo de Polack: "Fol 
amor a primeira vista, 0 primeiro lugar onde eu 
tinha a Impressao de que se fazia psiquiatria',47. 
Polack volta a clinica para se reciclar e se ins
tala ali para trabalhar como pSiquiatra a partir 
de 1964, consagrando a clinica uma obra es
crita junto com sua companheira, a pSiquiatra 
Danielle Sivadon·18

• Quando Polack descobre 
La Borde. ele esta ligado a toda uma serie de 
lideres estudantis, militantes sindicalistas e re
volucionarios, aos quais relata sua nova paixiio, 
dizendo-Ihes que Ii se eneontra urn "pequeno 
mlope" lncrfvel. com quem se discute noites in
teiras sobre tudo, a vida, a morte, 0 amor, Con
vida-os air 10. 0 mais r0.pido possivel e, enquan
to isso, organiza uma reuniao na casa de Marie 
Depusse com Guattari. E 1£ que se articula a 
projeto politico de constituir uma "oposic;:ao de 
esquerda', que pretende se dotar de um pro
grama, 0 banda de Guattari encontra-se em La 
Borde. Alem de Michel Butel e Jean-Claude Po
lack. estao 16 as futuros soci610gos Liane Mo
zere e Herve Maury, Fran90is Fourquet, assim 
como Pierre Aroutehev, Georges Preli e alguns 
outros em 1965: "Eu tinha entao 26 anos. e a 
gente estava apaixonado pelos loucos"49. 

Estagiarios no verao de 1965, alguns se 
instalam em La Borde para trabalhar, como 
Fran,ois Fourquet. a partir do outono de 1966: 
"Pedi para trabalhar em La Borde. Felix me 
olhou muito surpreso e me disse: '0 que e que 
te prende? Voce tern urn futuro Como profes
sor universitario'. Ele tinha razao, tornei-me 
mais tarde professor universitario,,50. Uma es
pecie de imperativo empurra Fourquet para La 
Borde. Tendo concluido seu curso de dencias 
polfticas, ele esta em condi90es de colo car 
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suas competencias a servic;:o da clinica, que 
se debate corn gran des dificuldades de ges
tao. Guattari fica feliz por poder passar a in
cumbencia a uma pessoa competente como 
Fourquet. Trata-se de conseguir 0 repasse da 
Seguridade Social e de racionalizar a gestao 
da clfnica e de sua centena de pacientes, mo
nitares, estagiarios, enfermeiros e medicos. 
Franyois Fourquet dedica-se, portanto, it ta
refa e passa os primeiros meses trabalhando 
regularmente ate as 22 horas para recuperar 
os dossies perdidos e coloca-Ios em ordem. 
Sua vida DaD se limita a burocracia. Ele assu
me tambem funyoes de enfermeiro quando 
necessario, junto com sua esposa, Genevieve, 
enfermeira profissional na clinka: "Piquei tao 
apaixonado por La Borde que me apaixonei 
por uma enfermeira, com a qual tive uma fi
Ihi,51. Fourquet tambem participa a!ivamente 
dos diversos grupos e das oficinas. Entretanto 
e antes de tudo secrebirio administrativo, sob 
o comando de Guattari, ate 1972. 

Na mesma equipe, que se en contra no 
CERFl, esta um amigo de Jean-Claude Polack, 
secretario da UNEF em 1964, Michel Rostain, 
que tambem descobre encantado La Borde 
em meados dos anos de 1960. Para urn intelec
tual do Quartier Latin que acabou de concluir 
o curso de filosofia, a liberdade de expressi'lo 
reinante ali, a preocupayao de aprofundar os 
pensamentos de Marx, Freud, Lacan e a anco
ragem na realidade que pressupoe viver dentro 
da clinica constituem 0 atrativo da travessia de 
uma experiencia original. Professor de filosofia 
no ultimo ano do ensino medio, Rostain nao 
gosta da rotina. Ele telefona para Felix, que 0 

convida a passar urn tempo em La Borde, para 
trabalhar ali: "Ele me diz: voce vem, mas vai 
trabalhar: vai lavar louya, conversar com os 
loucos, aprender a dar injeyoes, fazer a guarda 
noturna, vender flores com os loucos e discutir 
o organograma',52. Sua paixao e tamanha que 
ele se instala em La Borde de 1966 a 1973, vi
venda de tres meses ate 0 ana inteiro na cli
nica durante esse perfodo. Na mesma epoca, 
chega outro representante do "banda de Felix", 
amigo de Franyo\~ Fourquet, com 0 qual pre-

para a diploma de ciencias politicas; Lion Mu
rard, que desembarca em 1966 em La Borde, 
fica imediatamente seduzido par essa clinica, 
que trabalha no "descolamento da pessoa e da 
funyi'lo pa~a impedir qualquer forma de sedi
mentay8.o",,·I. 

Em 1966, vindo de Poiliers, Fran,ois Pain, 
cunhado do psiquiatra Tony Laine, chega a La 
Borde para urn est<igio de urn meso Fica sete 
anos. Muito jovem, recem saido do baccalau
reat;~, ele se inscreve em medicina em Tours, 
para ficar proximo a La Borde, onde e coloca
do Ii disposi,i'lo do educador-psiquiatra Fer
nand Deligny. Sua ligayi'lo com Danielle Rou
leau, ela tambem estudante, que abandonou 
a faculdade de ciencias de Jussieu para fazer 
medicina, em analise com Guattari, consagra 
sua inseryao par um longo perfodo no meio 
labordiano. Desde ° primeiro estagio, ha en
tusiasmo entre os 50 membros de seu grupo 
vindos de toda a Franya para refazer 0 mundo 
todas as manhas. Logo se trava entre Fran
yO is Pain e Guattari uma relac;ao de intensa 
amizade que nao se desfara. Oury e Guattari 
encaminham Franc;:ois Pain para analise com 
Tosquelles, 0 pai espiritual da clinica: ''A certa 
altura, Tosquelles me interrompe depois de 
cinco minutos em que eu estava deitado em 
seu diva porque critiquei Oury e iniciou uma 
longa diatribe contra Felix. Ao final da sessao, 
ele me pergunta quanto me deve, e como ja fa
zia varias sess6es que eu nao Ihe pagava, res
pondi que isso cobria minha dfvidd'54. 
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A vida cotidiana em La Borde 

Entre esses diversos meios, os "indfgenas" 
e as "barbaros", os cuidadores e os cuidados, 
a circulayao e regulada no ambito de inconta
veis reun16es na clfnica. Tada ocasiao e propi
cia para decidir uma nova. Entre elas, existe 
uma que hft muito tempo atua como institui
<;ao: a subcomissao para a animayao da jor
nada (SCA]). Fundada em 1955, ela teni uma 
regularidade metronomica ate 1965. Essa reu
niaD plenaria ocorre no grande salao, pontua a 
organiza a atividade da jornada todos as dias 
ap6s 0 jantar. 

Multiplicidade de 
agenciamentos institucionais 

Desde sua chegada a La Borde, Guattari as
sume a coordena,ao das reunioes da SCAJ, pa
pel delicado, pOis elas tern a fun,ao de passar 
informa,oes de todo tipo, de organiza,ao de 
atividades, mas tambem de desrecalque e de 
exposi<;ao dos diversos litigios em curs~. Para 
esse mundo de doentes em fuptura, consistem 
sobretudo na ocasHio de reeriar uma sociali
dade pOl' meio da palavl'a, envolvendo-se em 
todas as contendas sem gravidade: "Nao M 
duvida para mim"de que esse e 0 motor da 'res-, , 

socializayao local' dos doentes"l. Como sugere 
Guattari, a troca verbal nao tern como objeto 
urn jogo de poder ou de saber; ela e fundada 
em urn arbitrio da troca considerada como 
necessaria para "ajudar 0 doente a escapar 
de si mesmd,2. Maquina de palavras vazlas, 0 

que se troea e da ordem do imaginario, com 
o objetivo de realizar uma melhor integra,iio 
simb6lica: "Essa reuniao cotidiana e uma es
peeie de escumadeira para recolher 0 que flea 
boiando',3. A SCA] funciona como uma imensa 
maquina de distribuir 0 trabalho com base no 
principio da mobilidade mWdma. 

o desenvolvimento da clinica de La Bor
de e tal que em 1957 se decide, it maneira das 
ordens da Idade Media, criar colOnias e partir 
em missao. A algumas centenas de metros 
dali, urn amigo de Jean Oury, Claude Jeangi
rard funda em La Chesnaie uma nova clinica, 
implantada pelos labordianos comandados 
pOl' Guattari. Jeangirard praticou a psiquiatria 
it Sainte-Anne, em Vi11e-dAvray, onde se fica 
sabendo que em La Borde se desenvolve uma 
experieneia interessante. Ele chega no mes de 
agosto de 1955, para urn encontro com Oury, 
com a ideia de comprar urn castelo e criar urn 
lugar semelhante it pnitica de La Borde: "Ele 
chegou aqui com uma magnifica Hispano-Sui-

za. Era impressionante, pois eu tinha vivido 
toda minha infancia com uma Hispano~Suiza 
na cabeya,,"l. Oury con segue para ele, em no
vembro, 0 belfssimo castelo de La Chesnaie, 
que precisa de reforma. A equipe labordiana e 
solicitada para os trabalhos de organizayao, e 
a clinica abre as portas em julho de 1956. 

Embora seu modo de funcionamento seja 
similar ao de La Borde, La Chesnaie esta na 
origem de uma inovayao importante: aquilo 
que se chamou de "grade". A tecnica da grade, 
logo exportada para La Borde, onde desempe
nhara de imediato urn papel motor, e na ver
dade uma pr6tica importada pelos educadores 
que vieram restaurar a clfnica de La Chesnaie. 
Ela responde a neeessidade de, com urn mi
mero de voluntarios insuficiente, dar conta de 
uma grande quanti dade de tarefas a realizar. A 
grade, que institui entao urn sistema de rodizio 
para determinadas atividades, se reveste do 
carateI' intangivel de uma lei imposta a toda a 
coletividade. Alem disso, permite a integra,ao 
do pessoal de servi,os ao pessoal cuidador. As 
vezes, as relayoes sao tensas entre as duas cli
nicas irmas: "Foi a guerra dos botoes entre La 
Chesnaie e La Borde, e, assim como nas socie~ 
dades primitivas, houve raptos. Eles queriam 
levar para la uma enfermeira da qual necessi
tavam. Vieram rapta-la durante a noite"s. 

Em desacordo com Jeangirard, que par
tlcipa muito pouco das diversas reunioes da 
clinica, Oury decide retirar suas tropas. No dia 
1Q de julho de 1957, os labordianos de La Ches
naie, retornam, Guattari sempre a frente da 
clfnica-mae. "Mas as coisas ja nao podem ser 
como antes em La Borde, como se nada tivesse 
acontecidci". A partir de julho de 1957, realiza
~se uma nova reuniao diaria das 18 as 19 horas. 
Essa reunHio logo se tornara 0 epicentro da 
vida labordiana e tratara de aplicar 0 sistema 
de grade, que articulara duas grandezas dificeis 
de pensar juntas: a afeto e a atribui,ao. Ela e 
preenchida primeiramente para cobrir os bu
racos do horario, e as atividades sao assumidas 
segundo 0 querer de uns e de outros: "Urn ver
dadeiro mercado persa todas as noites. A gente 
chamava issa de grade"', como em La Chesnaie. 
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Nicole Guillet sempre viveu em urn arn
biente psiqui,,1trico - seu pai era 0 tesoureiro 
do hospital psiquiatrico de Saint-Alban desde 
1934.J" bern pequena, aos 12 anos, ela escapa
va do ofieio domini cal, pais vivia em urn meio 
familiar protestante praticante, para participar 
das reunioes da Sociedade do Gevaudan, em 
torno de Tosquelles: "Ja se discutia para saber 
como desalienar os loucos, como evitar sell re
traimento, como chegar a serviyos mistos. Nes
se ambito, Balvet foi urn precursor da liberaliza
,ao da psiquiatria',8 Aos 17 anos, Nicole Guillet 
conheee Jean Oury quando ele chega a Lozere. 
Durante seu curso universitario, aproxima-se 
de Frantz Fanon e 0 leva a Saint-Alban para 
urn encontro corn Tosquelles: "Lembro~me da 
primeira discussao entre Tosquelles e Fanon 
na sala de minha mae: a questao era saber se 
era imperativo que os enfermeiros tivessem di~ 
ploma de forma,ad·9 Nicole Guillet ainda nao 
havia terminado a residencia em Lyon quando 
recebeu uma chamada de Oury, que Ihe pediu 
para ajudar seu amigo Claude Jeangirard a im
plantar urn serviyo de insulina em La Chesnaie. 
Ela vai para 16 em novembro de 1956 e fica ate 
julho de 1957, quando os labordianos voltam 
ao seu castelo de origem. Alnda nao ha lugar ali 
para urn medico em tempo integral, mas Felix 
pede a Nicole Guillet para ajudar na adminis
tray8'o: "Felix gostava muito elisso, de deslocar 
as pessoas: que um medico trabalhasse na area 
administrativa. Os psicologos. ele punha para 
I I ,,10 
avar ouya... . 

Durante quase dez anos, Felix Guattari as
sume a organiza,iio do trabalho em La Borde 
adotando urn sistema de eliminayao de divis6~ 
rias permanente: 'A grade e uma tabela de du
pIa entrada que permite gerir coletivamente as 
atribuiyoes individuais em relayao as tarefas. E 
uma especie de instrumento de regulagem da 
necessaria elesregulamentayaa institucional"ll. 
Ainten,iio e igualizar as eondi,oes a partir do 
principio de polivalencia das tarefas. 0 meto
do e autoritario, e todas esperam com ansie
dade para saber que fun,ao the foi atribuida 
pelo comite da grade; 0 resultado e eficaz, mas 
nao isento de tensoes: "Eu estava motivado 
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par uma especie de centralismo militante. Do 
mesma modo que em uma organizayao politi
ea quando se decide ir colar cartazes no dia se
guinte"I'2, Alguns estao felizes por se ianyar na 
experiencia de uma sociedade que ja superou 
a distinc;ao manuais/intelectuais, porem, entre 
o pessoal medico, sao muitos os que se dedi
cam a contragosto aos trabalhos de faxina, 
enquanto que, do lado do pessoal de servi,o, 
alguns temem tocar na coisa medica. 

A grade, estabelecida para urn mes, e coo
ferida diariamente. No diagrama aparecem 
em abscissa os nomes dos empregados e em 
ordenada 0 honirio cia jornacla, e sabre essa 
base 1eem-se as atribuiyoes: "low;a", "faxina", 
"galinheiro", "vigilia", "ofieina de argila", assim 
como as atribui,oes de mais longa dura,ao. 
Ninguem escapa Ii grade, e para alguns ela en
carna, assim como seu chefe, 0 "gradista" su
premo, a realizayao da utopia. Para outros, e 
urn rolo compressor insuportavel que esmaga 
os individuos e seus desejos em nome do in
tereMe 'comum. Alem disso, a distribuiyao do 
trabalho e, em geral. objeto de uma sobreinter
preta,110 par aqueles que sao submetidos a ela 
e que veem nisso urn meio de Guattari se agar
rar a tal au qual inibi,ao ou fobia para po-Ia it 
prova: "As decisoes do 'gradista' sao entendidas 
como sentenyas,,13. Ao longo dos anos, 0 siste
ma urn pouco rfgido e motivo de urn numero 
crescente de reprovayoes e cristaliza as recu
sas: "A coisa degringola de todo lado. Moni
tores que querem lavar louya! Uma vigilante 
noturna que esM cansada de cumprir suas 12 
horas a fio e que deseja que a vigilia seja redu
zida a 5 horas! Uma faxineira que assiste ao 
medico nos tratamentos e se safa ... e que retor
na! Vma outra que leva doentes ao galinheirol 
Vma lavadeira que monitora as insulinas! Esta 
tudo de cabe,a para baixo"", 

Soma-se as mudan,as de atribui,oes im
postas 0 problema da remunerayao e de seu 
calculo. Logo se esta [alando de coeficiente de 
"aborrecimento", certamente dificil de caleular 
de maneira cientifica ... Determinadas ativida
des evoluem por si mesmas, como a de levar 
as bandejas coin as refei,oes ao quarto dos 

doentes que nao podem ou nao querem sair 
da cama. 0 pessoal de servigo e encarregado 
de preparar as bandejas que devem ser leva
das aos internos pelos monitores, que pouco 
a pouco se esquecem de que isso faz parte de 
suas atribuigoes: "E, entao 0 pessoal de servigo 
que se incumbe, de fato, desse trabalho. Aban
dono de bandejas, abandono de fun,oes"". 

Oury sugere enhio introduzir aquilo que 
chama de urn "tempero" nos mecanismos, a 
maneira do Cravo 13em Temperado, de Johann 
Sebastian Bach. Com 0 desenvolvimento da 
clinica, Oury necessita de um numero cada 
vez maior de colaboradores. Em 1959, recorre 
aquela que se tornara, como secretaria medi
ca, um pilar fundamental do edificio e que faz 
parte da famflia espiritual: Brivette Buchanan, 
Ela advem do mesmo suburbio que Oury, La 
Garenne-Colombes. Foi la que se conheceram 
nas atividades dos AJ, nas caravanas operarias, 
no grupo jovem da empresa Hispano-Suiza, 
Brivette Buchanan torna-se a companheira do 
lider da Hispano, Raymond Petit. Secretaria 
medica no hospital Foch de Suresnes, Brivette 
passa ferias em Saumery e participa ativamen
te da vida coletiva da clinica, Fica trabalhando 
em La Borde ate sua aposentadoria. 

Em 1958, a clinica esta Ii beira da falencia. 
A administragao e exercida de maneira desas
trosa por uma certa senhora Fichaut que gasta 
sem controle, abastecendo a clinica nos vare
jistas a pregos mais altos. Excelente na arte 
de gastar, eia se mostra incapaz de garantir a 
entrada de dinheiro e transforma sua sala, que 
se tornou 0 dominio de seus numerosos gatos, 
em uma bagunya aromatica. 

Urn belo dia de abril de 1958, poueo antes 
do 13 de maio, acontece 0 "golpe de Estado", 
Guattari reassume 0 comando da administra,"0, responsavel pelas finan,as, depois de des
pachar do dia para a noite a incapaz que reina
va ali: "Fui ao encontro dessa boa mulher e lhe 
disse: isso ja bastou,,16. Guattari se forma para 
essa responsabilidade na pnitica. No inicio. 
nao tem nenhuma formagao de gestor. Contu
do, aos 25 anos, torna-se 0 verdadeiro diretor 
de uma grande clfnica que salvou da ruina. Ao 

examinar as contas, constata assombrado que 
La Borde tem um passivo a descoberto de 30 
milhoes de francos da cpoca. Precisa, entao, 
usaf todo seu charme, e isto nao lhe faltava, 
para convencer 0 bangueiro de Blois, 0 senhor 
de Querotret. a lhe dar urn eredito para poder 
hanrar as dividas mais urgentes da clinica. 

Entre as numerosas instituigoes geradas 
por La Borde, a Rotunda flgura como 0 pul
mao politico da clinica. As pessoas se reunem 
semanalmente nessa antiga lavanderia para 
discutir politica, para se informar sobre a atua
lidade por meio de uma revista. Nicole Guillet, 
que permaneceni como medica em La Borde 
ate 1974, cuida de varios comites: 0 comite de 
cozinha, 0 comite cultural, 0 co mite de faxina 
eo comite de cardapio, 0 que supoe uma reu
nHio por clube e por seman a: "Para 0 comite 
de cozinha, eu reunia os cozinheiros e todo 0 

pessoal da cozinha. Faziamos os cardapios, 
examinavamos os pedidos e as reclama<;oes. 
Para 0 comite de faxina, procurava-se que nao 
houvesse segregagao entre enfermelros e faxi
neiras"17. A essas reunioes de comites especia
lizados, acrescenta~se uma reuniao plenaria, 
ehamada de "grande reuniao" au "grupo dos 
grupos", que se realiza no fim de semana, sex
ta-feira it noite, a proposito do trabalho geral 
da clinica. Come,a por volta de 20h30 e rara
mente termina antes de 1 hora da madrugada: 
"E um grupo onde se discute sobre a vida da 
clinica entre cuidadores e onde Felix introdu
zia 0 tempo todo linhas de fuga, Tratava-se ao 
mesmo tempo da lei da institui,"o e da aber
tura de possibilidades, Tornar possivel 0 im
posslvel"ls. Mais tarde. acrescentaram-se ain~ 
da reunioes te6ricas em pequenos grupos na 
sala de Oury, consagradas no essencial a um 
comentario das teses de Lacan. e que se torna
ram 0 seminario de Oury. 

Por sua vez, Felix Guattari e Nicole Guil
let se encarregam do que chamam de "grande 
grupo". Ele se reune no gabinete que simboliza 
o pader medico, 0 de Oury, mas na ausencia 
dele, quarta-feira as 16 horas. E a ocasiao de 
reunir os grandes doentes, aqueles que nao 
conseguem se envolver nas conversas ou nas 
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diversas atividades propostas. Essa reuniao co
mega com 0 silencio, e, no final, todos devem 
ter feito usa da palavra. Com esse trabalho de 
psicoterapia de grupo nao diretivo, Guattari e 
Guillet conseguiram erial' uma necessidade, a 
ponto de os frequentadores, cerca de 15, ins1s
lirem em saber a data do pr6ximo "grande gru
po". Embora La Borde seja profusa em grupos 
muito efemeros, esse tera uma longevidade 
excepcional: criado em fevereiro de 1961, ain
da existe nos anos de 1970. Marie Depusse se 
recorda de ter assislido a uma dessas reunioes 
durante a qual, apas urn lange silencio, uma 
voz parecia expressar algo de essencial sobre 
o horror do nascimento; em seguida, urn silen
cio de chumbo recafa sobre a grupo, "e depois, 
cinco minutos adiante ou cinco metros adian
te, havia uma outra voz que saia da agua e que 
nao parecia responder ao sentido corrente da 
conversa ao tomar a palavra pela primeira vez, 
mas na verdade respondia. Entao podia res
ponder ao nascimento peta fome, pela morte, 
era uma palavra de ricochete inesperada,,19. 

o grupo de trabalho 
de psicoterapia e de 

socioterapia institucionais 

Em 1960, Jean Oury, juntamente com os 
pSiquiatras Hellme Chaigneau, Fran,ois Tos
queUes, Roger Gentis, que trabalha no hospi
tal pSiquiatrico de Saint-Alban de 1956 a 1964, 
Jean Ayme, um antigo trotskista que foi seere
tario do sindicato dos pSiquiatras hospitalares, 
e alguns outros, cria um grupo de reflexao so
bre a pratica psiquiatrica: 0 Grupo de Traba
lho de Psicoterapia e de Socioterapia Institu
cionais (GTPSI). Retoma um projeto ja antigo 
de TosqueUes que em 1965 queria criar uma 
especie de Partido PSiquiatrico rrances - mas 
a sigla PPF, que lembrava 0 partido /'lScista de 
Jacques Doriot, nao era das mms felizes. 

Quando se constitui em 1960, esse grupo 
reune pouco mais de uma dezena de psiquia
tras", agregados por Guattari a partir da quar
ta sessao em novembro de 1961, e mais tarde 
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psiquiatras de La Borde, como Jean·Claude 
Polack, Rene Bidault e Nicole Guillet. Funcio· 
nara ate 1965, data da funda,ao da Sociedade 
de Psicoterapia lnstitucional (SPI), 0 objetivo 
do GTPSI e "falar de psicoterapia institucional 
fora dOB pr6prios estabelecimentos,,2J, 

o GTPSI tinha como habito reunir·se duas 
vezes ao ano para urn fim de semana de refle
xao, sempre em urn hotel diferente. A secreta
ria de Oury, Brivette Buchanan, encarregava-se 
de tomar notas de tadas as discuss6es. Esse 
grupo de reflexao objetivava definir a singula
ridade de um circulo de psiquiatras que acei· 
tam determinados postulados proprios a sua 
disciplina e, portanto, DaD sao assimilaveis as 
diversas corrcntes da antipsiquiatria22

• 

Esses pSiquiatras definem assim urn campo 
tee rica e pnltico que reeebe 0 nome de "psico
terapia institucional". Urn dos principios fun
damentais e considerar que s6 se pode cuidar 
dos loucos em uma instituiC;ao que refletiu 
sobre seu proprio modo de funcionamento. 0 
segundo principio e que nao se trata a psicose 
a partir de um suposto acesso direto a uma pa
tologia estritamente individual e desconectada 
do social. Tomar a patologia como individual 
reduz 0 tratamento a uma interac;ao simples 
entre dois indivfduos: 0 doente e seu medico. 
Para a pSicoterapia institucional, ao contrario, 
o tratamento passa pela invenC;ao de novos 
agenciamentos e de conexoes socials. As teses 
elaboradas no inicio dos anos 1960 sao 0 pro
longamento da concepc;ao sartriana do sujeito 
que deve se libertar da alienac;ao para fazer sur
gir sua propria liberdade, A ideia lan,ada pelo 
GTPSI e, portanto, fazer emergir um grupo·su· 
jeito e desconstruir os grupos assujeitados "que 
recebem sua lei de fora, diferentemente de ou
tros grupos, que pretendem se firmar a partir 
da adoC;ao de uma lei interna,,23. 

As primeiras intervenc;oes de Guattari no 
GTPSI - no qual e praticamente 0 unico nao 
psiquiatra - sao moderadas e mais consen
suais. Rapidamente, porem, ele assume um lu
gar importante, e suas intervenc;oes sao longas 
e fundamentadas, saindo das referencias pura
mente pSiquiattiitas para .. abrir a reflexao a ou-

tros campos e a sociedade em geral. No modo 
de funcionamento do grupo, "a cumplicidade 
Oury-Felix e evidente, e muitas vezes seu habi
to de discutir junto e de manejar os conceitos 
pega os outros participantes despreparados. As 
discussoes revelam inspirac;oes subitas de Oury 
e de Felix, estimulantes, e reac;oes um tanto 
quanta intensas, comicas, agressivas ou defen
sivas da parte de uns ou de outros"2<1. Esse duo 
estara no centro da vida do grupo, e, segundo 
seu bom habito, as duas partes repartem impli· 
citamente os papeis: Oury, como especialista 
reconhecido em psiquiatria, utiliza as interven
c;6es de Guattari para perturbar as sessoes, tini
-las das categorias ordinarias, e essas incursoes 
selvagens sao assim testadas junto a outros 
membros, antes que Oury recoloque as suges
toes lan,adas nos limites do passive!. 

Guattari encontra no GTPSI a ocasiao de 
um agenciamento de suas diversas filiac;oes 
poIfticas e psicanaJiticas: 'As reflexoes de Felix 
sao muito 'labordianas' em sua expressao, fa
cilidade na replica e na interpela,iio, referen· 
cias numerosas as experiencias da cliDica em 
materia de organizay8.o do trabalho, enerva
mento em relac;ao a prudencia ambiente, e em 
seu conteudo ainda muito marcado pOl' Lacan 
e pela lingufstica estrutura1"25. De fata, duran
te essa primeira metade dos anos de 1960, a 
trabalho teo rico do GTPSI e tambem muito 
influenciado pelo dima intelectual estrutura· 
Iista da epoca, que atribui it linguistica a papel 
de ciencia-piloto. As praticas promovidas fun
damentam·se em geral nas teses de Ferdinand 
Saussure, Roman Jakobson e Nicolai Troubet· 
zkoy, Assim, a vontade de chegar it distin,ao 
das pessoas em relac;ao a papeis instituidos e a 
func;oes nao e apenas de inspirac;ao sartriana, 
mas tambem estruturalista, e pretende dar um 
prolongamento psiquiatrico as analises fono
logicas da Ifngua, 

E 0 momento em que 0 psiquiatra Clau
de Poncin lan,a em La Borde a no,1\o de "si· 
tuemas", que aproxima as relac;oes intrains
titucionais e as relayoes entre fonemas. A 
interven,1\o do Oury no GTPSI, em junho de 
1960, demonstra que La Borde e estruturada 

como uma combinayao de fonemas, a ma
neira como Lacan afirma, na mesma epoca, 
que 0 inconsciente e estruturado como uma 
linguagem, Ele distingue, portanto, as diver· 
sas unidades significantes da clinica de La 
Borde e poe em eviciencia certas articulayoes, 
como aquela que liga 0 interior do castelo a 
unidade-lavanderia e a unidade-insulina, cujo 
estado de simbiose e tal que ha 0 risco da ar· 
madilha da separa,ao do conjunto da clinica 
- e portanto de isolamento: "Isso foi denomi
nado por urn jogo de paJaVIas de lingistica""2(,, 
"A gente dizia: Voce nao esta. na lavanderia, 
voce faz lingfstica e, no entanto, nao faz me
nos efetivamente lavanderia,m. Essa expressao 
estruturalista, no entanto, DaD implica uma 
adesao total ao paradigma entao hegem6nico 
no campo das clEmcias sociais23

• A pslcotera
pia institucional participa plenamente dessa 
efervescencia das cieDcias humanas, porem 
toma suas distancias desde 0 inicio da orien
ta,ao estrutural dominante, Ela nao pretende 
veicular a concepc;ao de uma estrutura que se 
desenvolveria independentemente do sujeito 
e seria sobrevalorizada em relac;ao a ele. 

Transversalidade 

o outro grande conceito labordiano, de· 
senvolvido particularmente par Felix Guattari 
em 1964 a partir de uma sugestao de Ginette 
Michaud, e 0 conceito de transversalidade. 
Guattari consagra a ele sua intervenc;ao diante 
do primeiro Congresso Internacional de Psico
drama realizado em Paris em 1964", A aborda· 
gem transversal tenta subverter as oposic;oes 
estruturais bimirias e contribui para manter 
sempre em funcionamento 0 dispositivo ma
quinico. Partindo de uma analogia entre 0 

modo de desvio de senlido que se opera nos 
psicoticos e os mecanismos de discordancia 
crescente que perpassam a sOciedade, ele sis
tematiza a oposic;ao entre os grupos-sujeitos e 

"'N. de T.: No origin.al, lingistique, de lingerie (Iavanderia) e 
linguistique Oingufstica). 

Gilles Deleule & Felix 

os grupos assujeitados para afirmar que essa 
dupla tenta,"o persegue todo grupo consti· 
tufdo. Guattari sLlgere substituir a noc;ao mui
to vaga de transfer€!llcia institucionai por urn 
"conceito novo: 0 de transversalidade no gru
po,,:{o. Esse conceito se opoe ao mesmo tempo 
ao eixo de verticalidade fundado em urn or
ganograma com estrutura piramidaJ e a uma 
concep,ao de horizontalidade que consiste 
em justapor setores diferentes sem que se es
tabele,a uma rela,ao entre eles: "Enquanto as 
pessoas permanecem imobilizadas em si mes
mas, nao veem nada alcm de si mesmas .. 31

• Urn 
certo nIvel de transversalidade permite dar 
infcio ao processo anaHtico de sarda de si e de 
deslocamento necessario no confronto com 0 

grupo: 'A transversalidade e 0 lugar do sujeito 
inconsciente do grupo, para alem das leis ob· 
jetivas em que se fundamenta. 0 suporte do 
desejo do grupo"", 

La Borde e tambem urn local altamente 
festivo, Urn tempo importante da vida labor· 
diana e dedicado it organiza,ao de festas, ceo 
rimonias, quermesses, que permitem sair do 
universo psiquialrico, abrindo-o amplamente 
ao entorno. No inicio dos perfodos de verao, 
as quermesses anuais rnontadas sob 0 patro
cioio da Federa,iio de Ajuda it Saude Mental 
- Cruz·Marinha - sao bastante difundidas 
e inclusive constituem as rcunioes mais im
portantes cIo cIepartamento, Configuram a 
ocasiao de representac;oes teatrais em que os 
doentes sao os atores. Em geral, ilustram urn 
tema: "1900", 'A Sologne", 'A Revolu,ao France· 
sa', "Western", "Cafes elan,antes", etc, 

o perfodo mais intense dessas animac;6es 
culturais situa·se sobretudo antes de 1968, A 
cHnica consegue envolver forte mente as co~ 
munidades vizlnhas e ate organiza urn "mes 
cultural", em que toda noite se inventa uma 
nova animac;ao em conjunto com a Casa de 
Cultura de Blois, A vida da cIfnica se can· 
centra na longa preparac;ao desses eventos. 
Confeccionam-se roupas, aprendem-se mu
sicas e diaJogos, percorre-se a departamento 
para vender os bilhetes da tombola em que a 
vencedor pode ganhar um carro. Ha inclusive 
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equipes que saem a noite para fixar cartazes 
informando sabre as a.tividades prevlstas. A 
quermesse sabre "A HevolU(~~ao Francesa" dei~ 
xou lembranyas multo fortes, com todos as 
internos fantasiados de sans cLllottes cantando 
La Carmagnole. Jean Renoir ate apresenta ali 
seu filme La Marseillaise. Nesse anO, quase 5 
mil pessoas convergem para La Borde. Na pre
feitura de Blois ate mesmo ressoava a ameaya: 
"Taus les bourgeois, on les pendra'''''. Quando da 
quermesse sabre 0 tema da Sologne, as organi
zadores mandaram buscar rabiolots (ca<;ado
res no dialeto da Sologne), contadores de his
t6ria, muskos com instrumentos antigos. Sob 
urn eapitel de 3 millugares, Johnny Hallyday, 
o "idolo dos jovens", entoa "Cabelos longos, 
ideias curtas", No inverno, a clinica nao para, 
e organiza cerirnonias para as quais convida as 
vezes estrelas de primeiro plano, como Jacques 
BreI, que esteve 1a duas vezes. 

La Borde e tambem 0 local de nascimento 
de urn circo, grac;as ao encontro de Guattari 
com Jean-Baptlste Thierrce, militante maoista 
que se apresenta sempre no caban§ Licluse em 
Paris, no comec;o do Boulevard Saint-Michel, 
com urn numero de magia. Franyois Pain, 
amigo cle Gatt,ari, assiste ao espetaculo e, en
tusiasmacio, sugere que faya seu numero em 
La Borde. La conhece Guattari, que Ihe pro
poe trabalhar com ele, Thierree vai entao a 
La Borde toda semana para passar dois dias 
com os internos e montar espetaculos. Assim 
como os outros, integra-se na vida cotidiana 
da clinica com responsabUidades diversas. Em 
mau estado psicol6gico, Thierree e imediata
mente curado pOl' Guattari: "Melhorei desde 
que conheci Felix. Ele teve indiretamente uma 
grande influencia sobre minhas atividades par 
pensar que tuclo 0 que se deseja e posslve1"33, 

Na epoca, Thierree acalenta a sonho de 
montar urn circo de tipo novo, Encorajado 
pelo novo amigo, encontra coragem para pro
curar personalidades que nao conhece. E as
sim que, certo db, seus olhos se detem diante 

~'N, de T: Verso d~~.La Carmagnole; "Todos os burgueses. 
vamos enforca-loi: 

da fotografia num jomal de uma das filhas de 
Charles Chaplin, Victoria. Ajem de sua beleza, 
Jean-Baptiste descobre que ela gosta muito de 
circa. Thierree escreve para eIa: "Eu nao tinha 
o endere<;o del a na Sui<;a. Simplesmente pus 
no envelope: Victoria Chaplin. A carta chegou e 
urn mes depois eia estava junto de mim"34. A se
quencia e urn verdadeiro conto de fadas, e se re
aliza uma grande cerimonia de casamento em 
La Borde, em 15 de maio de 1971. A companhei
ra de Guattari entao, Arlette Donati, e madri
nha de Victoria e Michel Rocard de Jean-Baptis
te Thierroe, militante do PSU. Esse casamento 
deixa Charles Chaplin desesperado, po is acaba 
de escrever urn filme, The Freak, no qual ela de~ . 
veria fazer 0 papel de uma mulher-passaro. 

o casal Thierree~Chaplin cria uma anima
yaO particularmente intensa em La Borde com 
suas tendas, seus cavalos, suas feras, serpentes 
e animals de todo tipo, e os internos sao convi
dados a participar dos espetaculos: "Tivemos 
alguns exitos. Penso principalmente no caso 
de Claude Parci, urn catatonico. Tive a ideia 
de fantashi-Io da cabec;a aos pes, e nessa situa
,iiO ele fazia tudo 0 que eu lhe solicitava. Eu 
lhe perguntava sempre: 'Por que voce se mexe 
quando esta fantasiado?' Ele DaG respondia 
jamais, ate que urn dia me disse: 'Porque isso 
nao e serio",:l5. No verao de 1971, 0 circa Bon
jour de Thierree e de Victoria Chaplin ainda 
DaO havia sido criado oficialmente, mas eles 
foram convidados por Jean Villar a apresentar 
seu espetaculo no quadro do Festival de Avig~ 
non. Ao retornal' a La Borde, Thierree sonha 
com Guattari montando uma exposi9ao hu
mana em que apresenta casos sociais de todas 
as espccies ao inves de animalS, 

A familia Guattari e sua ruptura 

A eompanheira de Guattari em 1955, Mi
cheline Kao, deixa a casa dos paiS urn pouco 
vacilante e arrependida, Mesmo assim, eia ten
ta a experiencia e trabalha em La Borde como 
secretaria medica. 0 casal vive em urn quarti
nho embaixo da eozinha do castelo. Ajem de 
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sua atividade oficial, Micheline Kao de dedica 
a todas as atividades labordianas, Ela euida 
principalmente de uma ofieina de estenoda
tilografia que fundona bern; de tempos em 
tempos, incumbe-se das prescriyoes de insuli
na e faz algumas vigflias noturnas. Alell dissa, 
continua a datilografar os artigos de Felix. E 
nessa cpoea que Guattari se apega bastante a 
urn interno de La Borde totalmente reeolhido 
em si mesma, autista, e consegue que faya pro
gressos por fOf(~:a de redobrar as tentativas e os 
angulos de abordagem. Comunica-se com ele, 
faz com que fale e acaba conseguindo cura-Io 
depois de tef dedicado quase que exclusiva~ 
mente a de sua atenc;ao terapeutica. 

A promiscuidade da vida comunitaria de 
La Borde fragiliza 0 casal'''. Depais de urn ana, 
em 1956, eles se separam, e Micheline Kao dei
xa La Borde. E 0 Dm de uma longa liga<;ao. Ape
sar de tudo, Micheline e Felix preservam seus 
vinculos de amizade. Inclusive, alguns meses 
mais tarde, alimentam 0 projeto efemero de 
voltar a viver juntos, Felix procur'a urn aparta
mento ern Paris e sugere a Micheline que res
tabelec;am sua vida comum. No ano seguinte, 
em 1957, Micheline Kao conheee a irmao de 
Nicole Guillet, Pierre, com quem se casa. Quan
to a Felix, ele tern dificuldade de superar essa 
ruptura, a ponto de pensar e de escrever que 
sua companheira Micheline nao queria conti
nuar em La Borde e the teria dado urn ultimato: 
au eu ou La Borde, provocanclo assim a ruptu
m. Quando Micheline Kao anuncia a Felix seu 
futuro casamento, a tristeza se transforma em 
raiva: "Se voce quer se casar, sera comigo e com 
mais ninl,'llem", disse-Ihe ele37

• Apegada a Felix, 
hesitante, ela pede urn tempo para pensar. 

Nesse rneio-tempo, Felix tern urn encontro 
decisivo com aquela que se tornani sua esposa 
e com quem teni tres filhos. Nicole Perdreau, 
jovem e bonita, acaba de chegar a La Borde 
como monitora. Quando a conhece, Felix esta 
completamente perdido e deprimido: "Essa 
mOya era encantadora, era 0 que minha avo 
chamava de uma pequena Tanagra, uma jo
vern morena, urn corpo bonito, fina, radiante, 
e a primeira vez que a vi com Felix ainda nao 

era sua mulher. Ele estava sentado urn pouco 
distraido com essa jovem encantadora corn a 
cabeya apoiada nos seus joelhos. Disse a mim 
me sma: esse pequeno quatro-olhos, ele nao 
esta aborrecido rnesrno assim":lB. 

A familia de Nicole, de origem camp one
sa, vive em Tour-en-Sologne, Sua mae e arru
madeira e tem uma forte queda pelo alcool, e 
seu pai, antigo mecanico e piloto de testes de 
avioes, foi v(tima de urn acidente que afundou 
sua caixa toracica, Em 1955, ele aeaba de fale
eel' em decorrencla desse acldente. Solicita-se 
a Felix que cuide de Nicole, uma incumbencia 
que sera total e se transformara em casamento. 
Dessa uniao nascem sucessivamente Bruno, no 
dia 12 de dezembro de 1958, Stephen, em 1961, 
e finalmente Emmanuelle, em .1964: "Nicole era 
muito fnigH. Era adoravel, mas urn passarinho. 
Ele a ajudou, a estruturou e the deu prazer ea
sando-se com ela,,39. A partir da integrayao de 
Nicole Perdreau a La Borde, quase toda a fami
lia Perdreau desembarca na c1inica'lO, 

Nicole Perdreau instala-se com Felix em 
uma pequena acomodayao de tres peyas, e c 
muito exigente com a limpeza do lugar: "Havia 
uma unica porta, e atras da porta as pan tufas 
que a gente tinha de ealyar se nao quisesse ou
vir os berros de sua mulher"'IJ. Assim, quando 
queriam vel' Felix, seus amigos passavam pela 
janela para evitar a eerimonia das pan tufas e 0 

encontravam na peya minuseula que 1he ser
via de escdt6rio. 

Felix nao e urn pai muito presente, na me
dida em que divide seu tempo entre La Borde 
e Paris, onde alugara urn apartamento muito 
bonito e espayoso na Rue de Conde. Seu mho 
Bruno Iembra que, aos 5 anos, ia com mae a 
esta,ao de Blois todas as quintas-feiras bus
car 0 paj, que na segunda-feira partia nova~ 
mente para Paris. Guatta!'i tenta compensar 
suas ausencias com uma grande atenyao aos 
mhos. Trazia para eles de Paris todo tipo de 
jogos educativos, Sobretudo, Felix ensina des
de muito cedo ao filho mais velho a leitura e 
o ealculo mental; ''Aos 4 anos e meio, eu sabia 
leI' e escrever, e aos 6 anos, conhecia tadas as 
tabuadas de multiplica<;ao"42. Muito autorita-
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rio, Felix exige do filho Bruno, que tern apenas 
6 aoos, que mantenha urn diario, 0 que causa 
ao Who urn profunda embarayo - mas ele tern 
de aceitar, pois 0 pai 0 tranea em urn escritorio 
com urn caderno a ser preenchido e urn lapis. 

Contudo, absorvido por suas diversas ati
vidades, Felix logo nao ted. mais 0 tempo ne
cessaria para dedi car aos mhos e se apoia em 
sua esposa. Ap6s a ruptura do casal, delega sua 
responsabilidade ao mho mais velho, Bruno: 
"Eu nao leoha tempo, voce cuida de tudO"4:~. 
Nos momentos em que 0 pai esta presente 
em La ,Borde, as crianyas vivem em honirlos 
defasados. 0 pai trabalha ate tarde e se dei
ta tarde, portanto as crianyas DUllea jantam 
com os pais. Vista que Felix nao e multo dado 
as ferias, quando a esposa e os filhos viajam, 
em geral para Sables-d'OIonne par urn mes, 
eic as acompanha apenas por uma semana. 
Bruno nao sofreu muito com essa ausencia, 
pois, como mho mais velho, sentia com forte 
intensidade a presen,a do pai, ainda que tao 
fugaz.. 0 mesmo nao ocorreu com Stephen e 
Emmanuelle, atingidas ern eheio pela ruptura 
entre os pais. 

Em 1967, uma javem en/ermeira de uma 
clinica psiquiatriea de Marseille, Arlette Dona
ti, vai estagiar em La Borde, pOI' dez dias. Felix 
se apaixona a primeira vista: "Em 1967, uma 
maya de extrema beleza vern para La Borde. 
Chama-se Arlette. Trava-se uma relayao mui
to mais seria desta vez, porque Arlette e uma 
personalidade extremamente rica"'14. Bastan
te perdida, nao compreendendo muito bern 
onde mete os pes, eia e duramente criticada 
par Jean Oury: "Havia duchas comuns e lava
bos comuns, de modo que todos iam laval' as 
maDS e encontravam seu analista escovando 
as dentes .. : Eu tinha feito duas ou tres refle
xoes para Oury, que me empurrou urn monte 
de livros, mas literalmente dizendo: 'Va ler, 
voce nao passa de uma idiota. Voce nao enten
de nada!"'''. Contudo, Arlette Donati e apoiada 
pOI' Guattari, que, num primeiro mom en to, 
nEW lhe desperta muito interesse. Quando re
torna para Marseille, Felix nao para de Ihe pe
dir que valte'para So)ogne. 

Sua ligayiio com Arlette poueo a poueo 
leva FEdix a romper com sua esposa Nicole. 
Quando Arlette retorna, eles so se veem em 
La Borde na ausencia de Nicole ou em hoteis 
das proximidades. Contudo. logo saem dessa 
situayao proviso ria. Cansada de "nomadizar" 
em toda a Sologne de hotel em hotel, Arlette 
Donati vai a agencia de turismo de Blois para 
conseguir uma casa. Procurando urn local de 
veraneio, eia encontra um castelo magnifico e 
muito amplo que Felix pode alugar em parte 
e onde 0 casal vivera pOl' sete anos, nao longe 
de La Borde, em Dhuizon. Felix abandana sua 
esposa e a terreo de urn galpao de La Borde. 
Quanto a Arlette, sua situa,"a de amante afi
cial de Felix the permite integrar-se nas ativi
dades cla clinica. Em Dhuizon, Felix mora em 
urn espa,a amplo que Arlette organiza man
dando derrubar as paredes e concebendo urn 
escritorio e quartos modernos e iluminados. 
Dhuizan logo servira de acolhida para a "ban
da" de Felix: seus amigos do CERFl se hospe
dam regularmente ali em uma casinha situa
da proxima ao castelo. Felix mant<~m assim 0 

projeto de construir urn casal, mas desta vez 
com Arlette: "Ingenuamente, eu pensava tel' 
rompido para sempre com esse tipo de conju
galidade l Porem, Ia estava eu de novo, e desta 
vez ainda por conveniencia propria,,'16. 

Essa ruptura radical tern efeitos des as
trosas para a esposa e para as filhos de Felix. 
Nicole Perdreau tern de se mudar, deixar a 
acornodac;ao em La Borde, mas continua tra
balhando na clinica. Ela se instala com os tres 
mhos e toda a familia no conjunto habitacional 
de Blois; "Para nos, 0 mundo inteiro vern abaixo 
com a separayao dos pais.:E uma catastrofe ter
rivel. Ficamos todos doentes. Stephen r6i ate as 
unhas dos pes. Emmanuelle esta cheia de fun
gos na cabeya. Para nos, e urn horror comple
to',4? Isso e agravado pelo fato de a vida em La 
Borde ser mais idilica. Os Whos de Guattari e as 
dos outros psiquiatras, como as filhos de Oury, 
tinham uma vida comunitaria. Podiam particl
par das inumeras oficinas da clinica e assim se 
dedicar a atividades tao diversas quanto a mar
cenaria, a ceramica, 0 desenho, sem contar a 

reiac;ao privilegiada com a natureza e a alegria 
de construir ninhos para as passaros. Subita
mente, as crian9as se veem divididas entre a 
conjunto habitacional com sua mae e 0 fim de 
semana em Dhuizon, onde se misturam a uma 
massa de amigos que cercam seu pai e formam 
uma barreira. Quanto ao pai, ainda nao e [aei! 
para ele viver cssa situayao: 'A.s crianyas foram 
embora. Impressao de falta. Foi a primeira vez 
desde a separayao que pude cui dar deles par 
urn mes inteiro. Entre os tres, eles formam uma 
personalidade coletiva"48. 

AS'difieuldades proprias ao desmorona
menta do drculo familiar acrescenta-se a con
dena,aa inapelavel das pais de Felix em rela-
9ao aos seus mhos. 0 divorcio ainda nao e tao 
comum nesses anos de 1960, e eles reprovam 
com rigor a ruptura que ele provocou. Soma-se 
a reprovac;:ao moral dos pais e dos irmaos 0 

fato de que Arlette Donati e muito mal aceita 
na familia Guattari. Ela subverte as babitos de 
Felix. Ele que nunca dera atenyao it maneira de 
se vestir, que usava urn pulover em qualquer 
estayao, e induzido a se tornar mais elegante, 
e Arlette se aplica em vesti-Io diferente: "Quan
do a conhect pare cia urn velho, it parte seus 
alhos. Estava vestido como urn velho, cabelo 
cortado muito rente, com oculos grossos que 
deviam pesar uma tonelada diante de seus 
olhos"". Arlette acha que Felix sofre de nu
merosas inibiyoes sob sua aparente facilidade 
com as outros: ":£ que ele se sentia pouco a 
vontade, como se nenhum prazer da vida pu
desse ou a tivesse tocado,,50. Ela se surpreende, 
ela que adora 0 sol, ao ollvi-Io dizer que 0 sol 
provoca bolhas, e nao compreende como qual
quer atividade esportiva e corporal pode ser 
totalmente estranha a Felix: "Ele nunca tinha 
tornado urn banho de mar. Ele nile sabia sair 
para viajar, nao sabia como devia comer, em 
que capo tinha de beber,,5l. 

Paralelamente it sua vida com Arlette, Felix 
se envolve em relayoes cada vez mais nume
rosas com as mulheres. p, encorajado pOl' seu 
"tenente" em La Borde, seu amigo psiquiatra 
Jean-Claude Polack, cuja fama de mulheren
go ja e eonhecida. Polack inclusive achava seu 
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amigo Felix urn pouco timido nesse campo. 
Mas, em contato com ele, torna-se urn corte
jador impenitente. E preciso dizer que a epoca, 
em torno das anos de 1967 e 1968, tambem fa
vorece 0 questionamento de todas as formas 
de familiarismo e caloca ao Iado do futuro re
voluciomirio urn outro modo de relayoes en
tre os sexos, mais !ivres, desembarayadas dos 
constrangimentos morais e dirigidas apenas 
ao deseja. 0 momenta se presta, portanta, a 
uma libertinagem generalizada, e a certWeado 
de born revolucionario costuma ser avaliado 
pela capacidade de romper. Nesse campo. Fe
lix Guattari dificilmente encontrara urn con~ 
corrente perigoso. 

Nesse clima em que se prega a uniao livre 
contra a casamento, 0 interc€imbio sexual ge
neralizado, a libera9ao das mulheres, chega-se 
inclusive a perseguir toda forma de casais mui
to estaveis. Oury Janya urn olhar critico sobre 
essa pratica de "kamikazes eroticos,,52: "Esses 
kamikazes vinham de Dhuizon. La era seu 
posta de comando, e quando urn casal se man
tinha depois de oito dias, enviava-se um kami
kaze para desmancha-Io, porque 0 arnor era 
capitalista. 0 poder erotica tambem causou 
estragos, e, quando se apJica aos esquizofre
nicos, isso se torna crime,,53. Por iniciativa de 
Guattari, formou~se urn grupo para perseguir 
casais que representavam a "terrivel conjuga
lidade"". Contudo, a psiquiatra Danielle Siva
don, ao chegar a La Borde em 1972, eonsegue 
formar urn casal com Jean-Claude Polack, 0 

que nao deixa de ser uma proeza: "Por pouco 
nossa vida foi salva. Tivemos urn mho, mas 
eramos mal vistos"5S. 

Essa explosao da sexualidade nem sempre 
e do agrado de Arlette Donati, que constata 
com despeita que a casal que forma com Guat
tari fica a sos apenas na quinta-feira a noite em 
Dhuizon. Felix usa sua rede de amizade para 
se proteger, e seu grande amigo Fran90is Pain 
e encarregado de se ocupar de Arlette duran
te sua ausencia. No plano sentimental, assim 
como no plano politiCO, Guattari revela uma 
capacidade de romper fora do comum, que 
po de estar relacionada com sua angtistia de 
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morte, sua rejei,ao quase f6bica de tudo 0 que 
pudesse estar ligado a compulsao de repetiyao, 
remetendo pOl' iSBO mesma a finitude, a mor
teo Para conjurar esse temor, precisava sempre 
apostar na novidade, Len tar novas experien
cias, sal tar para outra coisa OU outra pesaoa. 

A vida do casal Arlette-Felix estit cada vez 
mais dividida entre a Rue de Conde em Paris 
de segunda-feira a quinta-feira it tarde e Dhui
zon 0 resta do tempo. Em Paris, assim como 
em Dhuizon, 0 desfile de amigos e permanen
te, podendo chegar ate 50 pessoas nos fins de 
semana de tempo born: "Felix habitava Dhui
zon em uma estrutura que lembrava muito a 
corte de Luis XIV Elc tinha a primeira favorita, 
a segunda, a terceira, e havia acertos de COD

tas impiedosos,,56. Segundo Oury, Dhuizon era 
o "jardim de Adonis", 0 casal atravessa serios 
perfodos de crise: "Arlette se apaixona por urn 
sujeito de Aix-en-Provence que eu tinha co
nhecido muito tempo antes em A Via Comu
nista.. De imediato, eles fazem projetos de ca
samento ... Tenho muita difieuldade de aceitar 
essa historia!,,57 

Felix estimula Arlette a continuar seus es
tudos, a se inscrever em pSicologia em Paris 
- ela se torna psicoterapeuta. 0 casal mio con
segue res1stir muito a proliferayao de relayoes 
e ao ambiente de libera,ao sexual que preside 
La Borde. Quanto a Arlette, e cada vez mals di
Hcil para eia tolerar a invasao constante. EIe se 
instala bern proximo de sua casa em Dhuizon, 
a uma centena de metros dali, em urn grande 
pavilhao, com amigos. Alem disso, continua vi
venda na Rue de Conde em Paris, para onde so 
vai agora temporariamente. A ruptura e brutal 
e diflcil: "Deparei-me algumas vezes com essa 
experiemcia de desordem em estado bruto, na 
separa,ao de Arlette"". 

De maneira geral, a chegada da segunda 
"invasao barbara" a La Borde com as estudan
tes contestadores da UNEF, em meados dos 
anos 1960, favorece a acelerayao das trocas 
nos casais e sua fragiliza,ao. Michel Rostain, 
que se instala em La Borde em 1965, vai mo
rar com Felix,em Dhuizon a partir de 1969. 
Ele coabita ehtao com Arlette Donati, com a 

qual estabelece uma relayao e, no momento 
da ruptura desta com Felix, vai com eIa para 
a pavilhao em frente. Michel Rostain vivia ate 
1969 com uma ex-aluna do colegiaI. chamada 
Catherine, que por sua vez se apaixona par urn 
dos grandes companheiros de Felix no CERF1, 
Lion Murard. Entretanto, Felix tambem man
tern uma relayao com essa mesma Catherine, 
enquanto Iv1ichel Rostain se torna amante de 
Arlette Donati. 

Guattari fez do combate contra 0 fami
liarismo urn tema militante. Contudo, esta 
longe de ser indiferente aos proprios pais, 
particularmente a mae, personagem nodal 
na construyao de sua personalidade. Os pais' 
se reaproximaram dele geograficamente em 
1967. A mae de FClix, com problemas of tal
moI6gicos recorrentes, consulta regularmen
te os medicos de La Borde e simpatiza com 
Oury, que euida dela como da propria mae. E 
durante essas visitas que 0 pai de Felix e seu 
irmao Jean procuram uma casa de ferias em 
Loir-et-Cher. Chegam a Montoire - sinistra
mente conhecido pelo famoso aperto de mao 
entre Petain e Hitler e se dirigem it casa do 
primeiro notario. Ficam encantados com uma 
magnifka casa de pedra em meio a urn vas
to parque dominado por urn grande cedro Ii 
beira do Lair, onde se po de passear de canoa. 
Essa casa, onde as pais de Felix permanecerao 
por treze anos, fica bem pr6xima a La Borde 
e se torna urn lugar privilegiado para receber 
suas crianc;as e seus amigos, entre os quais 
Jean Oury. Os pals tentam inclusive transferir 
a fabrica Monbana para Montoire. Alugam du
rante seis meses a parte desativada da estayao 
da cidade, onde hit agora apenas urn trem por 
dia, mas 0 projeto nao da eerto. 

Essa aproximayao espacial com 0 mundo 
de Felix atesta a grande afei,iio que ele tern 
por sua mae. E claro que, publicamente, ele 
diz que a famflia nao tern sentido e zomba de 
Arlette, que convida seus pais para Dhuizon. 
No entanto, de maneira signitlcativa, quando 
sua mae morre em La Borde, em 1969, "ele nao 
parava de dizer que estava orfao: 'Estou orEaa', 
ficava repetindo',59. 

A prova por lacan 

A vida de La Borde e ritmada tam bern pe
los seminarios de Jacques Lacan. Como escreve 
com humor Jean Oury, a quarta~feira e urn dia 
mais morto em La Borde que 0 domingo. Qual a 
razao disso? Nada a ver com 0 dia de folgaesco
lar, nao, e par culpa de Lacan. Nesse dia e 0 se
minario do Mestre: "Isso produzia em La Borde 
uma hemorragia de pessoal, de dinheiro. Com 
Felix, a invasao, com Lacan, a hemorragia ... ,,60. 

Vimos que 0 primeiro contato entre Oury e Tos
queUes ocorreu em torno de urn texto de Lacan. 
o choque foi tamanho que Oury abandonou 
suas veleidades de fazer biologia e decidiu se 
orientar para a psiquiatria, e pouco depois ja 
estava em Saint-Alban: "Tosquelles mandava 
distribuir urn texto aos internos: fazia-os ler a 
tese de Lacan e depois de urn mes Ihes pergun
tava 0 que achavam dele,,6!. Na epoca, Oury de
vora todos os escritos de Lacan e resolve assis~ 
tir regularmente seu semimirio e fazer dele seu 
analista, 0 que nao e possivel realizar de ime
diato - a Lozere e muito longe de Paris. Quando 
se instala em La Borde, seu sonho pode enfim 
se realizar. 0 honirio da clinica torna-se entao 
tributario do famoso seminario parisiense de 
quarta-feira em Saint-Anne e depois em Vim, 
que Oury e toda a equipe de dire,ao da clfnica 
nao perdem por nada. Oury faz rigorosamente 
anotayoes muito precisas, que serao objetos de 
trabalho para as reunices do GTPSI. 

Oury torna-se urn parceiro interessante 
para Lacan, par estar ligado a uma cHnica psi~ 
quiatrica de renome, vanguardista, que pode 
ser uma fonte de inspirayao e de prolongamen
to cHnico da abordagem lacaniana da psicose. 
De fato, toda a equipe clfnica de La Borde pas
sa pelo diva de Lacan: "Toda vez que chegava 
alguem em La Borde, a primeira coisa que Ihe 
diziam e que deveria fazer uma analise e, na~ 
turalmente, com Lacan. Chegou-se a obrigar 
pessoas a abandonar seu analista e se trans
ferir para Lacan'''. Toda a abordagem da psi
cose por Oury e marcada pelos ensinamentos 
de Lacan, ainda que ele nao se coloque como 
clisclpulo, mas sim como alterego que costuma 
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discutir diretamente com ele quando 0 leva de 
carro de sua casa de campo de Guitrancourt 
para Paris: "Tenho por essa pessoa urn respeito 
absoluto, Nao mudei de opiniao. Para mim, e 
o coeficiente de estabilidade que e absolute',63. 

Visto que numerosos monitores de La 
Borde eram compelidos a fazer analise com 
Lacan se quisessem continuar na clinica, toda 
semana safa urn vagiio da SNCP quase lotado 
da clinica para 0 diva de Lacan. Guattari ain~ 
da acreditava que foi a analise com Lacan que 
lhe permitiu expressar sua experiencia subje~ 
tiva. Contudo, a durayao da analise e das malS 
variadas, as vezes meia hora, mas geralmente 
tres ou quatro minutos fracionados em duas 
ou tres sess6es no mesmo dia, entrecortados 
de momentos interminaveis na sala de espera. 
As vezes, mediante pagamento, ele prolonga a 
sessao no carro, enquanto Guattari 0 leva para 
casa, na Rue de Lille, apcs 0 seminario: "Isso 
faz parte da analise"", dira Laean. 

Guattari participa da cria,iio da Escola 
Freudiana de Paris em 1964; associ ado it sua 
arraneada, e ele que sugere a publica,ao de 
uma "Carta" para tirar a Escola de sua tend€m~ 
cia ao confinamento sectario. Guattari, consi
derado por Lacan como urn jovem e brilhante 
intelectual, espera se tornar urn interlocutor 
privilegiado do guru da cena parisiense, mas 
constata desolado a ascensao de toda a cor
rente maofsta em torno de Jacques-Alain Mil
ler. A concorrencia e acirrada. 

Em 1969, antes do rompimento definitiv~, 
Lacan the prega mals uma peya, como e seu 
costume. Guattari escreveu urn texto impor
tante para ele, que tern urn papel estrategico de 
resposta ao paradigma dominante do estrutura
lismo, "Maquina e estrutura",-que serviu inicial
mente de exposi,iio destinada Ii Escola Freudia
na de Paris. Nesse texto fundamental, Guattari 
retoma categorias de amilise da obra de Gilles 
Deleuze, Diferen9a e Repeti9iio, lan,ada em 1968, 
que se tornara 0 suporte essencial de suas pri
meiras discuss6es e de sua futura colaborayao. 

~'N, de T: Societe Nationale des Chemins de fer Fran9ais, 
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Roland Barthes aprecia bastante esse texto de 
Guattari e pede para publica-lo em Communi
cations. Guattari [ala sabre issa com Lacan no 
diva, e 0 mestre fica indignado: Como! Por que 
naD sua propria revista, Scilicet? Lacan obriga 0 
analisando a escolher sua editora, Guattari tern 
de se dobrar a exigencia e procura Barthes para 
Ihe pedir que desista da publica,ao. Longe ~e 
cumprir sua promessa, Lacan procrastma e nao 
publica 0 texto, que acabara senda aceito na re
vista de Jean-Pierre Faye, Change, em 1972. 

As linhas de errancia 

Uma noite de 1965, um caminhao para 
diante do castelo de La Borde. Vem de Ceven
nes com a pequeno banda de Fernand Deligny, 
sua companheira, a psicanalistajosee Manen
ti, ex-mulher de Michel Durafour, com quem 
viveu doze anos, Yves, 0 menina austista do fil
me Ie Moindre Geste"5, Guy, um grande enfer
metro, e Marie-Rose. Nao tendo mais dinheiro 
nem onde se fIxar, Fernand Deligny procura re
fUgio em La Borde para continuar cuidand~ de 
seus autistas. Oury os acolhe, aprova sua ms
talayao, mas esclarece que e preeiso que Guat
tad concorde. A pequena equipe espera entao 
o dia inteiro pela chegada de Felix: "Ele parou e 
olhou para mim: 'Voce que 8JOSee Manenti'!
Sim - Vamos conversar: Surpreendeu-me logo 
de inicio sua vivaeidade, sua inteligE!TIcia bri
Ihante, de tom muito seco, e pOl' tras de uma 
incrivel gentileza, bern dissimulada, sua fragi
lidade, sua senslbilidade. Era como uma for
ma de superposiyao,,66. Em seguida, destina-se 
uma oficina de desenho a Deligny, e toda sua 
equipe se instala em La Borde, onde se ocupa 
assim de psicoticos e sobretudo de autlstas. Ao 
chegar, Deligny ja carrega toda uma historia 
de pratica terapeutica. Ele se inscreve em uma 
perspectiva diferente daquela de Oury-Guatta
ri, mas igualmente inovadora. Sua vinda para 
La Borde nao e mero acaso, pois seu itinenirio 
seguiu uma pista bastante similar, a do S~bll~
bio, dos AJ e d~ contesta,ao dos poderes mstl-
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No pas-guerra, Oeligny constituiu a "Grande 
Cordee", que foi a primeira experienda de cura 
ambulatorial, evitando assim a internayao psi
quiatrica de jovens com transtorno de carater. A 
iniciativa surgiu de seu encontro com Huguette 
Dumoulin, antiga responsavel nacional pelas Ju
ventudes Comunistas e militante ativa na rede 
de AJ: "OS locais da Grande Cordee - que tinha 
comeyado em urn teatro, em Montmartre pa
redam saguao de estayao de trem, com viajan
tes bizarros, que passavam da manha ate a noi
te, varias vezes por dia, nervosos, barulhentos, 
em uma demanda incessante,,6S. Foi nesse meio 
comunitario de ajistas da regiao parisiense, que 
transformavam seus estiigios de ferias em fa-' 
lansterios onde tudo era coletivizado, que Fer
nand Deligny recrutou seus educadores e ani
madores. Do mesmo modo que para La Borde, 
o trabalho terapeutico pelas "curas livres" nao 
deixava de ter uma intenyao politica na contes
ta,ao dos poderes existentes. Comunista, Delig
ny recusava qualquer forma de proselitismo. Te
rapeuta, nao queria entrar na malha burocnitica 
da incumbencia pelos organismos de Segurida
de Social. Pedagogo, era muito eritico em b.ce 
dos profissionais da educayao. 

Deligny inventou toda uma linguagem poe
tica para dar uma expressao grMlca ao compor
tamento de seus jovens autistas, A crianya que 
gira liz uma "aureola'; aquela que se balan,a faz 
uma "nuvem de balan,o'. Apas uma passagem 
pelo Vercors, em 1954, Deligny com seu grupo 
parte sucessivamente para Haute-Loire de 1955 
a 1956, depois para Allier de 1956 a 1959. Nesta 
data ele se muda para Cevennes, onde fica ate 
1965. Huguette Dumoulin, com a qual ele tem 
duas filhas, e Josee Manenti 0 acompanham a 
partir de Paris. E nesse universe pedregoso, em 
plena desamparo, que ele se instala com Josee 
Manenti. Levou para la uma crianya autlsta 
profunda, Yves, que acompanhava desde 1956. 
Deligny era deliberadamente um genial nao 
conformista, distante de qualquer instituiyao. 
Contudo, a negac;ao da institui,ao e de suas leis 
proprias tem um pre,o, e Deligny pagou it vista. 
Isso levou ao rapido deflnhamento daquilo que 
a "Grande Cordee" poderia ter criado. 

Em .1965, e arruinada, sem nenhum recur~ 
so, que a pequena tropa decola do campo de 
CevEmnes para seguir em direyao de La Borde. 
Bem acolhido, Deligny trabalha pOl' um born 
tempo no Lair-et-Cher: "Ele passava 0 dia todo 
em sua ofieina. Era muito born para os doen
tes,,"9. Apesar de sua cumplieidade amigavel, 
Josee Manenti tem urn atrito com Guattari a 
prop6sito do acompanhamento de urn doente, 
e nao havera mais acordo possivel: "Ele [Felix] 
me deu urn ultimato: 'Ou voce faz a que digo 
ou vai embora', e eu respondi: 'E muito sim
ples, eu VOll embora'. Eu tinha relayoes muito 
engrayadas com e1e,,70. Assim, losee Manenti 
deixa La Borde e vai para Paris, on de preten
de se tornar pSicanalista. Quanto a Deligny, ele 
continuanl trabalhando dois an os em La Bor
de na "estufa" onde instala seu atelie: "ele tinha 
horror de grupos, uma verdadeira fobia. Fica
va no seu canto la em baixo,,7l. Oury tern urn 
enorme aprec;o por ele e considera que seus 
escritos possuem grande valor poetico: "£le 
tem expressoes magnfficas como 'a setima face 
do dado ou ainda '0 que seria dos dedos sem a 
palma?",n. Em Saint-Alban, seus escritos cons
titufram as primeiras publicayoes da clinica. 

Apos esses dois anos de trabalho em La 
Borde, Deligny teve oportunidade de retornar 
ao Gard, onde Guattari adquiriu em 1967 uma 
grande edificay<1O de muros espessos ao pe 
das CevEmnes, em Gourgas, na comuna de Mo
noblet. Essa casa serve inicialmente de 1ugar 
de descanso para os internos de La Borde. No 
pos-1968, Gourgas torna-se urn dos centros de 
confluencia do movimento contestatorio. Lo
cal privilegiado de encontros e de estagios, que 
acolhe pesquisadores do CERFI, servira de re
tiro para as militantes perseguidos pela justi,a 
apos 0 Movimento de Maio - foi alugado par urn 
tempo para Jean-Luc Godard. Guattari propoe 
a Deligny instalar sua tropa em Gourgas. Para 
administrar 0 local, Felix designa a antigo res
ponsavel pelas Juventudes Comunistas de Blois, 
Louis Ohrant, mlgo Mimir. Personagem da mes
ma estirpe que Raymond Petit da Hispano, esse 
openirio de origem e urn militante impar, que 
fieou preso dois anos per deseryao durante a 
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guerra da Argelia. Felix simpatizou com ele em 
LaBorde. 

Louis Ohrant instala-se com a mulher e os 
tres mhos em Gomgas, on de cuida da manu
tenyao, cultiva a terra e cria carneiros. Guatta
ri envia tam bern seu amigo cineasta Franyois 
Pain para ajudar Deligny a montar as quiliime
tros de filme rodado desde a Grande Cordee. 
Entretanto, Franyois Pain desiste muito nipido: 
"Deligny queria que eu ficasse com ele, mas era 
uma vida momistica que nao me convinha"n. 
Em Gourgas, Deligny se ve em um lugar de in
teratividade, aberto aos quatro ventos, e isso 0 

incomoda: "Vou fazer 64 anos - e preciso dei
xar a cada tentativa urn espayo proprio, pOis e 
urn verdadeiro caos vel' essas pessoas tao dis
pares convidadas a se juntar em urn mesmo 
canto, ao passo que se a distaneia fosse respei
tada elas se entenderiam bem,,7'!. A abertura de 
Gourgas a toda a extrema esquerda dO. lugar as
sim a algumas situayoes ubuescas*, por exem
pIo, quando a organizac;ao trotskista Alian,a 
dos Jovens pelo Socialismo (AJS), ern estagio 
de formayao politica, decide repentinamente 
abandonar 0 local, pois seus dirigentes nao su
portavam conviver com doentes mentais. 

Solicitado pelo educador Claude Sigala a 
abrir mais amplamente Gourgas para jovens em 
ruptura escolar, Deligny se opoe. Contudo, per
manece na comuna de Monoblet com seus jo
yens autistas, mas a um quil6metro de Gourgas. 

As cartas que Deligny envia a Guattari tes
temunham a proximidade/distancia em face 
de suas posi,oes. A proposito de A Revo!u9G.O 
Molecular, publicado par Felix Guattari em 
1977, Oeligny se diz chocado com () qualifi
cativo empregado a proposito de seus do en
tes: "Por que voce se refere a debeis quando 
menciona aqui? Trata-se de crianyas que se 
recusam a falar ... ,,75. Ao mesmo tempo, ele con
fessa ter ficado muito surpreso ao constatar 0 

quanto ambos estao empenhados na mesma 
batalha. Evidentemente, cles nao tem as mes-

~ N. de R. 1'.: Dlgno do pel'sonagem do tirano grotesco 
"Le perc UBU" (0 pai UBU), criado por A. Jerry (Franc;a 
1873-1907) 
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mos arroubos nem as mesmas simpatias, mas, 
como diz Deligny com humor, "qualquer coisa 
serve para atormentar /fracassar 0 mundo, 0 

NOS do mundo,,76. A prop6sito da eonstata,ao 
final de uma revolu9ao que se tarnau molecu~ 
lar", Deligny corrige: "Se as 'moleeulas' preten
diam ser particulares [de parlieulas), essa 're
voluc;ao a que voce se refere DaD teria chances 
de ocorrer,,78, Deligny insiste sabre 0 autismo 
dos jovens sob seus cuidados no Gard, Essa 
palavra comporta por 8i s6 uma dimensao re
frataria que Ihe agrada, pois refrata a lingua
gem: "0 a-consciente nao se diz; naD e efeito 
da linguagem,,79, rompendo assim com a coo
Cep98.0 lacaniana de urn inconsciente estrutu
rado como linguagem, e convergindo com as 
criticas formuladas por Guattari nesse campo. 

Prevendo rodar urn filme cuja hist6ria se 
passa em Gourgas e que pretende realizar no 
outono de 1979, Deligny esbarra nos projetos 
de Guattari. Este, na verdade, pretende ceder 
Gourgas, vender a quem fizer a melhor oferta 
para atender as suas necessidades financeiras. 
Deligny fica ressentido e nao esconde isso, e a 
situa,ao acaba levando it ruptura. Entre 0 desejo 
de urn de preservar Gourgas como lugar aberto 
aos quatro ventos e a desejo do outro de levar ali 
uma vida de recluso, a acordo dificilmente pode
ria durar mais de dez anos: "0 estilo de sua carta 
me surpreende urn pouco. Se tivermos de conti
nuar trocando cartas, eu preferiria que fosse em 
outro tom ... Nao vejo par que as internos de La 
Borde estariam impedidos de viver em Gourgas! 
Par que? Em nome de que? .. Pique com sua ami
zade. Eta e realmente precaria demais".so. 
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A pesquisa crftica a prova da experiencia 

A cria,ao da Federa,ao de Grupos de Es
tudo e de Pesquisas Institucionais (FGERl) por 
Felix Guattari em 1965 marca nele uma verda
deira guinada estrategica, que deixa para tnis 
A Via Comunista e suas filia90es trotskistas. 0 
objetivo e converter 0 trabalho intelectual em 
urn programa de pesquisa nao acaciemica. Tra~ 
ta-se de organizar, a partir das competEmcias 
especiflcas de cada urn dos grupos aut6nomos 
constitutiVQS cia fecieray8.o, a circulac;:ao ma
xima de suas contribuiyoes; a intenyao e sub
verter os habitos e as falsas certezas de toda 
disciplina constitufda. 

A transdisciplinaridade em ato 

A FGERl desenvolve 0 principio da trans
versahdade1 enunciado por Guattari nos espa-
90S que tern em comum lidar com a institui
,ao: psiquiatras, antropologos, psicanalistas, 
psicologos, enfermeiros. 0 meio labordiano 
esta na raiz desse projeto, aD qual se associam 
educadores, professores primarios e universi
tarios, urbanistas, arquitetos, economistas, co
operantes, cineastas, etc. Em outubro de 1965, 
ha doze grupos federados, e todos tern como 
referE!ilcia a an~li:se institucional inspirada na 

pedagogia de Femand Oury au na psicoterapia 
de Fran,ois Tosquelles, que ja receberam suas 
cartas de nobreza. Essa federa<;ao, muito fle
xivel em seu funcionamento, agrupa mais de 
cern pesquisadores, e seu local de implanta,ao 
mais importante 12, evidentemente, 0 meio psi
quiatrico. 

Sob 0 impulso de Guattari constitui-se urn 
organismo que tent grande ressonancia no 
campo das dencias humanas: 0 Centro de Estu
dos, de Pesquisas e de Formayao Institucionais 
(CERFI), cujo objetivo e permitir it federa,ao 
"firmar contratos de pesquisa com organismos 
publicos ou privados sobre problemas susceti
veis de estimular e de enriquecer a trabalho da 
FGERl"z. 0 CERFI, que conhecera sua idade de 
ouro nos anos de 1970, obtera subven,oes subs
tanciais do Estado para financiar algumas pes
quisas de grande amplitude nas areas da salide, 
da forma,ao, do equipamento, etc. 

Para dar mais visibilidade a esses traba
lhos, a FGERl publica uma nova revista cujo 
primeiro numcro sai em janeiro de 1966. Urn 
ano antes, urn pequeno grupo em torno de 
Felix passou uma noite inteira pensando no 
titulo da nova revista. Michel Butel propoe 
urn nome a cada quinze minutos, Guy Tras~ 
tour recorda de tel' sugerido no final, ja um 

pauea cans ado, Recherchei. Esse e 0 titulo 
adotado, que se inscreve na continuidade da 
revista conduzida por sua esposa, Renee Tras
taur-Fenasse, codiretora da revista da MNEF, 
Recherches Universitaires, que entao cedeni 
seu lugar: a aneoragem nos meios estudantis 
e garantida e claramente afirmada, A nova re~ 
vista sera administrada e dirigida no primeiro 
momento pela ex-companheira de Fernand 
Deligny, Josee Manenti. 0 desejo manifestado 
pelos iniciadores da FGERl e por Felix Guatta
ri e submeter as gran des referEmcias tutelares, 
como Marx, Freud e Lenin, a prova da pratica 
contemporanea, dos desaflos do presente e do 
estagio mais avanc;ado dos conhecimentos em 
todos os campos das ciEmcias humanas: "A re* 
petic;ao e a morte, Utilizar Marx ou Freud em 
forma de repetic;iio e lanc;ar~se ern uma especie 
de incensamento mortffero',4. A FGERl preten
de promover a transdisciplinaridade, conce~ 
bida nao como uma partilha de proprietarios 
preocupados com suas delimita90es frontei
ric;as, mas como indagaC;ao original sobre 0 

terri to rio das disciplinas para articular suas 
orienta,oes de pesquisa "a fim de que seus 
conceitos estejam em 'oposic;ao distintiva' e 
nao se mantenham em estruturas antagonis~ 
tas de desconhecimento redproco"s, 

Mirmar entre 1965 e 1966 0 valor das pes
quisas ernpiricas em ciencias humanas e sin
gularmente inovador e original em urn con~ 
texto intelectual muito "althusserizado". E 0 
grande momenta do sucesso de Ler () Capital 
e Para Marx, do retorno "a Marx" seguindo 
as vias do "corte epistemologico", Preconizar 
um desvio pelas pniticas sociais e institucio
nais, assim como pela prova dos fatos, abre 
caminho a investigac;oes promissoras que de 
imediato representam escapes, linhas de fuga 
nesse ambiente cientffico e puramente con
ceituaL Embora essa orientac;ao permanec;a 
marginal e a contracorrente das fascinac;6es 
do momento, a FGERl dispoe da aquisi,ao da 
ref1exao sobre a analise institucional que pre
tende conjugar as contribui,oes do freudismo 
e do marxismo, e colocar a libido no centro do 
processo de pesquisa, e nao mais na penum-
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bra, lange do verdadeiro saber erudito. Desde 
suas primeiras exposic;oes apresentadas em 
1966 na "comissao teorica' da FGERI. Guattari 
rnarea distllncia das posic;6es althusserianas, 
entaa em plena onda, utilizando Lacan para 
elaborar melhor sua crlbea, 

Ele lembra a esses defensores do conceito 
pelo conceito 0 sentido das realidades: "Exis
te urn patamar aquem do qual nao se pode 
avanc;ar na desrealizac;ao da hist6ria; existe 
urn realismo residual da historia; essa reali~ 
dade inexpugnavel e 0 fato contingente que os 
homens e ninguem mais fazem e falam,,6, Para 
alem da filosofia da historia, essa crftica abre 
caminho a uma reconexao entre a pesquisa, 
o saber e 0 terreno da experiencia, do vivido, 
das reprcsentac;6es dos atores e de sua palavra, 
Com isso, Guattari nao opoe urn sujeito pleno, 
senhor de si mesmo, ao "processo sem sujeito" 
de Althusser; trata-se de urn sujeito clivado: "0 
sujeito esquizofrenico, na verdade, ficara no 
segundo plano, sera 0 sujeito do inconscien
te, chave oculta das enunciac;6es recalcadas". 
Essa subjetividade nao tern de pres tar contas 
nem perante a lei, nem perante a hist6ria"f, 

Guattari quer manter 0 objetivo de trans
formac;ao revoluciomlria que sempre defen
deu, mas agora sustentado por uma reflexao 
conduzida do interior da sociedade. NaG se 
trata mais de esperar a "grande noite", mas 
de prepara~la mediante transformaC;6es efeti~ 
vas das instituic;6es, A FOERl, essencialmente 
composta de intelectuais, tern liga,,,es tam
bern no mundo industrial, em particular com 
a prestigiada rede da Hispano comandada par 
Roger Panaget, que cria 0 Grupo de Estudos e 
de Pesquisa do Movimento Operario (GERMO) 
ligado it FGERl. Outro grupo da FGERl contd
bui desde 1965 para a difusao das teses femi
nistas, a Grupo das Boas Mulheres de Esquer
da (GROBOFEGA), combinando uma reflexao 
historica e etno16gica e um engajamento espe~ 
cificamente feminino com a90es de luta pela 
contracep,ao livre e gratuita, pela liberdade de 
aborto e pela libera,ao sexuaL Encontram-se 
ali, entre outras, Nicole Guillet, as soci610gas 
Liane Mozere e Anne Querrien, assim como a 
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escritora Annie Mignard e a futura psicanalista 
Brigitte Maugendre. 

Os primeiros numeros da revista Recher
ches dao uma ideia da diversidade pretendi
da pela FGER!, assim como de sua recusa de 
qualquer forma de centraliza<;iio. 0 primeiro 
cantero urn artigo de Felix Guattari sabre a 
psicoterapia institucional que revela 0 verda
deira ponto de ancoragem dessa federac;ao, 
mas leem-se ali tambem artigos vindos dos 
grupos "teatra", "arquitetura", "economia". 0 
editorial do segundo numero afirma a recusa 
de encarnar uma corrente especifica, ao COD

tnirio das outras revistas desse tipo: "Nada de 
comite de reciac;8.o que determine a linha, que 
selecione os artigos. Nada de teorias nem de 
conceitos a defender ... Recherches e 0 orgao de 
expressao de todo grupo que trabalha em urn 
setor do campo social orientado para a ana
lise das instituic;oes nas quais cada urn esta 
inserido e que aceita ser interpelado cons
tantemente por outros grupos implantados 
em' outros setores"S. Nao existe urn aparelho 
para gerir a FGERl, e seus divers os grupos 
tern apenas uma ocasiao efetiva de encontro 
durante 0 ano; as quermesses anuais organi
zadas em La Borde. Nem par isso a federa,ao 
pro move uma forma de interdisciplinaridade 
"frouxa". Ao contr<:irio, os pesquisadores sao 
solicitados para falar sua propria linguagem 
disciplinar sem concessao a mundanidade ou 
a vulgarizaC;ao. 

Uma oposic;:ao de esquerda 

Ao mesmo tempo em que se constitui a 
FGERI, instala-se, ainda em torno de Guatta
ri, outra organiza<;ao politica que cristaliza as 
novas fon;as recrutadas no meio estudantil 
a Oposi,ao de Esquerda (OG). Na verdade, os 
dois projetos sao concebidos como comple
mentares: a OG e a ala de interven<;ilo politica 
de profisslonais que se reconhecem na rede da 
FGERI. A cria,ao da OG e truto de todD urn tra
balho minucioso de "botOes de casaco", como 
se dizia na e:Roca, coman dado por Guattari. 

o fim da guerra da Argelia em 1962 refor<;a 
a atividade e a influencia de Guattari no melD 
estudantH do lado da MNEF e da UNEF. A si
tuac;ao universitaria e marcada por urn duplo 
processo de radicalizaC;ao politica com a gui
nada it esquerda da UNEF em 1963 e com a au
tonomiza,iio da UEC em rela,ao it dirc,iio do 
PCF. Apcs a gucrra da Argelia, que havia mobi
lizado fortemente a meio estudantil, a UNEF 
entra em pane. A organiza<;:ao sindical tinha 
um estudante a cada dais em suas fileiras, mas 
urn certo desencanto, a concorrencia de urn 
sindicato criado pelo governo gaullista e 0 can
sa<;:o dos veteranos concorrem para uma crise 
de esgotamento. Quando 0 congresso de Dijon 
abre as portas na primavera de 1963, impoe-se 
urn verdadeiro aggiornamento. Os dirigentes 
da UNEF constatam desolados que sua orga
nizac;ao so agrupa agora urn estudante a cada 
quatro. E nesse contexto que emerge uma 
nova gera<;:ao, bastante ativa e contestatoria, 
vinda essencialmente das meiras da Federa
<;ao Geral dos Estudantes de Letras (FGEL), 
presidida a partir de 1963 por Jean-Lous Peni
nou, e da Associa,1LO Geral dos Estudantes de 
Medicina (AGEMP), presidida por Jean-Claude 
Polack. Os porta-vozes dessas correntes con
testat6rias da esquerda sindical pregam uma 
radicalizac;ao das lutas e consideram que a 
UNEF nao pode apresentar uma simples Iista 
de reivindicac;oes, mas deve integra-Ia em uma 
critica global da sociedade para defender um 
programa global da transforma,ao. Essa es
querda sindical e coman dada por militantes 
da VEC, cuja autonomiza<;:ao em relac;ao ao 
PCF tern uma ressonancia crescente no meio 
estudantil, criando uma dimlmica particular
mente entre os estudantes de letras e de medi
cina, os dais pilares da esquerda sindica!. 

Criada pela dire,ao do Partido em 1958 
para desmontar a celula filosofia da Sorbonne, 
que se tornou agitada e contestatoria demais, 
a UEC e dirigida pelos chamados "italian os", 
Alain Forner, Pierre Kahn, Jean Schalit, entre 
Qutros, que tern em comum mirar-se na Ibiha 
para encorajar a desestalinizac;ao do Partido. 
Seu jornal, Clarte, expressa esse desejo de re-

novac;ao abrindo espayo para artigos menos 
diretamente politicos, abordando a cria<;:ao 
artistica e 0 mundo intelectual. Podem ser 
lidos ali textos sabre Alain Resnais, Maurice 
Bejart, Samuel Beckett. que rendem aD sema
mirio uma ampla audiencia (25 mil exemplares 
vendidost Mais radicais que esses "italianos" 
da dire<;iio da UEC, correntes heterogeneas de 
uma esquerda que se pretende mais revolucio
ml.ria desenvolvem-se dentro da VEC, sobre
tudo no setor de Letras. Suas refer€mcias teo
ricas sao uma mistura de Victor Serge, Lenin, 
Trotski, Rosa Luxemburgo, e de Andre Gorz, 
no que se refere a analise da sociedade france
sa. Esses escritos alimentam uma esperanr;a 
revolucionaria na qual a contesta<;ao estu
dantH desempenharia urn papel fundamental: 
"0 condicionamento estreito da universida
de (pelo Capital) da it a<;iio universitaria uma 
importancia nacional", condul Marc Kravetz, 
urn dos dirigentes da FOEL 10. A aspira<;iio des
sa corrente e romper com a forma puramente 
corporativista da atividade sindical para dire
cionar 0 movimento estudantil a quest6es de 
vida concreta na sociedade, a problemas de or
dem existencial enfrentados pelos jovens que 
nao se reconhecem nos valores dominantes da 
sociedade de consumo capitalista. 

Outro elemento da situa<;ao no meio estu
dantil absolutamente essencial, em particular 
para realizar a conexao desejada por Guattari 
entre a polltica e a pratica psicoterapeutica, e 
a evolu<;iio da MNEF, que administra a Segu
ridade Social estudantiL Ela volta a aten<;iio 
para as diversas patologias espedflcas que se 
encontram no meio estudantil no momento 
de sua massifica<;ao e implanta agendas de 
ajuda psicol6gica aos universit1irios (BAPU). 
Estas (dtimas publicam a revista que estani na 
origem de Recherches Universitaires da FGERI, 
e disso resulta a cria<;ao de urn Comite Nado
nal Universitario para a Saude Mental. Um dos 
responsaveis pela MNEF, Jean-Pierre MHber
gue, prega entao a estruturac;ao do movimen
to estudantil em torno de metodos psicosso
ciologicos, 0 que supoe uma ruptura com as 
formas tradicionais de militancia politi ca. Ele 
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organiza uma serie de estagios, de encontros 
entre estudantes e os meios profissionais espe~ 
cializados. E no ambito de urn desses estagios, 
no final de 1963, que Jean-Pierre Milbergue 
organiza uma reuniao com 0 pessoal de La 
Borde: Oury, Guattari e alguns outros deixam 
o semiml.rio de Lacan da Rue d'Ulm para se di~ 
rigir como vizinhos a sede da MNEF, na Place 
du Pantheon. Um novo permanente, recrutado 
como assistente ttknico para "higiene men
tar', Guy Trastour, descobre nessa ocasiao urn 
novo discUl'sO que 0 deixa encantado: "Perce~ 
bo uma outra forma de colocar os problemas, 
as relac;oes com 0 outro, com a loucura, e estou 
completamente seduzido"ll. Guy Trastollr de
cide de imediato implantar com Guattari um 
projeto de hospital-dia para adolescentes, que 
deve ser urn local de aeolhimento para estu
dantes e jovens openirios. A rcde constituida 
par Guattari assume amplitude particular em 
urn meio sensivel ao discurso psi, na medida 
em que Guy Trastour, que cuida dos BAPU, 
tern a possibilidade de percorrer a pais para 
estabelecer liga<;oes entre psi e estudantes

l2
. 

o outro sinal de radicalizac;ao surgiu em 
mar<;o de 1964 na UEC. 0 aparelho do Parti
do preparou as coisas com 0 maximo cuida
do, esperando tirar proveito das divisoes de 
seus contestatarios de todo matiz, "italianos", 
"trotskistas", "maoistas", para retomar a dire
<;ao de sua organiza<;ao estudantil. Encontra~ 
ram em Jean-Michel Catala e em Guy Hermier 
dois Hderes incumbidos de coman dar na bata
Iha as tropas reunidas pela dire,ao para 0 con
gresso. 0 comite nacional dominado pelos "ita
Han os" e amplamente minoritario e se orienta 
para urn compromisso com a direc;ao do Par
tido a fim de manter 0 controle da UEC. 0 su
cessor natural de Alain Forner, Pierre Kahan, 
pre para urn relat6rio centrado na demincia 
das diversas alas esquerdistas. Entretanto, as 
"italian as", que representam nao mais que 20% 
dos man datos, acabam se colocando ao lado 
da oposic;ao de esquerda em uma mesma mo
<;ao final que contabiliza 0 mesmo numero de 
votos (180) que os partidarios da tendencia or
todoxa da dire<;ilo do PCF. Diante desse empa-
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te, a tensao se acirra, e parte-se para a decisao 
nos penal tis: 'A sessao e reaberta na manha 
de domingo. Logo na abertura, Marie-Noelle 
Thinaut pega 0 microfone e, com a voz es~ 
maecicia, ernbargada de emo<;ao, revela que 
durante a noite foi fechado cJandestinamente 
urn acordo entre os 'pro-Partido' e os 'italianos'. 
Ela conta que ouviu por aeasa uma conversa. 
Roland Leroy e Alain Forner dividiam entre si 
as postas do comite nacional; fiearn cinco car
gos para cada uma das tendencias principais, 
e treze para a esquerda. 0 espanto torna conta 
da plateia. Um sHencio pes ado, ineredulo, se 
estabelece por alguns segundos"". Pierre Gol
dman e Yves ]anin lao9am impreca90es contra 
Roland Leroy, provocando uma confusao tao 
grande que a dire,ao teme um possivel ques
tionamento de seu acordo pOl' baixo do pano 
e decide se reuoir a portas fechadas. A cortina 
pode baixar pudicamente sabre a primeiro ate 
da nOva sessao secreta, e os dois lfderes por 
merecimento da normalizayao, Guy Hermier 
e Jean-Michel Catala, podem ter acesso ao co
mite nacional e se arrogar 0 controle do Clarte, 
deixando a Pierre Kahn 0 papel decorativo de 
secretario-geral da UEC. 

Ii nesse meio efervescente de sindicalistas 
da UNEF, membros da UEC, antistalinistas 
revolucionarios que Guattari trava suas ami~ 
zades e constitui seu "bando". 0 candidato 
da "minoria" em 1963, Jean-Claude Polack, vai 
para La Borde como interno em psiquiatria e 
se torna imediatamente 0 "tenente" de Guat
tari. Outro dirigente da UNEF. secreUrio-geral 
em 1964, Hlichel Rostain, estudante de filoso
fia na Sorbonne, na orbita de A Via Comunista, 
fica incomodado ao constatar a disUlncia en
tre 0 discurso sustentado por essa organizayao 
e suas praticas. Quando de uma reuniao em 
1964, perto do Pantheon, onde se eneontram, 
entre outros, em torno de Guattari, Antoine 
Griset, Jean-Louis Peninou e Marc Kravetz, 
Michel Rostain manifesta sua discordanda 
com A Via Cornunista. Surpreso, ele percebe 
que suas palav1'as causam a maior alegria em 
Guattari, que telefona para ele no dia seguin
te convidan!,!o-o para La Borde. Michel Butel 

tambem faz parte do primeiro d1'culo em tor
no de Guattari, que conheceu em La Borde 
em 1963. Ele passa a vida na UEC e se dediea 
a agita,ao politica no Quartier Latin. Na Sor
bonne, Michel Butel reencontrou seu amigo 
de infancia Yves Janin, mais combativo ainda 
do que ele. Eles formam urn trio com 0 mais 
ativista dos ativistas, Pierre Goldman, res
ponsavel pelo servi,o de ordem da UEC. Essa 
equipe aflnada pretende manter 0 controle do 
Quartier Latin diante das ameayas constantes 
da extrema di1'eita. 

Todavia, a Sorbonne e a faculdade de me
dicina nao constituem 0 unico terreno fertil 
onde brota a esquerda sindical radical. As ra
miflca,oes se estendem do lade da faeuldade 
de direito em um ambiente hostil, assim como 
no Instituto de Estudos Politicos de Paris. No 
infcio dos anos de 1960, a faeuldade de direi
to se tornou urn territorio ocupado pelas or
ganiza,oes de extrema direita. 0 presidente 
de honra da corporayao nao e outro senao 
Jean-Marie I.e Pen. Isso significa que nao pega 
bern ser de esquerda e menos ainda esquerdis
ta em Assas. Entretanto, comeya a se organizar 
um pequeno polo de resistencia chamado de 
Associayao Cujas"". Cruzam-se ali tanto jovens 
radicais quanta jovens catolicos de esquerda, 
tanto socialistas como Pierre Guidoni quanta 
militantes da UEC. E nesse caldo de cultura 
de esquerda que se encontram aqueles que se 
tornarao amigos proximos e fieis de Guattari: 
Liane Mozere e Herve Maury. Essa extrema 
esquerda plural tern de demonstrar uma co1'a
gem singular, mas eia conta com alguns apoios 
de peso, como 0 do decano da faculdade, Ga
briel Le Bras, especialista em direito can6nico. 
assim como de urn outro grande jurista, na 
pessoa de Georges Vedel. 

o Instituto de Estudos Politicos de Paris 
e um meio mais aberto que as faculdades de 
direito. E inclusive outro viveiro onde Guattari 
podera realizar encontros decisivos. Em 1964, 
Franyois Fourquet, estudante de ciencias po~ 

{< N. de T.: Sig\a de Cercle universitaire juridique c\action 
sociale. 

liUcas e militante da "esquerda" da UEC, en
contra Guattari por ocasiao do congresso da 
UEC. Ja Lion Murard e um POUCD mais jovem 
que seus colegas. Nascido em 1945, ele ingres
sa na faculdade de ciencias politicas em 1963 
e fica amigo de Fran,ois Fourquet atraves da 
ayao que realizam juntos na minoria da UNEF 
e da UEC nos anos de 1964 e 1965. Outra re
cruta importante em ciencias politicas e Anne 
Querrien, que estuda na Rue Saint-Guillame 
mais para satisfazer a vontade de seu paL que 
e conselheiro de Estado. Ela logo se engaja de 
forma muito ativa na esquerda da UNEF e em 
1964 esta na presidencia da se,ao de Paris da 
MGEN'" e depois na agencia nacional da ins
tituiyao em 1965. Juntamente com Liane Mo
zere, Franyois Fourquet e Herve Maury, Anne 
Querrien faz parte do setor Direito da UEC. 
Ela se envolve nas atividades do Centro Estu
dantil de Pesquisa Sindical (CERS) e descobre 
o nome de Guattari lendo Recherches Univer
sitaires. Por outro lado, as enquetes do CERS 
possibilitavam associar politica e abordagens 
sociopsicol6gicas, bern como possuiam a van
tagem de ser transversais, realizando estudos 
que diziam respeito ao mesmo tempo aos 
meios estudantis, openirios e camponeses. 
Essas pesquisas-a,oes podiam chegar a resul
tados para esclarecer urn pouco melhor 0 mal
-estar estudantiL Foram uteis para redeflnir de 
maneira mais apropriada as reivindicayoes do 
movimento estudantil medindo suas necessi
dades, suas aspirayoes. 

A guinada it esquerda operada pela UNEF 
quando do congresso de Dijon se traduz em 
urn reforyo dessa corrente no aparelho sindical. 
A MGEN e presidida entao por um adepto da 
esquerda sindical na pessoa de Antoine Griset. 
A Federa,ao de Letras da UNEF organiza uma 
grande manifestayao parisiense com 10 mil 
estudantes que enfrentam a policia. Eles impe
dem a visita do ministro da Educayao Nacional, 
Christian Fouchet, a Sorbo nne. A alta dos alu
gueis da Cidade Universitaria esbarra em urn 

'" N. de T.: Mutuelle Generale de I'Education Nationale. 
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verdadeiro front de recusa. Essa agitayao do 
final de 1963 se traduz em vitorias importan
tes: em janeiro de 1964, 0 governo desiste dos 
aumentos de aluguel e anuncia a construyao 
de uma nova universidade em Nanterre, para 
desafogar a Sorbo nne. Tais concess6es nao de
sarmam 0 movimento estudantil, que se sente 
encorajado por essas vitorias e quer acentuar 
ainda mais a pressao sobre os poderes publicos. 

Um novofrontse abre em 1965 por ocasiao 
do congresso da UEC, que se realiza em um 
feudo do stalinismo, em Montreuil. E 0 segun
do ate da direyao "pro~Partido" para coroar 0 

putsch de 1964, apoderando-se desta vez da to
tali dade dos poderes da organizayao estudan
til. Os "italian os" se desgastaram e ja DaO tern 
ilus6es sobre sua sorte. De fato, eles serao es
magados, como mostra 0 resultado da mOyao 
de Guy Hermier (344 votos contra 145). Este 
ultimo sera 0 novo dirigente da UEC: "Jean-Mi
chel Catala, apelidado de 'Dracatala' em razao 
de sua intransigencia, 0 mais empedernido dos 
pro-Partido, instala-se na tribuna"14. A direyao 
do Partido encontra no caminho urn aliado 
inesperado, do qual nao tern necessidade ne
nhuma, mas que lhe oferece seus se1'vi(os. Tra
ta-se da corrente maoista surgida na ENS de 
DIm, que no entanto nao se cansa de denun
ciar () "revisionismo' e as "social-traidores". Os 
lideres dessa corrente, valendo-se do prestigio 
da ENS e da autoridade intelectual de Althus
ser, decidem se aliar a Guy Hermier e Jean-Mi
chel Catala para despachar da dire,ao da UEC 
todas as outras correntes. Eles voltam a tomar 
assento em urn comite nacional "expurgado" 
ao lado daqueles da tendencia pro-Partido. 
Esse expurgo poe fim as Busoes de uma possi~ 
vel autonomia da UEC emrela,ao ao aparelho 
do Partido. Entre 1965 e 1966, esse chamado it 
orclem levara ao surgimento de novas organi
zayoes, primeiro trotskista, com a Juventude 
Comunista Revolucionaria OCR), depois ma
olsta, com a Uniao da Juventude Comunista 
Marxista-Leninista (UJCML). Quanto as redes 
de esquerda constitufdas por Guattari, elas es
tao desconectadas das verdadeiras alavancas 
politicas. 
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Ern busca de urn prograrna 

Na medida em que a "esquerda" esta ex
c1ufda da dire,ao da DEC, e preciso prolongar 
sua existencia, mas agora de fora. Em 1965, e 
com esse objeUvo na cabe<;a que Guattari reu
ne alguns militantes estudantis na casa de Ma
rie Depusse, em Paris, para criar a 00 e esta
belecer uma plataforma para ela. Em seguida, 
urn grupo intelro se instala nos Godelins, entre 
Cour·Cheverny e Bracieux, bern perto de La 
Borde, onde Guattari podia prosseguir 0 tra· 
balho junto aos internos da clfnica. Ele vinha 
de tempos em tempos visitar as amigos para 
ver como os trabalhos estavam avanyando. 
Encontram·se ali Franyois Fourquet, Michel 
ButeI, Pierre Aroutchev, Liane Mozere, Herve 
Maury, Geoges Preli e sua mulher, Nicole. 

Ii uma responsabilidade pesada para os so· 
breviventes da DEC definir ao mesmo tempo as 
regras e 0 programa politico de uma organiza
<;:ao que se pretende inovadora: ''A incumbencia 
eia escrever teses, que se tornaram As 9 Teses 
da Oposi,ao de Esquerda, mas na verdade 0 que 
se fez foi sobretudo jogar um jogo chamado 'a 
mano', que cansiste em adivinhar 0 que se tern 
na maddS

, Quanta a Guattari, um poueo cha
teado ao constatar que as eoisas nao avangam, 
aproveita para aprender a dirigir e fica dando 
voltas em torno da casa, sob 0 olhar divertido 
e sob as ca,oadas de Michel Bute!. Depois, im· 
paciente, Guattari decide suspender a loca,ao 
dessa casa dos Godelins e p6r toda essa gente 
para trabalhar levando 0 grupo para La Borde. 
Na cHniea. 0 dispositivo de reda<;ao das 9 teses se 
reduz a um trio formado por Guattari, Frangois 
Fourquet eJean MOdam: "Felix escreve mal, em 
urn jargao horroroso, ilegfvel, e ele aehava que eu 
podia fazer uma revisao no projeto. Era impos
sive!. Jit quando fala, ele e cristaline)'''. Guattari 
e, no essendal, a "voz" dessas 9 teses. Fran<;ois 
Fourquet acreseenta e eompleta as proposh;:6es 
acerca da eeonomia politica e estimula 0 amigo 
a desenvolver os aspectos psicanaliticos relacio
nados com a dimensao poIftica da eontesta<;ao. 
E a primeirayez que Felix Guattari piSe em pnlti
ea esse disp'ositivo·de eserita a dois. 

A inten,ao dele a prop6sito das 9 teses e 
erial' um tipo de agrupamento de ordem politi
ca, mas original, rompendo com 0 eentralismo 
democnHico tal como funciona nao apenas nas 
organiza<;oes stalinistas, como tambem nas 
trotskistas. Alem disso, Guattari pretende tirar 
as li,oes polfticas da experiencia de La Borde. 
Cabe a ele levar em eonta a dimensao subjeti
va dos individuos, seu desejo e, portanto, seu 
inconsciente. 1sso implica uma organiza<;ao 
bem diferente de A Via Comunista - que de res, 
to desaparece em fevereiro de 1965. Guattari e 
Fourquet passam todo 0 verao e todo 0 outono 
de 1965 pensando e redigindo essa plataforma 
em La Borde. E preciso nao apenas reescrever 
a hist6ria do mundo como tam bern extrair 
perspectivas para a futuro e ligar as tradi<;oes 
do movimento operario as aquisi<;oes do freu
do-lacanismo. Guattari apressa 0 movimento 
para que a plataforma esteja pronta 0 mais 
cedo possfve!. Ela e conclufda no Natal de 1965 
e langada em forma de brochura em fevereiro 
de 1966, com prefacio de Gerard Spitzer. 

A primeira tese prop6e ado tar uma escala 
de analise que ultrapasse 0 ambito nacional e 
se situar de inicio no plano mundial para de
monstrar melhor 0 que e considerado como 
uma nova contradiyao propria do capitalismo 
entre uma logica mundializada, de um lado, e 
a logica dos interesses espedficos do capitalis
mo monopolista de Estado, de outro. A segun· 
da tese denuncia 0 projeto reformista e stali' 
nista de integra<;ao do movimento operario na 
16gica capitalista. A terceira e a quarta teses 
analisam as contradi90es anti-imperialistas e 
a emergencia de uma nova fonia com 0 tercei-
1'0 mundo para tornar mais clara a dimensao 
internacionalista do movimento operario: "A 
luta de classes caracteriza-se por sua univer
salidade"17. A quinta tese e uma critica em 
regra aos Estados socialistas existentes, por 
sua incapacidade de abandonar as regras do 
mercado rnundial. Essa critica inspira-se forte
mente nas anaIises de Trotski, mas se demarca 
ern alguns pontos: 'As amilises de Trotski noS 
parecem tao irrefutaveis no plano economico 
quanta as consequencias politicas e sociais 

que se deduz delas nos parecem problemati· 
cas,dB. A sexta e a selima teses tratam de apre
sentar urn panorama da situa<;ao francesa em 
meados dos anos 1960 do angulo da rela,ao do 
Estado com os imperativos da moderniza<;ao 
eeonomica e polftica. Finalmente, a oitava e a 
nona teses se dedicam a colocar 0 problema da 
organiza<;ao revolucionaria e da etapa de agru
pamento a constituir. Partern da necessidade 
da cria<;8.o de uma nova organizac;ao poliUca 
para modificar as rela90es socials de prodw;:ao 
capitalista, mas constatam ao mesma tempo 
o impasse do centralismo adotado pelos parti' 
dos comunistas: "Nao se trata de negar 0 papeJ 
dirigente do partido, mas de afirmar a necessi
dade de uma descentralizayao efetiva da dire· 
98.0 das lutas de massas nos diversos niveis se
toriais,,19. Quanto a efervescencia de grupelhos 
de extrema esquerda, ela nao constitui uma 
soIugao para esses problemas: a ultima tese 
coloca a questao de saber se e preciso adotar a 
resolugao de criar urn novo partido. Os auto res 
da plataforma constatam 0 fracasso constante 
dessas tentativas reiteradas. Diante da imatu
ridade das condigoes, 0 que esta em quesHlo e 
urn agrupamento, mas com a firme vontade de 
nao sucumbir na impotencia. 

A OG e criada entao com uma plataforma 
e um pequeno jorna!, 0 Bulletin de f'Opposition 
de Gauche (BOG). Esse jornal cantem todos os 
endere,os da rede constitufda por Felix Guat· 
tari nas alas esquerdas da DEF, da MGEN e da 
UEC. Com tiragem de uma centena de exem· 
plares quinzenal ou mensa!, ele faz a liga,iio 
entre 0 que se passa no movimento estudantil 
eo que se passa no movimento openirio gra
,as ao grupo Hispano. 

Em 1966, surgem assim, e a eoincidencia 
no tempo nao e mere acaso, duas iniciativas 
sob 0 bas tao de Guattari, pensadas como com· 
plementares: a revista Recherches da FGER! e 
o Bulletin de !'Opposition de Gauche, chamado 
tambem de "Carre Rouge. Ao mesmo tempo, 
ha uma mudan<;a na maneira como se eoncc
be Recherches. Ate ali, os numeros eram hete· 
roelitos por definiyao, expressao da diversida· 
de dos grupos da FGERI. A partir de junho de 
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1967, a revista publica numeros tematicos, es
pedes de obras colelivas de reflexao sobre urn 
tema espedfieo. 

o primeiro dessa serie, "Programmation, 
architecture et psychiatrie", aborda a quesUio 
psiquiittrica estudada do angulo da arquite· 
tura e do urbanismo. Ele associa as pesquisas 
dos dois grupos mais dinamicos da FGERI, 0 

dos psiquiatras e 0 dos urbanistas. Na origem 
dele, consultores do ministerio dos Assuntos 
Sociais e da Saude fazem um estudo sobre 0 

caso da clinica de La Borde, que, com 150 lei
tos, cuida do mesmo numero de pacientes que 
um hospital de 2 milleitos. Nao apenas os me
todos da psicoterapia institutional come9am a 
seduzir para alem do pequeno circulo labordia
no, como esse modelo seria mais interessante 
tendo em vista que permitiria uma economia 
substantiaL 0 ministerio decide entao fazer 
urn levantamento mais amplo, que resultara 
na reda,ao de relat6rio sobre um projeto de 
normas de constru<;ao aplicaveis aos hospitais 
pSiquiatricos. Os encarregados disso serao Guy 
Ferrand e] ean·Paul Roubier, ambos medicos e 
membros da FGERI: "0 balan,o dessas discus· 
soes e amplamente positivo. Sem duvida, por· 
que poem em jogo mecanismos inconscientes 
e nao uma pura e simples transmissao de in
forma<;oes ou confronto de opinioes,,20. Esse 
numero faz eeo a urn questionamento real dos 
poderes publicos que estao mesmo decididos 
a abandonar 0 equipamento manicomial cIas
sica de ajuntamento de doentes em locals her
dados do periodo carcerario. 0 sO! plano tinha 
como ambigao reeuperar urn atraso flagrante 
nesse campo, pautando a constru,iio de 30 mil 
leitos pSiquiatricos publicos ate 1975. Modes· 
to nas conclusoes, esse numero de Recherches 
pretende sobretudo mostrar quais as escolhas 
decisivas a serem feitas: "Desejamos avan<;ar 
no sentido de defini90es mais precisas, de urn 
esclarecimento que permtta as pessoas de boa 
vontade que tern alguma responsabilidade 
nesse campo se situar com pleno conhecimen
to de causa',21. 

Em 1967, Liane Mozere assume a dire,ao 
da revista Recherches, pela qual fican! respon· 
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savel ate 1970. Nascida em 1939, ela foi criada 
em Pequim - a pai trabalhava no Jamal de Pe
quim, e 0 avo materna era ministro. Quando 
Mao assume a poder em 1949, a familia deixa 
a China e vai para a Fran,a, e ela abandona 0 

sobrenome Tchang para adotar 0 patronimo 
de sua avo, Mozere. A formayao em direito e 
a especiaHza,ao sabre a China abrem-Ihe as 
portas do CNRS, de onde acaba saindo para 
se engajar plenamente em uma concep9ao 
mais colcbva da pesquisa, mais ajustada as 
suas posi,oes militantes. 0 CERFI que se 
constitui em 1967 reline urn primeiro circulo 
de responsaveis que, sarcasticamente, recebe 
a nome de "Mafia"'- 0 CERFI se pretende urn 
organismo agregador de grupos aut6nomos 
e livres. Ele quer simplesmente caminhar por 
suas duas pernas - Marx e Freud -, e a "MafIa" 
cuida do resto. 0 CERFI sera antes de tudo um 
grupo~sujeito, 0 que implica uma vida comuni
taria entre seus membros. Em nome cia recusa 
da dissociayao entre vida privada e vida pu
b-liea, corre-se 0 risco de lTIuitos descontroles 
passionais e fortes tens6es afetivas. A atenyao 
voltada aos fen6menos do inconsciente e do 
desejo "queria dizer que as assembleias gerais 
do Coletivo se transformam frequentemente 
em sess6es de analise coletiva; que era preciso 
assumir seu desejo reivindicando 0 montante 
do salafio que se acreditava poder justificar,,2:-l. 

Em 1967, quando Liane Mozere assume 
a dire,iio da revista Recherches, ganham pro
jec;ao as revoluc;6es latino-americanas: Fidel 
Castro, Che e a guerrilha na Bolivia, etc. Para 
ampHar 0 pequeno cenaculo da OG, Guattari e 
seus amigos criam em 1967 a Organizac;ao de 
SoHdariedade a Revoluy8.o Latino-Americana 
(OSARLA), que tambem [unciona de maneira 
descentralizada: cada grupo da organiza,8.o 
se ocupa de urn pais particular da America 
Latina. Essa organizac;ao tende a envolver urn 
drculo mais amplo, e Guattari tera a oportu
nidade de reencontrar urn antigo camarada 
trotskista, Alain Krivine. 

Nesse flnal dos anos de 1960, a onda co
munitafia vinda da America se propaga entre 

"-, ~ 
a juventude contestadora francesa: "Vamos 

coletivizar nossa forga de trabalho e vamos 
negocia-la, vamos vende-la. E 0 dinheiro que 
tirarmos dai, bern, nos 0 dividiremos, ele nos 
servin! para cultivar nossas ideias, nossa for
ga de trabalho, nossa corrente enquanto cor
rente,,24. Dessa experiencia, 0 CERFI espera a 

emergencia de outra forma de subjetividade 
que passa surgir de um "agenciamento coletivo 
de enunciayao" ou de uma nova "subjetividade 
de grupo", partindo de uma multilocaliza,8.o 
espacial: "Era uma comunidade urbana',25, 
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Gilles Deleuze: 0 irmao do her6i 

Estamos no verito de 1928, diante da casa 
de ferias dos Deleuze em Deauville: Georges, 
S anos, segura no ombro de seu irmao mais 
novo, Gilles. Ambos estao vestidos de palha,o. 
Urn pouco mais tarde, em 1934, os revemos, 
ainda em Deauville, Gilles, entao com 9 anos, 
fingindo fumar urn cigarro com urn papel en
rolado. No ano seguinte, eles posam de novo 
juntos, desta vez em trajes de tenis, cada urn 
com sua raquete. Georges segura novamente 
no ombro do irmao menor. Depois, mais nada. 
o trmao mais veIho desaparece do horizonte. 
Nao se encontra mais nenhum vestigia dele. 

Contudo, esse innao maior desempenhou 
com certeza urn papel importante na cons
tru,ao da identidade de Gilles Deleuze, ainda 
que como sujeito ausente. Georges Deleuze 
entrou na escoIa militar de Saint-Cyr para se 
tornar oficial. Durante a guerra, ele se engaja 
na resistencia. Preso peIos alemaes, e depor
tado e morto durante a viagem que deveria 
conduzi-l0 a urn campo de concentrac;ao -
luto impossivel dos pais, que erigem 0 filho 
mais velho em martir. Assim, Gilles Deleuze 
sofre duplamente com 0 desaparecimento de 
seu irmao: por mais que fac;a, sempre parecera 
insignificante aos olhos dos pais diante do ato 
heroico do irmao mais velho. 

Isso levara a uma rejei<;ao precoce do meio 
familiar, como se recorda seu amigo Michel 
Toumier, com quem Gilles se abrira a respeito: 
"Gilles sempre foi complexado em face de seu 
irmao Georges. Os pais devotavam urn verda
deiro culto ao filho mais velho, e Gilles nao os 
perdoava pela admirac;ao exclusiva por Geor
ges. Ele era 0 segundo, 0 mediocre, enquanto 
Georges era urn heroi"l. Em nenhum outro 
testemunho ou escrito encontra-se vestigia 
desse ressentimento. Contudo, Jean-Pierre 
Faye, que descobriu uma rela,1\O de paren
teseo por casamento com ele, recorda de ter 
assistido, quando crianc;a, a uma cena estra
nha e, para e1e, inexplicavel: "Durante a guer
ra, minha mae foi ao enterro de urn rapaz que 
morreu quando chegava ao campo de con
ccntra,ao de Buchenwald, e estava la 0 jovem 
Deleuze [Gilles] com 0 rosto convulsionado 
de dor, transtornado,,2. No p6s-guerra, esse 
traumatismo logo sera recalcado, ou evocado 
com ironia. Em 1951, professor de filosofia em 
Amiens, Gilles Deleuze contara a seu aluno de 
coIegio, Claude Lemoine, que teve urn irmao, 
"mas esse imbedL quando de uma cerimonia 
de calouros, se perfurou com a propria espada 
de Saint-Cyr. Isso 0 fazia rir. Fazia-o passar ali 
por urn imbeciI"s. 

--------------....... 
Gilles Deleuze, que nEW cansara de de

nunciar 0 familiarismo e a atmosfera conflna
da da burguesia, nasceu em 18 de janeiro de 
1925, no I7Q Distrito de Paris. De sua infimeia, 
ele nao e capaz de suportar a mera evocac;ao. 
Contudo, quando da realiza,ao da serie de TV 
EAbecedaire junto com Claire Pernet, ele reCOf

dara de alguns momentos-chave que marca
ram sua juventude. 

Seu pal, Louis Deleuze, e engenheiro. Dono 
de uma microempresa - com urn unico assala
riado, urn operario italiano -, ele explora uma 
teeniea de impermeabiliza,ao de telhados. A 
crise de 1930 0 atingiu em cheia, e ele precisou 
se requalificar e arrumar emprego em uma fa
brica de aeronaves. A vit6ria eleitoral da Fren
te Popular deixou desolado esse empresario 
de direita, pr6ximo do movimento dos Cruz 
de Fogo, Ele compartilhava 0 odio de todo seu 
meio social par esse judeu, Leon Blum, que se 
tornou chefe do Executivo. Ao contnirio, seu 
filho Gilles se recorda desse momento extra
ordinario - 0 veriio de 1936 quando, aos II 
anos de idade, assistiu encantado a chegada as 
praias de Deauville daB primeiros beneficiarios 
das ferias pagas: "Era grandiosd,4. 

Sua mae. Odette Camaiier, cuidava da casa 
e dos filhos. Ela compartilhava plenamente 
das ideias polfticas do esposa e se indignava 
diante da invasao popular de lugares ate en
tao preservados: "Minha mae, embora fosse a 
melhor das mulheres, dizia que era impossivel 
frequentar uma praia onde ha pessoas asslm"s. 
Sem dUvida como reavao ao seu meio familiar, 
Gilles Deleuze adorara afirmar mais tarde a 
origem meridional de sua famIlia, que anti
gamente era "De l'yeuse", nome accitano que 
significa "Do carvalho": "Uma arvore cuja uni
ca preocupac;ao, como da familia, era se desar
raigar, tomando a 'linha de fuga' de uma livre 
deriva',6. Evocando posteriormente, diante de 
seus alunos, a FIgura de Pierre Janet, esse can
temporaneo de Freud que definia a memoria 
como "canal da narrativa", Deleuze menciona 
Uma lembran,a da inlancia que 0 marcou, a da 
ajuda que seu pai queria the dar no perfodo de 
ferias em sua difieil aprendizagem da algebra. 
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Isso me deixava em panico. Era regulado em 
milimetro. Meu pai achava que tinha 0 dom de 
enunciar com clareza. A coisa desandava rapi
damente. Em cinco minutos meu pai comec;a
va a gritar, e eu, a chorar"? 

As primeiras aprendizagens 

A guerra surpreende Gilles Deleuze aos 
15 anos, quando se encontra na casa alugada 
por seus pais to do verao em Deauville. Deci
dem deixa-lo na regiao e encontrar urn lugar 
para ele como pensionista. Com isso, Gilles 
cursa urn ano da escoia num hotel de Deau
ville transformado em coh~glo para a ocasHio. 
E nesse momento da descentrac;ao familiar 
que Gilles Deleuze situa uma primeira ruptura 
decisiva em sua personalidade. Ele diz ter sido 
ate entao urn aluno mediocre, que enganava 
o tedio se lan,ando em uma cole,ao de selos. 
Um encontro produzini 0 despertar intelectual 
e uma curiosidade sem limites. 

De fato, em Deauville, ele sente uma ver
dadeira fascina,ao por seu jovem professor de 
letras, urn certo Pierre Halbwachs. De saUde 
fragi], ele lora dispensado, e como tinha uma 
licenciatura, 0 requisitaram para lecionar nes
se hotel-liceu. Gilles Deleuze descobre atraves 
dele a Hteratura francesa. Torna-se urn aluno 
devotado e nao se contenta com as aulas; se
gue Pierre Halbwachs pelas praias e dunas: "Eu 
era seu disdpulo. Tinha encontrado meu mes
tnt'. 0 professor declama para ele os textos de 
Gide, Baudelaire, Anatole France. Essa proxi
midade levanta suspeitas de sua senhoria, que 
o adverte contra as supostas tendencias pede
rastas de seu professor. Gilles Deleuze mencio
na essa prevenc;ao ao professor, que Ihe pro
mete esc1arecer a senhoria e dissipar qualquer 
mal-entendido. Contudo, a discussao so serve 
para inquietar ainda mals a boa senhora, que 
alerta os pais de Deleuze sobre 0 perigo que 
ameac;a seu mho. E impossivel retornar a Pa
ris, pOis nesse meio-tempo os alemaes haviam 
atravessado a fronteira e avanc;avam rapida
mente sobre a capitaL Gilles e 0 irmao Georges 
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pegam entaD suas bicicletas e vao encontrar 
os pais em Rochefort, para oode a fabrica fora 
transferida a fim de escapar ao avanyo das tro
pas nazistas. 

Finalmente, ap6s 0 armisticio, Gilles De
leuze retorna a Paris ocupada e ao liceu Car
not, onde estudava desde a 5' serie. Em 1943. 
no ultimo ana do ensino media, poderia ter 
tido Maurice Merleau-Ponty como professor 
de filosofia, mas volta para a classe do senhoJ' 
Vial, que de imediato the transmite sua paixao 
pela disciplina: "Desde as primeiras aulas de 
fllosofia, soube que era iS80 que eu iria fazer,,9. 
Deleuze, mais uma vez, vai ah~m dos marcos 
instituicios, esta sempre criando oportunida
des de conversar com 0 professor de filosofia e 
se torna urn aluno particularmente brilhante. 
A descoberta da especula,ao filosofica e para 
ele uma verdadeira revela,ilo: "Quando apren
di que havia conceitos, iS80 teve para mim 0 

efeito de novos personagens, Isso me pareceu 
tao vivo, tao animadd'lO. 

-Quando iniciou 0 4° e ultimo ano do ensino 
medio, Gilles Deleuze ja tinha despeJ'tado urn 
pouco para a filosofia atraves de seu amigo Mi
chel Tournier, apenas um mes mais velho que 
ele, Em 1941, Michel Tournier faz sua "filil" no 
liceu Pasteur, onde tem aula com Maurice de 
Gandillac, Urn amigo comum, Jean Marinier, 
que fara medicina, the apresenta Deleuze, que 
reside na epoca na Rue Daubigny com os pais e 
esta no 2Q ano do ensino medio no liceu Carnot. 
Michel Tournier recorda com certo orgulho 
esse momento em que inicia seu amigo Gilles 
na filosofia ao falar sobre 0 curso de Gandillac. 
Logo admite: "Quando Deleuze entrou na filo
sofia, ele nos dominou a todos de cabeya e om
bros"I). Michel Tournier lembra as conversas 
com seu novo amigo, em 1941 e 1942: ''As pala
vras que trocavamos como balas de algodao ou 
de borracha, ele nos devolvia endurecidas e pe
sadas como projeteis de ferro fundido e de a,o. 
Logo passou a ser temido pOl' esse dom que 
tinha de nos pegar pOl' uma unica palavra em 
flagrante delito de banalidade, de idiotice, de 
laxismo do pensamentd1l2

, Antes de ingressar 
na serie fina:E Deleuz~ acompanha seu amigo, 

convidado por Maurice de Gandillac, em 1943, 
para as decadas organizadas pOl' Marie-Mag
deleine Davy em uma grande propriedade da 
regiao parisiense, per to de Rosay-en-Brie, Ma
rie Magdeleine fez do castelo de La Fontrelle 
urn lugar protegido onde pode esconder ju
deus, resistentes, refratarios ao STO, aviadores 
britanicos ou american os. Para dissimular essa 
atividade, ela organiza inumeros encontros 
culturals para os quais convida Michel Leiris, 
Jean Paulhan, Leopold Sedar Senghor, Paul Fla
mand, Gaston Bachelard, Robert Aron, Jean 
Wahl, Jean Burgelin, Jean Hyppolite, Maurice 
de Gandillac e muitos outros. 

Personalidade surpreendente era essa 
Marie-Magdeieine Davy. Nascida em 1903 na 
regiao parisiense, "parecia mais um menino 
de verdade, detestava vestidos e em 1908 so 
usava calyoes ou calyas compridas, A mae a 
repreendia por nao usaI' os adjetivos no femi~ 

1, ,,13 
nino e pOl' falar dela mesma no mascu mo , 
Alem de esquisita, ela devotava tamanha 
adora,ilo a natureza que fugia de seu quarto 
a nolte, deslizando por uma corda amarrada. 
para ir ao imenso parque e ao rio pr6ximos a 
propriedade de sua avo. Desafiando a proibi
gao familiar, eia se inscreve na Sorbonne aos 
18 anos e se embrenha no estudo de filosofia 
e historia, aprende latim, grego, hebreu e sans
crito, alem de umas dez linguas vivas, Conhece 
Etienne Gilson, que a inicia no latim medieval. 
frequenta os saloes, sobretudo 0 de Marcel 
More - urn catolico de esquerda e militante 
personalista que fez parte da revista Esprit -
onde tern contado com toda a elite filosofica, 
Ao mesma tempo, faz uma licenciatura de teo
logia no Instituto Catolico de Paris. Titular de 
urn doutorado em teologia em 1941, entra no 
CNRS como especialista do seculo XlI e traduz 
obras de Guillaume Saint-Thierry, Pierre de 
Blois e Bernard de Clairvaux. 

U m "novo Sartre" 

E nesse meio e sob a egide dessa mulher 
que aparece 0 jovem aluno do ultimo ano do 

ensino medio Deleuze, que chama a atengao 
de imediato. Ali ele pode sobretudo conversar 
livremente com Pierre KIossowski a proposito 
de Nietzsche, As pessoas cochicham em torno 
dele: "Esse vai ser urn novo Sartre,,14, Nesses 
anos, Deleuze participa tambem com Maurice 
de Gandillac das reunioes no ultimo sabado de 
cada mes na residencia de Marcel More, urn 
grande apartamento do Quai de la Megisserie 
onde se encontram professores universitirios 
e intelectuais de renome. No dia 23 de junho 
de 194~i, discute-se ali a "civilizagao crista' com 
Jean Grenier, Brice Parrain, Marie-Magdeleine 
Davy, Michel Butor, Maurice de Gandillac 
e Gilles Deleuze. No dia 5 de mar,o de 1944, 
debate-se "Mal e pecado" a partir da obra de 
Georges Bataille com Jean Danielou, Alexan
dre Kojeve, Jean Paulhan, Roger Caillois, Geor
ges Bataille, Pierre Klossowski,Jean Hyppolite, 
Arthur Adamov,Jean-Paul Sartre e, mais uma 
vez, Maurice de Gandillac e 0 jovem Deleuze. 
Nesse ano de 1944, Michel Tournier leva De
leuze tambem as aulas publicas dos psiquia
tras Alajouanine e Jean Delay em Salpetriere. 

Desde essa epoca, Michel Tournier esta 
assombrado com a capacidade de seu amigo 
de tirar a poeira da tradi,ilo filosofica para lhe 
dar urn ar de atualidade. E preciso dizer que 
essas discussoes ocorrem no clima sombrio da 
ocupayao nazista, Ao abrigo de seu liceu pari
siense, Gilles Deleuze, que tern 18 anos e esta 
prestes a conduir 0 ensino medio, nao entra 
na Resistencia. Contudo, esta na mesma classe 
do militante comunista Guy Milquet, que sera 
abatido pelos nazistas. Ele lembra 0 pavor que 
causou a noticia do massacre da populayao do 
vilarejo de Oradour-sur-Glane no dia 10 de ju
nho de 1944. 

Nilo tendo se engajado, Deleuze forma jun
to Com outros, entre os quais Michel Tournier, 
urn pequeno grupo que partilha a mesma con
cep,iio nilo academica da filosofia. Criado sob 
a egide de Alain Clement, 0 grupo publica uma 
revista de mosofia, Espace, que teni apenas urn 
numero. Seus redatores se dizem inteiramen
te hostis it no,ilo de interioridade e decidem 
fazer uma provocayao ilustrando 0 primeiro e 
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unico nLlmero da revista com urn vaso sanita
rio com a seguinte legenda: "Uma paisagem e 
um estado de alma", Essa revista quer se erigir 
contra a "salmoura malcheirosa do Espirito", 
como Sartre qualifica a vida interior, e escla
rece na apresentayao em forma de adverten
cia ao leitor: "Se os atrativos do espiritualismo 
declinam dia a dia, seria urn erro nao pres tar 
atengao ao sucesso atual dos diversos huma
nismos modernos,,15, 

No artigo que escreveu em 1946, De Cristo a 
Burguesia, Deleuze denuncia a ligac;ao de conti
nuidade historica entre 0 cristianismo e 0 capi
talismo, apegado ao mesmo culto do engodo da 
interioridade, Paradoxalmente, dedica esse ar
tigo a "Senhorita Davy", sua grande sacerdotisa, 
que no entanto e uma fervorosa espiritualista, 
Esse artigo tern claramente a marca de Sartre, 
que detesta Marie-Magdeleine Davy. "Hoje, 
muitos homens nao acreditam mais na vida in
terior,,16 em urn mundo de tecnicidade que es
vazia 0 homem para reduzi-Io a condiyao de ex
terioridade pura, Todo 0 artigo visa desenvolver 
uma dialetica de interioridade e exterioridade 
para valorizar a segunda. Assim, Deleuze opee 
a interiorizagao a qual 0 marechal Petain havia 
induzido os franceses ao ato de exteriorizayao 
de urn de Gaulle ao entrar na resistencia. De
leuze ve no sucesso moderno da burguesia uma 
continuidade e uma acentuagao do processo de 
interiorizayao: ''A Natureza, ao se tornar vida 
prlvada, espiritualizou-se em forma de familia 
e de boa natureza; e 0 Espirito, ao se tornar 0 

Estado, se naturalizou em forma de patria'd7, 
Deleuze ironiza essa filiagao comparando a 
"vida interior" e a "vida de interior", separadas 
apenas por uma palavrinha. Paradoxo extremo, 
a burguesia consegue condillr 0 movimento 
iniciado por Cristo interiorizando tudo 0 que 
este ultimo execrava: a propriedade, 0 dinhei
ro, 0 ter, que ele combatia para substituir pelos 
valores do Ser, Ao se naturalizar, a vida espiri
tual crista se degradou. Partindo de urn impe
to rumo ao Espirito, tornou-se "uma natureza 
b "IS U . t d l' urgl1esa , m vasto mOVlmen 0 e secu an-
zac;ao transformou 0 Espirito em Estado, Deus 
em sujelto impessoal e 0 Contrato Social em ex-
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pressao da Divindade, que permite conduir que 
"a rela9ao que liga 0 Cristlanismo e a Burguesia 
nao e contingente,,19. 

No outono de 1943, tao logo ingressa na 
ultima Berie do ensino media, urn aconteci
mento maSOneD desperta seu entusiasmo, 
partilhado par Michel Tournier: a publica,iio 
de 0 Ser e a Nada de Jean-Paul Sartre. "Gilles 
me telefonava todos as dias para can tar 0 que 
tinha lido na jomada. Ele sabia de cor"". Esse 
meteoro filosofico era diferente de tudo e tinha 
a capacidade de dar it fila sofia uma presen,a 
viva no clima mortifero da Ocupac;:ao: "Passa
mos esse inverno de guerra, negro e gelado, en
raladas em cobertores, os pes envolvidos em 
peles de coelho, mas a cabe,a pegando fogo, 
lendo em voz alta as 722 paginas compactas de 
nossa nova biblia'21. Gilles Deleuze frequenta a 
obra de Sartre antes do deslumbramento co
letivo a que a Fran,a da Liberta,ao assistira. 
Nao apenas ele faz SOp Tar urn vento novo na 
filosyfia como tambem e escritor e teatr6logo, 
encarnando assim a possibilidade de eonjugar 
atividade especulativa e criac;:iio liteniria. Essa 
e uma lic;:ao precoce para 0 jovem Deleuze, que 
jamais renegou sua divida para com Sartre. 

Durante a semana, Deleuze devora 0 SeT e 
o Nada, e no domingo, quando vai ao teatro, 0 

que vai ver? Sartre. Num domingo de 1943, ele 
vai com Michel Tournier ao teatro Sarah-Ber
nhardt onde esUio encenando As Moscas. Sur
preendidos pela historia tragica do momenta, 
eles tern de evacuar a sala diante de um alerta. 
Enquanto a multidao se apressa para chegar 
aos abrigos subterraneos, os dois comparsas 
desafiam 0 perigo nessa bela tarde ensolara
da: "Deambulamos pelos cais em uma Paris 
absolutamente deserta: a noite em plena dia. 
E as bombas come,am a chover. Os alvos da 
RAP sao as fabricas Renault de Billancourt... 
Nao diremos uma so palavra sobre esse inci
dente mediocre. S6 sabemos dos embates de 
Orestes e Jupiter as voltas com as 'moscas'. 
Passada meia~hora, as sirenes anunciam 0 fim 
do alerta, e voltamos ao teatro, A cortina sobe. 
JUpiter-Dullin ~sta lao Ele grita pela segunda 
vez: 'Jovem, nib incrimine os deuses!",22. 

A primeira de todas as publica,oes de De
leuze e urn pastiche de Sartre intitulado: "Des
cri,ao da mulher. Par uma filosofia de outro 
sexuaddm. Nesse "a maneira de .. :', Deleuze se 
lal"a a uma fenornenologia divertida do ba
tom que remete a uma exteriorizayao da in
terioridade, a uma outra forma de revelayao 
do oculto, para conduir que a mulher nao e, 
mas que cIa se temporaliza: "A maquiagem e 
a formayao dessa interioridade,,24. A urgencia 
desse artigo, segundo 0 jovem Deleuze, que re~ 
toma por sua conta a crltica dirigida por Sartre 
a Heidegger por ter representado uma huma
nidade assexuada, e dar urn estatuto filosoll
co it mulher. Mas a discipulo quer ultrapassar . 
o mestre que, a seu ver, mio vai ate 0 fim na 
critica, e descreve urn universo desolador por 
seu carater inteiramente assexuado. Com a 
mulher, e Outro que surge, e todo um mundo 
interior se expressa nela: "A mulher e urn uni
versal concreto, e um mundo, nao urn mundo 
exterior, mas a face oculta do mundo, a morna 
interioridade do mundo, uma condensayao do 
mundo interiorizado. Dai 0 incrivel sucesso se
xual da mulher: possuir a mulher e possuir 0 
mundd,25, 

Contudo, essa paixao sartriana sofre sua 
primeira fratura quando 0 fenomeno se trans
forma em moda da filosofia existencialista 
na Liberta,ao. No dia 29 de outubro de 1945, 
Sartre pronuncia sua famosa conferencia onde 
Paris inteira se amontoa: "0 existencialismo 
e um humanismo", Uma multldao compacta 
se acotovela para conseguir um lugar. A im
prensa repercute esse acontecimento cultural 
sem precedente que ve urn fllasofo provocar 
"quinze desmaios" e "trinta poltronas destru
idas". Nessa multidiio, Deleuze, que acaba de 
conduir 0 ensino medio, e seu amigo Michel 
Tournier esUio desapontados com a apresen
tayao de seu guru, e nao 0 perdoam por ten tar 
reabilltar essa velha no,iio de humanismo: "Es
tavamos arrasados. Assim nosso mestre reco
lhia da lata de lixo onde tinhamos jogado essa 
besta deformada, fedendo a suor e vida inte
rio!', 0 humanismo,,26. Conversando em urn cafe 
apas a conferencia, os dois companheiros nao 

conseguem parar de pensar que seu entusias
mo foi traido pelo mestre. Apesar da decep,ao, 
Deleuze estara ainda por muito tempo sob a 
influencia da estrela sartriana, como testemu~ 
nha a conteudo de dois arLigos que publicou 
em 1946 e 194727 e que posteriormente rene
gou, Contudo, mesmo tomando outro cami~ 
nho, Deleuze sempre reconhecera sua dfvida 
para com Sartre, como atesta ainda um artigo 
escrito um mes depois de Sartre ter recusado 
o premia Nobel em 1964". Ali ele deplora uma 
gerayao sem mestres e reconhece em Sartre al
guem que conseguiu dizer alguma coisa sobre 
a modernidade e se erigir em mestre de toda 
uma gera,8.o, a da LibertaGao: ''A gente conhe
cia entao, depois de longas naites, a identidade 
do pensamento e da liberdade"". Deleuze nao 
se reconhece no espirito dos anos 1960, que 
tende a considerar Sartre como "superadd'. Ao 
contrario, Deleuze den uncia 0 conformismo 
de seu tempo e salida a Critica da razao dia

, Letica como "urn dos livros mais belos e mais 
importantes lanyados nos ultimos anos":'!o. 

Passado 0 baccalaureat:;', Deleuze ingres
sa no curso superior de letras, e apas a classe 
preparatoria it ENS do liceu Louis-Ie-Grand em 
Paris. Esta na mesma classe que Claude Lanz
mann, que logo se torna seu amigo, Ali era alu
no assiduo de Ferdinand Alquie e de Jean Hyp
polite. Uma vez emancipado de sua profunda 
influencia, ele descrevera um e outro com cer
to sarcasmo. Alquie "tinha longas maos bran
cas e uma gagueira que nao se sabia se vinha 

"N de R. 1'.: No original. lfypokMgne. Primeil'O ano da 
classe preparatoria para 0 curso de entrada das se90es Ji
tenirias (frances,1fnguas estrangeiras, filosoHa e artes) da 
Escola Normal Superior (ENS) da Fran9a. 
Kdgne ou Cagne: segundo ano da classe preparatoria para 
o concurso de entrada na Escola Normal Superior. Ambos 
sao oferecidos apes 0 Bacharelado (haccalallreat). 
Baccalauniat: comumente denominado 'hac', e um diplo
ma que sadona 0 fim dos estudos do secundario frances. 
Eo mais antigo exame da Fran9a e foi criado em 1808 por 
Napoleao. Existem 3 tipos de 'bac': 0 gera\, 0 tecnologico e 
o profissional. As tres series propoem materias gerais co
muns cujo honirio esta adaptado para as especiaJidades 
de: frances, matematica, histcria-geografia, fi!osofia, lfn
guas vivas 1 e 2, educa9ao fisica e esportiva. 
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da infancia ou se, ao contnirio, estava ali para 
esconder urn sotaque natal, e que se colocava 
a servi90 dos dualismos cartesian os"; quanta a 
Hyppolite, ele "tinha um rosto forte, de tra,os 
incompletos, e ritmava com 0 punho as triades 
hegelianas, encadeando as palavras,,31, 

Deleuze esta tam bern na mesma classe que 
Jean-Pierre Faye. Este recorda que logo nos pri
meiros dias de aula "havia alguem nessa classe 
preparatoria de Alquie que quase na primeira 
fileira falava do cagita em Husser!' e era Deleu
ze,,32. Alnda aprendiz de filosofo, Dei,mze ja e 
ouvido pOl' seus colegas, distinguindo-se por 
suas capacidades excepcionais. 

Deleuze assiste ainda no Iiceu Henri-IVa 
algumas aulas de Jean Beaufret. que e enta~ 
a introdutor na Fran,a da obra de Heidegger. 
Fascinado par seu mestre, Jean Beaufret afir
ma como ele que s6 e possivel eompreende-lo 
verdadeiramente falando e pensando em 
alemao, Na seman a segulnte, Deleuze vern 
contradize-Io e the opoe uma soluyao sarcas
tica, dizendo que encontrou em Alfred Jarry a 
poeta frances que nao somente compreendeu, 
mas antecipou Heidegger. Beaufret pede que se 
cale, mas alguns anos rnais tarde, por ocasiao 
do lalwamento da obra de seu amigo Kostas 
Axelos3

:\ Gilles Deleuze voltani por duas vezes 
a essa surpreendente cornpara9a034, Ele afirma 
entao que se "pode considerar a obra de Hei
degger como um desenvolvimento da pataH
sica''''. A linguagem propria a Heidegger, que 
introduz 0 grego antigo e 0 velho ale mao na 
lingua moderna por meio de multiplas agluti
nayoes, encontra seu equivalente ern]arry, que, 
por sua vez, introduz no frances moderno 0 la~ 

tim e 0 velho frances, sem contar a gfria e rnes
mo 0 bretao: "Talvez seja bam dizer que nao ha 
ali nada mais que jogos de palavras", comenta 
Deleuze36

. 

Nao obstante suas aptidoes excepcionais, 
Deleuze nao consegue entrar na ENS, ainda 
que suas exposiyoes ja sejam consideradas 
como eventos a que nao se pode faltar sob 
nenhum pretexto e mobilizem grandes pla
teias. E 0 caso, entre outros, da arguiyao sobre 
"Barbaros e civilizados" a que e submetido por 
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Georges Canguilhem. Gilles obtem uma boa 
nota, que permitiria sell ingresso se eIe nao 
houvesse abandonado Dutra materia. Assim, 
ele e reprovado, parern, devido aos seus bons 
resultados, consegue uma balsa de agnfgation~' 
e se recolhe na Sorbo nne, Dnde segue os cursos 
de Ganguilhem, de Bachelard e de Gandillac, 
que sera 0 orientador de sua tese. 

Estudante na Sorbonne, Deleuze faz par
te de urn pequeno grupo de amigos entre os 
quais se encontram seu companheiro de sem
pre,Jean-Pierre Bamberger, Fran,ois Chatelet, 
Olivier Revault d'Allonnes, Claude Lanzmann, 
Michel Butor e, naturalmente, Michel Tour
nier. Nem todos sao fil6safos: urn trio farmada 
por Jacques Lanzmann, Serge Rezvani e Pierre 
Dmitrienko se dedica a pintura e se instala em 
uma antiga lavanderia na Rue de Vaugirard, 
cnde fazem suas amigas posarem. 0 desfi
Ie de aprendizes filosofos que vao ver 0 trio 
pintar e permanente: Gilles Deleuze, Claude 
Lanzmann, Jean Cau, Jacques Houdart, Rene 
Guillonnet, Pierre Cortesse, Jean Launay, de pe 
em silencio, contemplam a vontade as belas 
moyas desnudas. 0 traje rigoroso desses estu
dantes vindos da Sorbonne em suas jaquetas, 
camisas brancas e gravatas contrastava com as 
roupas boemias dos artistas: "Gilles Deleuze ja 
tinha na cpoca um discurso originaL Os outros 
- sobretudo Claude - se limitavam a reprodu
zir a retorica pedante,m. Nessa epoca, Claude 
Lanzmann e Gilles Deleuze sao muito ligados, 
e Lanzmann fala de seu amigo com um fervor 
e uma admira,ao particulares, Quanto a Gilles 
Deleuze, ele "era muito genti!, muito desajeita
do; usava cachecol no vedio; tinha 0 aspecto 
de uma crian,a superprotegida por uma mae 
preocupada demais. Sua inteligencia deixava 
Claude em transe. Ele sorvia Deleuze. Procura
va por todos os meios apropriar-se dele"3S. 

* N. de R. 1'.: Agregation e urn concurso frances acessivel 
ap6s urn Mestl'ado, bastante seletivo, que permite aqueJe 
que 0 obtem lecionar em escolas secundarias. Esse diplo
ma pel'mite, igualmente, depois de alguns anos de expe
riencia prof1"ssional.ledonar em uma universidade. 

Na Iicenciatura, Deleuze e Olivier Revault 
d'AJlonnes nunca faltam as aulas de Gaston 
Bachelard, pelo qual tern a maior admirayao. 
Tambem fazem os cursos de Jean Wahl. que 
sensibilizar<l 0 jovem Deleuze para a filosofia 
anglo-saxa e para 0 existencialismo pre-feno
meno16gico. Martial Gueroult e outro mestre 
para eles por sua leitura particularmente me
todica dos textos: "Sempre achei que Gilles foi 
um grande aluno de Gueroult,,39. De sua parte, 
Guy Bayet consagra seu curso a Espinosa, que 
esta no programa da agregayao. 

Fran,ois Ch1ttelet se recorda de um mo
mento antol6gico entre 0 mestre Alquie e 0 

estudante Deleuze a proposito de Malebyan
che: "Guardo", a lembran,a de um trabalho de 
Gilles Deleuze que devia tratar de nao sei mais 
que tema ehissico da doutrina de Nicolas Male
branche diante de um de nossos mais profun
dos e mais metieulosos historiadores da filoso
fla, e que havia construfdo sua demonstrayao, 
s6lida e sustentada por cita,oes perempt6rias, 
em torno do tinieo principio da irredutibilida~ 
de da parte de Adao, Diante do enunciado do 
principio adotado, 0 mestre empalidecera e, 
manifestamente, tivera de se segurar para nao 
intervir; a medida que a exposiyao ia avanc;an~ 
do, a indignayao se transformava em increduli
dade e, depois, no momento das considerayoes 
finais, em surpresa maravilhada. E ele acabara 
de concluir ... que nao era costume tratar os pro~ 
blemas como fora feito ali com tanta maestrla 
e que, em todo caso, quanta a eIe, nao poderia 
menosprezar 0 elevado interesse de hip6teses 
explicativas dessa natureza',40. 

Para quem passou pela qualifiea,ao do 
programa de agrega,ao, resta 0 temido gran
de teste oral que e dividido em quatro provas: 
uma sobre um texto grego, outra sobre urn 
texto latino e duas sobre textos franceses. 
Para se preparar melhor, um pequeno grupo 
de candidatos se reune regularmente na Rue 
Mechin, perto do Hospital Cochin, na casa de 
Olivier Revault d'Allonnes, Esse pequeno "clube 
dos cinco" que se impoe uma ascese coletiva e 
constituido por Pascal Simon, que morrera de 
urn cancer no cerebro quatro anos ap6s 0 con-

curso, Alain Delattre, primo do famoso general 
de Latre de Tassigny, Fran,ois Chatelet, Gilles 
Deleuze e Olivier Revault d'Allonnes, A rela,ao 
de textos de filosofia francesa para 0 progra
rna de agrega,ao de 1948 e constituida entao 
pelo estudo de Materia e Memoria, de Bergson, 
e pela obra de Durkheim, As Regras do Meto
do Sociologieo, Revault d'Allonnes recorda que 
ele e Chatelet, mais marxizan tes, nao tinham 
nenhum problema de se apropriar das teses 
durkheimnianas, mas consideravam Bergson 
urn espiritualista empoeirado em quem nao 
viam interesse: "No Biarritz, 0 cafe onde a gen
te se encontrava, dizemos a Gilles que Bergson 
nos aborrece urn pouco. Ele retruca: 'Nao, nao 
se enganem, voces nao leram direito. E urn 
grande filosofo""", Entao, Deleuze tira de sua 
maleta Materia e lvlemoria e comec;a a ler em 
voz alta uma longa passagem e a explica-Ia, a 
comenta-la com seus colegas: "EIe llSOU a se
guinte expressao: Ah! Voces nao gostam de 
Bergson! ISBo me deixa desolado"", 

Portanto, desde 1947, Deleuze ja conside
ra Bergson um filosofo de primeiro plano, e 
essa obra 0 acompanhara sempre e inspirara 
toda sua filosofia, Num momento filos6fico 
marcado pela dominac;ao do marxismo e do 
existencialismo sartriano, considerar Bergson 
urn fil6sofo importante denota uma originali
dade que Deleuze jamais deixara de reivindi
car, sempre preocupado em pensar de maneira 
intempestiva contra a doxa de sua epoca. 0 
pequeno grupo solicita aos membros do juri 
do concurso, Alquie, Gandillae e Laeroze, que 
Ihes entreguem em envelope fechado os temas 
de disserta,ao, 0 resultado do concurso este
ve a altura das expectativas para esse pequeno 
cenaculo, Deleuze, scm duvida fragilizado por 
sua reprovayao na ENS, nao queria se apresen
tar no oral. Sera necessaria a capacidade de 
convencimento de seu amigo Chatelet, que 0 
encoraja a se apresentar em todas as provas, 
vai busea-Io e 0 leva a for,a diante do juri. Ele 
foi admitido como colaborador, 

o jovem Deleuze ja tem problemas de 
saude a ponto de nao ter obtido 0 certificado 
necessario para se apresentar nas provas da 
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agregayao, Quando eome90u a faltar as au
las no ano da agrega,ao, 0 pequeno grupo de 
preparayao flca preocupado e 0 visita na Rue 
Daubigny, Deleuze, que esta saindo de uma 
violenta crise de asma, esta de cama. 0 pai 
falecera poueo depois do desaparecimento do 
filho Georges, e Gilles vive s6 com a mae: "Fo~ 
mos ve-Io, e na minha lembranc;a e uma visita 
a Marcel Proust no quarto com a mae, uma pe
quena lihnpada rosa e Gilles, que ja tinha difi
culdades respirat6rias,,43. Nesse ambiente con~ 
finado, tudo que 0 jovem Gilles Deleuze deseja 
e sair. 0 exito na agregayao e a chance de obter 
sua independencia financeira. De sua relayao 
conflituosa com 0 meio familiar, ele conserva 
uma fobia a qualquer alimenta,ao a base de 
leite,o que surpreende seus amigos: "Convida~ 
mos Gilles para jantar varias vezes. Ele sempre 
perguntava a dona da casa se 0 prato continha 
alguma gota de leite, e, se era 0 caso, ele nao 
podia comer,,44. 

A ilha Saint-Louis 

Em J 949, de volta da Alemanha, onde foi 
fazer 0 curso de filosofia na universidade de 
TUbingen, Michel Tournier decide preparar-se 
para a agregayao um ano depois de seus ami
gos, mas nilo lara parte dos felizes eleitos: ele 
nutrira um grande ressentimento por aquilo 
que qualifica de "curso hipertrofiado, inchado, 
ubuesco, a instituic;ao mais desonesta e mais 
nefasta de nosso ensino',45. Ao chegar, ele se 
instala no Hotel de la Paix, no numero 29 da 
Rue d'Anjou, nailha de Saint-Louis, E la que ele 
aeolhe Gilles Deleuze, que decidiu abandonar 
a mile em J 950, Esse hotel esta magnificamen
te localizado a margem do Sena, no cora,ao de 
Paris, com suas agradaveis orIas bordadas de 
ruamos, seus galeristas [amosos e livreiros. Al
gumas estrelas vivem ali, como 0 escritor Yvan 
Audouard e sobretudo Georges de Caunes, que 
apresentava 0 telejornal da noite na unica rede 
de TV existente: "Ele era mais eonhecido que 
Brigitte Bardot ou De Gaulle"", Deleuze, como 
seu amigo, ocupa urn quarto par mes nesse ho-
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tel onde viveni sete arros. A tarifa naa e exces
siva na epoca, mesma porque a hotel nao e de 
alto padrao. Assim, Deleuze vive no centro de 
Parls e leciona enta~ no Heeu de Amiens, para 
onde viaja toda semana. Vista que 0 professor 
de filosofia e julgado com muita complacencia 
porque 0 tomam como 0 louea do lugar, ele 
pode se permitir uma certa excentricidade, e 
assim, quando 0 cansa(:o se faz sentir, toea ser
rote musical para as alunos. Alain Aptekman, 
grande amigo de Fran,ois Chatelet, que ele co
nheceu em Tunis, onde Chiltelet foi nomeado 
para 0 liceu frances, lembra de ter visitado De
leuze nesse pequeno hotel vadas vezes: "Fui 
varias vezes ao seu quarto, que me angustlava 
bastante, pois nao havia urn dedinho de pare
de que estivesse livre. Havia urn monte de re
prodw;6es de pintura penduradas na parede, 
as persianas f1cavam entreabertas. Era urn lu-

I 'hd,,'17 gar comp etamente lec a 0 . 

Michel Tournier e ele se encontram com 
n:mita frequencia com as irmaos Lanzmann, 
Jacques e Claude, Serge Rezvani, Fran,ois 
Chittelet, Kostas Axelos. Bles tern seu bistro 
favorito na ilha com urn nome muito filos6fi
co de "Monada", que coloca a grupo de amigos 
sob a elevada prote,ao de Leibniz. Tournier e 
Deleuze, cujos quartos sao vizinhos, tambem 
se encontram quase sempre no restaurante 
La Tourelle, na rua Hautefeuille, para a jan tar. 
Nesses anos, Deleuze tern uma breve relayao 
amorosa com a comediante EveJyne Rey, irma 
dos Lanzmann. Serge Rezvani menciona a che
gada dessa mo,a Ii casa de Manny, padrasto 
dos Lanzmann: "De repente entra uma moya 
magra, a testa escondida sob uma franja de ca
belos sombrios. E Evelyne, a irma de Jacques ... 
Sob a massa de cabelos, ela dissimula urn 
estranho olhar de passaro noturno. 0 nariz 
pequeno e adunco (que mais tarde ela fara a 
loucura de retalhar), labios muito finos, sensf
veis, urn maxilar um pouco largo e, sobretudo, 
iluminando a sombra na qual ela tenta escon
de-los, as olhos, grandes olhos de urn azul de 
miyangas, claros como praias ao ar livre"43. 

No final dos anos de 1940, Gilles Deleuze 
prossegud~u trabalho de escrita. Em 1946, faz 

a introduc:;:8.o a uma obra de natureza esoteri
ca 49. 0 autor e um pseud6nimo, e Deleuze deve 
ter recebido a incumbencia dessa introduc:;:ao 
grac:;:as ao convivio com os drculos de Marcel 
Mon:\ para tirar algum dinheiro. A obra, que 
segundo Deleuze "apresenta um interesse ca
pital", visa reunificar as linguagens separadas 
da ciencia e da filosofia para encontrar a ambi
c:;:8,0 cartesiana de construc:;:ao de uma mathesis 
universalis. Contudo, por tnis dessa introduc:;:8,o 
que parece iruto de mera contingencia, pode
-se encontrar 0 ponto de vista sempre defen
dido por Deleuze, de um monismo que parte 
de uma filosofia da vida que subsume qualquer 
subdivisao: ''A unidade, a hierarquia para alem 
de qualquer dualidade anarquica, e a mesma da 
vida, que desenha uma terceira ordem, irredu
tivel as duas outras. A vida e a unidade da alma 
como ideia do corpo e do corpo como extensao 
da alma''', escreve ele, dando ali uma defini,ao 
de est1'ita obedh~ncia spinozista. Deleuze of e1'e
ce uma leitura da obra que Ihe permite escapar 
a parte mistica para insistir em suas proprias 
tematicas. Define a mathesis como algo que 
nao e nem cientifico nem filos6fico e que, pOI' 
transgredir as fronteiras, se oferece como "urn 
saber da vida"SI, Encontra-se a marca de Sar
tre nessa introdw;:ao onde Deleuze afirma que 
"cada existencia encontra sua propria essencia 
fora dela mesma, no outro"S2. 

Em 1947, Deleuze publica a introduyao a 
uma obm essencial de Diderot, A Religiosa53

• 

EIe expressa seu mais vivo interesse pelo per
sonagem de Susana, que encarna ao mesmo 
tempo a natureza e a liberdade a ponto de fa
zer de seu autor, Diderot, 0 tolo de sua propria 
trama romanesca, Ele ressalta a tensao do ca~ 
rater da heroina, dividida entre dais estilos di
ferentes, aquele especifico do seculo XVIII, que 
remete a natureza, a eloquencia, ao sentimen
tal e ao exclamativo, e urn estilo-liberdade em 
que as consciencias se opoem em frases curtas 
e em negayoes obstinadas, 

Esse periodo do final dos anos de 1940 e ini
cio dos anos de 1950, para Deleuze, e marcado 
principalmente pelo inicio de sua carreira de 
professor no liceu de Amiens, onde lecionan'i 

de 1948 a 1952. 0 horario a retem boa parte da 
semana em Amiens, aonde chega terc:;:a-feira de 
rnanha e s6 retorna a Paris sexta-feira a noite 
au sabado de manhii. Descobre que e colega de 
Jean Poperen e de Max Milner. Quando se apre
senta diante de sua primei1'a classe entre 1948 
e 1949, est'; vestido de forma bern classica, urn 
POllCO exagerada ate, camisa branca e gravata, 
como e de uso em um liceu de uma ddade da 
provincia. Contudo, ja se distingue pelo cha
peu que deposita sabre a mesa quando sobe 
ao tablado e que tamara legendario. Fuma urn 
cigarro atras do outro enquanto da aula. 

Urn despertador de 
vocac,;6es filos6ficas 

Desde seu primeiro ano de ensino, ele e um 
"fantastico despertador"", nas palavras de seu 
aluno Michel Marie. Nascido em 1931 e filho 
de uma famIlia camponesa, este ultimo nao 
esta inscrito na area de filosofia, ele se prepara 
para 0 curso em ciencias experimentais, mas 
o fascinio que Deleuze exerce sobre ele mu
dara sua vida: "Urn dos professores que mais 
me influcnciaram loi Gilles Deleuze, que me 
dava aula de mosofia. Pela mobilidade e leveza 
de seu pensamento, pela aparente iacilidade 
de seu ensino, peIo interesse que tinha pelas 
caisas da vida (0 esporte, a roupa, a comida, 
a hist6ria das tecnieas ... ), esse rapaz de 24 au 
25 anos, que era antes urn irmao mais velho 
do que urn pai, me inspirou conflanc:;:a, Com 
ele, a filosofia nao era essa disciplina rigida 
que eu temia, Era 0 encontro, a fusao entre, de 
urn lado, urn aparelho conceitual, uma cultura 
com suas linguagens, suas tecnicas de apren
dizagem, suas explicac:;:oes e seus encadeamen
tos, que se aprende em contato com gerayoes 
de pensadores, e, de outro lado, uma especie 
de impulso secreta, de disposi,ao do espirito a 
apreender, a conceber as coisas mais simples, 
as mais cotidianas e as mais fundamentais da 
existencia"ss. Imediatamente, Deleuze adota 
urn estilo de ensino Singular, abordando em 
Urn tom leve os problemas mais concretos dos 
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adolescentes,o esporte, a namoro, as animais, 
para em seguida eleva-los aos cimos da refle
X8.0, apoiando-se em urn repertorio de auto res 
classicos da tradic:;:ao filos6flca. Nesse primeiro 
ana, ele fala de Espinosa aos alunos, mas Ber
gson tambem ja ocupa urn papel importante 
em seu ensino, Depois da aula, Michel Marie 
frequentemente acompanha 0 professor ate 
em casa, Deleuze insiste para que ele faya urn 
curso de filosolla. Entretanto, Michel Marie Ihe 
confessa que quer ser padre openirio: "Senti 
uma reac:;:ao dura, que 0 fazia sofrer, Ele nao 
tinha urn discurso anticlerical, mas acleri
cal"S6, Michel Marie seguira efetivamente esse 
caminho, trabalhara mais de dois anos em 
uma fabrica, mas a bula papal candenando 
a experiencia dos padres operarios impedira 
essa escoJha, Entao, tardiamente, ele seguira 
os conselhos de Deleuze e ira se inscrever na 
Sorbonne em 1954, para se tornar urbanista no 
futuro e depois antrop610go. 

Dutro aluno de Deleuze no liceu de Amiens, 
Claude Lemoine, sera mais tarde dire tor da 
FR3. Ele recorda de Deleuze no ana letivo de 
filosofia de 1951 e 1952, decisivo em seu curso: 
"E1e me transmitiu de imediato a necessidade 
da filasofia,57. Filho de advogado da boa burgue
sia da provincia, Claude Lemoine tinha urn des
tino todo trac:;:ado: assumiria 0 escritorio do pai 
no dia em que este se aposentasse, "Deleuze me 
disse: 1\.s coisas nao podem ser desse jeitol",S3 0 
rapaz pede para ter uma conversa com 0 pai; 
este consente, sem entusiasmo, e fina1mente 
acaba se convencendo: 0 filho estudani fUaso
fla em Paris. Claude Lemoine tira 19 em filoso
fia e recebe felicita,oes de Deleuze atraves de 
uma carta, Essa atenc:;:ao dedicada aos alunos 
que manifestam interesse e competencia em 
filosofia e absolutamente excepcional, e nlio se 
limita ao ana letivo. Quando Claude Lemoine 
chega a Paris, fica urn pouco perdido na capital. 
Deleuze prop6e que fique na casa de sua mae, 
na Rue Daubigny, se nao tiver outro lugar onde 
se instalar, Claude Lemoine ingressa no curso 
superior de letras do lieeu Louis-Ie-Grand e faz 
um curso de mosofia na Sorbonne, Como nao 
deseja lecionar, acaba optando, para grande 
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desespero de seu mestre, pelo jornalismo e in~ 
gressa da Associa,ao Geral de Imprensa. Para 
demonstrar a import<lncia que Deleuze e a fi~ 
laBafia tiveram para e1e, Lemoine e sua mulher 
dariio a nome de Gilles ao mho mais velho e de 
Solla a filha, a que dil "GiUesofii' em forma de 
homenagem e reconhecimento. 

No final de 1952, Deleuze e nomeado para 
a !iceu de Orleans, onde lecionani ate 1955. Ele 
geralmente iniciava suas aulas com alguma 
facecia a qual clava a apart3ncia de verossimil. 
Sempre lhe aconteciam hist6rias no trem vin~ 
do de Paris, e os mais variados incidentes se 
passavam no onibus que 0 conduzia cia esta
,ao de Orleans it esta,ao de Aubray, urn trajeto 
de apenas dez minutos que logo se tomau urn 
concentrado de desventuras, como aquela ja 
relatada par urn de seus alunos, Alain Roger: 
"Levaram minha valise ... Urn engano ... uma ter
rivel confusao ... no onibus de Aubrais ... Entao, 
imaginem voces, abro minha valise no hotel, e 
a que e que eu vejo? Colgate, Palmolive, essas 
coisas ... Urn representante comercial... Lembro 
dele, todo apressado ... urn senhor gordo ... Urn 
belga, sem duvida. Todos enormes numas ca
sinhas pequenas ... Como voces querem que eu 
de aula Com dentifricios e cremes de barbear? 
Par outro lado, a senhor gordo ... quando ele 
abrir minha valise ... diante de todos os seus 
clientes ... 0 que e que eIe vai lhes mostrar? A 
Crftica da Razdo Pura ... e minha aula sobre 0 

transcendental... nada disso e vendavel... Ele vai 
perder seu ganha-pao, eu me sinto mal... Enfim, 
vou peIo menos ten tar Ihes dar aula ... ,,59. 

Apos esse preambulo, a aula pode come,ar. 
Deleuze tira urn papel do balsa, desdobra-o 
lentamente e fica segurando na mao, sem 
jamais consultar. Da a impressao de impro
visa<;ao, mas se sabe, e voltaremos a isso, do 
euidado meticuloso Com que preparava suas 
aulas. Dando a impressao de estar no mesrno 
nivel que seu publico, de nao ter preparado 
nada e de ser pego desprevenido, ele finge es
tar perturbado diante das questoes que coloea 
a si mesrno em voz alta: 'i\h! 0 transcendental, 
o que e isso? Kant diz claramente que sao as 
eondi,oes de POBsibHidade ... Mas, por que cha-

," 

mar isso de transcendental? ... Nao sei, nao sei 
mesmo". Pouco a poueo a decantac;ao se opera, 
as linhas do problema se desenham, as artlcu
lac;oes tornam luminoso 0 discurso: "E1e pro
cedia par repeti,oes sob angulos diferentes, 
praticando uma especie de perfura<;:ao em es
piral,,60. Assim como em Amiens, Espinosa e 0 

que mais se discute em suas aulas em Orleans: 
"Ele comentou 0 inicio da Etica durante tn3S 
ou quatro meses,,61. Tambem abre urn espa<;:o 
nao desprezivel a psicanalise e ja a Lacan, com 
uma aula sabre ')\ oposi,ao Lagache/Lacan". 

No ultimo ano que lecionou em Orleans, 
Alain Roger e interno do hypokhagne. 0 tra
balho de Deleuze se divide entao entre tres 
classes: uma do ultimo ana do ensino medio, 
hypokhagne e duas horas de ensino khilgne. A 
classe de letras e constituida essencialmente 
de moc;as, boas alunas que, em sua maioria, 
nao tern a inten<;:ao de se preparar para a ENS, 
mas que estao la para fazer seu curso prepa
rat6rio antes de ingressar na universidade. 0 
magnetismo de Deleuze sera decisivo para 
a futuro de Alain Roger. Nesse final de no
vembro de 1954, seu moral esta baixissimo. 
Inscreveu-se em letras por pressao dos pais -
tinha obtido menc;ao honrosa em filosofia no 
concurso geral, mas acaba de ter uma serie de 
avaJia<;oes desastrosas, e, para completar, seu 
prolessor de latim lhe da uma nota negativa: 
7/20! Essa situa,ao refor,a sua ideia de que 
nao tern nada a fazer ali, que os pais se enga
naram. Quanto a eIe, sua paixao e a bicicleta, 
da qual pretende fazer sua profissao. Seu !leI 
corcel da marca Stella esto so esperando par 
ele na casa da [amflia em Bourges, e Alain esta 
muito decidido a abandonar 0 universe confi
nado das letras para vol tar ao ar livre que so
pra nas estradas do Berry e se inserever no clu
be de cielismo profissional do local. Nascido 
em 1936, Alain Roger idolatra Louison Bobet 
e s6 tern urn sonho: ganhar uma etapa do Tour 
de France depois de haver deixado Fausto Copi 
no Tourmalet. "Urn sonho que jamais realizei 

d D I ,,62 por causa e e euze . 
E nesse estado de espirito que ele assiste 

prostrado a ultima aula da semana. Larga a ca-

neta e contempla 0 vazio, desvairado, uma bi
cicleta na cabe<;:a. Isso nao escapa a perspica
cia de Deleuze, que, venda 0 aluno se esquivar 
rapidamente no !lm da aula as 11 horas, abor
da-o no corredor e pede que nao va embora. 
Alain Roger Ihe expJica as razoes de seu desin
teresse, e Deleuze tenta elevar seu moral: "Co
migo vai melhor?". Na verdade, 0 aIuno havia 
obtido 11 em filosofia: "En tao, responde De
leuze,!l + (-7), do quanta? Quatro, isso deve 
dar 4, j:i e menos pior". Alain Roger diz que 
quer se tornar ciclista profissional. D:leuze 0 

leva entao iJ. biblioteca do liceu, e Alam Roger 
o segue urn pouco encabulado, nao ousando 
contradiztHo, mas tambem se mantendo Dr
me em suas inten<;:oes. Deleuze tira tres obras 
das estantes da biblioteca: as Entrevistas, de 
Epicteto, a Elica, de Espinosa, e a Genealagia 
da Moral, de Nietzsche. Seleciona alguns capi
tulas desses tnls livros e manda a aluno prepa
rar uma exposi<;:ao para a terc;a-feira seguinte: 
"Voce vai procurar 0 centro de gravidade des
se triangulo, a intersec<;:ao de tres medianas, 
e facil". A linha de fuga e cortada, e 0 fim de 
semana na easa dos pais comprometido. Alain 
Roger precisa Hear para preparar essa exposi
gao a contragosto, mas ninguem contesta De
leuze. Pois bern, 0 rnergulho nesses tres textos 
conseguiu converte-lo definitivamente, pOis 
ele ira se tornar professor de fllosofia na Uni
versidade Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand 
de 1967 a 2004. Ele se pergunta entao "como 
Deleuze podia preyer que esses tn~s nomes se
riam, durante melO seculo, meus autores pre
feridos,,63. Esse triangu!o ctico, cuja exposiC;ao 
durani mais de uma hora, ira se tornar de fato 
a matriz da nova voca<;ao. 

Alain Roger se ve bombardeado de exposi
goes 0 ana todo e nEw deixa mais D internato 
para honrar a confianc;a daquele que se tornou 
mais que urn professor, seu mestre espiritual. 
Deleuze se Incumbe dele e 0 submete a urn 
programa de leituras para quatro anos, cujos 
progressos acompanha regularmente: "E en
tao, 0 Sojista, esta avanc;ando?"; "E entao, essa 
teo ria da percep,ao pura em Bergson, voce 
gostou?". A "terapia' funciona, e aquele que 
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queria se tornar cic!ista passa de 9/20 em fi
loso!la no inicio do ana para 16/20 antes das 
ferias de verao. A primeira prova do ano, que 
lhe vale urn modesto 9/20, trata do seguinte 
tema: "0 que e a desejo?", e a aprecia,ao geral 
revela a vontade do mestre de brar a aluno de 
sua subordina,ao a Sartre: "Qualidade moso
fica incontestaveL Muita esperanc;a, mas para 
conseguir realiza~las precisara renunciar a Sar
tre, pelo menos por um ano. Voce voltara a eIe 
depois, e de outra forma. Sera preciso ler Pla
tao e Kant e compreender Sartre a partir dal, 
e nao 0 inverso. Senao voce ficara bloqueado 
e naD conseguira progredir. De certa maneira, 
eo momento de partir do zero, nao que voce 
ja nao tenha [eito uma boa aquisi<;ao, mas e 
nessa condi<;:ao que sua aquisiC;ao de filosofia 
ganhara sentido e ira se desenvolver"M. 

o mestre 0 e aluno deixam juntos Orleans. 
A partir de 1955, Deleuze e nomeado para a li
ceu Louis-Ie-Grande, em Paris, onde lecionara 
ate 1957. Quanta a Alain Roger, entra na clas
se preparatoria no liceu Henri-IV; bern ao lado. 
Suas rela<;:oes passam a ser eotao de amiza
de. Sabendo que ele esta na penuria em Paris, 
numa falta de dinheiro terrlvel. Deleuze 0 leva 
ao restaurante com frequEmcia, mas, como ele 
proprio nao dispoe de muitos recursos nesse 
meado dos anos de 1950, lhe diz: ')\ gente vai 
comer dois ovos fritDs,,65. Em 1956, mais uma 
vez, 0 apolo de Deleuze se revela decisivo para 
Alain Roger, que fica doente: 'No inverno de 
1956, fui vitima de uma pleurisia, que me rete
ve na enfermaria do liceu durante longas sema
nas, onde, apesar de tudo, eu tentava trabalhar. 
Gilles veio me visitar e, se nao fosse ele, talvez 

'd d ,,66 eu tivesse capltulado diante da advers! a e . 
Na classe preparatoria, durante 0 ano esco

lar de 1955 e 1956, Deleuze tern na sua turma 
aquele que sera mais tarde diretor da revista 
Pasitif, Michel Ciment, e Fran,ois Regnault, 
futuro mosofo althusseriano. Michel Ciment, 
que na epoca escreve um diario, recorda de 
ter anotado varias vezes: "Que aula incrlvel!". 
Ele nao entende seus colegas, preocupados 
em nao fazer 0 curso de maneira mais classica. 
Contudo, Deleuze nunca foi afrontado: "Elc era 
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adorado par todo mundo""'. Ele entao da uma 
aula sabre a questao do fundamento: "0 que e 
fundar?", apoiando-se sobretudo em Heidegger 
e em Leibniz, autores particularmente dificeis 
para alunos que acabaram de sair do baccalau
reat, e esse tema 0 faz remontar tamhem a an
tiguidade grega: "Ele nos tinha feito Ier urn Iivro 
que me marCOLl muito, Da Tirania de Xenofon
te, Ian,ado pela Gallimard com urn prefacio de 
Kojeve e a correspondencia trocada entre Ko
jeve e Leo Strauss,,(i~. Ele tambem consagra sua 
aula a urn coment"rio de redan, de Platao. 

Gutra incongruencia para os alunos da 
classe preparatoria e que Deleuze fala muito 
de literatura, de Proust, de Rousseau, mas tam
bern de Claude!, cuja obra 0 Sapata de Cetim 
esta no program a de letras; comenta com eles 
Proteu, que considera uma pecta belfssima de 
Claudel. Evoca tambem Ambrose Bierce, suas 
hist6rias monstruosas e particularmente 0 

conto "Oleo de din" e, ignorando as barreiras 
entre as literaturas, aconselha vivamente as 
alunos, a ler certos romances policiais da serie 
Noire da Gallimard. Ele escrevent mais tarde 
que "urn livro de fllosofia deve ser em parte 
uma especie muito particular de romance po
licia1"69. Alem da literatura, Deleuze e apaixo
nado por cinema e comenta alguns filmes em 
aula, fascinado particularmente pOl' aqueles 
que poem monstros em cena, e que convida os 
alunos a ir ver. Michel Ciment, ja um fanatica 
par cinema, que esta sempre correndo entre 0 

Louis-Ie-Grand e a cinemateea da Rue d'Ulm, e 
convidado par Deleuze para jantar no Balzar: 
"Eu tinha 18 anos e ia ver as retrospectivas de 
Keaton, Bergman, Stroheim ... e a gente falava 
de cinema, Ele ja era muito cinefilo e gostava 
muito de Jerry Lewis. E tambem gostava muito 
de Stroheim"70, Tudo em seu discurso mostrao 
desejo de eliminar as fronteiras entre os gostos 
e os saberes. Ele ja fala de animais, dizendo-se 
fascinado pelos rinocerontes. Quanto a musi
ca, afirma ser tao apaixonado por Edith Piaf 
quanta par Mozart, "nos dizendo que temos 0 

direito de julga-los igualmente belos"n 
Deleuze possui uma especie de autoridade 

natural, nao li',esponde a nenhuma provoca<;:ao 
'\ . '. 

e por isso nunca perde a calma. Por causa de 
suas unhas compridas e de seu tom afetado, 
urn aluno 0 chama de "pederasta", e ele atende: 
"Sim, e enta~?". Outro aluno, militante marxis
ta muito "stalinizado", urn tal Fussrnann, tinha 
escrito em sua disserta<;:ao de filosofla que "0 

professor de filosofia e urn Iacaio da burguesia, 
estipendiada pelo eapitalismo". Ao Ibe devolver 
a prova, Deleuze Ie a passagem para a classe e 
comenta: "Primeiro flquei vermelho. Depois 
fiquei palido .. :', e seu aluno Fran,ois Regnault, 
fascinado, sabe muito bern 0 quanta isso 0 fa
zia rir. Para desanuviar a atmosfera, ocorreu-lhe 
fazer a classe jogar 0 jogo do cadavre exquis"'. 
Cada urn escreve uma palavra na borda de uma 
folha de papel, dobra e passa para 0 proximo, e 
Deleuze anota no quadro 0 poerna que resulta 
dali. 0 nome do poema e "0 nabo dvico" e co~ 
me,a assim: "0 avermelhado. Ela gozou, gran
de mosca .. :': 'Alnda eramos um pouco meninos 
de colegio, e Deleuze comentou 0 poema no 
quadro, deixando todo mundo deslumbrado 
com seu comentario. Ao mesmo tempo, isso 
nos livra de ter de descobrir 0 que 0 autor quis 
dizer"n, Sobre a questfw da sexualidade, urn 
campo ainda tabu na epoca, ele demonstra 
uma certa audacia, Freud e a pSicanalise tern 
Iugar garantido em seu curso de fllosofia, fato 
rarissimo em 1955. Quando aborda as rela
,oes homens/mulheres, refere-se ao desejo de 
"encontrar urn parceiro sexual", longe da ideia 
sentimental do grande amor. Quanto it homos
sexualidade na Antiguidade grega, ao contrario 
dos comentarios da Sorbonne sabre Platao, 
que ainda evitavam 0 assunto, "[oJ de Deleuze 
nesse momento era: 'Nao fiquem chocados, 0 

pederasta grego nao tern nada a ver com 0 que 
voces pensam. Isso era absolutarnente normal 
no mundo grego. Eis a diferen,a com Proust, 
que mostra 0 pederasta enrustido'. Nessa epoca, 
ninguem mats teria a audacia de dizer isso'.13, 

Em 1956, a vida privada de Deleuze encon
tra-se em um momento decisivo. Ele conheceu 

*N. de T.: Literalmente, "cadaver delicioso", um dos jogos 
inventados pelos surrealistas para aumentar 0 repert6rio 
imagetico e onirico de seus participantes. 

por intermedio de Michel Tournier 0 galerista 
Karl Flinker, e atraves deste ultimo uma certa 
Fanny Grandjouan, que trabalha com 0 costu
reiro Pierre Balrnain. Ela se torna sua mulher 
em agosto de 1956. A cerim6nia religiosa foi 
realizada na basilica Saint-Leonard de Noblat, 
onde fica a propriedade da familia de sua es
posa, e que se tamara seu local privilegiado 
de trabalho, no centro de Limousin, na cida
de natal de Poulidor. Deleuze escreve algumas 
palavras ao seu orientador de tese, Maurice de 
GandilIac: "Foi uma bela festa. 0 casamento 
e urn estado arrebatador, ja era tempo de eu 
saber. Sob 0 olhar severo de Fanny, Balmain 
teve urn ataque de fUria. A senhora Alquie nos 
apoiou nessa prova de uma maneira delicio
sa .. :,74. Apas uma breve passagem por Cham
pigny, em urn conjunto habitacional bern 
triste, Deleuze e sua esposa se instalam no 152 

Distrito de Paris, Rue des Morillons - a rua dos 
objetos perdidos, perto do abatedouro - em 
urn pequeno apartamento reformado pela fa
mliia Grandjouan. Nesse ano de 1956, ele visita 
com frequencia Maurice de Gandillac, e nao 
se limita a uma troca meramente filos6fica 
com seu orientador de tese. As duas filhas de 
GandilIac tern verdadeira adorar;ao por ele, 
que Ihes conta hist6rias sempre mais extrava
gantes de urn certo senhor "Cretino", de quem 
ele diz ser vizinho no hotel do Quai dAnjou. 0 
humor ja e um dos trac;os distintlvos de Deleu
ze, sem dUvida uma maneira de mascarar seus 
sofrimentos fisicos e psiquicos. 
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6 
A arte do retrato 

Deleuze explicou iSBa varias vezes. Ele se 
lan,ou em seu proprio trabalho filosofico a 
partir de monografias de autores. Costuma
-se separar sua obra em dais periodos: 0 das 
publica,5es classicas sabre os grandes auto
res da tradi,ao - Hume, Bergson, Nietzsche, 
Espinosa, etc. e 0 de sua obra pessoal, mais 
tardia. 0 proprio Deleuze induz a essa leitura 
em 0 Abecedtirio, quando campara a ato de fi
lasofar com 0 ate de pintar. Da mesma manei~ 
ra como Van Gogh come,ou pelo retrato antes 
de se dedicar it paisagem, a fil6sofo deve antes 
de tude se empenhar em restituir a singulari
dade dos pensadores que a precederam para, 
uma vez nutrido e mais bern armada com 0 

pensamento de Qutro, se lanyar em urn traba
Iho de cria,ao pessoa!. Antes de se tamar urn 
Colorista it Van Gogh au Ii Gauguin, a fil6sofo 
tambem deve passar pela "cor batata, cores de 
terra, sem nenhum brilhd,j. Deleuze prossegue 
alertando contra aqueles que teriam a preten
sao de dispensar e8sa fase iniciatica: "E neces
sario esse trabalho de hist6ria da filosofia, e 
e8sa lenta modestia. E preciso fazer retratos 
por muito tempo,,2. 

Contudo, 0 esquema de urn percurso tran
quilo em dais tempos complementares e COll

testado com muita veernencia pelo proprio 

Deleuze, que, em 1973, nao encontra palavras 
suficientemente duras para expressar sua re
jei,ao a uma hist6ria da filosofia: "Sou de uma 
gera,ao, uma das Ultimas gera,5es que foram 
mais au menos assassinadas com a historia da 
filosofia ... Na minha gera9ao, muitos nao esca
param,,3. 

Como conciliar esse paradoxo, uma vez 
que essas afirma90es, uma de 1973 e a Gutra 
de 1988, sao ambas posteriores a sua emanci
pa,ao da hist6ria da filosolia? Pode-se consi
derar que Deleuze escapou dessa contradi9ao 
aparentemente servindo a hist6ria da filasofia, 
mas instalando verdadeiras minas explosivas 
sob a pedestal de cada urn dos modelos in
telectuais: "Minha maneira de escapar nessa 
epoca, eu acredito, era conceber a hist6ria da 
filosofia como uma especie de sodomia ou, 0 

que da no mesmo, de concep9aO imaculada, 
Imagino-me chegando par tras de urn autor 
pelas costas e Ihe fazendo urn filho, que seria 
seu, mas que seria monstruosd,4. Essa atltude 
suscita multas reservas por parte dos autores 
visitados e fecundados par Deleuze e mesmo 
em muitos de seus pr6ximos que dizern mio 
compreender iss 0, Para aqueles que consi
deram que Deleuze trai as autores sabre as 
quais escreve monografias, ele teria aparecido 
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mascarado ate desvendar seu proprio sistema 
filosollco em 1969, com a dupla publica,iio de 
Diferen,a eRepeti,ao e de L6gica do Sentido. Na 
verciacie, parece que Deleuze leva ao seu paro
xismo aquilo que julga ser 0 melhor e 0 mais 
autentico no pensamento dOB autares do qual 
se faz porta-voz em urn procedimento que se
gue mais all menos a 16gica end6gena de seu 
pensamento, a maneira de urn Martial Gue
foult, cuja rigor eIe admirava muito, Ao mes
rna tempo, ele sempre se situa a uma distancia 
que lhe permite oferecer uma visao singular. 
Essa tensao 0 canduz a revitaIizar tradi<;oes 
que de um golpe sao metamorfoseadas e reju
venescidas. 

Nessa primeira fase, ate 1969, Deleuze e 
movido peia preocupa<;ao de respeitar a origi
nalidade de cada autor, de descobrir os proble
mas que tentou resolver. Esse entrela<;amento 
em que evolui faz dele um fil6sofo que cultiva 
aD mesma tempo uma arte da distiw;ao, uma 
sede de cria,ao pessoal e um desejo de ruptura 
com 0 pri!t-a-penser (pronto para pensar). Ao 
mesma tempo, ele se inscreve na Iinha de uma 
tradi<;ao francesa cuja originalidade reside na 
singularidade de cada interpreta,ao e em um 
modo de interven,ao "mais problematica que 
doxografica, mais conceitual que erudita"s. 
Muitos, incluidos seus amigos, 0 qualillcaram 
de "dandt, nao por seu chapeu ou pelas unhas 
compridas, mas por sua arte de ser inoportuno 
e por desenvolver urn pensamento sempre in~ 
tempestivo: "A originalidade de Deleuze esta ... 
em ter~se colocado muito cedo numa posi<;ao 
de ruptura com todas as tendencias contern
ponlneas que agitavam a n6s, estudantes: an~ 
tes de tuda 0 marxismo e a fenomenologia. Na 
contracorrente, com urn dandismo - tanto 
intelectual quando nos trajes e na postura -
reconhecido por todos"6. Ele esta plenamente 
convencido de que exumar Hurne no dima 
intelectual dos anos 1950, dominado pelos 
"tres H" (Hegel, Husserl, Heidegger), e coisa de 
uma arte consumada do contraponto. Deleu
ze volta it carga quando lan,a em 1961 uma 
leitura destinada a marcar a importfmcia de 
Sacher-Masoch, em plena onda de Sade. 

Olhando mais de perto, pode-se afirmar 
tambem, como Giuseppe Bianco, que Deleuze, 
no essencial, retomou os autores abordados 
por seus professores. De fato, na universidade 
de Strasbourg, Jean Hyppolite havia consagra
do seu curso de 1946 e 1947 a Hume, 0 de 1947 
e 1948 a Kant e 0 de 1948 e 1949 a Bergson. 
Entre 1949 e 1950, Hyppolite dedica quatro ar
tigos a Bergson', cuja particularidade, na qual 
Deleuze ira se apoiar, e reduzir a dimensao 
psico16gica da obra de Bergson para destacar 
melhor sua natureza ontologica. Ferdinand AI
quie, orientador da tese secundaria* de Deleu~ 
ze sobre Espinosa, havia dado duas aulas sobre 
esse autor em 1958-1959. 

Quanto a Jean Wahl. bastante aberto a fi
losofia anglo-saxil da qual roi urn grande divul
gador na Fran,a, foi ele, sem duvida, que con
venceu Deleuze a exumar Hume. Alem dessa 
abertura internacional,Jean Wahl da duas au
las sobre Nietzsche entre 1958 e 1959 e entre 
1960 e 19618 Jean Wahl desempenha um papel 
igualmente inspirador para Deleuze na reabili~ 
ta,ao da obra de Bergson. E de fato Jean Wahl, 
ex-aluno de Bergson a quem ele dedicani sua 
tese, que introduz este wtimo na universidade, 
consagrando-lhe algumas de suas aulas. Como 
introdutor para Deleuze ao mesmo tempo de 
Hume, da literatura anglo-saxa e de Bergson, 
desempenhou um papel fundamental em sua 
formayao. Isso e atestado por uma carta que 
ele escreve muito mais tarde, em 1972: "0 se
nhor me pergunta se pode utilizar meu pon
to de vista sobre Jean Wahl no livro que esta 
escrevendo. Com certeza. Esse ponto de vista 
e de total admira,ao. A importancia de Jean 
Wahl para minha gera,ao foi: 1. Por tel' trazido 
ao nosso conhecimento urn mlmero incrivel 

'" N. de R. 'f.: No original: Doctorat. Para obter-se urn dou
torado em mosofia. na Franr;a, como uma "norma gerar 
exige-se tres teses: a principal que ocupa a maior parte do 
corpus de pesquisa, uma secundiria e uma complemental' 
que, via de l'egra, sao extens5es da principal. Evetualmen
te pode-se escolher diretores diferentes para as diferentes 
teses, par exemplo, para G. Deleuze, Maurice de Gandillac 
fOi 0 promotor da tese principal e Fernand Alquie 0 de sua 
tese secuildarla. 

--------------...... 
de pensadores, pOI' torna~los vivos, introdu
zindo-os na Fran,a, trate-se de Kierkgaard ou 
de Whitehead. E espantoso como os livros de 
Jean Wahl dominam tudo 0 que roi feito depois. 
Ele sacudiu completamente a filosofiafran
cesa. 2. Seu tom, seu humor, sua autoironia. e 
sobretudo por seu estilo, ele acaba realmente 
com qualquer divisao entre filosofia e poesia, 
muito mais que Bachelard, que permanece no 
nivel de urn comentario sobre a poesia ou fan~ 
tasia, prolongando-a. Jean Wahl surge como 
um filosofo-poeta irredutivel a filosofia. 3. Seu 
proprio pensamento e a propria atualidade 
de seu pensamento: foi ele quem comandou 
a rea,ao contra a dialetica quando Hegel do
minou a universidade. Poi ele quem fez valer 
o peso da constru,ao do 'E'. Poi ele 0 pensador 
da intensidade e igualmentc da critica da tota
lidade. Em tudo 0 que foi importante antes e 
depois da guerra, encontram~se as marcas de 
Jean Waht'. 

Hume revisitado 

Em 1952, Deleuze tem a oportunidade de 
publicar uma primeira obra na coleQao de seu 
amigo Andre Cresson, professor de classe pre
paratoria, que dirige uma serie de pequenos 
livros de inicia,ao filos6fica no modelo "Vida 
e obra". Deleuze, que ficou seduzido com a lei~ 
tura empirista de Descartes por Jean Laporte 
e com seu grande artigo sobre Hume de 1933, 
elabora junto com Andre Cresson essa intro~ 
dw;ao a HumelO

• Os autores captam a ess€mcia 
da doutrina de Hume em seu principia de cau
salidade e em sua reflexilo sobre as probabili
dades: "Ple constata que a probabilidade tem 
regras, que all,lUmas proposiyoes sao mais pro~ 
vaveis que outras"H. Embora 0 absoluto esteja 
fora de alcance, a ordem probabilistica permi
te avanQar alguns degraus no conhecimento. 

Deleuze se dedica ao mesmo tempo a pre
parar a publica,ao de sua tese de estudos su
periores sobre Hume, defendida sob a dupla 
orienta,ao de Hyppolite e de Canguillen. Como 
nao sabe utilizar a maquina de escrever, e aju-
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dado por seu vizinho e amigo no Hotel de la 
Paix, :Michel Tournier, que se torna na ocasiao 
sua "for,a de dissuasao"*: "Ele nao parava de 
me importunar, ou para que traduzisse paginas 
de livros alemaes, ou para que datilografasse 
seus proprios manuscritos,,12. Resultado: 0 au
tor nao reconhece mais seu texto. Depois que 
datilografo, ele 0 vo tristemente encolhido e 
suspeita de alguma amputa,iio. Essa suspeita 
e atcstada pela dedicatoria pessoal que escre
ve no exemplar do livro oferecido ao seu amigo 
Tournier: "Para Michel, este livro que ele dati
lografou, e tambem criticou, achincalhou du
ramente, e talvez tenha ate diminuido, porque 
tenho certeza de que era mals grosso, mas que 
e tambem um poueo seu, na medida em que 
lhe devo muito (nao por Hume) em mosofii'. 

A obra e publicada em 1953 com 0 titu
lo Empirismo e Subjetividade. E dedicada por 
Deleuze ao seu ex-professor Jean Hyppolite, 
fundador e diretor da cole,ao "Epimethee", 
que acolhe a obrals

. Esse livro e totalmente 
anacronico: Hegel, que esta no programa da 
agregation em 1946, denunciou energicamen
te 0 empirismo. que tambem sofreu criticas 
veementes de HusserI. Esse estudo inspira-se 
amplamente nas teses criticas de Jean Wahl 
contra 0 hegelianismo. 

Por tras da apresenta,iio das teses de 
Hume, ja se percebe a singularidade da abor
dagem deleuziana. que consiste em situar em 
primeiro plano 0 problema que 0 autor tenta 
resolver, isto e. em formuJar a pergunta certa: 
"Uma teoria filos6flca e, na verdade, uma per
gunta desenvolvida, e nada mais: por si mes
ma, neia mesma, eia consiste nao em resolver 
urn problema, mas em desenvolver ate 0 limite 
as implicayoes necessarias de uma pergunta 
formulada'·14. Descobre-se 0 que sera a linha 
met6dica constante de toda interven<;:ao de 
Deleuze em uma carta enviada multo mais tar~ 
de, em 1986, a Arnaud Villani, em que define 0 

que e para ele um livro uti! de filosofia: "Creio 

'"N. de 'f.: A expressao "force de frappe" presta-se aqui a urn 
jogo de sentido, pois "frappe" significa tam bern a ar;ao ou 
maneil'a de datllografar. 
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que urn livra, para que mercc:;:a cristir, pode ser 
representado em tres aspectos rapidos. Ape
nas se escreve urn livro digno: L quando se 
acredita que as !ivros sabre 0 mesma tema Oll 

sabre urn tema proximo incorrem em uma es
pecie de erra global (funyao polemica do livro); 
2. quando se acredita que algo de essencial foi 
esquecido sobre 0 tema (fun<;ao inventiva); 3. 
quando se julga capaz de criar urn novo con
ceito (fuw;ao criadora). Naturalmente, esse e 
o minima quantitativa: urn erro, urn esqueci
mento, urn conceito ... Assim, eu pegaria cada 
urn de mcus livros, abandonando a modestia 
necessaria, e me perguntaria: L que erro pre
tendeu cambater?; 2. que esquecimento quis 
[eparar?; 3. que novo conceito criou?.:')s. 

Aplicando-se a ele seus pr6prios criterios 
de avalia,ao, pode-se dizer que essa obra sobre 
o empirismo de Hurne se justifica por varias 
raz6es. 0 contrassenso praticado peia tradi9ao 
filosofica e combatido por Deleuze seria con
siderar 0 sujeito como urn dado natural e nao 
distinguir bern 0 atomismo e 0 associacionis
mo. A falha a suprir, 0 esquecimento, visaria a 
noyao essencial da construyao, a instituiyao. 
Quanto a novidade, eia "consistiria na possi
bilidade de uma ciencia da natureza humana, 
substituindo uma psicologia do espirito por 
uma psicologia das afeiyoes,,16. 

No caso de Burne, a pergunta e: "Como 0 

espirito se torna uma natureza humana?,,17. E 
Deleuze restitui a originalidade da resposta de 
Hume. Ela reside na afirma,ao segundo a qual 
o espirito nao preexiste aos seus conteudos, 
que ele e fortemente tributario da travessia da 
experiEmcia. Dessa primeira pergunta decor
re uma segunda, essencial e que se coloca de 
imediato: "Como 0 espirito se torna um sujei
to,?"l'. Segundo Deleuze, Hume permite deslo
car a pergunta classica que explica tudo pelo 
sujeito. ao passo que a tarefa do filosofo deve 
ser a de elucidar seu funcionamento. 

Hume e definido por Deleuze como um 
pensador da pnitica, urn moralista, um pensa
dor politico, urn historiador. 0 que e que funda 
a moral segunQ.~ Hume? "E, a simpatia

d9
. Esse 

impulso afetivo" porta uma parcialidade que e 

preciso assumir: "Uma das ideias mais simples 
de Hume, mas tambem das mais importantes. 
e: 0 hom em e muito menos egoista do que par
ciat20

• Par outro lado, Burne nos apresenta urn 
sujeito que jamais e dado, mas sempre cons
truido. Ele ja nao e fonte de explicayao, mas 0 

que deve ser explicado: "A filosofia de Hume 
e sempre teoria da pratiea,,21. A razao esta na 
orbita da paixao e, portanto, e tributaria da 
contingencia, da diversidade de situa<;oes, 
fundamentalmente variavel de acordo com 
o momento, Hume enfatiza assim a inseryao 
social do individuo, sempre ancorado em um 
pertencimento, fonte de sua paixao: "Deleuze 
encontra a essencia do empirismo no proble
ma da subjetividade, e a que faz 0 sujeito em 
Hume e sua capacidade de erer e de inventar. 
a crenya esta na base do sujeito cognoscente, 
a invenc;ao esta na base do sujeito da moral e 
da politic":"" 

Hume se dissocia ainda do carater excessi
vamente formalista, excessivamente abstrato, 
das teorias do contrato social como a de Rous
seau. A questao nao e tanto refrear os ardores 
egoistas, mas sim ampliar as solidariedades: 
"0 problema moral e social consiste em passar 
das simpatias reais que se excluem a um todo 
real que inclui as proprias simpatias. Trata-se 
de ampliar a simpatia:>23, Disso resulta uma 
teoria da institui,ao propria de Hume!, que 
pretende fazer prevalecer a regra sobre a lei: 
"A principal ideia e esta: a essencia da socieda
de nao e a lei, mas a instituiyad,24, As teses de 
Hume implicam, portanto, uma nova concep
c;ao do direito e uma nova definiyao da voca-
9ao de uma ciencia do homem mais aberta a 
essas dimensoes psicologicas e sociais, 

Essa redefini,ao de uma filosofia do direito 
interessa particularmente a Deleuze, Tal tema
tiea do direito como estreitamente articulado 
ao social, como codificac;ao da jurisprudencia, 
e uma ideia que eontinuara a se desenvolver e 
que ele retomara em 1988 em 0 Abeceddrio. 0 
direito, para eIe, nao e uma limitayao canonica 
e separada do socius, mas urn processo perma
nente de inven<;ao: "Nesse sentido, a concep-
9ao que Bume tern da sociedade e muito for-

teo Ele nos apresenta uma crftica do contrato 
que nao somente os utilitaristas, mas tambem 
a maior parte dos juristas que se opoem ao 
direito natural, serao obrigados a retomar"2~. 
Quando Dominique Seglard the perguntou par 
que havia dedicado seu mestrado a Hume, De
leuze respondeu: "POl' causa do direito, lv1lnha 
verdadeira voca9ao era 0 direito, a filosofia e 
o direito,,26, Na epoca, e encorajado pelo juris
ta Maurice Hauriou para quem a instituic;ao 
prevalece sobre 0 contrato, Essa referencia e 
muito importante para ele se inserir em uma 
flliac;ao de critica interna ao pensamento re
publicano, que procura limitar ° principio da 
soberania. Deleuze acrescenta: "Eu estava pro
curando meu homem na classe preparatoria. 
Alquie era Descartes e Hyppolite era Hegel. 
Mas eu detestava Descartes e Hege1"27, 

No mesmo ano da publica,ao de sua mo
nografia sobre Hume, Deleuze publica na pe
quena cole,ao dirigida por Canguilhem uma 
coletanea de 66 textos escolhidos e apresen
tados por de sobre 0 tema InstinlOs e Institui-
96ei8, Deleuze manifesta ali todo 0 interes
se de que se reveste a seu ver a dimensao da 
institui,ao que, segundo ele, esta ligada, assim 
como 0 instinto, a urn mesmo principio de 
satisfac;ao: "Que na institui9ao a tendencia se 
satisfa9a, nao ha duvida: no casamento a se
xualidade, na propriedade a avidez,,29. Nessa 
apresentac;ao, Deleuze retoma a diferenciayao 
entre lei e instituic;ao, e se apoia na concepc;ao 
defendida par Hume sobre a positividade que 
representa a institui<;:ao enraizada no social, 
diferentemente das teorias do direito natural, 
que rejeitam essa positividade reguJadora fora 
do social, confinando 0 direito a sua dimensao 
negativa e limitativa: ''A tirania e urn regime 
em que ha muitas leis e pOllcas instituiyoes, 
enquanto a democracia e urn regime em que 
ha muitas institui<;:oes e pouquissimas leis,,30, 
Antes da lei, a instituiyao impoe ao corpo do 
individuo e ao corpo social os modelos a partir 
dos quais a a9ao podera se desenvolver e que 
leva a pensar que "0 homem nao tern instin
tos, e feito de instituic;oes'.3l, Deleuze atribui a 
Hume a intuiyao segundo a qual todo debate 
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sobre a natureza humana tem a ver com a di
ferenya entre instintos e institui<;oes, Nada no 
homem decone de algo natural, tudo e cons
trw;ao, esta em elabora<;:ao. 0 hom em nao nas
ce sujeito, mas se torna sujeito, 

Portanto, 0 homem e impulsionado adian
te, em direc;8.o a urn futuro, a sua inseryao sin
gular na pratica. 0 habito e a repeti,ao tam
bem participam desse processo produtivo. 0 
sujeito e a subjetividade situam-se sempre no 
polo da criatividade: "Crer e inventar, eis 0 que 
faz 0 sujeito como sujeitdm, No plano do me
toda, Deleuze salida Hume por ter distinguido 
a crftica transcendental que parte de uma cer
teza de essencia e seu proprio procedimento, 
que provem de urn ponto de vista imanente. 
Tambem aqui, Deleuze nao deixara de seguir 0 

ensinamento de Hume de permanecer em urn 
plano de imanencia. 

o que e entao 0 sujeito? Em primeiro lu
gar, uma durayiio, urn habito: "0 habito e a 
raiz constitutiva do sujeitdm. Uma das gran
des regras da pratica reside nessa condensa
,ao temporal constituida pelas conven,oes, 
pelos costumes sociais. As relayoes sao vistas 
por Burne como sempre exteriores aos seus 
term os, Quanto a associayao de ideias, ela es
clarece apenas a fina pelicula da consciencia, 
ados habitos de pensamento, das considera
<;6es do senso comum, a doxa, mas nao elucida 
as diferenyas, 0 que so e possivel mediante 0 

recurso as circunstancias: "Essa no<;:ao de cir
cunstancia aparece constantemente na filoso
fia de Hume. Esta no centro da historia, torna 
possivel uma ciencia do particular, uma psico
logia diferencial"". No amago do empirismo de 
Bume, Deleuze encontra 0 principio ao qual 
consagrara sua tese, 0 principio da diferenc;:a: 
'l\ssim, a experiencia e a sucessao, 0 movimen
to de ideias separaveis na medida em que di
ferentes, e diferentes na medida em que sepa
niveis, E dessa experiencia que se deve partir, 
porque eia e a experiencia, Ela nao supoe nada 
mais, nada a precede,,35, Sua tese encontrara 
ali sua fonte com a flrme vontade de pensar a 
diferenya pOI' ela mesma e retomara as aquisi
<;oes de sua monografia sobre Hume%, 



102 Dosse 

o empirismo de Hurne contero em 8i uma 
filosofia da pratica, um sujeito envolvido, inse
panivel do dado clrcunstancial. Sao as circuns
tancias que afetam as paix6es humanas e que 
permitem restituir a singularidade nos diversos 
campos da economia, do direito e da moral. Se
gundo Deleuze, julgam erroneamente Hume 
quando 0 acusam de ter pulverizado, atomiza
do 0 dado. Seu atomismo, assim como seu as
sociacionismo, e 0 correlato de sua concep9iio 
do sujeito como se constituindo no dado. 

Deleuze retoman! sua leitura de Hurne 
mais tarde, em 1972, para sua contribuir;ao 
a uma Histaria da Filosofia dirigida por seu 
amigo Fran<;ois Chatelet37

• Ele insistini ainda 
na originalidade do procedimento empirista 
de Hurne que se apresenta como urn mundo 
de "ficyao cientifica,,3S, embora a pesquisa que 
sustenta esse procedimento se abra para 0 

campo da pnitica e, portanto, da cotidianida
de, 0 merito de Hume foi ler sido capaz de per
cebel' a'exterioridade das rela90es aos seus ter
mos'-e de tel' rompido assim com 0 julgamento 
de atrlbuic;ao. Quem Ie essa caractel'izac;ao de 
Hume em 1972 se pergunta se Deleuze nao 
esta qualificando sua propria ambi,ao filosO
fica, Sera que ele fez, segundo suas palavras, 
"um filho por tras" em Hume? 0 Hume de De
leuze e pelo menos 0 mho de um sistema filo
sofico concebido no seculo XVIII e de indaga
,6es sugestivas formuladas no seculo XX que 
l'enovam sua importancia. Pode-se considerar, 
entao, que a problemaliea de Hume formula
da por Deleuze e "estranha ao vocabulario do 
Hume historico»39. A contribuic;ao de Deleuze 
foi reunir uma serie de proposiyoes esparsas 
de Bume em urn conjunto coerente, sistema
tico, visando mostrar que a constituiyao do su
jeito se opera a partir do dado da experieneia. 

o empirismo de Deleuze nao fica as mar
gens de Hume, ele torna ali seu primeiro im
pulso, mas para radicalizar em seguida sua cri
tica da subjetividade. Arnaud Villani ve nisso a 
tentativa de tornar indiscerniveis 0 empirismo 
e a metafisica: "E pOl' isso que, sem acrobacia 
nem ilusionismo, pode-se considerar Deleuze 
metafisico e nebempiri~ta"~o. 

Uma fase de latencia 

Depois de sua obra sobre Hume em 1953, 
e ate a publiea,ao da obra sabre Nietzsche 
em 1962, Deleuze escreve urn bom nllmero 
de estudos e de resenhas, mas nao um verda
deiro livro. Em uma entre vista com Raymond 
Bellour e Fran,ois Ewald datada de 1988, ele se 
indaga sobre essa interrupc;ao, sobre essa fase 
de latencia: "Se voces querem aplicar a mim os 
criterios bibliografia-biografia, vejo que escre
vi meu primeiro livro relativamente cedo, e de
pois mais nada durante oito anos. Sei, no en
tanto, 0 que estava fazendo, onde e como vivia 
nesses anos, mas sei abstratamente, um pouco, 
como se outra pessoa me contasse lembranc;as 
em que acredito, mas que nao vivi de fato. E 
como urn buraco na minha vida, urn buraco de 
oito anos. E isso que me parece interessante 
nas vidas, os buracos que elas contem, as la
cunas, as vezes dramaticas, ou as vezes nao,,41. 
Contudo, e nesses perfodos de ausencia que 
se produzem as mutayoes essenciais, que as 
foryas em ayao no movimento do pensamento 
exercem sua pressao, cujos efeitos costumam 
ser de retardamento. Sao momentos de de
cantac;ao necessaria para perceber melhor seu 
proprio caminho. 

Onde anda Deleuze nesse perfodo'! Ele 
esta exercendo entao suas func;oes de pro
fessor de lieeu em Orleans, entre 1953 e 1955, 
depois em Paris, no Louis-Ie-Grand, de 1955 
a 1957. Esse e tambem, e sabretudo, 0 mo
mento em que se torna assistente de historia 
da filasofia na Sarbonne, entre 1957 e 1960. 
Esta assoberbado com a preparac;ao de suas 
aulas as quais sempre dedicou bastante tem
po e aten,ao. Na Sorbonne, ele logo conhece 
um sucesso espetacular. Professor muito jo
vern nesse lugar veneravel, ele oficia na sala 
Cavailles, quartas-feiras, das 14 as 15 horas: 
"Nao apenas a sala 1kava cheia, como havia 
estudantes sentados no pequeno tablado em 
torno da mesa do professor. Outros tinham de 
ficar no corredor, e a porta era delxada aberta 
para que pudessem ouvir. No final da aula, as 
15 horas, todos iam embora, e Raymond Polin, 

que lecionava na mesrna sala, f1cava com ape
nas seis pessoas. Ele era louco furioso e detes
tava Deleuze"'12. Ele tambem da uma aula no 
sAbado pela manha, as IOh 30: "Era faseinante, 
eu estava subjugado. Ele tinha res posta para 
tudo e com reviravoltas surpreendentes, com 
uma visao completa tanto de Platao quanto de 
Espinosa, Kant ou Hegel"; testemunha um de 
seus ex-alunos, Marc-Alain Descamps, vindo 
de Bordeaux para fazer seu curso de filosofia 
em Paris ~3. Segundo este ultimo, Deleuze teria 
mencionado em suas aulas, desde essa epoca, 
a importancia das raizes dos iris como possibi
lidades de formar rede, 0 que ele conceituara 
mais tarde com Guattari na forma de urn novo 
paradigma: () rizoma. Na Sorbonne, ele consa
gra seu curso entre 1954 e 1955 a Aristoteles 
e a Bume, frequentado par um futuro escritor 
que se tornara seu amigo, Rafael Pividal: "Era 
absolutamente notave!, ele ainda era muito jo
vern e ja tinha feito sua reputayao entre as in
contaveis estudantes que faziam seu curso',44. 

o curso de 1957 e 1958 atesta a importiln
cia que teve para ele Jean Wahl, de quem reto
rna as tematicas essenciais sobre diversidade, 
filosofias pluralistas, irredutibilidade do diver
so e "uma filosofia do ET'''''. Entre 1959 e 1960, 
ele consagra seu curso ao Capitulo III de A 
Evolur;iio Criadora, de Bergson, e a Rousseau46

• 

Este ultimo curso sobre Rousseau revela 0 in~ 

teresse de Deleuze, ja mencionado a proposito 
de Hume, pela questao do contrato social, do 
direito natural em suas relac;oes com 0 socius. 
Portanto, a dimensiio pratica e poulica do pen
samento deleuziano, sempre reiterada mais 
tarde, ja esta presente em estado embriomirio. 
Esse curso dani lugar, dois anos depois, a urn 
pequeno prolongamento com uma publica,ao 
a proposito do 250Q aniversario do nascimen
to de Rousseau

47
• Nessa evocac;ao da obra de 

Rousseau, ele destaca como seu escrito mais 
significativo 0 Contrato Social. Seu maior ensi
namento esta no fato de que, para Rousseau, a 
separa,ao dos poderes e um engodo, e que 0 

legislativo, 0 poder da lei, e que prevalece. 
Mas a que se passa de essencial para De

leuze durante esses oito anos meio apagados? 
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Esse perfodo parece constituir uma importan
te transic;ao para sua relac;ao com a historia da 
filosofia e para sua emancipayao dos mestres. 
Institucionalmente, continua tdbutario de 
sua formayao primeira, na medida em que 0 

orientador de sua Iicenciatura, que deve acom
panha-lo em sua tese, e seu ex~professor Jean 
Hyppolite. Quando este ultimo e nome ado 
para a dire,ao da ENS da Rue d'Ulm, Deleuze 
o substitui na Sorbonne, onde e encarregado 
do ensino de historia da fllosofia. Deleuze ja 
sente 0 que chamara mais tarde de "aversao" 
ao hegelianismo e a sua dialetica, mas ainda 
esta a serviyo dos grandes maciyos do corpo 
filosofico e demonstra uma certa "timidez fl
losofica',4s, que 0 leva, por exemplo, a nao men~ 
cionar em seu curso sobre Burne a tese central 
de licenciatura defendida em 1947 e publicada 
em forma de livro em 1953, Empirismo e Sub
jetividade. 

Antes de mais nada, Deleuze esta reali
zando sua progressiva emancipayao, numa 
mescla de reconhecimento e ruptura com seus 
dois mestres, Ferdinand Alquie e Jean Hyppo
lite. Na epoca, Ferdinand Alquie e orientador 
de sua tese secundaria sobre Espinosa, quase 
concluida nesse final dos anos de 1950. Ele e 
tambem, sobretudo, 0 grande especialista em 
Descartes, defensor fervoroso do dualismo 
contra todas as tenta90es rnonistas que iden
tiflca em Espinosa, Bergson, Hegel ou Marx. 
Segundo ele, apenas 0 dualismo pode permi
tir desenvolver uma metaffsica em torno da 
distin,ao de objeto e sujeito. Nessa epoca, 
Deleuze partilha com seu mestre Alquie uma 
visao metaffsica comum, na medlda em que 
ambos acreditam que a realidade nao se re
duz absolutamente a sua representac;ao. Em 
1956, Deleuze dedica uma resenha a uma abra 
de Alquie sobre Descartes em que salida seu 
mestre por ter ajudado tanto na compreensao 
da obra cartesiana e porter evidenciado 0 fato 
de que seu pensamento "expressa a propria 
essencia da metaffsica',49. Ele 0 segue tambem 
em sua apresenta,ao da atividade filosofica de 
urn Descartes que se descobre fil6sofo em urn 
movimento de singularizayao "que 0 conduz a 
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romper com os habitos de seu rueio, as Hyoes 
de seus mestres, as tradiyoes de sua famIlia, 
seu pais, 0 proprio mundo objetivo"so. Ninguem 
duvida que Deleuze reconhece ali urn caminho 
nao tra,ado que delimita para si. 

Embora Deleuze dedique a Alquie sua obra 
sabre Kant em 1963, suas rela,oes se deterio
ram rapidamente depois disso, e em 1967 Al
quie critica sell ex-aIuno por se extraviar nos 
meandros de urn metoda estrutural que vira as 
costas a propria essencia da filasafia, a meta
fisica e it questao do sujeito. Em 28 de janeiro 
de 1967, quando de uma exposi,ao perante os 
membros da Sociedade Francesa de Filosofia 
sabre "0 metoda da dramatizayao', Alquie cri
tica Deleuze par ter condenado a pergunta "0 
que e?": "Lamento a rejeiyao, urn pOlleD nipida, 
da pergunta 0 que e?, e nao poderia aceitar 0 

que ele nos diz no inicio, intimidando-nos urn 
pouco, a saber, que nenhum fil6sofo havia fei
to essa pergunta, a nao ser Hegel... Quando ele 
chegou a verdade, disse a mim mesma: enfim, 
eis urn exemplo fllos6fico! Mas esse exemplo 
logo se deturpou, pais Deleuze nos disse que 
precisavamos nos perguntar: quem quer a ver
dade? por que se quer a verdade? e 0 dose que 
quer a verdade?, etc., perguntas muito interes~ 
santes, sem duvida nenhuma, mas que nao to~ 
cam a essencia mesma da verdade, que talvez 
nao sejam entao perguntas estritamente filo
so£lcas"Sl. Na resposta que Deleuze Ihe dirige, 
sente~se que ele esta muito abalado com esse 
ataque critico. Depois de ter admitido que, de 
fato, numerosos £llosofos colocaram a ques
tao do "0 que e'!", mas antes de tudo em forma 
de "como", ele se diz ferido pela critica de ter 
abandon ado urn questionamento propria
mente fllosoflCO: "Pois acredito inteiramente 
na especi£lcidade da filosofia, e essa conviq:ao 
eu a devo ao senhor,,52. Consuma~se assim a 
ruptura entre Alquie e seu ex-aluno. 

Urn processo similar de desligamento de 
Jean Hyppolite se desencadeia nesse mesmo 
periodo. Depois de ter sido a coorientador, jun
to com Ganguilhem, da tese de licenciatura de 
Deleuze sobre Hume, Hyppolite estava previsto 
para ser 0 orient,ador de sua tese principal que, 

" " 

como £lcou definido, deveria tratar cia "ideia 
de problema'. Grande especialista de Hegel, 
Hyppolite e a tradutor de Fenomenologia do Es
pirito, mas tambem aquele que abriu as teses 
hegelianas a urn confronto permanente com a 
modernidade filas6fica. Professor de Deleuze 
na classe preparat6ria, Hyppolite tinha a maior 
estima pOl' seu aluno. Quando Deleuze nao se 
candidata it ENS, Hyppolite the pro poe que 
va com ele para Strasbourg, para onde acaba 
de ser nomeado. Deleuze nao vai para la, mas 
obtem de seu mestre uma balsa de agregayao 
concedida pela Universidade de Strasbourg. 
Em 1954, Deleuze dedica uma resenha a L6gi
en e Existencia, de Hyppolite, lan,ado pela PUF 
em 195353

• Deleuze louva ali urn distanciamen
to critico do humanismo e 0 esboyo de uma 
ontalogia, contra a leitura de Hegel feita por 
Kojev, excessivamente antropologica. 

Essa reinterpreta,ao de Hegel nao deixa de 
estar ligada Ii entrada de Heidegger na Fran,a 
no mesma momento, sobretudo ap6s a publi
ca,ao em 1946 da Carta sobre 0 humanismo. 
Deleuze concorda com Hyppolite principal
mente em sua definiyao do Ser como sentido, 
e nao essencia: "De uma certa maneira, 0 saber 
absoluto e 0 mais proximo, 0 mais simples, ele 
esta le/,5". Se a ontologia abandona a essen
cia, isso pressupoe a ausencia de urn segundo 
mundo, e, por isso mesmo, 0 saber absoluto 
nao pode ser distinto do saber empirico. 

Contudo, Deleuze nao adere totalmente as 
teses de Hyppolite e inclusive discorda radical
mente quando ele, de maneira muito hegelia
na, considera que 0 Ser so pode ser identico a 
diferenya quando cia e levada ao seu absoluto, 
que e a contradi,ao. Ja Deleuze, desde 1954, 
formula a hipotese essencial que estara no 
centro de sua futura tese, Diferen,a e Repeti
qao, segundo a qual se trata de construir uma 
"ontologia da diferen,a que nao teria de chegar 
ate a contradiQao, porque a contradiyao seria 
menos que a diferenya, e nao mais,,55. Trata-se, 
para ele, de substituir a leitura de Hegel par 
Hyppolite, que visa deslocar a ontologia para 
o Ser, pOl' uma ontologia inteiramente voltada 
para a vida. 

Em 1967, quando a ruptura se consuma, ja 
faz urn born tempo que as relayoes entre Hyp
polite e seu aluno estao degradadas. Deleuze 
tinha renunciado a Hyppolite para sua tese 
principal e escolhido Maurice de Gandillac. 
Segundo Alain Roger, urn dos elementos que 
teria provocado uma situaQao inemedi{lvel 
entre eles, alem de sua discordancia teo rica 
sobre Hegel, seria aparentemente 0 rumor de 
que Deleuze tinha certa propensao a homos
sexualidade. ''A senhora Hyppolite, Marguerite, 
muito pudica, teria praticamente forQado 0 
marido a despacha~lo"56. 

Quando em 1959 Fran,ois Regnault ingres
sa na ENS da Hue d'Ulm e participa das pri
meiras leituras de Marx em torno de Aithus~ 
ser, ele manifesta com alguns colegas, como 
Pierre Macherey e Roger Establet, a desejo de 
convidar Deleuze: "Lembro muito bern que 
Hyppolite nos perguntoll quem gostarfamos 
que viesse, e quando falamos em Deleuze, ele 
respondeu: 'Nao, eu nao querd. A gente nunca 
soube par que"5'. Seja como for, a que se ates
tou foi 0 carater ao mesmo tempo brutal e irre
versivel dessa ruptura. Deleuze nao participara 
daHomenagem a Hyppolite publieada em 1971, 
com ediyao de Michel Foucault, do qual ele era 
muito proximo na epoca. Nao participani tam~ 
pouco do volume dedicado a Alquie, lan,ado 
urn pouco mais tarde, em 1982. 

Entre 1960 e 1964, Deleuze fica afastado do 
CNHS, e sua maior disponibilidade Ihe possi
bilitara explorar livremente textos que nao fa~ 
zem parte do corpo classico da historia da filo
sofIa, mas que atendem ao seu desejo de ligar 
a critica e a clinica. 0 recurso literario torna~se 
entao urn objeto legitimo e mesmo privilegia~ 
do de sua reflexao filos6fica. A oportunidade 
surge no inieio dos anos de 1960. Seu amigo 
Kostas Axelos prepara um numero da revista 
Arguments sabre "0 amar problema'. Ele tinha 
recebido varias colaborayoes sobre Sade, mas 
nenhuma sobre Sacher-Masoch. E propos a 
Deleuze. 0 texto, publicado em 1961, e a pri
meira estudo de Deleuze sabre uma obra Iite
raria, que antecede seu Proust e e bem anterior 
ao seu Kafka". Ele atende ao pedido de Axelos 
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com enorme prazer, pois assim pode acabar 
com 0 entusiasmo intelectual por Sade, que 
tem como efeito reduzir Masoch ao estado de 
componente secundario do sadismo naquilo 
que era chamado de sadomasoquism059. Essa 
intervenc;:ao de Deleuze e uma faca de dais 
gumes, pOlS nao somente imerge na literatu~ 
ra como se afirma no campo da pesquisa da 
psicanalise num momento em que a populari~ 
dade de Lacan nao para de crescer no campo 
intelectualfrances. Desde 1961, muito antes de 
conhecer Guattari, Deleuze e instigado pelas 
categorias analiticas. Como explicou a Arnaud 
Villani, urn livro deve sua utilidade a alguns 
imperativos. No que se refere a sua Apresen
ta,ao de Sacher-Masoch, Deleuze eselarece 
em que medida ele responde a esses criterios: 
"0 eno foi tel' negligenciado a importancia 
do contrato (e, para mim, 0 exito desse livro 
e que depois dele todo mundo falou do con
trato masoquista, ao passo que antes esse era 
urn tema muito acess6rio): 0 novo conceito e 
a dissociaC;ao do sadismo e do masoquismo,60. 
o comentario que Deleuze faz aqui lembra sua 
insistencia ja acentuada a proposito de Hurne 
sobre a questao de urn contrato social que nao 
seja abstrato, sua visao da instituic;:2to como 
ancorada no socius. Ele encontra essa diferen
dayao entre contrato e instituiyao tambem em 
Sacher-Masoch, cuja relaQao com 0 contrato e 
absolutamente essencial. 

Indo de encontro a assimilayao que se cos
tumava fazer entre sadismo e masoquismo, 
Deleuze opoe a pratica contratual de alian,a 
do masoquismo ao ate de posse instituida bus
cado pelo sadismo. E pelo contrato que a ma
soquista garante sua relac;:ao com 0 parceiro, 
conferindo-Ihe todos os direitos par urn tempo 
limitado. Ao contrario, 0 pensamento de Sade 
pertence a esfera cia instituic;:ao, e nisso e urn 
pensamento profundamente politico, em rup
tura com a quadro contratual que ele ultrapas
sa par todos os lados. 

o segundo objetivo de Deleuze e fazer justi
<;a a Masoch diante do of usc amen to que sofreu 
em proveito de Sade. £Ie nao apenas deixou de 
ser lido como, no plano clinico, foi rebaixado a 
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simples variante do sadismo na entidade "sa
domasoquista", ao passo que "esta muito claro 
que seu universo nada tern a ver com 0 univer-

dSd ,,61 DI -so e a e . e euze se propoe, portanto, a 
refazer 0 percurso que conduz da crftica lite
nida a clfnica para discernir, por tnis da sin
drome, os sintornas proprios ao masoquismo e 
aqueles especificos do sadismo. Deleuze reabi
lita com seu estudo aquele que foi 0 verdadeiro 
inventor da qualifica,ilo "masoquista, que nile 
e, como se acredita, a psiquiatra Krafft-Ebing, 
mas 0 pr6prio romancista Sacher-Masoch: 'A 
literatura nao e secundaria, testemunha ima
ginaria de uma perversidade real. Ela contribui 
efetivamente, e por seus proprios meias, para 0 

quadro cHnico da sexualidade"'''. Ii preciso Ie
var a serio, como sugere Anne Sauvagnargues, 
a indaga9ao sartriana de Deleuze no inicio de 
sua apresenta,ao de Sacher-Masoch: "Para 
que serve a literatura,?",6:). 

Em seu artigo de 1961, Deleuze apoia-se 
sobretudo em Theodor Reik", apresentado 
comO'-o principal te6rico de referenda por ter 
caracterizado bern a sintomatologia do maso
quismo, apesar de ter omitido 0 contrato. Reik 
demonstrara que "0 masoquista so consegue 
sentir prazer apos a puniC;ao: isso naD slgnifi
ca que ele tenha prazer (a nao ser urn prazer 
secundario) na propria puni,ao"". Em 1967, 
quando Deleuze publica sua Apresentar;ao de 
Sacher-Masoch, e Freud que se torna a refe
renda te6rica matriciaL Retoma a distingao 
feita por ele entre pulsilo de morte e instinto 
de morte para esclarecer a propensao do sadi
co a se colocar do lade da negaQao pura ease 
aproximar do instinto de morte. Freud e Lacan 
enfatizararn as resisLE!ncias e os processos de 
denega,ilo, e Deleuze retoma a amilise do lu
gar do fetichismo em Freud para fazer disso 
urn atributo do masoquismo: "Os principais 
fetiches de Masoch e de seus her6is sao as 
peles, os cal,ados, 0 proprio chicote, os capa
cetes estranhos com os quais gostava de pa
ramen tar as mulheres,,66. A confusao das duas 
sintomatologias que chega a identidade de 
urn sadomasoqulsmo nao deve ser atribuida 
a Freud, que se!bpre diferenciou as dois mo-

dos de comportamento. Antes mesmo de seu 
encontro com Guattari, em 1969, Deleuze ja 
emprega a teoria analitica quando critica 0 

esquema edipiano e 0 estatuto atribuido a cas
trar;ao na teoria freudiana. Deleuze considera 
que a maneira como as analistas querem ver 
a qualquer custo a imagem paterna por tras 
do ideal masoquista e singularmente redu
tora. Sem duvida, 0 pai tem um papel essen
cial no sadismo, que se desenvolve com base 
na negayao da figura materna, mas e abusivo 
estendiHo ao masoquismo. Ao contrario, 0 

masoquismo vive em urn universo simb6lico 
intermaterno no qual os tipos de ideal femini
no constltuem uma ordem simbolica em que a 
tlgura do pal esM ausente, e suprimida. Nesse 
plano, DeIeuze se apoia na tese lacaniana da 
forclusao do "nome do pat: "Lacan enundou 
uma lei profunda segundo a qual aquila que e 
abolido simbolicamente ressurge no real em 
forma alucinat6ria,,67. Deleuze se apoia tam
bem naquilo que considera a obra-prima de 
Freud, Alem do principia de prazer, saudada 
como uma lncursao genial de Freud no conti
nente filosofico. 0 principia de prazer gover
na tudo, nao sofre de exceyao, mas somente 
de complica,oes, fontes de exterioridade, de 
prodw;ao de um residuo irredutivel, de urn 
para~alem que reabrc para a reflexao filoso~ 
fica. Essa exterioridade leva Freud a invocar 
um principio transcendentaL Assim, Eros esta 
presQ a urn principio de repeti9ao: "E, preciso 
compreender que a repetiyao, tal como Freud 
a concebe nesses textos geniais, e em si mes
rna sintese do tempo, sintese 'transcendental' 
do tempo. Ii ao mesmo tempo repeti,ao do an
tes, do durante e do depois"". Deleuze abando
na Freud para revelar urn destrinyamento do 
principio de prazer e do principio de desejo no 
masoquista. Essa desvinculayao conduz 0 ma
soquista a um duplo processo de dessexualiza
yao e ressexualizayao em tarno do principio da 
repetic;:ao. Anundando uma tematica central 
de 0 Anti,Edipo, Deleuze contesta em Freud 
o papel atribuido as no,oes de castra,ao e de 
culpabiliza,ao: "Elas se tornam faceis demais, 
visto que servem para reverter situayoes e para 

fazer com que se comuniquem no abstrato 
d I h 

,,69 
mun os rea mente estran os . 

o incontornavel Kant 

Em 1963, Deleuze consagra urn estudo a 
Kant, embora ele nilo fa,a parte de seu Pan
teao filos6fico 70. Ao evocar esse livro mais tar
de, ele dira que 0 escreveu contra um "inimi
go"; porem, quando em 1968 explica 0 porque 
dessa obra, Deleuze nao esconde seu fascinlo: 
"Quando se esta diante de uma obra tao ge
niaL nao e 0 caso de dizer que nao se esM de 
acordo. E preciso antes saber admirar; e pred
so encontrar os problemas que eIe caloca, seu 
proprio maquinario. Ii por for,a da admira,ilo 
que se encontra a verdadeira crftica,,71. AMm 
dessa obra, Deleuze publica no mesmo ano 
urn artigo sobre a estetica kantianan. Ele tam
bem deu algumas aulas sobre Kant, primeiro 
na Sorbonne, no final dos anos de 1950, depois 
na unlversidade de Vincennes, em 1978. Final
mente, em 1986, ele publicari um lango estudo 
sobre 0 tema de uma "poetica" kantiana73

. 

A genialidade de Kant, segundo Deleuze, 
e ter descoberto que 0 homem e composto de 
duas faculdades de natureza diferente: de um 
lado, a intui,ao, a receptividade, que esti ligada 
a experienda e encontra sua fonte na sensibili
dade; de Dutro, 0 conceito, que tern sua fonte 
no entendimento que define a forma do co
nhecimento, seu agenciamento no ser pensan
teo Entre essas duas dimensoes heterogeneas, 
Kant percebe um buraco, e ele seni 0 primeiro 
a definir 0 ser humane a partir desse buraco 
que 0 atravessa; essa e sua contribuiyao fun
damental a modernidade. Enquanto no seculo 
XVII 0 pensamento se refletia no infinito, seja 
em Descartes ou em Leibniz, sendo 0 infinito 
primeiro em relayao ao finito, a intuiyao e 0 

entendimento se tornam com Kant dimensoes 
incomensuraveis, e 0 principio de ilnitude e eri
gido em principio constituinte. Essa revoluc;ao 
e absolutamente fundamental: 0 dado e 0 can
ceito nao se sobrepoem, e 0 buraco nao pode 
ser tapado au saltado. Constatando a diferen,a 
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de natureza entre 0 espayo-tempo e 0 "Penso", 
Kant se indaga sobre as condiyoes do conheci
mento. Ele faz com que intervenha entao uma 
terceira faculdade, certamente incapaz de se 
livrar do buraco, mas cuja funyao e estabelecer 
a relayao: 0 que Kant chama de "esquematismo 
da imaginayao", 0 cogito cartesiano esLa fendi
do agora - bern antes cia psicamUise. 

Em A Filosofia Critica de Kant, dedicada a 
seu mestre Ferdinand Alquie, Deleuze segue 0 

percurso da no,ilo de faculdade nas tres "Criti
cas". A revoluyao copernicana de Kant esta em 
submeter 0 objeto ao sujeito, e nao em pres
supor uma harmonia entre sujeito e objeto. ''A 
primeira coisa que a revoluyao copernican a 
nos ensina e que somos nos que a comanda
mos ... Kant opoe a sabedoria a imagem critica: 
nos, os legisladores da Natureza,,7'1. Em A Criti
ca da Razdo Fura, submetemHse os fen6menos 
a categorias que, enquanto conceitos produ
zidos pelo entendimento, silo objeto de uma 
dedu,ao transcendental. A razao legisla, mas 
sob 0 impulso da faculdade de desejar, ou seja, 
sob 0 reino da razao pratica, da vontade auto
noma, Para fazer esse exercicio auLonomo, e 
necessario urn regime de liberdade. No amago 
do procedimento transcendental, Kant situa 0 

uso da imanencia, que sera um de seus Lemas 
favoritos: "0 metodo transcendental e sempre 
a determinayao de um uso imanente da razao, 
conforme urn de seus interesses,,75. Assim, De
leuze sempre reivindica um criticismo trans
cendental, ao mesmo tempo considerando 
que a exigenda fundamental de imanencia e 
mals realizada pOl' Nietzsche do que por Kant. 

Essa busca da imanencia associa-se a 
preocupayao filos6fica de Deleuze, mas nao a 
preenche, pOis Kant parou n.o meio do cami
nho ao reduzlr a dimensao transcendental as 
condir;6es de uma experiencia possivel. Assim, 
ele se condena a recogniyao, ao decalque do 
real averiguado e, segundo Deleuze, cal nos 
meandros da consciencia psico16gica. Deleu
ze, ao contrario, reailrma sua tese sobre a aber
tura a outras modalidades do pensivel mais 
criativas do que as do simples reconhecimento 
do mesmo, e que s6 se pode atingir insistindo 
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sabre a diferenqa por si mesma76
, Com iSSQ, ele 

modifica a acep,ao da propria no,ao de "facul~ 
dade", que ainda e entendida como uma dis~ 
posi,ao au fun,iio cognitiva geral it espera de 
seus contctidos particulares "possfveis", mas se 
torna uma fOfqa cada vez mais singular, susce
ttvel de afetar au de ser afetada por um fen6~ 
menD tambem singular: "Ha, portanto, modos 
mUltiplos (no sentido de Espinosa) de pensar, 
de sentir, de recordar, de fantasiar, de falar ... , 
que constituem faculdades distintas, criadas a 
cada vez no cantata com fenomenos ou obras 
. I ,,77 smgu ares . 

A rela,ao de Deleuze com Kant nao e de 
simples negatividade. Vincent Descombes 
apresenta-o inclusive como urn continuador 
da obra critica de Kant das ideias de alma, de 
mundo, de Deus: "Gilles Deleuze e antes de 
tudo urn pos~kantiano"78. Kant foi 0 filosofo que 
atingiu certos timites, como 0 do tempo, do su
jeito, do pensamento, "mas sem jamais Dusar 
ultrapassa-los,,79. Deleuze proeura passar do 
deealque it constru,ao de sua propria cartogra~ 
fta das teses kantianas. De fato, ele escapa da 
alternativa kantiana na qual a multiplicidade e 
regulada pOl' um tempo que ele percebe como 
uniforme, homogeneo e irreversivel contra uma 
abordagem que veria no tempo a expressao de 
profundezas insond<iveis, Deleuze, ao contra
rio, reivindica uma lemporalidade heterogenea 
cujos fragmentos nao se juntam mais segundo 
a ideia de uma totalidade restaurada',S(l, 18s0 Ihe 
permite, em um procedimento que qualiftca de 
empirismo transcendental, libertar a forc;a de 
efrac;ao do acontecimento e das singularida
des: "Quando se abre a mundo fervilhante de 
singularidades anonimas e nomades, impes
soais, pre-individuals, pisamos enfim 0 solo do 
transcendental"Sl, 

Proust em busca de verdade 

Em 1964, um ano apos a publica,ao de 
sua obra sobre Kant, Deleuze volta a literatu
ra com uma obra dedicada a proust82

, Ele afir
ma assim a vqntade de fazer valer a reflexao 

filosofica sobre territorios nao cultivados pela 
tradiC;ao academica, uma maneira de escapar 
da historia classica da filosofia83

, Com Proust 
e os Signos, Deleuze deseja corrigir 0 erro co
mumente partilhado pela crftica literaria que 
consiste em fazer da obra-prima de Proust 
uma obra sobre a memoria: "Em que consiste a 
unidade de Em Busca do Tempo Perdido? Sabe~ 
mos pelo menos em que eia nao consiste, Ela 
nao consiste na memoria, na lembranc;a, mes
mo involuntaria"S4, Segundo Deleuze, a Busca 
se serve da memoria, mas como ferramenta, 
como meio de chegar a verdade: ''A Busca do 
tempo perdido e, na verdade, uma busca da 
verdade"S5, 0 movimento dessa busca so pode , 
se realizar a partir de uma imposiC;ao ou de 
uma situac;ao violenta que a suscita, e 0 moti
vo essendal para Proust e seu dume, Segundo 
Deleuze, a heroi proustiano se apaixona para 
poder liberar seu desejo de ser ciumento, Nes
se aspecto, a Busca nao e orientada ao passa
do, mas ao futuro. 

o segundo deslocamento operado par De~ 
leuze consiste em reparar 0 principal esqueci
mento na analise da obra de Proust: 0 universe 
dos signos, que da 0 tftulo a obra de Deleuze 
e constitui a seu vel' a propria unidade da es
crita proustiana: ''A palavra 'signa' e uma das 
palavras mais frequentes da Busca"S6. Cada 
segmento social e compartimentado e se re~ 
conhece por signos comuns emitidos por seus 
.membros. Assim, os signos dos Verdurin nao 
tem muito a vel' com os dos Guermantes; sao 
uma pluralidade de mundos incomensuraveis 
que constituem 0 universo social e sensivel no 
qual 0 narrador evolui. Podem-se descobrir ali 
subconjuntos coerentes, como os signos de 
pertencimento a mundanidade ou os signos 
proprios a expressao amorosa, ou ainda aque~ 
Ie que desigua as qualidades sensiveis. Mas 0 

que subsume 0 conjunto e a mundo da Arte, 
que desempenha a papel de mundo Ultimo dos 
signos entao "desmaterializados" que "encon
tram seu sentido em uma essencia ideaL Desse 
modo, 0 mundo revelado da Arte reage sabre 
todos os outros,,87, A arte tern um estatuto pri
vilegiado na medida em que e a mediac;ao sem 

a qual a interpreta,ao dos signos nao poderia 
superar sua opacidade aparente. 

Urn livro utH, segundo Deleuze, deve inven~ 
tar urn novo conceito, e nesse plano a obra so
bre Proust lan,a luz acerea da fecundidade da 
noc;ao de "captura", DeIeuze retoma no plano 
conceitual a captura efetuada entre do is ele
mentos: urn animal - a vespa - e urn vegetal - a 
orquidea -, em que a vespa fecunda a orquidea, 
transgredindo as regras de separac;ao entre os 
dais mundos. Deleuze retoma conceitualmen~ 
te 0 primeiro capitulo de Sodoma e Gomorra 
em que Proust consagra nada menos que trin
ta paginas a metMora da vespa e da orqufdea. 
Faz disso um modo de fecunda,ao possfvel da 
literatura pela filosofia e vice-versa. Alias, ele 
conclul a obra constatando que a procura da 
verdade da Busca rivaliza com a ambi,ao filoso~ 
fica, A imagem do pensamento, tal como 0 en
tende Proust, "op6e-se ao que e mais essencial 
em uma filosofla classica de tipo racionalista',88. 
A obra de Proust, ao significar que as verdades 
nao dependem nem do arbftrio nem da abs~ 
tra<;ao, tem portanto uma dimensao filosof1ca, 
Essas verdades devem ser buscadas no interior 
das zonas de opacidade nas quais agem as for~ 
<;as empregadas nos movimentos do pensamen
to, Sob as conven<;6es da comunicac;ao regrada, 
for,as subterraneas desempenham 0 papel de 
verdadeiros detonadores do pensamento. Esses 
conectores que 0 colocam em movimento sao 
os proprios signos, que e preciso "sempre inter
pre tar, isto e, explicar, desenvolver, decifrar,,89, 

Deve-se observar que, se Deleuze inova por 
seu tratamento da literatura como sintomato
logia, como olhar clinico, na linha do que jii ha~ 
via tentado com Sacher-Masoch, ele continua 
fiel a toda uma tradi,ao para a qual pensar e 
interpretar, Como assinala Robert Mauz}, es
pecialista em literatura francesa, Deleuze ofe
rece uma leitura original da Busca, privilegian~ 
do a temporalidade do narrador em rela,ao a 
do eseritor, que e abandonada: ele nao indaga 
sobre a intencionalidade de Proust, limitan~ 
do-se a uma decodificac;ao de seu universo de 
signos: "Seria preciso, portanto, parar de falar 
da subjetividade proustiana; ha de se convir 
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que e um alivio ler urn ensaio sobre Proust em 
que todos as temas da psicologia e da psicana~ 
lise sao eliminados,,90, 

Segundo 0 filosofo Jean~Claude Dumonce!, 
a chave para entrar no pensamento de Deleuze 
esta na leitura de Proust, pois a que aparece~ 
ra mais tarde como uma tese pessoal abstrata 
- Dijeren9a e Repeti9do - esta la, com a narra~ 
c;ao proustiana, sua expressao mals legivel e 
seu verdadeiro esquema diretor, que chega a 
considerar que "e a diferenc;a que da a repeti
c;ao seu objeto. 0 grau desta vern sempre da 
diferen,a. E a diferen,a que deve ser repetida, 
e Proust apenas relata isso ao longo de cente
nas de paginas"9l.Jean~Claude Dumoncel julga 
tanto mais fundamentada a leitura filosofica 
que Deleuze raz de Proust na medida em que 
este ultimo reivindica duas fontes de inspira
,ao filos6fica: Gabriel Tarde e Henri Bergson. 

A Busca se desenvolve entre 0 que Deleuze 
qualifica como "diferenc;as !ivres" que fazem vi
brar e "repetic;6es complexas" que se revelam 
como ondulac;oes vibratorias em uma relac;ao 
que leva a pensar naquele que une a nuvem de 
tempestade e os estrondos do trovao. No en
tanto, essas ondula,oes se distinguem das re~ 
peti,oes simples: ''A ondula,ao, diferenternente 
da iteraC;ao, e uma maneira de nao se repetir,m, 
A repetiC;ao vibrato ria traz consigo no tempo 
diferen,as potenciais. Proust indaga sobre a 
maneira como emergem na consciencia as re
miniscencias que parecem depender de um 
regime associativo do tipo: "0 sabor da mada
lena e parecido com a daquelas que degusta~ 
vamos em Combray; e eia ressuscita Combray, 

d d 1 ·· .. 93 El on e a egustamos pe a pnmeIra vez .' e se 
aproxima assim da concepc;ao bergsoniana da 
memoria, que faz coexistir urn presente que 
invoca outro presente que foi, mas que nao e 
mais, e cuja evocac;ao e tributaria dos presen
tes que 0 recomp6em sem que 0 ser do passado 
jamais seja atingido: ''A essencia do tempo nos 
escapa,,94. A memoria involuntaria interioriza 
o contexto antigo, que se torna insepanivel do 
momento presente, e efeito disso como 0 essen
cial nao e a semelhanya, mas, ao contrario, "13 
a diferenr;a interiorizada, tornada imanente,,95, 
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Com 0 titulo que Deleuze da a sua conclusao _ 
'1\ imagem do pensamentd' -, e passivel avaliar 
a permanencia desse tema da busca em toda 
suaobra: esse sera 0 titulo do Capitulo III de im
portaneia capital de Diferen9a e Repeti9do, e ja 
se po de dizer que "a imagem do pensamento" 
e 0 horizonte de toda sua explorac;ao do uni
verso cinematogniflco empreendida nos anos 
de 1980". Deleuze confirma em 1968, quando 
da publica,ao das Obras Completas, de Nietzs
che, esse eixo fundamental de sua reflexao que 
perpassa tadas as suas monografias: "Hume, 
Bergson, Proust me interessam tanto porque hi 
neles elementos profundos para uma nova ima
gem do pensamento. H:1 alguma coisa de ex
traordinario na maneira como eles nos dizem: 
pensar nao significa aquilo que voce acredita ... 
Sim, uma nova imagem do ata de pensar, de seu 
funcionamento, de sua genese no proprio pen
samento, e exatamente isso que buscamos,m. 

Ao mesmo tempo, sao perceptIveis cer~ 
tas modificac;:oes entre as diversas edic;:oes de 
Proust e as Signos. Publicado em 1964, 0 livro 
da Lugar a duas versoes posteriores ligeiramen~ 
te modificadas, em 1970 e em 1976. Entre a pri
meira edic;:ao e a seguinte, ocorre 0 encontro 
fundamental de Deleuze com Guattari. A mar
ca deste e perceptivel e reconhecida por Deleu
ze, que lhe empresta a tematica da transversa
lidade: "Em rela,ao as pesq uisas psicanaliticas, 
Felix Guattari formou urn conceito muito rico 
de 'transversalidade' para dar conta das comu
nica<;:oes e rela<;:oes do inconsciente,,98. Essas 
transversais sao essenciais para cornpreender 
a passagem de um mundo fechado a um outro 
que nao destr6i sua singularidade, mas que, 
sem confusao nem totaliza<;:ao possIvel, per
mite a passagem de urn universo de signos a 
outro. Sao essas transversais que conduzem a 
passagem de uma Albertina a outra, com pas
santes privilegiados como Swann. Essas trans
versaIidades tern como efeito tornar possIveis 
as encontros, suscitar novos fluxos, sem Com 
isso pOI' em perigo a existencia da pluralidade, 
"sem jamais reduzir 0 multiplo ao Urn, sem 
jamais reunir 0 multiplo em um todo,,99. Essas 
transversais sao de todas as ordens: 0 ciume 

pela multiplicidade amorosa ou a viagem pel. 
multiplicidade de lugares, ou ainda 0 Sono pela 
multiplicidade de momentos. 
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7 
Nietzsche, Bergson, Espinosa: 

uma trfade para uma filosofia vitalista 

Urn dos tres rnestres da 
suspeita: Nietzsche 

Nietzsche tern urn papel fundamental para 
Deleuze na formaliza<;ao de suas proprias 
posi90es filos6ficas. Ele aplica a Nietzsche 0 

mesma procedimento de leitura que para as 
Dutros, Trata-se em primeiro lugar de reparar 
urn erro, 0 da interpretag8.o do eterno retor
no do mesma, conforme uma lei ciclica. Em 
segundo lugar, Deleuze contribui com Dutros 

para tirar do esquecimento a faculdade criti
ca, corrosiva, progressista de urn pensamento 
nietzschiano que foi utilizado ate enhlo essen

cialmente em uma perspectiva reacionaria e 
elitista. Por firn, ele extraira de Nietzsche seu 
conceito fundamental cia diferen<;a como re
sultado da Iiberta,ao da vontade de paten cia. 

Como mostrou bern 0 especialista do mun
do germanico Jacques I.e Rider, a recep9ao de 
Nietzsche na Franya, nos arros que antecede
ram a guerra, foi essencialmente muito conser
vadora. No entanto, e bern diferente durante a 
Segunda Guerra Mundial, com a pequeno dr
culo que se constitui em torno de Marcel More 
e que, como ja mencionamos, e frequentado 
pelo jovem Deleuze. Encontram-se ali Georges 
Bataille, Jean Wahl, Jean Hyppolite, que faraD 

uma leitura bern diferente de Nietzsche. E pre
ciso considerar tam bern a innuencia de Can
guilhem, cuja tese defendida em 1943, Ensaio 
sobre ALguns Problemas acerca do NormaL e do 
PatoI6gleD, repele qualquer visao evolucionista 
de urn progresso contfnuo da razao e opoe a ela 
urn ponto de vista resolutamente nietzschiano. 
Deleuze encontra ali, antes de tudo, uma refor
mula<;ao da vontade de potencia como "nor
matividade vital", da vida como ate de cria9ao 
au de instituiyao de novas normas. 

Em 1946, surge a Sociedade Francesa de Es
tudos Nietzschianos, que dura ate J 965 e tern 
como objetivo "contribuir, sem nenhum desig
nio politico nem intenyao de proselitismo, para 
que se conhe,a melhor 0 pensamento de Niet
zsche, reconduzido do plano da propaganda 
tendenciosa para 0 de uma compreensiva obje
tividade e de uma critica esclarecida"l, Deleuze 
esM entre os membros mais ativos dessa socie
dade presidida por Jean Wahl, que consagra dais 
de seus cursos a Nietzsche, entre 1958 e 1959 e 
1960 e 1961'. Ao mesmo tempo em que se em
preende urn importante trabalho de tradu9ao, 
de edi,ao e de interpreta,iio nesses anos 1950, a 
sociedade publica urn obra antol6gica par oca
Slao do cinquentemirio da morte do fil6sofo em 
19503

. Alem disso, inicia-se urn enorme trabalho 
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de edi>;ao das obras completas de Nietzsche, sob 
a dupla responsabilidade de Gilles Deleuze e de 
Maurice de Gandillac. Assim, 0 livro de Deleu
ze, Nietzsche e a Filosojia, publicado em 1962, 
inscreve-se como extensao de urn interesse rea
bilitado e de uma renovayao dos estudos nietzs
chianos·l. 0 leitor e logo atrafdo peIa novidade 
da proposi>;ao e do olhar que resulta dali. 

Deleuze nao 5e contentou em exumar com 
Nietzsche urn maciyo filas6fieD recoberto por 
camadas sucessivas de comentarios que te
dam pervertido sua mensagem. Logo de inf
cio, ele da urn tom polemico a sua obra contra 
a dialetica hegeliana para real,ar a for>;a de 
desestabiliza,ao das teses de Nietzsche dirigi
das contra toda a hist6ria cia filasafia. A filaso
fia de Nietzsche, que Paul Ricceur qualifican, de 
'filosofia da suspeita", opera a "golpes de marte-
10" para desenvolver uma teoria dos conceitos 
de sentido e de valor, que relega ao segundo 
plano a questaa da verdade. Nietzsche preco
niza urn procedimento especffico que chama 
de "geneaI6gico", que nao tern nada a ver com 
urn tribunal de valores: "Genealogia significa 
ao mesmo tempo valor da origem e origem dos 
valores"'. A esse titulo, Nietzsche se opoe a qual
quer absolutiza,ao dos valores. 0 sentido da 
fenomenalidade e sempre os ligar aos diversos 
pontos de vista que OS comportam, as foryas 
ativas que constituem sua dinamica. E esse jogo 
de for,as que a filosofia deve reencontrar na
quilo que Deleuze chama de "sintomatologia"'" 
ou de "semiologia,,6. Essa reavaliayao do sentido 
nao deve conduzir a urn refugio na hermen€m
tiea para reencontrar urn suposto sentido origi
nal perdido, encoberto ou rasurado. 0 sentido, 
em uma acepyao nietzschiana, nao provem de 
urn reservat6rio ja existente, mas de urn efeUo 
produzido cujas leis de produ,ao e preciso des
cobrir. A hist6ria de urn fen6meno e antes de 
tudo a histeria das for,as que se apoderam dele 
e que modificam sua significayao. 

~ N. de R. '1:: () termo usado aqui e semeioiogie e, embora 
apresente a mesma defini<;iio de "semiologia", indica mais 
espedflcamente sua.,pertenl;:a a area medica que trata dos 
sinais dfnicos e do§'~intomas das doeO/;as. 

Dando enfase a forya afirmativa, ao "sim", 
Deleuze apresenta Nietzsche como 0 anti-He
gel, 0 antidialetico. Canguilhem ja havia deses
tabilizado fortemente 0 continuismo hegelia
no. Deleuze prossegue e radicaliza sua critica 
a Hegel questionando seu conceito de nega>;ao 
e de contradiyao que coloca a filosofia em urn 
impasse, pais ela permanece fundamental
mente prisioneira de uma identidade primeira 
cuja negayao e apenas a repetiyao. Com isso, 
Deleuze lanc;a 0 conceito que sera a propria es
senda de sua tese e 0 fio condutor de todo seu 
pensamento: 0 da dileren>;a. Uma filosofia da 
vontade faz valer a afirmac;ao de sua diferenya, 
e e esse "diferencial" que Deleuze procura valo
rizar nas teses de Nietzsche. A cultura do res
sentimento e da culpabilidade do cristianismo, 
Nietzsche opae a individuo soberano, liberto 
da moral dos costumes, "0 homem que pode 
prometer,,7. Nietzsche ve nisso uma forma su
perior de responsabilidade. Sobre esse ponto, 
como de babita, Deleuze faz 0 que chama de 
urn "filho par tras" do fil6sofo e transforma 
essa liyao em uma exaltayao do homem liberto 
da moral e, pOl' isso, irresponsavel: ''A irrespon
sabilidade, 0 mais nobre e 0 mais bela segredo 
de Nietzsche"'. 

Ao polo da reatividade se opoe ° da alivida
de, da vontade de potencia. Ele pode levar ate 
a figura do super-hom em que esta no Livro IV 
de Zaratastra. Contudo, tambem aqui, as ins
trumentalizac;aes totalitarias ou simplesmente 
conservadoras das teses de Nietzsche repou
sam em urn contrassenso na interpretayao da 
significac;ao do super-homem que em Nietzs
che nao esta ligado absolutamente it exalta,iio 
de urn poder sobre outro. 0 super-homem nao 
procura tanto converter a reac;ao em ac;ao, mas 
sim transmutar a negayao em afirmayao. A 
afirmay8.o, para Nietzsche, e 0 proprio ser em 
dire,ao ao qual a humanidade deve caminhar. 
Essa leitura de Nietzsche parece encontrar sua 
fonte em Espinosa, 0 outro grande inspirador 
da filosofia vitalista de Deleuze. 

Quanto ao eterno retorno, a interpretay8.o 
feita por Deleuze rompe totalmente com 0 

sentido que era atribuido ate entao a doutrina 

nietzschiana. Contra a ideia de que tudo 0 que 
se produz retorna segundo movimentos dcli
cos, Deleuze ve no eterno retorno a resuitan
te de uma seleyao dos fortes, uma eliminayao 
dos fracos: "Ela faz do querer uma coisa intei
ra ... ela faz do querer uma criayao, ele efetua a 
equayao querer = criar"'!. Apenas as diferen<;:as 
voltam, e pOl' isso a retonio nao e do mesmo, 
mas do outro. 

Ele extrai da leitura de Nietzsche uma 
nova tarefa da filosoHa, que nao deve mais se 
contentar em ser 0 reflexo de seu tempo, mas 
sim se aventurar nas vias da radicalizayao da 
critica contra seu tempo para fazer surgir dai, 
pelo caniter internpestivo, inatual de suas in
dagayoes, as forc;as criativas. 0 metoda que 
deve prevalecer e 0 da "dramatizayao", Ele 
consiste em deslocar a modo de questiona
mento, passando da pergunta tradicional da 
metafisica - "0 que e?" - a outra indagayao -
"Quem?" - para restituir as [oryas em ayao no 
fenomeno estudado. Portanto, 0 conceito deve 
ser relacionado a um querer na perspectiva de 
dar conta do universo concreto da vida. A illo
sofia se afasta, entao, de sua inspira>;ao plaW
nica, abandonando a questao da essencia - 0 

que e 0 certo? 0 que e belo? - que induz uma 
concep,ao dualista, opondo a essen cia do fe
nameno a sua aparenda. Esse "metodo de dra
matizayao" tematizado por Deleuze para alcrn 
das teses de Nietzsche, em 1967", abre para 
uma possivel tipoJogia que interroga as for,as 
do ponto de vista de suas qualidades ativas e 
reativas. Assoda-se a uma sintomatologia que 
interpreta os fenomenos a partir das [orc;as 
que os produzem, e a uma genealogia que ava
lia as for>;as em fun,iio de sua vontade de po
tencia, ou seja, uma filosofia que cumpre uma 
tripla fun,ao: artistica gra,as it sua tipologia, 
clinica gra>;as it sua sintomatologia e Jegislati
va grayas a sua genealogia. 

Jean Wahl, responsavel peIe retorno em fa
vor de Nietzsche, escreve uma longa resenha 
da obra de Deleuze na Revue de Metaphysique 
et de la Morale: ele reconhece ali urn grande U
vro que se soma a linhagem das melhores exe
geses desse pensador. Contudo, em face da lei-
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tura qualificada de "original" feita por Deleuze, 
Wahl toma alguma distancia do tom poIemico 
dirigido a Hegel, que ele atribui a "uma especie 
de ressentimento"I', pois acha que Nietzsche 
DaO esta tao distante assim de Hegel sob varios 
aspectos. \tVahl considera que as paginas con
sagradas a diaietica figuram entre as melhores, 
mas diz que as criticas dirigidas pOl' Deleuze a 
Hegel sao tao superflciais quanto as da corren
te marxista, ao mesmo tempo em que admite 
a necessidade de urn olhar crflico sabre Hegel. 
Em compensa,ao, Wahl sauda 0 final da obra 
consagrada a uma "nova imagem do pensa
men to" e que prolonga a obra nietzschiana pOI' 
sua insistencia nas foryas que devem se apode
rar do pensamento para toma-Io critico e cria
tivo. Contudo, a interpretac;ao de Deleuze com
porta riscos, segundo Wahl: "Estamos diante 
de dais perigos nessa interpretac;ao, pOI' mais 
interessante e profunda que ela seja, au, pelo 
men as, diante de duas diliculdades: a dWcul
dade que consiste em eclipsar completamente 
o negativo e outra dificuldade que decorreria 
do fata de que 0 positivo corre 0 risco de nao 

• . . lll2 
mms aparecer 0 tanto quanta sena preciso . 

Pouco depois da publica,ao do livro, De
leuze organiza urn col6quio sobre Nietzsche, 
realizado na abadia de Royaumont, de 4 a 8 de 
julho de 1964. Ele submete a lista de convida
dos aJean Wahl e a Martial Gueroult l3

. Como 
assinala David Lapoujade, essa sera a unica 
manifestac;ao coletiva organizada por Deleuze. 
o fato de ele conseguir superar sua aversao por 
col6quios mostra a importancia que atribui a 
renovayao em curso nos estudos nietzschia
nos. E nesse col6quio que Michel Foucault 
poe em discussao sua aproximayao entre as 
tres "mestres da suspeita", que sao Nietzsche, 
Freud e Marxl'l. 

Como e de praxe, 0 organizador Deleu
ze deve apresentar uma conclusao sintetica 
para extrair os ensinamentos essenciais l5

. Ele 
enfatiza que a eciic;ao critica da obra de Niet
zsche ainda tern enormes lacunas, 0 que cia 
livre curso a todos os contrassensos posslveis, 
e se pergunta, pOI' outro lado, em que medida 
a loucllra que atinge Nietzsche no fim da vida 
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cleve fazer parte au nao de sua obra filos6fl
ca. A verdadeira razao invocada por Deleuze 
para explicar a parte de opacidade na leitura 
do corpo nietzschiano e de ardem metodol6-
gica. Esta ligada ao fata de que em Nietzsche 0 

sentido nao e unfvoco, nao e tributaxio daquilo 
que designa: "Tocla intcrpretayao ja e de uma 
interpreta9fw, ao infinito .. , A 16gica e substi
tuida por uma topologia e uma tipologia"!'. A 
no,ao de valor transforma a busca da verdade: 
apos a separa,ao do verdadeiro e do falso, e 
preciso sair em busca de uma instancia rnais 
profunda, a da vontade de potencia. 

Em 1965, Deleuze consagra a Nietzsche 
uma nova publicayao dentro de uma colcy8.o 
de inicia<;ao a filosofiai 7

• Ele mostra entao a 
unidade impressionante em Nietzsche entre 
o pensamento e a vida em uma dinamica de 
aflrmac;ao de sua singularidade. Essa unidade 
existencial tern suas raizes na tracii<;:ao pre~so~ 
cnitica, mas constitui sobretudo urn enorme 
potencial de renova,ao de toda a hist6ria da 
filosona. Ela prefigura a advir do pensamento 
por seu estilo inovador que adiciona ao corpo 
classico de textos filos6ficos os poemas e afo
rismos que se tornaram instrumentos privile~ 
giados da interpreta,ao. 

Dois an os depois, Deleuze e Foucault re~ 
digem juntos uma introdu,ao geral it publica
,ao das Obms Completas de Nietzsche!8. Eles 
inscrevern sua ediyao na continuidade do tra~ 
balho de explora,ao sistematica dos arquivos 
e de sua publicayao na ordem cronol6gica dis~ 
posta pelos italianos Giorgio Colli e Mazzino 
Montinari. Manifestam tambern sua vontade 
de corrigir, por urn retorno aos textos, as defor
mac;:oes e nurnerosas omissoes praticadas pela 
irma de Nietzsche, Elisabeth, que se erigiu em 
herdeira testamental muito autoritaria e abo
nadora da imagem de urn Nietzsche antissemi
ta e precursor do nazismo: "0 anti-Nietzsche 

I, . ,,19 P " " D 1 por exce encla , or esse retorno a", , e euze 
e Foucault possibilitam ler um novo Nietzsche: 
"Os pens adores 'malditos' se reconhecem do 
exterior em tres trayos: uma obra brutalmente 
interrompida, parentes abusivos que interfe
rem nas public'a'c;oes pos.tumas, urn livro-mis-

terio, algo como '0 livro' cujos segredos a gente 
nunca deixa de pressentir,,20, 

Na explica,ao que d" quando da edi<;ao 
das Obms Completas, Deleuze atribui boa par
te desse retorno a Nietzsche a redescoberta do 
intempestivo e, portanto, da historia como res
surgimento do novo, do inesperado - estamos 
nos meses que precedem 0 Maio de 196821 , 
Nietzsche e apresentado pOl' Deleuze como 
exemplo daquilo que a filosofia contempora
nea deve cumprir em sua critica radical, em 
sua procura de outras formas alem do "Ego" ou 
do "Eu" e em sua busca de formas de individua
Iizayoes interpessoais au de singuladdades 
pre-individuais. Para mostrar 0 caminho des
sa procUt'a, Deleuze evoca uma linhagem de 
fil6sofos: "E, Lucrecio, e Espinosa, e Nietzsche, 
uma linhagem prodigiosa em mosofia, uma 
linhagem estilha,ada, explosiva, totalmente 
vulcanica"22, 

o inicio dos anos de 1970 e urn momenta 
particularmente intenso da recep,ao de Niet
zsche na Fran<;a, As publica90es se tornam 
mais numerQsas, Pierre Klossowski dedica seu 
ensaio sabre Nietzsche "a Gilles Deleuze,,23 e, 
sobretudo, toda uma gera<;ao oferece novas 1ei
turas de Nietzsche2

'I, 0 apogeu desse momen
to, verdadeiro ponto de cristaliza,ao de toda 
essa efervescencia, ocorre em julho de 1972, 
par ocasiao de uma decada de Cerisy-la-Salle. 
'fados aqueles que percorreram a obra de Niet
zsche se reuniram ali para expor suas interpre
ta,ces e debate-las". A comunica,ao de De
leuze intitula-se "Pensamento nomade,,26, Ele 
tem apenas 47 anos na epoca, mas comec;:a sua 
exposi,ao falando de uma defasagem de gera
,ao: "0 que um javem descobre atualmente em 
Nietzsche nao e seguramente 0 que minha ge
rac;ao descobriu nele,m, Estamos entao no ime
diato pos-68, depois do encontro com Guattari. 
o reCUfSO a Nietzsche assumiu urn contorno 
bastante politico, como arma da critica mais 
radical, confirmando a virada em curso ao lon
go de toda a decada de 1960 de um pensamen
to marcado a direita para a extrema esquerda, 
gra,as principalmente a leitura de Deleuze. Em 
sua intervenc;ao, Deleuze toma distancia da 

maneira como Foucault havia destacado em 
Royaumont 0 alvorecer de nossa modernida
de em uma triade reunindo Nietzsche, Marx 
e Freud. Segundo Deleuzc, diferentemente do 
freudismo e do marxismo, Nietzsche consti~ 
tui uma contracultura irredutivel a qualquer 
recuperayao institucional: "Nietzsche faz uma 
tentativa de decodificaya6"~8, Em contraparti~ 
da, Deleuze V8 uma aproximac;ao possivel de 
Nietzsche com Kafka, Nietzsche encarna uma 
passivel mosofia contra a instituiyao fllosofi
ca, sempre em relayao com urn de fora, como 
mostrou Blanchot. A necessidade de separar 
Nietzsche de sua ganga deformadora e fascis
tizante foi suprida pela revista Acepha/e e pe
los trabalhos de Jean Wahl, Georges Hataille e 
Pierre Klassowski. No inicio dos anos de 1970, 
e importante, segundo Deleuze, sobretudo es
tabelecer uma relac;:ao entre os aforismos niet~ 
zschianos e uma exterioridade que Ihe da seu 
sentido libertador. 0 que e preciso resgatar e a 
intensidade propria desses "estados vividos", 0 

nomadismo que isso induz e seu humor: ''Aque
les que leem Nietzsche sem dr, e sem rir muito, 
sem fir com frequencia e as vezes monel' de rir, 
e como se nao lessem Nietzsche,,29, 

Maquina de guerra em favor do nomadis
rno e contra todas as formas de recodificayao, 
o nietzschianismo torna-se uma via possivel 
de libertac;:ao dos servilismos, dos confinamen
tos burocraticos, uma verdadeira escola da 
vida. Nesses anos pos-6S, pode-se falar de urn 
"momenta Nietzsche", no qual sua obra conhe
ce um verdadeiro sucesso junto a urn numero 
enorme de leitores3o, Esse impulso encontra 
em A Genealogia da Moral um ponto de apoio, 
sobretudo quando Nietzsche evoea os funda
dores de civilizayces originais que "chegam 
como 0 destino, sem causa, sem razao, sem 
considerac;ao, sem pretexto, aparecem com 
a rapidez de um relampago, terrfveis demais, 
subitos demais, convincentes demais, outros 
demais para ser ate mesmo objeto de 6dio,3l, 
Deleuze encontra ali, com Nietzsche, uma fan
te de inspirayao essencial para sua propria te
matica da "nomadologia,,32,]a presentes antes 
de 1968 em Deleuze, as anaIises em termos de 
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nomadisrno assumirao com Guattari uma di
mensao revoiucionaria, como assinala Manoia 
AntonioU:n, dimensao que continuanl ganhan
do amplitude:I'I, 

Bergson: 0 impulso vital 

Assistente na Sorbo nne de 1957 a 1960, 
Deleuze pede licen,a do CNRS. Acaba conse
guinda a licen,a entre 1960 e 1964, 0 que Ihe 
permite, como vimos, orquestrar seu retorno 
a um Nietzsche revisitado. De 1964 a 1969, e 
encarregado de ensino na universidade de 
Lyon:". Nao se pade dizer que ele teoha ficado 
fascinado com essa nomea<;ao, em que the dao 
um posta de professor de moral: "Eis-me em 
Lyon, lyonizado, instalado, moralizado, profes
sor de moral, etc. Fiquei muito feliz de ve-los, 
o senhor mesmo e a senhora Wahl, antes de 
minha partida,,36, Ele participa com humor 
ao seu amigo Franyois Chateiet os tormentos 
que causa a preparayao de sua tese: 'i\h! l\!linha 
tese e uma sopaonde tudo hoia (0 melhor deve 
estar no fundo, mas e 0 que menos se verm, 

Ele foi escalhido depois que a colegiado de 
professores descartou dois concorrentes peri
gosos, mas conhecidos demais por suas opc;:oes 
ideologicas:)ules Vuillemin, de um lado, e Hen
ri Lefebvre, de Dutro: "Deleuze era jovern, sem 
rotulo, inclassificavel apesar do diabolismo de 
Nietzsche que 0 ensolarava,,38, Deleuze encon
tra no departamento de filasoDa urn fenome
nologista bastante conhecido, Henri Maldiney: 
"Tudo comec;:ou com uma conferencia sobre 
a razao em que os colegas f1caram um pouco 
deslocados, mas Maldiney tratou do seu tema, 
o que, alias, marcou 0 inicio de uma amizade 
entre os dois homens,,39, Deleuze e muito sen~ 
sivel ao fato de que a notoriedade intelectual 
de Maldiney nao se traduz em uma posiyao 
institucional solida. Na epoca, ele tinha ape
nas 0 estatuto precario de professor substi
tuto, apesar da repercussao internacional de 
seus trabalhos, e era marginalizado dentro do 
departamento de filosoDa: "Deleuze defeodia 
Maldiney contra as autoridades universita~ 
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rias".lo, confirma Chris Younes. Eles tinham na 
epoca lima grande cumplicidade, e Maldiney 
conseguiu inclusive arrastar 0 pobre Deleuze, 
que mal respirava, em excursoes alpinas! 

Ja Fran,ois Dagognet, ex-allino de Canglii
lhem, ocupa lima posiyao institucional salida 
no departamento, como tambern no ambito 
nacional, como presidente do CNG" a partir 
de 1967. As rela,oes entre as dais hom ens logo 
se deterioram. Quando Deleuze chega a Lyon, 
e inicialmente acolhido de forma calarosa por 
Dagognet, que deseja integra-lo it vida da uni
versidade. Contudo, Deleuze se mantem muito 
distante, e mesma desdenhoso, em relayao a 
ele. Disso resulta urn profunda rancor que de
genera em conflito aberto por causa de Maldi
ney, nrmemente defendido por Deleuze. 

Entre seus colegas, Deleuze convive tarn
bern com uma celebridade academica no 
campo da historia da filosona na pessoa de 
Genevieve Rodis-Lewis, que da aula sobre Pla
tao, Malebranehe e sobretudo Descartes, do 
qual e a grande especialista. Quando estoura 
Maio de 68, Rodis-Lewis nao compreende por 
que esta senda contestada, assim como as 
Qutros, e afirma: "Eu ensine Platao!", Deleuze, 
ao contnirio, se regozija com a contestayao e 
zomba da reaGuo de medo dos colegas, princi
palmente de Rodis-Lewis, eujos trabalhos ver
sam agora sabre as discipulos de Descartes, as 
chamados de "pequenos cartesian os". A uma 
pergunta de seu amigo Alain Roger, que quer 
saber como estao as coisas em Lyon na efer
vescencia de Maio de 1968, se naD ha. vlolen
cia demais, Deleuze the responde que sim, "as 
estudantes sao muito violentos: eles desfilam 
nas [uas contra a senhora Rodis-Lewis carre
gando um cartaz onde esta eserito 'Basta de 
pequenos cartesianos''''IJ. 

Em Lyon, Deleuze faz amizade com a filo
sofa Jeannette Colombe!, professora de classe 
preparatoria, intelectual comunista que se si
tua na linha de Sartre. Os dois casais, Fanny 
e Gilles Deleuze e Jeannette Colombe! e seu 
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marido, usufruem da vida cultural lyonesa, 
ritmada pelos espetaculos de Roger Planchon 
e de Michel Auclair no Theatre de la Cite. Vao 
frequentemente ao cinema, e correm para ver 
os filmes de Jean-Llic Godard logo que lan
gad as, Pierrot Ie Fou, A Chinesa: ''Assisti nes
sa epoca a quase todos os filmes citados em 
L'Image-temps. Ah! Monica Vitti e Antonion!, 
os primeiros Fellini, os fUmes de Bergman,,42. 

Chris Younes, que teve Deleuze como pro
fessor durante quatro anos em Lyon, recorda 
de seu uso da hist6ria da filosofia, bem dife
rente do que faziam seus colegas: "Com ele, 
a gente vivia de verdade Nietzsche, Espinosa, 
Bergson, Leibniz,,43. Entre 1964 e 1969. Deleu-
ze se emancipa progressivamente da hist6ria 
classica da filosofia e, embora insista sempre 
em seus autores prediletos em aula, ja desen
valve tematicas mais pessoais. Em particular, 
atribui enorme importancia a nog8.o de acon
tecimento como surgimento do inesperado, 
com a necessidade, que ele retem do estoicis
mo, de se mostrar digno dele e de conseguir 
encarna-Io. Fascinado pOl' toda uma reflexao 
em torno da nogao de acontecimento, ao lon
go desses anos, "Deleuze falava 0 tempo todo 
de Joe Bousquet""". A reediyilo pela Gallimard 
de Traduit du Silence'" em 19671he da a opor
tunidade de inverter a posigao temporal da re
lagao do homem com sua ferida'16. 

Outra grande tematica desenvolvida par 
Deleuze em Lyon, e que vem de seu trabalho 
sobre Nietzsche, e a do eterno retorno como 
retorno do diferente, 0 que implica uma valari
zaC;ao da afirmac;8.o e uma critiea da 16gica do 
ressentimento ou da negatividade: "Essa e a es
senciado que ele nos transmitiaem Lyon e que 
assumira um contarno um pouco diferente de
pOiS,,47. Seus alunos lyoneses estao estupefatos 
com a maneira bastante escrupulosa de De
leuze se manter muito pr6ximo dos textos que 
evoca, de penetrar no mais profundo de sua 
logica propria. Ainda que Deleuze permane,a 
um pouco a parte de seus eolegas de Lyon, e 
uma autoridade incontestavel e incontestada 
em face do enorme publico que acone as suas 
aulas. Em propedeutica, ele se dirige a duas 

centenas de estudantes reunidos em urn anfi
teatro e, quando toma a palavra, "e carismatico 
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a ta ponto que se ouvem as moscas voanc 0 . 

Deleuze ja atrai numerosos estudantes vindos 
de outras especiaJizac;oes e, como de costume, 
da a impressao de improvisar as aulas que, na 
verdade, foram cuidaclosamente preparadas, a 
ponto de se dirigir a seu publico sem recorrer 
a anotayoes: "Ele nos mantinha em suspense 
com um evidente talenLo de narrador, ao mes
rno tempo muito pr6ximo e muito distante, 
muito dandi. Com ele nao tinha moleza, nem 
favoritismo',4<J. 

Esse perfodo lyones de Deleuze e marca
do, antes da publica,"o de sua tese, pelo lan
c;amento de sua obra sabre a bergsonism0

50
. 

Esse ensaio resulta de uma longa gesta,aa. 
Todos se recordam que Bergson foi urn auter 
de referencia para ele nos anos 1940, enquan
to seus eompanhc!ros Fran,ois Chatelet ou 
Olivier Revault dAllones manifestavam serias 
reservas em relayao a esse nI6sofo, conside
rado excessivamente idealista. Na Libertac;ao 
e ate as anos 1950, quando reinam incontes
taveis as "3 H" (Hegel, Hussrl, Heidegger), nao 
ha realmente lugar para Bergson. Mesmo as
sim, Deleuze continua a trilhar sell caminho 
com uma fidelidade impressionante. Em 1956, 
Merleau-Ponty lhe oferece a oportunidade de 
escrever 0 capitulo "Bergson" na obra que diri
ge, Les Philosophes Celebrel l

• 

Nessa apresentayao, Deleuze comeya por 
afirmar que se reconhece um grande fil6sofo 
por sua capacidade de inventar conceitos. No 
caso de Bergson, as no,oes de "dura,ao" e de 
"mem6ria", de "impuiso vital" ou de "intuiyao" 
estao indissoluvelmente ligados a sua contri
bui,ao. Filosofo que tern como principal im
perativo colocar daramente 0 problema que 
pretende resolver, Bergson sugere um metoda 
[eeundo para descartar os falsos problemas 
gra,as it sua doutrina da intui,ao. Deleuze 
discerne em Bergson duas caracteristicas da 
intuiyao. Bergson torna possivel a apariY8.o 
da coisa, e, ao mesmo tempo, eIa se apresen
ta como urn retorno. A maior implicac;:ao de 
uma tal eoncep,ao e a supera,ao do dualismo 
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entre muncio sensfvel e mundo inteligivel que, 
segundo Bergson, fazem parte de urn mesmo 
movimento: "1\ distingao de dois mundos foi 
substitufda portanto par Bergson peta distin
gao de dois movimentos"S2. 

Nesse texto de 1956, ja estavam presentes 
as prolegomenos da [utura tese de Deleuze 
sobre a diferenga como absoluto, que tem sua 
fonte nas posigoes bergsonianas. De fato, se
gundo Deleuze, Bergson desloea 0 questiona
mento dasslco e sem resposta possivel do tipo 
"par que alguma coisa ao inves de nada?" para 
"por que tal coisa e nao tal outra?", 0 que reme
te a questao da diferenr;a, de uma verdadeira 
metafisica da diferenc;:a: "Isso signif1ca que 0 

ser e a diferenya, e nao 0 imutavel ou a indi
ferente, nem a contradiyao que nada mais e 
que um falso movimento"s:,. A safda posslvel da 
aporia que insiste em opor de maneira bina
ria 0 uno e a multiplo e fazer valeI' a diferenya 
enquanto diferenya. Bergson tem uma preocu
pagao particular em operar as cesuras certas, 
em distinguir bem nas realidades hfbridas da 
materia os elementos que as camp6em. Nesse 
aspecto, apoia-se em Platao ao comparar a fi-
16sofo a um bom cozinheiro que faz os cortes 
seguindo as articulac;oes naturais. A intuic;ao e 
o instrumento do £lI6sofo, seu metodo de di
visao, de constrw;ao de dualismos pertinentes 
que nao cindem tanto as coisas, mas suas ten
dencias, suas inscric;:oes mutaveis na duraC;ao 
con forme ·as linhas de diferenciac;:ao da mate
ria. :E, portanto, na realizac;ao da virtualidade 
que esM 0 impulso vitaL Deleuze encontrava 
ainda em Bergson esse primado da diferenc;a, 
que sera inclusive 0 Lema de sua tese: "0 im
pulso vital e a diferen,a na medida em que ela 

,,54 
passa ao ato . 

Entre a virtualidade e sua atualiza,ao, 0 que 
liga na dura,ao passa pela memoria. E par ela 
que 0 passado se prolonga no presente. A me
moria preserva a que foi e suas potencialidades 
que sobrevivem no atual. Deleuze enfatiza essa 
eontribui,ao esseneial de Bergson que desalinha 
a eoncep,ao tradicional do tempo e rompe com 
a l6gica simples da sucessao de momentos sepa
rados uns dos outros: "0 passado nao se consti-
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tui depois de ter side presente, ele coexiste consi
go como presente,,55, A valorizac;ao do virtual no 
atual, que faz coexistir em urn mesma momento 
passado e presente, conduz Bergson a preconi
zar 0 impulso criador, 0 abandono dos habitos: 
"Urn tema lirico percorre toda a obra de Bergson: 
urn verdadeiro canto em louvor do novo, do im
previsive!, da inven,ao, da liberdade"''', 

Esse ano de 1956 e decididamente mUlto 
bergsoniano para Deleuze. Alell de sua contri
bui,ao it obra dirigida por Merleau-Ponty, ele 
publica urn longo estudo, que ja fora objeto de 
exposic;ao em 1954 perante a Associa<;ao dos 
Amigos de Bergson, sobre "a concep>;ao da di
ferenc;a em Bergson"''', Delcuze extrai Bergson 
cia ganga do psicologismo em que se acredita
va pacier encernHo e insiste na dimensao on
tol6giea da obra. Sobre esse ponto, essencia!, 
ele se apoia na leitura que Hyppolite ja havia 
feito de Bergson, que era confrontado com He
gel sobre a questao da diferen,a5S

• 0 artigo te
matiz~ essa conexao essencial entre a vida e 0 

principio de diferencia,ao: ''A vida e 0 processo 
da diferen,a,59. Seja na ordem vegetal, animal 
Oll humana, as processos de diferenciac;;ao es
tao no cerne da emergencia da multiplicidade 
das especies, Ainda que a perspectiva seja es
sencialmente monista, e nao dualista, Berg
son distingue uma especificidade da hist6ria 
propriamente humana, ligada a dimensao da 
consciencia: "Se a diferenc;;a mesma e biol6-
gica, a consci€!ncia da diferenc;;a e hist6rica,,60. 
Bergson tambem representa inicialmente uma 
alternativa it dialetica hegeliana, que valo
riza a negayao e a contradi<;ao, ao passo que 
ele defende uma concep,iio da diferen,a sem 
negatividade. Com iS80, permite sair do fina~ 
lismo causal, de uma teleologia historica, para 
ressaltar as jogos de series temporais imbrica
das e que abrem para urn devir marcado pela 
incieterrninayao. Esta nao remete a uma noc;;ao 
frouxa e vaga. Concluindo esse intenso estudo, 
Deleuze escreve: "0 bergsonismo e uma filo
sofia da diferen,a, e de realiza,ao da diferen
ya: ha a diferenya em pessoa, e esta se realiza 
como novidade,,(:l, apreciayao que poderia se 

'" 62 aplicar muito be'ill a ele tam bern . 

Como assinala Anne Sauvagnargues, 
"Bergson orienta Deleuze para uma filosofia da 
diferenya, como operayao da vida,,63, Deleuze 
encontra justamente em A Evalur;da Criadara 
a reaHza9ao desse programa: "0 impulso vital 
e a dura9ao que se diferencia,,64. DeIeuze nao 
se limita a uma simples repetic;ao da tematica 
bergsoniana, mas opera um deslocamento de
cisivo do vitalismo ao diferencialismo. Em seu 
eurso de 1960, ele aproxima Freud e Bergson, 
que assumem a me sma postura ao atribuir a 
liberdade a novidade e a memoria a uma fun-
950 voltada para 0 futuro: "Mais pass ado =: 

mais futuro e, portanto, liberdade. A memoria 
e sempre uma contrac;ao do passado no pre
sente,,6S. Para Deleuze, nao se trata de recair 
em uma forma de dualismo, mas de ressaltar 
as linhas da diferen,a segundo as movimentos 
de diferencia9aO, Ao dualismo classico na tra
diyao filos6fica entre 0 sujeito da representa
,ao e 0 objeto representado, que a fenomeno
logia retoma por sua conta, Bergson e depois 
Deleuze opoem outra via, monista, segundo a 
qual a consciencia nao seria "consciencia de 
qualquer coisa", pois a conscH~ncia e qualquer 
coisa. Quanto a experiencia, eia e feita apenas 
de mistos nos quais 0 sujeito evolui, 0 que im
plica da parte do fil6sofo recorrer it intui,ao 
como metodo:"E papel da intui,ao decompor 
os mistos, encontrar os 'puros,,,66. 

Quando Deleuze publica em 1966 0 Berg
sonism067

, e encarregado de urn curso na uni
versidade de Lyon. 0 pr6prio titulo de sua obra 
se reveste de urn tom provocativo, em ruptu
ra com a doxa em vigor sobre Bergson. 0 que 
prevalece a prop6sito de Bergson e a interpre
tayao ultracritica, panfletaria, felta antes da 
guerra pOl' Georges Politzer. Com 0 pseudo
nimo anticlerical de Fran,ois Arouet, Georges 
Politzer publicau em 1929 urn livro bastante 
corrosivo contra 0 bergsonismo68

. Militante 
comunista fuzilado em Mont-Valerien, Polit
zer torna-se uma celebridade no p6s-guerra. 
e sua concepc;ao do bergsonismo domina a 
maior parte dos meios intelectuais. Politzer 
nao somente reduz 0 bergsonismo a uma for
ma de pSicologismo ultrapassado, como faz 
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dele a expressao de uma corrente ideologica 
da burguesia: "Toda sua vida [de Bergson], as-
8im como as indicac;oes que deu de sua moral, 
que ainda nao nasceu e nao nascera jamais, 
nos permitem compreender que ele se entre-

I I b ,,69 S gou tola mente aos va ores urgueses . e-
gundo Regis Jolivet, Bergson era considerado 
"cao morto" pela vanguarda filosoflca dos an os 
1940 e 1950. Partanto, ainda nos anos de 1960, 
o bergsonismo era suspeito de ser 0 tapa-sexo 
de uma burguesia revanchista. 0 fato de De
leuze assumir 0 "ismo' de bergsonismo nesse 
contexto representa urn extraordinario golpe 
de for,a: "Com Deleuze, e a opera,ao de re
torno do bergsonismo de uma ideologia para 
uma doutrina fllos6fica. Ao mesmo tempo, 
chamar seu livro de a Bergsonismo e tambem 
um gesto de deboche aas pr6prios bergsonia
nos, estigmatizando-os por terem constitufdo 
uma especie de religiao. Ha ali uma jogada de 
genio ja no titulo na obra',70. 

Desde as primeiras linhas, Deleuze investe 
contra 0 Iugar comum segundo 0 qual a intul-
9ao, em Bergson, estaria ligada a uma forma 
de espontaneidade infrarreflexiva. Ao contra
rio, ele vi! ali 0 pr6prio metodo do bergsanis
mo e "um dos metodos mais elaborados da 
fi1osofia'm. Deleuze se apropria dessa doutri
na. Ela exige a maior precisao, e sua primeira 
regra, que Deleuze nao cansa de evocar como 
a tarefa mesma da filosofla. e colocar bern os 
problemas, 0 que ele jii havia dito em seu livro 
sobre Hume. Com Bergson, avanc;a-se mais urn 
passo ao denunciar os faIsos problemas. 0 ver
dadeiro e 0 falso devem ser postos a prova nao 
mais pelo mero exame das soluc;oes apresen
tadas, mas no pr6prio nivel das questaes le
vantadas. Assim, colo car 0 problema certo nao 
depende da capacidade de desvendar () que e, 
mas da capacidade de inventar. 

Uma das regras basicas de Bergson decor
re do imperativo de discernimento das verda
deiras articulac;oes entre categorias diferentes 
por natureza. Desse ponto de vista, Bergson 
utilizara 0 dualismo, e Deleuze fara 0 mesmo 
com frequencia, nao para fazer prevalecer urn 
sistema filosofico bimirio, pois, ao contrario, a 

doutrina de Bergson, assim como a de Deleu
ze, permanece resolutamente monista. Todo 
o metoda bergsoniano consiste, de fato, em 
restaurar as diferen9as de natureza nos mistos 
que a experiEmcia nos fornece. e e a intuic;ao 
que serve de guia nesse processo de discrimi
nac;ao. Assim, a percepc;ao coloca de imediato 
a consciencia em pc de igualdade na materia, 
enquanto a mem6ria nos situa de imediato no 
campo do espfrito. Par outro lado, a intuiqao 
erigida em metoda de discriminaqao privilegia 
o tempo em relac;ao ao espa90, pois a dura9ao 
e para Bergson 0 lugar pr6prio do processo de 
diferenciac;ao, de alteray8.o, Portanto, a intui~ 
<;:ao bergsoniana e mesmo urn metodo rigo~ 
roso por sua capacidade de problematizar, de 
diferenciar e de temporalizar. 

Urn dos principais deslocamentos feitos 
por Deleuze em relayao as interpretagees tra
dicionais de Bergson foi 0 de considerar que a 
essencia de sua doutrina nao e representada 
nem pelo impulso vital, nem pela memoria, 
mas pela 16gica da multiplicidade. Assim, dife
rentemente dos bergsonianos, ele dedica lon
gos desdabramentos it exposi,ao de seu pri
meiro ensaio de 1889 caido no esquecimento, 
Ensaio sabre os Dados lmediatos da Conscien
cian, onde encontra as funda01entos de uma 
teo ria das multiplicidacles: "Nao se trata para 
Bergson de opor 0 Milltiplo ao Uno''''. A no,ao 
de multiplicidade possibilita abandanar a dia
letica hegeliana - que, segundo Bergson, parte 
de uma abordagem abstrata demais, desligada 
da experiencia - e substitui-Ia por uma per
cep,ao flna das singularidades. 

A tematica mais classica desenvolvida pOI' 
Deleuze em sua obra diz respeito a memoria, 
na medida em que eia induz_ uma concep9ao 
do tempo que nao opee mais urn passado con
sumado cortado do presente, mas um tempo 
imbricado, graus coexistentes da duraya.o. Se 
o presente e do dominio da pSicologia, 0 pas
sado, pOI' sua vez, remete a ontologia pura: "A 
lembranqa pura s6 tern slgnificayao ontologi
Ca',74, afirma Deleuze que, nesse plano, segue 0 
ensinamento de seu mestre Hyppolite, quando 
este criticava as interpretac;oes psicologizan-
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tes de Bergson. Em ruptura com as teses do 
historicismo alemao de Hanke e com as cia cs
cola historiaclora lrancesa de Langlois, Seigno
bos e Lavisse, Bergson lan<;a uma concep<;ao 
do tempo muito inovadora, fundada na coo
cepr;ao de urn passado que Dunea e verdadei
ramcnte consumado na medida ern que per
siste no presente do qual nao e indissociavel. 

A filosona da vida definida por Bergson 
pretende transcender os limites do causalismo 
mecanicista: ''A atualiza<;ao tern como regras, 
nao mais a semelhanya e a limitayao, mas a di
ferenc;a au a divergencia, e a cria<;3.o,,7:;. Essa via 
de escape dos fluxos criativos da vida que De
leuze desvenda em Bergson constitui um veia 
que ele continuara aprofundando ao longo de 
sua cbra. Para reiniciar 0 movimento, para 
deslocar as farmas e fazer valer as fon;as, falta 
ainda poder pensar 0 deseontinuo, as possiveis 
rupturas. Aqui tam bern Deleuze eneontra su
porte em Bergson, pois "a inteligencia so eon
eebe claramente 0 descontinuo,,76. 0 que eonta 
eO' ate prestes a se reaUzar, 0 processo em cur
so inovando e liberando devires: "Ha mais em 
urn movimento do que nas posic;6es sueessivas 
atribuidas ao m6vel, rnais em urn devil' do que 
nas for'mas atravessadas uma a uma'>77. Nesse 
pl'ocesso que e a vida mesma em seu impulso 
conjugam-se a materia, que repl'esenta 0 polo 
da necessidade, e a consciencia, que e 0 polo 
da Iiberdade. Esse caminhar para a eriativida
de passa por urn metodo subtrativo - e 0 que 
Deleuze retera mais tarde das teses de Berg
son no primeiro capitulo dejV/aleria e Mem6ria 
(1896), ao preparar suas obras sobre 0 cinema 
nos anos 1980. A consciencia nao se junta ao 
mundo. Ela lan,a suas redes para captura-Io; 
ela e 0 pr6prio mundo por subtra,ao. Tem-se 
aqui a defini<;:ao da consciencia wlo como feixe 
luminoso que junta, mas, ao contl'ario, como 
algo de menos, que subtrai: "E uma mudan,a 
ractical de regime metaforico. Nao se esta mais 
na luz dirigida para as coisas, nem no arpao fe
nomeno16gico, mas sim na tela escura onde se 
projeta a materia do menos,,7S. 

Contudo, essa apropria,iio das teses berg
sonianas e as.sociada, .. ~~omo sempre, da parte 

de Deleuze, a uma leitura Singular. Como disse 
de todos os autores que explorou, ele acaba par 
Ihe fazer "um mho par tras". Bergson, apesar de 
seu estatuto privilegiado no Panteao deleuzia
no, nao escapa a regra. Como disi::e 0 especia
Usta na obra de Bergson, Frederic Worms, "0 

que quer que se diga, Bergson e espiritualista, 
mesmo que eu me insurja contra esse r6tulo,,79. 
Contudo, 0 Bergson de Deleuze e urn Bergson 
sem a consciencia, urn Bergson do qual se teria 
subtraido 0 espirito, a que de algum modo, nao 
e pareo. Segundo Bergson, uma coisa s6 existe 
se a memoria faz sua sfntese temporal, e mes
mo 0 corpo sozinho nao se sustenta no Ser. 0 
corpo so se sustenta entao a partir de uma sub
jetividade, de urn ate imanente ao tempo e a 
experlencia, mas se trata de urn ato. 

Deleuze, porem, deixa totalmente na som
bra de seu comentario esse aspecto importante 
das teses bergsonianas. Isso 0 leva a desconsi
derar toda uma parte da obra: "Ele nao fala de 
seu livro essencial As Duas ,Fontes da Moral e da 
Religiao, 0 que e surpreendente, pois essa obra 
traz ja no titulo a noyao de distin<;:ao de nature
za. Estranha ausencia, que certamente se deve 
ao tabu da consciencia"so. A duraGao, segundo 
Bergson, e urn ato subjetivo, enquanto, para 
Deleuze, 0 movimento e inverso: 0 sujeito e urn 
efeito da dura<;:ao. A consciencia se apresenta, 
portanto, como uma simples contrayao de in8-
tantes. Deleuze extrai assim uma parte da obra 
de Bergson para abandonar outra que nao julga 
essencial. Apesar disso, sua leitura contribuiu 
muito para 0 retorno de Bergson ao cenario 
mos6fieo, para sua legitima9ao junto a uma 
nova gera,iio de fil6solos: "0 filho que Deleuze 
fez por tras em Bergson e um filho genial, de 
que todos necessitam. Quanto a mim, adoto 
esse bastardo, fomece-Iho 0 pao, a moradia, a 
educaGao; foi 0 que tentei fazer"SJ. 

Urn pensarnento da 
afirrna~ao: Espinosa 

Espinosa ocupa urn lugar privilegiado na 
obra de Deleuze. Em 1977, Deleuze 0 designani 

como 0 autor de que tratou mais e que teve pa
pel fundamental sobre ele: "Foi sobre Espinosa 
que trabalhei mais seriamente seguindo as nor
mas da historia da mosofia, mas foi ele que mais 
me fez sentir 0 efeito de uma corrente de ar que 
sopra nas suas costas toda vez que voce 0 Ie, de 
uma vassoura de bruxa em que ele 0 faz montar. 
As pessoas nem comec;ar'am ainda a compreen
der Espinosa, e eu nao mais do que os outros"S2. 
Muito mais tarde, em 1991, quando da publica
<;ao de 0 que e a filosofia?, Deleuze presta uma 
vibrante homenagem a Espinosa, que e apre
sentada como "0 principe dos fil6sofos. Talvez 0 

unico a nao ter assumido nenhum compromis
so com 0 transcendente, a te-Io perseguido par 
toda parte"S3; "Espinosa e tambem 0 Cristo dos 
fil6sofos, e os maiores fil6sofos nao passam de 
ap6stolos, que se afastam ou se aproximam des
se misterio. Espinosa, 0 devir-f1l680fo infinito. 
Ele mostrou, tra,ou, pensou 0 'melhor' plano de 
imanencia, isto e, 0 mais puro, aquele que nao se 

t d
,,84 

entrega ao Tanscen ente . 
Espinosa e 0 tema da tese complementar 

de Deleuze, ''A ideia de expressiio na filosofia 
de Espinosa', defendida em 1968 sob a orien
ta,aa de Ferdinand A1qui;;". Esse trabalho de 
pesquisa, que de fato come<;ou bern antes, ja 
esta praticamente concluido no flnal dos anos 
1950. Deleuze tern, na verdade, uma diver
gencia bastante radical com seu orientador, 
que defende Hrmemente 0 dualismo cartesia
no contra 0 monismo espinosista. Contudo, 
Deleuze encontra em A1quie algumas suges
toes que Ihe parecem fundamentais, como a 
ideia de considerar as "n090es comuns" como 
"ideias biologicas", e nao como essencias geo
metricas abstratas". Em 1970, Deleuze publica 
uma segunda obra sobre Espinosa em forma 
de antologia87 e, em 1978, escreve urn artlgo 
sobre a atualidade de Espinosa". Alguns anos 
mais tarde, publica urn ensaio que retoma 
parcialmente os dois textos anteriores89

. En~ 
tre 1980 e 1981, cansagra todo 0 seu eurso de 
Vincennes a Espinosa, ao qual ainda voltani 
posteriarmente em Critica e Clinica, em 19939°. 

Essa penetraGao no mundo de Espinosa, no 
interior mesmo das questoes colocadas por eIe, 
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no pr6prio humus das controversias que teve 
de enfrentar, ja e uma ruptura decisiva reali
zada pOI' Deleuze em face da reputayao acade
mica de urn fil6sofo considerado 0 mestre de 
urn sistema ao mesmo tempo desencarnado e 
inacessfveL Deleuze ressuscita Espinosa e, ao 
mesmo tempo, esse dom de fazer reviver passa 
pOI' ele mesmo. E preciso dizer que toda uma 
tradi,ao filos6flcadifundia a imagem de um es
pinosa puro metafisieo, impraticavel, pOI' nao 
levar em conta a questao da liberdade: "Se ele 
foi tao desacreditado a ponto de se fazer do 'Es
pinosismo' uma injuria, ou ate urn rotulo dia
b6lica, ;; porque se viu de imediato (ainda que 
para deforma-Ias e caricatura-Ias) as implica
<;:oes ateol6gicas e amorais de sua metafisica',91. 
Para Hegel, Espinosa e 0 criador de urn sistema 
puramente teorico, e, depois dele, Kojeve con
sidera que nao se pode fazer nada com Espino
sa, cuja filosofia e sustentada por urn sistema 
marto, que exclui tanto a liberdade quanta 
a subjetividade. Deleuze tira Espinosa desse 
aprisionamento: "Fazendo dele 0 grande 'her
deiro' de Nietzsche, a grande vivente, Deleuze 
reverte completamente as coisas,,92. 

"0 m6safo pode habitar diversos Estados, 
frequentar diversos meios, mas a maneira de 
urn eremita, de uma sam bra, viajante, loca
teirio de pens6es mobiliadas,m. Durante tocla 
sua vida, Espinosa se mostrou preocupado em 
manter sua independencia e so pediu das au
toridades para ser tolerado, 0 que mais tarde 
constituira uma regra de vida do proprio De
leuze. Entretanto, no seculo XVII, mesmo nesse 
roeio efervescente de Amsterdtl, 0 uso da liber
dade nao e algo simples, e Espinosa teve essa 
amarga experiencia. Sua grande obra, a Etica, 
que Ihe custou quinze anos de trabalho, nao 
pode ser publicada em vida, pois mexia demais 
com as convenc;6es. Espinosa morre em 1677 
sem ter conseguida tomHa pl1blica. A forma 
como foi recebida pelo Canselho Presbiteriano 
de Leyde confirmou os temores do fil6sofo. 0 
julgamento foi implacavel: esse "livro que, des
de 0 principio do mundo, e talvez ate agora, e 
fmpar em impiedade". Fez-se de Espinosa, re
sistente a qualquer submissao, urn anacoreta, 
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uma especie de espectro desencarnado. CO!1-
tudo, ha uma grande distancia entre tal repre
senta<;ao e a realidade desse mosofo, percorri
do "pela propria Vida", segundo Deleuze"', Seu 
pensamento e em primeiro lugar e acima de 
tudo urn pensamento cia vida, de sua potEmcia, 
do triunfo dos afetos de alegria contra as aietos 
tristes. E esse aspecto fundamental cia mensa
gem espinosista que Deleuze ressalta sempre: 
"A vida mio e uma ideia, urn problema de tecria 
em Espinosa. E uma maneira de ser, urn mes
rna modo etemo em todas os atributos,,95, 

Espinosa pertence plenamente ao seu 
tempo, portanto seu sistema nao tern nada de 
desencarnado. Expressa ate 0 paroxismo das 
questoes proprius a uma modernidade que 
passa de uma relayao com urn universo consi
derado fechado, finito, no pensamento dasslco, 
a uma reIa9ao com urn universe que se desco
bre infinito, A grande pergunta do seculo XVI! 
e como pensar 0 infinito. As teses de Espinosa 
levarao essa pergunta ao extremo, recusando 
o face a face entre uma finitude e uma infini
tude gra9as a inven9ao de uma nova catego
ria, a do infinitamente pequeno, que se pode 
apreender a partir de series. Nesse plano, Es
pinosa apresenta uma concep9ao singular do 
individuo como composiyao, potencia e graus. 
o indivfduo nao e mais visto entao como subs
tancia, mas como reIa9ao independente de 
seus termos. Em segundo lugar, 0 individuo e 
antes de tudo potEmcia, e nao forma; eIe tende 
ao seu limite. Espinosa propac aqui 0 conceito 
de conatus, segundo 0 qual "cada coisa tende a 
perseverar em seu ser". 0 indivfduo tende, por
tanto, ao seu limite: "A potencia e isso: 0 esforyo 
na mecUda em que eIe tende para urn limite,,96. 

Em sua tese complementar, Deleuze te
matiza urn problema que julga central para 
Espinosa, 0 da expressao, termo utilizado no 
livro primeiro da Etica e que serve de ponto 
de partida para Deleuze: "Entendo por Deus 
urn ser absoIutamente infinito, isto e, uma 
substancia que consiste em uma infinidade 
de atributos, e cada urn ex prime uma essencia 
eterna e infi~ita"97. 0 problema da expressao, 
segundo Deleuze, condensa a diflcil rela,ao 

unitaria entre a substancia e a diversiclade de 
seus atributos. E peJa expressao que oespino~ 
sismo consiste em urn monismo. Diferente
mente da dimensao do "explicar", 0 "exprimir" 
reveste~se de uma dimensao ontologica cUja 
importancia esM em opor ao cartesianismo as 
potencialidades de uma filosofia da natureza: 
''A expressao nao deve ser, portanto, objeto de 
demonstrayao; e ela que poe a demonstra9ao 
no absoluto,,98. Espinosa nao chegou verdadei~ 
ramente a tematizar essa n09ao de expressao 
em sua obra, como ad mite Deleuze: ''A ideia 
de expressao em Espinosa nao e objeto nem 
de defini9ao, nem de demonstra9ao,,99. Visto 
que os atributos s6 podem consistir em afir
ma90es, estas sao expressivas: ''A filosofia de 
Espinosa e uma mosofia da afirmayao pura. A 
afirma,ao e 0 principia especulativo do qual 
depende toda a Etica"wO 

o tema da poMncia esta no cerne do es
pinosismo. A potencia esta em atividade par 
toda parte, e nesse campo 0 entendimento 
nao tern privilegios em relavao aos seus obje
tos, que desenvolvern a mesma potencia para 
existir. A potencia e 0 equivalente da essencia. 
Todos os seres sao animados pela potencia de 
existir, que e para 0 homem "uma parte da po
t€mcia inflnita, isto e, da essen cia, de Deus au 
da Natureza"lOl. Essa poMncia divina se desdo
bra em uma potencia de existir e de agir, de 
pensar e de conhecer. Essa natureza divina e 
fundada "ao mesmo tempo na necessidade e 
na possibilidade,,102, 

Deleuze mostra em que Espinosa toma 
distancia de Descartes e de seu dualismo fun
dado na adequa9ao entre a ideia e a coisa que 
ela representa. Com iS80, 0 cartesianismo se 
condena a permanecer no nivel da forma e 
nao atinge a potencia. Para Espinosa, a ideia 
adequada nao tern a significa<;ao de uma cor
respondEmcia entre a ideia e a coisa, mas "e 
precisamente a ideia como que exprime sua 
causa,,103. Deleuze estabelece uma liga9ao en
tre Espinosa e seus trabalhos sabre Hume, 
Ele caracteriza 0 metodo espinosista como 
"empirista" a partir do momento em que Es
pinosa desloca 0 questionamento cartesiano 

do claro e do distinto para substitu.f-lo par urn 
metodo que nao se pergunta mais se ha ideias 
inadequadas, e sim como se formulam ideias 
adequadas: "Nisso, a inspira9aO espinosista e 
prof'undamente empirista")().!. 

Aspecto essencial ao qual Deleuze voltara 
com frequencia posteriormente e a questao co
locada par Espinosa sabre 0 que pode urn cor
po enquanto poder de afetar e de ser afetado: 
"Nao se sabe 0 que pode 0 corpo, ou 0 que se 
pode deduzir da mera considera9ao de sua na
tureza"I05. Do que e capaz a potencia propria ao 
humane nao pode ser predeterminado, na me~ 
dida em que ao polo da atividade corresponde 
sua contraparte, passiva, de ser-afetaclo. Essa 
potencia leva a existencia aos seus !imites ex
tremos, e e chamada de conatus, 0 esforc;o para 
perseverar no ser. Deleuze confere a essa forc;a 
a nome de "desejo" e insiste no fato de que este 
e determinado por afei90es. Essa tematica sera 
fundamental em Deleuze quando - primeiro 
para se apropriar dele e depois para combate-Io 
-vai ao encontro do discurso psicanalitico, 
opondo-lhe outra via, uma via f1losofica, que 
leva em conta essencialmente a questao do de~ 
sejo, mas de forma nao freudiana. A retomada 
desse conatus! desejo provem, segundo Espino
sa, dos encontros. Tais encontros ou tern como 
ef'eito nos tamar mais ativos, redobrando as
sim nossa potencia, e entao causar alegria au, 
ao contrario, sao portadores de afetos tristes 
enos condenam a impotencia, a passividade, 
obstruindo nossa capacidade de a,ao, 0 ho
rnem dispae portanto, enquanto ser afetado, de 
uma capacidade de discernir 0 que 0 torna tris~ 
te ou alegre. Ele tem condi90es de discriminar 
entre os encontros bons e os maus. E oa esfera 
pnitica que essa lucidez sabre si pode difundir 
suas luzes: "Triunfamos quando conseguimos 
afastar esse sentimento de tristeza e, portanto, 
destruir 0 corpo que nos afeta'>I06. Disso resulta 
uma etica que convida a nao sucumbir no 6dio 
ou na polemica, assim como em qualquer outro 
afeto triste, para que prevale9a sempre a poten
cia propria de agir e de criar. 

Quando Espinosa constata a incapacidade 
de conceber 0 que pode urn corpo, esse e para 
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Deleuze urn verdadeiro '·grito de guerra"107, 
pois inverte a prevalencia atribuida ate entao 
as a90es e rea9aes cia alma sobre as do corpo. 
o corpo, segundo Espinosa, ultrapassa 0 co
nhecimento que se pode ter dele, pols encarna 
uma maneira de ser de urn dos dois atributos, 
a extensao, felta de velocidades e de lentidaes 
compo8tas entre elas. 0 que faz mover 0 corpo 
tern a vel' apenas com a imanencia. 

Espinosa situa-se em urn plano que nao e 0 

da oposi9ao moral entre 0 Bern e 0 Mal, mas 0 

plano etico do tipo de afetos que determinam 
o conatus: "No limite, 0 homem livre, forte e ra~ 
zoavel vai se definir plcnamente pelo domfnio 
de sua potencia de agir"IOf\. Li onde 0 encontro 
- 0 que Deleuze chamara, depois de seu en
contro com Guattari, de corte de fluxo - e es
sencial para perseverar no ser, e porq ue 0 "Eu 
possei' esta ligado Ii capacidade de ser afetado, 
e iS80 depende do encontro com outro, na me
dida em que ele po de alterar a identidade do 
Mesmo. 

Em 1977, quase dez anos apos a publica9ao 
de sua tese complemental'. Deleuze e convi
dado pelo Centre International de Synthese 
por ocasiao do tricentenario da morte de Es
pinosa. EIe faz uma conferencia: "Espinosa e 

, ,,109 C f' I D 1 ' nos . om essa ormu a, e euze expnme 
seu proprio estilo de come,ar pelo meio das 
obms filosoficas para intensificar 0 agencia
mento entre 0 leitor atual e 0 fil6sofo solicita
do, Esse "come,ar pelo meio" possibilita, par 
outro lado, uma melhor inteligibilidade de 
Espinosa: ate entao, os comentadores giravam 
em torno dos dois atributos da substancia se~ 
gundo Espinosa, que sao a extensao e 0 pensa
mento. De fato, so podemos conhecer dois dos 
atributos da substancia, que, por sua vez, pro
vern do divino por sell carater infinito: a exten
sao e 0 pensamento. "Ja Deleuze se instala no 
melo do sistema e circunscreve ali a substan
cia, os atributos que se exprimem, e recompoe 
todo 0 sistema de Espinosa a partir da n09ao 
de expressao"no. 0 que e nao e a substancia, 
mas a exprime scm nenhum carater hierar
quico, 0 que faz de Espinosa urn pensador da 
imanencia em ruptura com todo pensamento 
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emanativo. 0 Ser remete ao Uno, a univocida~ 
de, quando todas as atributos estao em uma 
situa,iio de perfeita igualdade, 

Nessa comunicac;ao, Deleuze ja exprime 0 

deslocamento que conflrmani em 1981 quando 
da publica<;ao de sua nova obra sobre Espino· 
sa, ista e, 0 ensino essencialrnente pnltico de 
sua Etica, que DaD cansiste em urn tratado de 
moral, mas em urn ensaio de etologia: ''A eto~ 
logia e ern primeiro lugar a estudo das rela,oes 
de velocidade e de lentidiio, dos poderes de afe· 
tar e de ser afetado que caracterizam qualquer 
coisa"lll. Essa questao de velocidades diferen
ciais e essencial para Deleuze, que se apoia em 
Espinosa para DaD definir uma coisa ou urn in
divfduo por sua forma, par seus 6rgaos ou suas 
fUllyoes, nem como substancia ou sujeito, mas 
pOf sua longitude e sua latitude. Ete retaroa de 
Espinosa a distinyao entre esses dois modos de 
individuayao, que sao a existencia enquanto 
conjunto divisive! em partes extensivas e a es
sencia enquanto parte intensiva, Sua concep
,ao do corpo e de ordem cinetica, opondo reo 
la,oes de velocidade e de lentidiio de cada urn 
de seus elementos, Essa distinyao servini mais 
tarde, tanto a Deleuze quanta a Guattari, para 
pensar em termos de cartografia do corpo. 

A primeira leitura de Espinosa que Deleuze 
publica ern 1968 nao e verdadeiramente supe· 
rada pela segunda publica,ao, de 1981. No en· 
tanto, pode·se compartilhar a constata,ao de 
Fran<;ois Zourabichvili, que aponta urn deslo
camento do olhar que dirige a Espinosa "0 her6i 
filosofico do segundo Deleuze"w Quando De· 
leuze publica essa segunda obra sobre Espino
sa, estamos no pos·68 e depois da publica,ao 
dos dois livros mais importantes escritos com 
Gllattari, 0 Anti·Edipo eMil PlatOs, 0 resultado 
e que desta vez' a enfase e colocada na dimen
sao pratica dessa filosofia Espinosista, assim 
como em suas afinidades com a de Nietzsche, 
o Espinosa revisitado entao par Deleuze e 0 fl· 
losofo de uma arte de viver, de uma maneira de 
ser que permite combinar em uma harmonia 
as solicita<;oes tanto do afeto como do conceito 
para intensificar a coincidencia de mais razao 
e mais alegria, Phra se impor, essa maneira de 

viver deve travar tres combates: contra 0 poder 
e suas proibiyoes, contra a transcendencia que 
cava urn fossa entre 0 pensamento e suas po
tencialidades e, final mente, contra "lima con
cep<;ao nociva das relayoes teoria-pratica (pro
eminencia da primeira sobre a segunda)"ll3. 
Espinosa torna-se a referencia fundamental de 
urn pensamento p!enamente imanente. 

Deleuze retoma, mas desta vez apos uma 
breve apresentayao de sua vida, 0 tema cia di
feren,a entre moral e etica, pela qual Espinosa 
causou escanclalo em sua epoca. Sua filosofia 
pnltica e de fato apresentada como um tripla 
desafio lan<;ado ao reino cia consciencia, dos 
valores e das paix6es tristes, que Ihe vale urn 
triplo motivo de acusac;ao de materialismo, 
de imoralismo e de ateismo. A analogia com 
Nietzsche impressiona Deleuze, que afinna de 
imediato a pertinencia dessa aproximayao urn 
tanto quanta diab6lica, '''rudo tendia para a 

d 'd 'd d N' hE' ,,114 E gran e 1 entl a e I letzsc e-' spInosa ,; s-
pinosa serve entao de maquina de guerra para 
Deleuze contra a estruturalismo e contra 0 psi
canalismo. Espinosa permite exaltar as foryas 
da vida contra toda cliltura de culpabilidade, 
contra todo pensamento que parte da falta, da 
ausEmcia: ''A alegria etica e 0 correlato da afir~ 
rnar;iio especulativa',]!5. 

Tudo se opera na existencia como expe
rimentayao das boas ou mas cornbinayoes, 
e so elas podem fazer aflorar a que e born au 
mau: "Essa e portanto a diferen<;a final do ho· 
rnem born e do hornem mau: 0 homem born, 
ou forte, e aquele que existe tao plenamente 
ou tao intensamente que conquistou a eter
nidade em vida e para quem a morte, sempre 

. ". ,,116 extenslva, sempre exterror, e pouca COl sa . 
Essa exteriorizac;ao cia marte, que e apenas urn 
acidente, para Espinosa, e outra convicyao que 
Deleuze nunca deixara de defender e de opor 
ao "ser·para·a·morte" de Heidegger. A marte, 
diz Espinosa, so envolve as partes extensivas, "a 
realidade da parte intensiva subsiste"ll7. Disso 
resulta uma dupla eternidade, ao mesmo tem
po a das rela,oes que deflnem a singlilarida· 
de de cada urn e a da essencia particular que 
caracteriza aquilo que desaparece. E isso que 

permite a Espinosa afirmar que se experimenta 
em vida uma forma de eternidade, que ele opoe 
a imortalidade dos teologos, Nessas condiyoes, 
"a ideia de pulsao de morte para ele e grotes
ca"Us, afirma Deleuze, visando tam bern Freud, 

Ern 1993, Deleuze volta a Espinosa para 
distinguir tres nlveis, tnes ritmicas, correspon
dentes aos tres generos de conhecimento na 
Etica, cuja primeira leitura pode levar a pen
sal' ern urn fluxo continuo: "Os Signos ou afe
tos; as NOyoes au conceitos; as Essencias ou 
perceptos,,119. 0 livro se desenvolve, portanto, 
segundo rftmicas diferentes, mais ou menos 
intensas, contrafdas ou dilatadas, que iazem 
com que 0 mundo dos "postulaclos", "demons
trac;oes" e "corolarios" se suceda segundo sua 
propria 16gica continua, enquanto que 0 dos 
"esc6lios" transcorre nos estratos inferiores, 
revelando,ali suas paixoes e suas vioH~ncias, 
as dos afetos secretos da obra em uma or
dem descontinua, e 0 Livro V segue urn ritmo 
bern diferente, procede pOl' raios luminosos. 0 
modo demonstrativo se moclifica enta~ radi
calmente, contraindo-se para dar livre curso a 
uma velocidade superior. 

Depois de ter pago seu tributo it corpora· 
,ao dos filosofos de oficio ao publicar essas 
monografias, ao mesmo tempo consoli dan do 
a base vitalista em que vai se apoiar, Deleuze 
passa a difundir suas proprias teses filos6ficas, 
em 1968· 1969, falando agora ern seu proprio 
nome aquilo com que esta rompido. Afirma, 
entao, sua singularidade de pensamento e de 
escrita, de estilo, 
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8 
o deleuzismo: uma ontologia da diferem;:a 

Entre 1968 e 1969, epoca ern que Deleuze 
defende sua tese de doutorado, chega a hora de 
tamar publicas as "cores" propriamente deleu
zianas. 0 autor de D[ferenqa e Repetiqiio toma 
distancia daquilo que constitui a principal re
ferencia filos6fica preconizando uma inversao 
do platonismo. Por outra lado, sua interven,ao 
ocorre em urn momento filos6fico, 0 dos arros 
de 1960, ern que se questiona de forma radical 
o monumento hegeliano, que ate entao domi
nava amplamente a historia da mosolla. Quer 
se olhe do lado do nouveau roman, das ciencias 
humanas au do fascinio heideggeriano, e a era 
de urn "anti-hegelianismo generalizadd'!, 

Inverter 0 platonismo 
e 0 hegelianismo 

o primeiro maci<;Q a remover para avan9ar 
suas proprias posi,oes e 0 de Platao, que deve 
sofrer uma "inversad,2 pela filosofia moderna. 
o problema que Platao coloca e de fato muito 
concreto. Consiste em fazer uma seleyao entre 
as pretendentes cada vez rnais numerosos a 
encarnar a verdade na cidade ateniense, sub
metendo os rivais a uma prova filos6fica que 
permite separar 0 jOio do trigo, "a coisa e os 

simulacros,,3. Para conseguir essa sele<;ao, Pla
tao lanya 0 conceito de Ideia, que correspon
de a essencia do fen6meno. E em nome dessa 
essencia que Platao pode pretender separar 
as rivais e descartar os imperfeitos, os falsa
rios, os simulacros. Contudo, Deleuze chama 
a atenyao para um momento excepcional no 
final do Sofista, ern que Platao, de tanto perse
guir por toda parte 0 simulacra, descobre que 
nao e uma simples copia falsa, mas "que poe 
em questao as proprias no,oes de copia e de 
modelo: 'No simulacro ha 0 que contestar, e a 
no,ao de copia e a de modeld. 0 modelo sub
merge na diferenQa. ao mesmo tempo em que 
as c6pias resvalam na dissimilitude das series 
que interiorizam. e e impossivel dizer que uma 
e c6pia, e a outra, modelo,,4. Platiio teria sido 
entao 0 primeiro a anunciar uma possivel via 
de inversao de seu pr6prio metodo. Ironia do 
destino, supremo paradoxo, 0 sofista que PIa
tao injuria como encarnaQiio do falso, do si~ 
mulacro, satiro ou centauro, nao e no fim das 
contas 0 verdadeiro filosofo? 

Portanto, Platao Ilcara reduzido ate ali it 
univocidade das teses que desenvolve no Te~ 
eteto, onde figura como 0 instaurador de uma 
ordem moral orientada para a verdade segun
do 0 modelo imutavel do reconhecimento, E 



preciso, portanto, seguir 0 proprio Platao na 
via que ele entreviu sem conseguir penetrar 
nela: "Inverter 0 platonismo significa aqui: ne
gar 0 primado de urn original sobre a copia, de 
urn modelo sobre a imagem. Glorificar 0 reino 
dos simulacros e dos reflexos"'. Em Logica do 
Sentida, quando Deleuze distingue tres pas· 
turas possiveis do filosofo, ele radicaliza um 
pouco sua critica do platonismo, visto aqui 
como tradic;:ao que teria cristalizado a atitude 
esperada do filosofo como aquele destinado a 
sair de sua caverna para se elevar aos ceus do 
mundo ideal e partir em busca de uma verda
de inacesslvel as pessoas comuns. A mosona 
platonica e considerada entao por Deleuze, 
na bnha de Nietzsche, como a expressao de 
uma patologia, a de uma fuga constante para 
a irreal ao ritmo das ascensoes impulsionadas 
pelo "bater de asas platonico',6 

A reabertura das virtualidades historicas, 
das potencialidades de transforma,ao, de revo· 
lu,ao, passa "pela diferen,a e sua patencia de 
afirmar"'. 0 virtual que Deleuze valoriza desde 
esse momento, antes de construir, muito mms 
tarde, uma verdadeira filosofia do virtual', nao 
se opoe ao real, mas ao atual: "0 virtual pas· 
sui uma realidade plena, enquanto virtual,,9, A 
maneira do acontecimento que corre 0 risco 
de ser subsumido, erradicado pelos esquemas 
explicativos, a diferen,a resiste it explica,ao. E 
isso que permite a Deleuze atingir 0 verdadei
ro horizonte problematico da filosofia, pensar 
o paradoxo que e a grande figura, a principal 
tropo dos anos de 1960 contra a i1usao da supe· 
rac;:ao possivel das contradi<;oes: "0 paradoxa 
e 0 pathos ou a paixao da filasofia'lO. Embora 
encarnem duas orienta<;oes muito diferentes, 
essa defini,ao do ato de filosofar como respos· 
ta aos paradoxos, as tensoes apon§ticas, aproxi
rna no mesmo momento Gilles Deleuze e Paul 
Ricceur, cuja pratica filosofica nao consiste 
tampouco em pretender superar as contradi
c;:oes por uma sintese totalizante. Afirmando a 
necessidade de pensar juntos polos incomen
suraveis, Ricceur procede de fato pOl' escapes 
sucessivos das,tensoes aporeticas, inventando 
media<;oes irri\Jerfeitas; Deleuze, por sua vez, 

busca vias de acesso mais diretas as diferenc;:as 
puras. Outra proximidade de Deleuze com Ri· 
CCBur situa-se na metaestabilizayao da postura 
questionadora do fil6sofo. Na rela,ao entre a 
pergunta e a resposta, uma dessimetria atribui 
nos dais filosofos uma prevalencia a pergunta: 
"Fazem-nos crer ao mesmo tempo que os pro
blemas sao dados prontos e que desaparecem 
nas respostas ou na soluc;:ao"ll, cren<;a que de
corre, para Deleuze, de um pre·julgamento in· 
fanti! do qual e preciso se livrar. 

A diferen~a por ela mesma 

Deleuze denuncia uma verdadeira mal diM 
,ao que se abateu sobre todo pensamento da 
diferen,a na tradi,ao filos6fica ocidenta!. A 
diferen,a foi identificada as for,as do Mal, ao 
e1'ro, ao pecado e ao monstruoso. 0 projeto de 
Deleuze e reabilitar essa parte de sombra da 
hist6ria do pensamento. Retomando a metifo· 
ra de Platao, mas desta vez para 0 seu proprio 
projeto, Deleuze pretende conseguir "tirar de 

"elif' J2 sua caverna a eren9a. 
Como conseguir apreender a diferenc;:a? 

Nao por meia da fenomenologia nem do me
todo dialetico, pois pensa·la nela mesma pres· 
supoe que se manifeste enquanto afirmayao 
propria, e, de fato, Deleuze sustenta que, "em 
sua essEmcia, a diferen<;a e objeto de aflrma
<;ao, afirmac;:ao ela mesma',13, Levar em conta 
essa essencia pressup5e romper radicalmente 
com um pensamento da representa<;ao que 
subordina sempre a expressao das diferem;:as 
ao identico, ao modele que se trataria de re-re
presentar, e substitui-Io de maneira nietzschia
na por uma experimentayao: "II faut montrer 
la difference allant diflerant W

,14 0 eterno retor· 
no seria enta.o 0 "para s1" da diferen<;a, nao 0 

retorno do mesmo, mas do diferente. NaG se e 
inevitavelmente conduzido ao Mesmo Oll a re-

*N. de R. 1:: A expressao Iifaut montrer fa diJjerence aUant 
dijJerant, ao levar em considera9ao 0 contexto episterno-
16gico deleuziano, poderia traduzir-se como «e necessaria 
indicar a difereIll;a dirigindo-se ao diferimento", 

correr a algumas media90es capazes de redu
zir as diferenc;:as para pensa~las? Deleuze toma 
o exemplo da tempestade que irrompe quando 
as intensidades entre massas de ar diferentes 
saO excessivamente contrastantes. A tempes~ 
tade e antecedida de urn precursor sombrio 
que indica sua precipita<;ao no ceu. Este ulti
mo seria 0 "em sf' da diferen9a: "Chamamos 
de dis par a sombra precursora, essa diferen<;a 
em si, em segundo grau, que conecta as series 
tambem heterogeneas ou disparatadas,,15. 

A tradi<;:ao estaria encerrada no confor~ 
misrno de um modelo considerado iteravel. 
Do Teeteto, de Platao, it Critica da Razao Pura, 
de Kant, urn modele de recognh;:ao orienta a 
filosofia para 0 que se tornara uma doxa, lima 
ortodoxia, fonte de conformismo e prisioneira 
dag ideias do tempo. Deleuze se pergunta qual 
pode ser 0 valor de urn pensamento que nao 
perturba ninguem. A filosofia teria funciona· 
do ate ali apenas como reconhecimento dos 
valores e instituiyoes estabelecidos, como seu 
duplo de legitima,ao, seu acrescimo de alma. 

o projeto de Deleuze em 1968 e justamente 
elaborar uma ontologia. 0 par pergunta·proble· 
rna, tal como 0 conccbe Deleuze, cleve permitir 
redinamizar urn programa onto16gico a partir 
de uma brecha que nao se pode preencher. Para 
isso, IS preciso partir do problema para colocar 
a pergunta certa. A ontologia lembra um lan,ar 
de dado. Ela nao tem 0 estatuto de um pedestal 
para se apoiar ou se recostar, mas de um devir 
aleatorio, de uma abertura: "Os pontos singula~ 
res estao no dado; as perguntas sao os proprios 
dados; 0 imperativo e lanc;:ar. As Ideias sao as 
combina<;oes problematlcas que resultam dos 
lances .. 16

, Esses lances de dado tern uma rela<;ao 
com 0 sujelto, 0 "Eu", mas sempre fragmenta~ 
do, fendido, e deslocam as linhas da fenda na 
ordem da temporalidade. 

Uma repeti,ao de ordem ontologica teria 
como finalidade distribuir a diferen,a entre reo 
petic;:ao ffsica e psiquica e produzir a ilusao que 
as afeta. Realizaria a propria ontologia, nao de 
modo analogico, como ocorre com a represen
tac;:ao, pois "a repetic;:8.o e a unica Ontologia 
realizada, isto e, a univocidade do ser,,17. Esse 
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programa filosofieo apoia-se essencialmente 
em dois filosofos: Espinosa que, na ttica, dell· 
ne as atributos como irredutiveis a generos por 
serem formal mente distintos - eles sao onto
logicamente urn enquanto substancia. Deleu
ze partilha 0 monismo de Espinosa acrescen
tando~lhe a torc;ao iniciada por Nietzsche, que 
permite realizar essa univocidade reimprimin
do-Ihe uma dinamica "como repetiC;ao no eter
no retorno"IS. A univocidade tal como Deleuze 
segue 0 processo de radicalizayao de Espinosa 
a Nietzsche estimula uma critica radical a toda 
substancia, incluida a espinosista: "Daf sua 
tese segundo a qual a substancia como princi
pia de ipseidade, de identidade em si e para si, 
e segunda, derivada em relac;:ao ao devir-outro, 
efeito do eterno retornd,19. 

Deleuze condui sua tese com uma especie 
de canto !irico, de grito filosollco de natureza 
fundamentalmente ontologica: "Uma lmica e 
mesma voz para todo 0 multiplo de mil vias, 
um unico e mesmo Oceano para todas as go
tas, urn unico clamor do Ser para todos os 
estados"20. Essa tomada de posic;:ao scm equi
voco pela univocidade do ser nao significa, po~ 
rem, uma minoraC;ao do multiplo, ao contrario. 
Deleuze se explica na L6gica do Sentida, quan· 
do esclarece que a univocidade do ser "nao 
quer dizer que haja um unico e mesmo ser: ao 
contrario, os seres sao multiplos e cliferentes,,21. 
Eles provem dessa entidade paradoxal que 
mantem juntos elementos incomensunlveis 
em uma sintese disjuntiva. 

A radicaliza,ao da diferen,a operada por 
Delellze define uma via ao mesmo tempo 
proxima e diferente daquela, fenomenol6gi· 
ca, proposta por Husser!. Todo 0 percurso de 
Delellze leva muito em conta as contribui<;:oes 
da fenomenologia, que se situa em urn tal 
grau de proximidade com suas posi<;oes que 
se pode afirmar, a exemplo de Alain Beaulieu, 
que Delellze nao combate a fEmomenologia, 
mas "combate corn elam. Deleuze travou uma 
relac;:ao ambivalente com a fenomenologia, 
mantendo~se a distancia e ao mesmo tem
po recuperando para usa pr6prio urn certo 
numero de noc;:oes hllsserlianas, como as de 
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"sintese passiva" ou de "empirismo transcen
dental". Segundo seu amigo Paul Virilio, que, 
de sua parte, reivindica com fervor 0 progra
rna fenomenol6gico, Deleuze gostava muito 
do Ultimo livro de Merleau-Ponly, 0 Visfvel e 0 

Invisfvef3
• Segue tambem Husser!, que consi

dera 0 sentido como 0 exprimido, a expressao, 
e se indaga sobre 0 sentido da percep,ao que 
nao se reduz ao objeto fisko nero a vivencia 
psicologica. Ele acaba por se perguntar: "A fe
nomenologia seria essa ciencia rigorosa dos 
efeitos de superffcie?,,24. 

Husserl nao e8M tiio longe assim de Deleu
ze quando afirma que a consci€mcia se supera 
em urn sentido visado. Contudo, eIe erra 0 alva 
ao partir "de uma faculdade origimiria do senso 
comum encarregada de dar canta da identida
de do objeto qualquer,,25. Essa incapacidade de 
romper com 0 senso COllum candena 0 pro
grama fenomenologico it impotencia. Embora 
Husser! tenha percebido bern a necessidade de 
romper provisoriamente com a doxa ao preco
nizar umaxeduyao eidetica, ele eonserva 0 es
sencial do senso comum com sua ambiyao de 
elevar 0 empirismo ao plano transcendental. 
Husserl eompreendeu bem, entao, uma certa 
independencia do sentido, mas "0 que 0 impe
de de eonceber 0 senso comum como uma ple
na (impenetravel) neutralidade e a preocupa
<;ao de gUal'dar no sentido 0 modo raciona! de 
um born senso e de um senso comum, que ele 
apresenta erroneamente como uma matriz,,26. 
Ao contnirio, Deleuze procura atingir a dim en
sao do pre-individual, do impessoal, que nao 
se confunde nem com qualquer profundidade 
informe nem com os esforgos da consciencia, 
Esse nivel situa-se na propria superficie da 
emergencia das singularidades, e estas ulti
mas e que sao "os verdadeiros acontecimentos 
transcendentais,,27, 

A outra tradi<;:ao que Deleuze exuma e a es
toica, na qual ele se inspira amplamente para 
avan<;:ar sua ideia de "conjun<;:ao disjuntiva'. De 
fato, essa noyao de conjungao e essencial nos 
estoicos, mesmo entre os menos logicos entre 
eles, E uma corrente que raciocina a partir da 
evidencia das implica,oes desta ou daquela 

\.\ ' .. 

ay8.o. E obvlo, par exemplo, que ir ao banho 
implica sair respingado. Sabcndo disso, nao ha 
do que se queixar - isso e parte integrante do 
fato de ir ao banho. Trata-se de uma maneira 
de estrangular os julgamentos e a moral em 
termos logic6s, visto que 0 importante e seguir 
as conjun90es que funcionam melhor, 0 mais 
proximo possivel de sua vontade. "Bordeandd' 
assim seus desejos, evitam-se os riscos do ines~ 
perado e do desagradavel. A moral encontra-se 
enUio no entre-dois pelo qual DiogEme Laerce 
define a maneira como os estoicos entendem a 
filosofia: 'J\. casca e a logica, a clara e a moral, e 
a gema, bern no centro, e a fisica',28, 

Deleuze se sente encorajado tambem pela 
concep<;:ao estoica do acontecimento, pOl' 
essa liga98.0 levada a potEmcia maxima entre 
acontecimento e logica, por essa promo<;:ao do 
acontecimento sobre 0 atributo. Segundo os 
estoicos, tudo e potencialmente acontecimen
to, ate 0 fenomeno mais infimo, 0 menos no
tavel, concep<;:ao que Deleuze retoma por sua 
conta, que encontra ali, ainda, um ponto de 
apoio fundamental na distin<;:ao de natureza 
que ele opera entre "representa<;:ao" e "expres
sao" em proveito desta ultima. 0 sabio estoico 
mantem-se na superficie, e animado pela logi
ca que lhe permite ter acesso ao acontecimen
to puro: "La 0 sabio espera 0 acontecimento. 
Isto e, campreende a acantecimenta pura na 
sua verdade eterna, independentemente de 
sua efetivayao espa,o-tempora!"". Seguindo 
as analises do filosofo Victor Goldschmidt, 
Deleuze ve nessa postma estoica a expressao 
mesma do desejo de encarnayao do aconte
cimento puro na propria carne do sabio, sua 
vontade de "corporalizar" 0 efeito incorporaf'lo. 
Quando define as tres figuras possiveis do fl
losofo, ele descarta duas: aquela que busca no 
ceu a verdade e aquela que, ao contrario, cre 
encontra-la nas profundezas da crosta terres
tre, aquela que pensa atingi-la par urn bater 
de asas e a que usa batidas de martelo. A essas 
duas posturas, ele opoe a atitude ostoica, que 
implica uma reorientagao de todo 0 pensa
mento: "Nao existe mais nem profundidade, 
nem altura',31, 

o mundo das ldeias nos estoicos esta na 
super[icie. Sao os acontecimentos mals co
tidianos, aqueles aparentemente mais insig
nificantes, que 0 estoico mostra a quem Ihe 
faz uma pergunta. 0 mundo dos paradoxos, 
mundo dos contrastes, e mostrado por Dio
genes, 0 Cinico, e Crisipo, 0 Estoico, como 
se pode ter conhecimento por intermedio 
de Diogene Laerce, Dessa atitude fllosofica 
nasce um metoda que Deleuze qualifica de 
pratica da perversao, "se e verdade que a per
versao impllca uma estranha arte das super
ficies,,32, Fran<;:ois Zourabichvili qualifica com 
pertinencia 0 metoda deleuziano de metoda 
de perversao, que nao tern muito a vcr com 
as pequenas maquinas perversas estigmati
zadas pelos pSicanalistas: "Ha nele urn alegre 
perverso'm. Do mesmo modo, Deleuze des
creve a capitao Achab de Melville como urn 
perverso sublime e, em seu comentario sabre 
o grande sucesso de 1Vlichel Tournier, Sexta
-Feira ou os Limbos do Pacifico, celebra urn 
mundo perverso sem outro, Esses usos filoso
ficas da perversao sao mllltiplos em Deleuze. 
Consistem ''ora em desviar pedayos de teorias 
de toda natureza e utiliza-Ias para outros fins, 
ora ainda em relacionar urn conceito as suas 
verdadeiras condiyoes, isto e, as foryas e aos 
dinamismos intuitivos que 0 subentendem, 
ora enfim, em vez de criticar de frente urn 
tema ou uma nOyao, aborda-lo peto vies de 
uma 'concep<;:ao inteiramente distorcida,J4,,35. 

Deleuze toma uma situa<;:ao concreta e ob
serva onde se exprime urn excesso de energia, 
onde esta foge e - ao contrario da dialetica 
que tem como meta superar as contradi90es 
par uma sintese - procura demarcar a linha de 
fuga que mantem a tensao paradoxa!. Por isso 
mesmo, renuncia a postura crftica de projegao 
em nome da qual se pode escolher uma linha 
e nao uma outra. Instala-se nessa posi<;:ao su
bentendida pela irase enigmatica do Bartleby 
de Melville: "Eu preferia nad'''. 

Deleuze encontra as experimentagoes da 
atitude estoica sobretudo na literatura, em 
Herman Melville, Lewis Carroll, Francis Scott 
Fitzgerald, Charles Peguy, etc. Nesse final dos 
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anos de 1960, esta particularmente fascina
do pelo poeta Joe Bousquet e pelo ferimento 
de que foi vitima durante a Primeira Guerra 
Mundial: "f, preciso chamar Joe Bousquet de 
estolco. 0 ferimento profundo que traz no 
corpo, ele 0 apreenele em sua verdade eterna 
como acontecimento puro,m, Fedelo no dia 
27 de maio de 1918 no combate de Vailly, Joe 
Bousquet nunca mals saiu da cama, onde os 
ferimentos 0 retiveram ate sua morte em 1950. 
Viveu recluso em Carcassonne em um quarto 
com janelas fechadas, dedlcando-se a escrita 
poetica. Ele escreve: "Meu ferimento existia 
antes de mim, nasci para encarml-lo,,:{8, 

Deleuze retoma tambom a triplo combate 
travado pelos estoicos: "Ninguem melhor que 
Deleuze enfrentou esses tres combates contra 
a matematizag8.o da logica, a naturaliza<;:ao da 
fisica e a tecnocratizagao da etica,,39, No plano 
da logica, ainda que Deleuze siga as estoicos 
nesse terreno, diferencia-se deles radicalmente 
par sua rejei,ao da arte de dizer a verdade da 
diaIetica e pelo POllCO caso que faz da retorica 
como arte de bem dizer. Ao contrario, segue 
os estoicos na indagay8.o sabre os atributos 
transform ados em infinitivDs (intensificar, 
verdejar...) e sobre os artigos indefinidos (uma 
vida, urn devir, chove, morre-se ... ) e inclui os 
paradoxos, as proposi,oes disjuntivas. 0 acon
tecimento e identificado como uma adequa-
9ao entre a forma e a vida 40. 

A segunda vertente do estoicismo e a recu
sa da naturaliza<;:ao da fisica, Deleuze exprimiu 
em 1988 seu desejo de prosseguir 0 trabalho 
empreendido com Guattari e de consagrar 
uma obra a "uma especie de filosofia da Na
tureza, no momento em que desaparece toda 
diferenya entre a natureza e 0 artificio .. 41. De 
fato, Mil PlaMs nao esta muito distante desse 
horizonte de uma filosofia da natureza, sub
jacente a toda a obra de Deleuze e Guattari, 
na qual os personagens conceituais convivem 
com os afetos de tiques, 0 tornar-se animal do 
heroi de A Metamoifose, de Kafka, as relayoes 
entre a vespa e a orquidea em Proust, ou ainda 
a relagao com a terra em sua dupla dinamica 
de desterritorializagao e de reterritorializayao. 
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Ora, 0 mundo estoico oferece ali urn modele 
de plenitude interna e de vazio exteriorizado 
em rela9ao ao mundo. 0 que prevalece nao 
vern de Dutro lugar, mas da propria natureza 
em suas express6es mais diversas. A falta naD e 
mais 0 motor, pois "a Natureza dcleuziana s6 e 
imanente nela mesma, e plenamente realizada 
em S1 mesma"42. A parte de qualquer trans
cendencia, e no plano da imanencia que a na~ 
tureza se da a ler em suas farmas, a partir de 
conexoes que questionam a propria distin9ao 
entre 0 natural e 0 artificiaL Existe na verda
de urn fora, que Deleuze retoma de Blanchot 
e de Foucault, mas .0 urn "fora mais longinquo 
que todo mundo exterior,,43. Ele eHmina assim 
toda distin93.o entre interioridade e exterio
ridade por seu distanciamento e sua indeter
minac;ao. Esse universe assume 0 aspecto de 
um conjunto de singularidades mais ou menos 
conectadas, agenciadas entre elas, uma espe
cie de "muro de pedras livres, nao cimentadas, 
onde cada elemento vale por si mesmo, mas 
em reIac;ao com outros,,44. Desse universo plu
ral, multic6smico e que responde a 16gicas de 
combinayao mais variadas, resulta uma "sin
tonia da Natureza,,45 que converge com 0 tema 
da simpatia universal entre as coisas terrestres 
e celestes dos estoicos. 

Resta 0 terceiro combate comum aos es
toicos e a Deleuze, 0 da recusa da tecnocrati
za<;ao da etica. Uma vez libertadas as pedras 
do muro de seu cimento de encaixe, 0 mundo 
aparece como fundamentalmente disparata
do, deixando 0 caminho aberto as conexoes 
mais ineditas em urn caosmo que nao permite 
mais enraizar firmemente urn universo hierar
quizado de valores morais. A que corresponde 
a desejo da vida boa segundo Deleuze quando 
do lan<;amento de L6gica do Sentido em 1968? 
Que moral adotar? Mais uma vez, os estoicos 
sao fonte de inspirac;ao com sua moral que pri
vilegia 0 acontecimento: "A moral estoica diz 
respeito ao acontecimento; consiste em querer 
o acontecimento como tal, isto e, em querer 0 

que chega enquanto cheg,!"". Toda a filosofla 
do acontecimento de Deleuze esta ali, nessa 
concepc;ao qup nao priyilegia nem 0 presentis-

mo, nem a escatologia revolucioll<:lria, nem a 
nostalgia passadista para preservar um dina
mismo pr6prio a singularidade de cada ser e 
que respeita os seres vivos. A etica e concebi
da, entao, como uma "etologia superior,,47. 

o cogito rompido 

A elabora<;ao de uma ontologia da diferen
c;a passa por uma critica de todo pensamento 
que atribuiria urn papel exagerado ao cogito, 
a toda concepc;ao voltada a uma suposta in
terioridade que realizaria a harmonia entre 0 

homem e 0 mundo circundante. Embora suas, 
perspectivas estejam muito distantes, Deleuze 
retoma a formula apresentada por Ricceur em 
1965 em seu ensaio sabre Freud, Da lnterpreta
gao: "0 Eu ativo, mas fendido, nao e somente a 
base do superego, e 0 correlato do ego nardsi
co, passiv~ e ferido, em urn conjunto complexo 
que Paul Ricoeur chamou acertadamente de 
'cogito abortada'''''. 

Na concepc;ao deleuziana, a busca de pro
cessos de individuac;ao, de afirmac;ao da singu
laridade nao se reduz a urn ego. Ao contnirio: ''A 
individualidade nao e 0 caniter do Ego, mas, ao 
contnirio, forma e nutre 0 sistema do Ego dis
solvido,,49. 0 individuo nao e mais considerado 
entao como essa entidade irredutivel e indivisi
veL De fato, ele nao para de se dividir, de mudar 
de natureza, de se fazer multiplo a partir de sin
gularidades pre-individuais segundo linhas de 
intensidade. It na estrutura de outro e em seu 
modo de expressao, a linguagem, que se situa 
finalmente a diferen<;a encontrada. Na base da 
diferen<;a, esta a for<;a que representa a corpo 
que, de maneira gera!, foi subestimado na tra
dic;ao filosofica. Espinosa se mostrava surpreso 
ja no s.oculo XVII par nao se saber melhor que 
potencia 0 corpo podia exprimir: "Espinosa 
abria um caminho novo as ciencias e a filoso
fia: nos nem sabemos 0 que pode urn corpo"50. 

Trata-se, portanto, de libertar a for<;a de 
afirmac;ao que 0 corpo contem em si, a fim de 
"evitar viver de maneira separada de nossos 
modos de existencia imanentes"sl. 0 corpo e 

singular, sua composiyao nao permite nenhum 
dos reducionismos em uso nas ciencias neuro
nais que localizam os genes e os neurotrans
missores, pretendendo reduzir 0 comporta
mento humano a uma simples transposiC;ao da 
materialidade subjacente do corpo humano. 0 
corpo, segundo Deleuze, na~ tern a ver com 
um dentro: "Nenhuma linearidade demons
trativa abraya a subjetividade, pois 0 sujeito 
vivente atravessa 0 corpo .. 52. It essa fenda que 
provoca a virada decisiva na demonstrayao 
filos6flca empreendida par Deleuze na 13" se
,ao de L6gica do SenUdo quando ela passa das 
logicas formais de superffcie de Lewis Carroll 
aquelas, vindas das profundezas, de Antonin 
Artaud, que exprime 0 sofrimento da esquizo
frenia confrontada com a vida e com a morte. 

o que vive 0 esquizofrenico e justamente a 
ausencia de superficie dos corpos: "0 primeiro 
aspecto do corpo esquizofrenico e uma especie 
de carpo-coador,,53. Essa ausencia de superff
cie deixa 0 caminho livre a uma proliferac;ao de 
corpos vindos das profundezas: "Tudo e corpo 
e corporaL. Uma arvore, uma col una, uma flor, 
uma vara penetram atraves do corpo',54. 0 cor~ 
pa esquizofrenico assume tres caracterlsticas: 
e um corpo-coador, urn corpo fracionado e um 
corpo dissoeiado. Artaud pode ser confronta
do ponto par ponto a Carroll, na medida em 
que descobriu a linguagem prodigiosa do cor
po vital. E nessa 13" se<;ao de Logica do Senti
do que Deleuze identifica em Artaud a que se 
tamara urn conceito central de sua filosofia, 0 

"corpo sem orgaos", mais tarde rebatizado de 
"eso". Como esclarece Anne Sauvagnargues, 0 

corpo sem 6rgaos nao e um corpo desprovido 
de orgaos, mas um corpo "aquem da determi
nac;ao organica, um corpo com orgaos indeter
minados, urn corpo em via de diferenciaC;aO,,55. 

Essa 13" se<;ao de L6gica do Sentido e ponto 
nodal no percurso do pensamento de Deleuze, 
na medida em que essa descoberta da poten
cia das fOf,as em a<;ao no corpo dara lugar a 
possiveis patologias psic6ticas que podem fa
zer ruptura nos jogos lingulsticos. Quando es
creve esse capitulo, Deleuze ainda nao conhe
ce Guattari, e 0 mundo psiquiatrico ainda lhe 
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e totalmente estranho, mas 0 encontro futuro 
parece iil anunciado peJas questoes colocadas. 
Pode-se tam bern levan tar a hip6tese de que a 
obra construida por Deleuze a partir dali nao 
responde mais a imperativos de ordem aca
dernica dos quais ja se libertou, mas torna-se 
uma maneira de exprimir seu proprio corpo: 
":E urn tanto quanto nietzschiana como atitude 
essa especie de idiossincrasia na obra a partir 
da qual se fala do proprio corpo. Sua obra e as 
diversos objetos que aborda nao seriam meios 
diversos para arnoldar 0 movirnento corporal? 
o corpo vivo e dinamico, esta em movimento, 
e a questao e encontrar objetos que permitam 
descrever iSSO"S6. 

Deleuze percorre entao com 0 maior inte~ 
resse um campo ao qual ja consagrou seu es
tudo muito comentado sabre Sacher-Masoch: 
a psicanalise. Com a figura do psicotico, des
cobre urn angulo morto da pratica psiquia
trica, sua insuflciencia em dar conta dele, sua 
impotencia para curar aqueles acometidos de 
patologias graves. Deleuze considera que a psi
canalise continua prisioneira da repetic;ao sob 
o triplo registro do realismo, do materialismo 
e do individualismo. Essa teoria da repeti9ao 
permanece fundamentalmente tributaria de 
uma filasofia da simples representa<;ao, par
tindo de urn principia de identidade e de dis
tanciamentos que se pode discernir em face 
de um modelo inicial. Certamente, essa repe
lic;ao que se opera na psicanalise se desloca no 
tempo sob mascaras diferentes. Tambem aqui 
Deleuze se separa de Freud e do modo de cau
salidade que apresenta quando ve em ayao urn 
processo de recalque que suscita esses traves
timentos do mesmo: "Nao se repete porque se 
recalca, mas se recalca porque se repete,,57. 

Da me sma maneira que Deleuze havia 
criticado 0 mecanisme da contradic;ao na dia
letica hegeliana, critica a dualismo subjacen
te ao freudismo, que, na teoda das pulsoes, 
atribui urn primado ao modelo conflitual, a 
forma simples da oposi<;ao frontal, enquanto 
"os conflitos sao a resultante de mecanismos 
diferenciais mais sutis"S8. Deleuze reconhece 
em Melanie Klein 0 merito de ter explorado 
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o teatro dos horrores tal como 0 vive 0 bebe 
no primeiro ano, perdido entre toda uma se
rie de objetos introjetados ou projetados que 
permitem uma comunicayao dos corpas peIa 
profundidade mediada por esses simulacros: 
"Melanie Klein a descreve como posiyao pa
ranoide-esquizoide da crianc;:a,,5<J, 0 esquema 
kleiniano, que descreve essa tentativa de con
quista de uma identidade correspondente a 
esses objetos parciais, nao esta muito distante 
do discernimento da posi,iio do esquizofreni~ 
co que, lange de substituir 0 born objeto pelo 
mau, opae a ele um organismo sern partes, urn 
corpo sem orgaos. 

Deleuze minimiza ja na Logica dos Sentidos 
a importancia nodal que a teoria freudiana 
atribui ao complexo de Edipo. Longe de ver 
o risco da frustrac;:B.o depressiva ou da agres
sividade esquizoide como resultado do dese~ 
jo edipiano do incesta, considera este ultimo 
como uma tentativa de neutralizar tais riscos 
em urn espirito salvador. Chega a apresentar 
Edipo como urn "heroi pacificador do tipo 
Hercules""- Edipo e movido, portanto, pelas 
melhores inten<;:oes do mundo, mesmo que a 
hist6ria acabe mal. Contudo, ao contnirio do 
que pensam os freudian os, sua a<;:ao decorre 
de uma "tragedia daAparencia,61. E, no sentido 
da tradiQao estoica, alguma coisa que ocorre, 
um acontecimento puro projetado no plano 
da imanencia. 

Entretanto, a pSicanalise ainda e reconhe
cida por Deleuze, em 1969, como uma disci~ 
plina promissora, uma verdadeira "ciencia dos 
acontecimentos,,62, mas mio verdadeiramente 
por sua capacidade de desvendar 0 sentido dos 
acontecimentos, pois 0 acontecimento e 0 pro
prio senUdo. Nesse plano, Deleuze segue Freud 
em seu esforyo de distinguir 0 acontecimento 
do estado das coisas no qual ele se realizou. 
o segundo merito da psicamUise e descentrar 
o sujeito, pOl' sua teoria da fantasia. Deleuze, 
como a maior parte dos intelectuais desse fi
nal dos anos de 1960, atribui urn papel preemi~ 
nente a psicamHise e inclusive se mostra muito 
atento aos escritos de Jacques Lacan e de Serge 
Leclaire para J~clarecer essas 16gicas do corpo, 

A reabilital,;iio dos vencidos 

Com a arte consumada de pensar contra 
seu tempo, Deleuze assume uma posiyao dia~ 
metralmente oposta das afirmayoes peremp~ 
t6rias das tradlgoes triunfantes e reabilita as 
tradi,oes esquecidas, as possibilidades nito 
confirmadas. Revendo as controversias do pas
sado, ele ressimetriza, dando toda a atenQao 
necessaria aos vencidos, que frequentemente 
sao portadores de devires mais interessantes 
do que aqueles, logo institucionalizados, dos 
vencedores, Enquanto a sociologia francesa 
se encarnou desde cedo, ja no final do secu~ 
10 XIX, nas teses defendidas por Durkheirn e 
sua corrente, que se impuseram e se prolon
garam no triunfo irrestrito do estruturalismo 
nos anos 1960, Deleuze exuma em uma longa 
nota de sua tese a sociologia de Gabriel Tarde, 
o grande vencido da controversia que 0 opos a 
Durkheim: ''A filosofia de Gabriel Tarde e urna 
das ultimas gran des filosofias da Natureza, 
herdeira de Leibniz", afirma Deleuze". 

Quando se sabe que Tarde escreveu que 
"existir e diferir" e tentou, na virada do secu-
10, restituir a dinamica propria da diferenQa 
e apresentar "a diferen,a como objetivo dela 
mesma',64, compreende~se todo 0 interesse de 
Deleuze por essa sociologia nutrida de 1lI0so~ 
fia leibniziana. Tarde recusa toda coisifIcaQao 
do social. Parte da ideia de que as representa~ 
yoes coletivas nao sao urn dado, mas urn cons~ 
truido, que sao trabalhadas por correntes de 
imitayao e movimentos de invenga065: "Tarde 
se interessa mais pelo mundo do detalhe, do 
infinitesimal: as pequenas imita90es, oposi90es 
e invenr;6es, que constituem toda uma materia 
sub~representativa"66. Durkheim e sua escoia 
acusaram Tarde de querer reduzir a sociologia 
a uma psicologia ou interpsicologia, tendo a 
pretensiio de explicar 0 social pelo individual. 
"Tarde jamais se reergueu"67. Portanto, foi ex
cluido das ciencias socials com base em urn 
contrassenso de grande eficacia polemica. 
Contudo, ele nunca quis dizer que a imita
,ao decorria de uma logica individual, e sim 
que eia "esta relacionada a urn fluxo ou a uma 

onda, e nao ao individuo. A imita~'ao e a pro~ 
pagaqao de umjluxo"6fJ. Dai a importancia para 
Tarde dos caJculos infinitesimais, da estatisti
ea em geral, para apreender no estado molecu~ 
Iar as transformayoes mais infimas no campo 
das crenQas e dos desejos. Fazer microssocio
logia a maneira como Tarde a inventou "e fazer 
o estudo das ondas de propaga,iio de cren,a 
e de desejo que percorrem 0 campo social,,69, 

]urista, Tarde se confrontou com as teorias 
biologistas sobre a criminalidade defendidas 
por Lombroso, que havia considerado a ideia 
de uma explicayao social do ato criminoso, 
distinguindo~se de Durkheim e de sua tese da 
criminalidade como fenomeno "normal" no 
plano social, nao imputavel a atores singula~ 
res. Esse combate em duas frentes de batalha 
nao contribuiu para dar visibilidade as suas te~ 
ses. Contra toda forma de reducionismo, Tarde 
se apoia no saber biol6gico com a competen~ 
cia estatistica. 

Como assinala Eric Alliez, 0 projeto de 
Tarde inscreve~se em uma perspectiva lelb
niziana: "Nao se poderia projetar outro pon~ 
to de partida que nao leibniziano,,70. De fato, 
Tarde inspira-se em Leibniz para desenvolver 
uma forma de panvitalismo do infinitesimal. 
Durkheim conseguiu fazer com que Tarde 
passasse por urn psicologista promotor de urn 
metodo puramente individualista e submisso 
a urn natumlismo biol6gico, embora ele tenha 
desejado construir uma sociologia de voca9ao 
universal, mas fundada em uma abordagem 
que desse lugar as diferen,as, as multiplici~ 
dades do ser vivo segundo 0 principio leibni~ 
ziano de que uma monada singular contem 
o mundo em sua totalidade. Seu problema e 
de inicio de ordem sociologica. Ele alega urn 
vetor em a9ao na sociedade, uma especie de 
desejo de ser especifico a cada monada, "urn 
sentido 0 mais proximo possivel da jon;a"71. 
Urna logica da potencia de ser de ordern espi~ 
nosiana encontra~se em ayao e orienta 0 de
sejo para urn ter: "Ha pOltanto em Tarde urn 
poder constituinte do sociw/m. E faeil com~ 
preender que Deleuze so pode ficar seduzido 
por esse materialismo vitalista voltado intei-
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ramente a libera,iio da pluralidade das for,as, 
transform an do a concep,ao de Durkheim 
segundo a qual a sociedade e uma coisa em 
vitalismo social. Quando Deleuze, em sua tese 
em 1968, e ainda com Gnattari em 1980, in~ 
siste sobre a contribui9ao de Tarde, prega no 
deserto. Contudo, essa reapropda<;:ao assume 
urn aspecto profetico: contata-se na Franya, 
desde 0 final dos anos de 1990, urn "efeito Tar~ 
de", tanto mais marcante a medidaque, se nos 
permitem dizer, foi retardado. 

Deleuze atribui tam bern uma grande 
importancia a urn pensador solitario, seu 
contemporaneo, Gilbert Simondon, que se 
interessa pelos fenomenos de individuayao, 
pelo cruzamento de mltltiplas cultUfas, tanto 
tecnicas e dentlficas, quanta fllosoficas, Ele 
encontra em Simondon a busca de processos 
de individua<;:ao que tra<;.am seu caminho a 
partir do encontro de duas ordens de grande~ 
za entre as quais se desencadeiam uma onda, 
uma intensidade, potencial: ''A individua,ito e 
urn ato de intensidade que impulsiona as rela~ 
90es diferenciais a se atua1izarem"7~'l, Simondon 
consegue explorar esse estrato pre-individual 
como reservatorio de singularidades

74
, 0 indi

viduo, segundo Simondon - e Deleuze -, nao e 
urn ser estavel, mas 0 resultado de urn encon
tro de processos, de operagoes e de formas, urn 
encontro de energias diferenciais "entre afetos, 

N ,,75 
perceptos e emoQoes , 

Simondon carregava sozinho "urn mundo 
surpreendente, 0 de urn grande enciclopedista 
dos anos de 1960 que realiza rnagnificamen~ 
te a Iiga,ao entre fisica, biologia e tllosofia'''. 
Alem disso, era uma homem de experiencia, 
de competencia, que conhecia de dentro 0 

mundo das tecnicas. Alia-s, desesperava-o a 
maneira como sua epoca havia fracassado no 
contato com a inovaQao tecnica, nesse encon
tro marcado, pois a maioria dos utilizadores 
da tecnica ignora completamente seu modo 
de funcionamento e seus desafios, Simondon 
era professor, mas tambem homem de labora
torio: fazia experiencias em seu proprio labo~ 
rat6rio na Rue Serpente, testando tanto quan~ 
to possivel aquilo sobre 0 que iria falar. 
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Ja em 1966, Deleuze escreve uma resenha 
da publica,ao parcial de sua tese de doutora
do, defendida em 195877

, A tese de Simondon 
impressiona Deleuze por sua originalidade. Ele 
encontra, enfim, urn pensador para quem 0 in
dividuo "nao e apenas resultado, mas meia de 
individuayao,,7S. Encontra tambem urn ponto 
de apoio em seu confronto com Hegel gra<;as a 
no,ao de "desapari,ao", tirada do vocabulario 
da psicofisiologia da percepyao, que lhe parece 
mais adequada e profunda que a no,ao hege
liana de oposi,ao. 

Deleuze se apropria dessa teoria simondia
na da individuac;ao por diferenciayao intensi
va: "A individuayao aparece justamente como 
a chegada de urn novO momento do Ser, 0 mo
menta do ser Jasado, acoplado a si mesmo,,79. 
Ele descobre ali uma dimensao ontol6gica, 
mas uma ontologia da diferen,a, das multipli
cidades: "0 que Simondon elabora e toda uma 
antologia, segundo a qual 0 Ser jamais e Uno"so. 
A problematica simondiana serve a Deleuze 
de maquina de guerra ef1caz contra a diah~tica 
hegeliana: a ideia de ''desapari<;ad' vai dar em 
Deleuze 0 conceito de "dispar", de "disparidade 
constituinte", de "diferen<;:a em sf': "Essa teoria 
do dispar prepara a sintese heterogenea e defi
ne a diferew;a comO diferen<;:a de diferen<;:a"sl. 

Simondon contribui finalmente para con
solidar a no<;:ao de corpo sem argaos, dando
-lhe uma base nas ciencias da vida. Deleuze re
encontra nele essa arte dos !imites que rompe 
o dualismo entre interioridade e exterioridade 
e the permite dizer que "0 mais profundo e a 
pele: '0 ser vivo vive no limite de SI mesmo, no 
seu limite ... A polaridade caracteristica da vida 
esUi no nlvel da membrana'''S2. Tal abordagem 
do ser vivo escapa tambem das explica<;:oes 
causais mecanicistas para substitul-las pelo 
primado dos processos com multlplas varia
,oes de intensidade. 

Outro grande vencido exumado por Deleu
ze e 0 bi610go Etienne Geoffroy Saint-Hilaire 
que perdeu seu combate contra Cuvier. Aqui 
ainda, como a proposito do confronto entre 
Durkheim e Tarde, e 0 elemento temporal, a 
introdw;a6:;de uma dinamica e a aten<;:ao a um 

processo aberto prestes a se realizar que retem 
o olhar de Deleuze e que 0 fazem preferir as 
orienta,oes de Geoffroy Saint-Hilaire ao esta
tismo da tipologia de Cuvier. Contudo, na epo
ca, e Cuvier que aparece como moderno, ao 
lanc;ar as bases de novos caminhos para a bio
logia, ocupada em estudar a coordena<;:ao das 
diversas fungoes do organismo para cada es
pecie. Ao contrario desse funcionalismo, para 
Geoffroy Saint-Hilaire "a introduyao do fator 
temporal e essencia!,,83. Geoffroy Saint-Hilaire 
e convocado por Deleuze, assim como Simon
don, para dar sustenta,iio a sua ontologia da 
diferen,a. 0 corpo deve se libertar do juga das 
fun<;:oes do organismo, e Deleuze evoca a "ge
nialidade de Geoffroy"84, que, ao contnirio de 
Cuvier, soube dar lugar as rela<;:oes diferenciais 
entre elementos anat6micos puros. 

Geoffroy Saint-Hilaire afirmava em 1837 
que seu sonho era se tornar 0 Newton do in
finitamente pequeno, "descobrir '0 mundo dos 
detalhes' ou das conexoes idealS 'a curtissima 
distancia',,85. Nesse caso tambem, as diferencia
<;:oes sao uma questao de velocidade, de inten
sidade, de lentid6es "que medem 0 movimento 
da atualiza,ao"". Opondo os argumentos de 
Cuvier e os de Geoffroy Saint-Hilaire, Deleu
ze emprega pela primeira vez em sua tese 0 

conceito de "dobra", que retomani mais tarde 
e que dara 0 titulo de seu ensaio sobre Leibniz 
em 1988: ''A discussao encontra seu metoda e 
sua prova poetica na dobragem: e possivel, por 
dobragem, passar do Vertebrado ao Cefal6po
de?"". Deleuze faz de Geoffroy Saint-Hilaire 
o defensor de uma concep<;:ao monista, espi~ 
nosiana, que promove um plano de composi~ 
,ao como pura multiplicidade. Sente-se entao 
encorajado pelas teses de Geoffroy a alegar a 
faculdade de varia<;6es da atualiza,ao diferen
ciante: "Urn lugar a parte deve ser atribuido 
it rela,ao Espinosa/Geoffroy Saint-Hilaire, 0 

plano de composi,iio que fornece 0 ponto de 
partida a concep,iio deleuziana do plano da 
imanencia',88. 

Deleuze tambem encontra apoio para sua 
ontologia da diferen,a em Raymond Ruyer, 
cujo programa, exposto em 1938, e en1preen-

der uma filosofia da diferencia<;ao
S9

. Para 
Ruyer, como para Tarde, existir e diferir, pOis 
a criac;;ao opera por diferenciac;oes. Assim, 
em conferencia de 1938, Ruyer opoe a rela,iio 
mecanica do comportarnento animal quando 
movido por uma causalidade forte, por exem~ 
pIa, quando segue em linha reta em dire,ao it 
sua comida. Ao contnirio;quando se ve diante 
de um perigo, um complexo de fatores vai de
terminar a "geodesica animal" para se afastar 
dele - afastamento que, segundo Ruyer, decor
re de uma cria<;:ao. E 0 encontro com 0 obsta
culo que estimula 0 animal a criar, e isso, na
turalmente, refor<;:a muito Deleuze, para quem 
o verdadeiro pensamento nao e uma opera<;:ao 
espontanea, natural, mas vem de uma necessi~ 
dade exterior, de urn encontro, de urn corte de 
fluxo que 0 obriga a isso. 

o projeto de Raymond Ruyer e articular os 
ensinamentos da revoluc;;ao da ffsica quantica 
e 0 dominio vital do biol6gico. Ele distingue 
dais planas que Deleuze e Guattari retomarao 
para outro uso, 0 plano "molar" dos grandes 
conjuntos estatisticos e 0 plano "molecular", 
do microfisico psicol6gico e vital. Ruyer quer 
ainda valorizar 0 nivel das intera<;:oes e dos 
fenomenos individuantes descoberto pela 
nova microfisica, agregando os resultados da 
biologia sobre 0 modo de funcionamento das 
moleculas. 

Para se afirmar como programa filosofico, 
a ontologia da diferen<;a deleuziana precisou, 
portanto, rever a possivel nao conflrmado, 
barrado, de alguns trabalhos da tradi,ao ex
cluidos da hist6ria do pensamento. Nao se tra
tava, nem para Deleuze nem para Guattari, de 
transporta-los comO tais, mas de traduzi-Ios, 
de transforma-Ios em operadores 16gicos de 
acordo com sua propria constru<;:ao filosoflca. 

A outra metafisica 

Diante da pergunta feita por Arnaud Villa
ni:"O senhor e um filosofo nao metaffsico?", 
Deleuze respondeu: "Nao, eu me sinto puro 
metaffsicd,90. Provoca<;ao num momento em 
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que se declarar metaffsico era considerado 
o cumulo do arcaismo? E improviveL Existe 
nele a ideia de construgao de um sistema - po
derfamos acrescentar antissistematico - e a 
vontade de elaborar uma nova metafisica ade
quada it 16gica das multiplicidades. Deleuze se 
expliea na carta enviada aJean~Clet Martin em 
1990: 'Acredito na fllosofia como sistema. 0 
que me desagrada e a noc;;ao de sistema quan
do a relacionam as coordenadas do Identico, 
do Semelhante e do Amilogo ... Sinto-me urn fi-
10sofo muito classico. Para mim 0 sistema nao 
apenas deve estar em perpetua heterogeneida
de, como deve ser uma heterogenese, 0 que, me 
parece, nunea foi tentado'>9l. 

Situando-se em tensao paradoxal entre 0 

Uno e 0 multiplo, nao cedendo nem sobre a 
univocidade, nem sobre a pluralidade de sin
gularidades, sua metafisica se desenvolve no 
plano da imanencia em torno desse oximoro 
que e nele sua no<;:ao de "superficie metafisi
ca", na mais pura tradi<;:ao estoica: "Na rea
lidade, a metafisica que Deleuze reivindica 
e menos urn nome (uma 'essencia') que um 
adjetivo (uma 'maneira de ser),,". A univoci
dade e urn princfpio em Deleuze, e nao pode 
ser diferente: "0 Ser e univoco'm, 0 que nao sig
nifica, ao eontrario do que gostaria de faze-Io 
dizer Alain Badiou, que a univocidade afirma
da por Deleuze remeta ao primado do Un094

• 

De fato, imediatamente ap6s ter aflrmado 
essa univocidade, Deleuze acrescenta: "0 es
sencial da univocidade nao e que 0 Ser se diga 
em um tinieo e mesmo sentido, mas que ele 
diga, em urn tinico e mesmo sentido, de todas 
as suas diferen9as individuantes ou modalida
des intrinsecas,,95. A metafisica de Deleuze e 
a do desenvolvimento da figura do paradoxo, 
da tensao levada ao extrema contra a doxa, () 
senso comum sempre tornado entre alternati
vas, diante de escolher este OU aquele termo, 
e assim se confinando facilmente naquilo que 
Deleuze estigmatiza como 0 verdadeiro ini
migo da filosofia, a imbecilidade. E inclusive 
o sentido mais eminente que ele reconhece no 
discurso filosofico: "Se 0 pensamento so pen
sa coagido e for,ado, se permanece estlipido 
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enquanto nada 0 for,a a pensar, 0 que 0 for,a 
a pensar mio seria tambem a existfmcia da im~ 
becilidade, ou seja, que ele nao pensa enquan
to nada 0 fOfga?"96, 

Ainda que 0 horizonte metafisico pare,a 
ter sido evacuado pelo paradigma estruturalis
ta dominante nos anos de 1960, Deleuze man
tern essa dire9ao, essential para ele, em suas 
duas obras publicadas em 1968 e 1969. Contu
do. "nao se cleve fazer de Deleuze uma especie 
de OVNI da filosofia. Ele se inscreve em uma 
tradiY8.o e inventa sua tradigao", adverte com 
muita pertinfmcia Pierre Montebello97

• Como 
jei vimas, ha todos esses autores chlssicos da 
historia da filosofia revisitados por Deleuze, 
particularmente a triade vitalista constituida 
pOl' Bergson, Espinosa e Nietzsche. Pode-se 
notar tambem uma concordancia surpreen
dente com aquilo que Pierre Montebello quali
fica como senda "0 Dutro metafisicd,98, 

A ruptura moderna em todos as aspectos 
enquanto revolw;;:ao copernico-galileana esta
belece urn corte entre 0 mundo aqui de baixo 
e a autoridade celeste abrindo-se para 0 infi
nito, e uma matematiza93.0 da natureza, uma 
evacua,8.o do sujeito pensante. Ela submete 
as categorias do espa,o-tempo a uma rela,ao 
de exterioridade que se prolonga com 0 cogito 
cartesiano e com a critica kantiana. Toda essa 
evoIu93.0 provocou uma crise do pensamento 
metaffsico e urn primado concedido ao domi
nio propriamente cientffico que e autonomi
zado grayas as suas conquistas sempre novas, 
mas cada vez mals separado da unidade postu
lada ate entao entre 0 homem e 0 cosmos. Na 
virada do seculo XIX para 0 seculo xx, alguns 
pensadores tentaram refundar essa unidade 
rompida entre a experiencia humana e essa 
unidade originaria: "Esse foi urn momenta ex
traordinario de criayao filosoficd'''. A indaga-
93.0 sobre a unidade do Ser ressurgiu gra9as a 
uma renova,ao profunda da indagayao metafi
sica. Longe de procurar refundar essa unidade 
por meio de uma interioridade maior do sujei
to pensante, d.~ urn primado do cogito, trata-se 
agora de por em evidencia a heterogeneidade 

pura e 0 primado da relayao entre essas dife
ren9as em uma Uontologia da rela9ao'doo. 

Avalia-se a que ponto tal pesquisa oferece, 
na virada do seculo, os prolegomenos da on
tologia da diferen,a preconizada par Deleu
ze. Para esses pensadores, tratava-se, de fato, 
de ir mais adiante em urn descentramento do 
homem para melhor reemergi-lo em seu meia 
vivo e reencontrar assim a unidade perdida, de 
desumanizar 0 homem para melhor humani
zar a natureza, naquilo que Pierre Montebello 
qualifica de "a mais humana das metafisicas 
do cosmos e a mais cosmica das metafisicas 
do homem posteriores a revolu9ao copernica
na,,101. Assim, a questao nao era exumar a veIha' 
metafisica que concede demais ao mesmo, a 
identidade do modelo, mas de construir uma 
nova metafi'sica, fazendo ressurgir uma filoso
fia da Natureza que abre espa,o ao desenvolvi
mento de todas as diferenyas, pois "0 ser esta 
efetivamente do lade da diferenya, nem uno 
nem multipld'102. 

o problema fundamental que colo cam 
esses metafisicos e justamente a incapacida
de tanto da ciencia quanta do racionalismo 
em geral de pensar a multiplicidade de nosso 
mundo. Assim. Tarde, que, como vim os, teve 
uma enorme importancia para Deleuze. ten
ta compreender a genese das diferen9as mais 
infimas: "Tarde lan,a a hipotese de que a na
tureza e a constela<;ao cosmica das pequenas 
diferen9as monadicas,,103, Nao se trata de virar 
as costas para a ciencia. pois suas descobertas 
sao absolutamente essencials para compreen
der melhor tal dispersao de heterogeneidades, 
e sim de religaAa ao infinito do universo. Nesse 
plano, a explica,ao flsica logo topa com seus 
limites, pais suas leis nao levam em conta as 
relayoes laterais. transversais das monadas 
entre elas. nem sua a93.0 de interpenetrayao: 
"Cada atomo e urn universe em projeto", es
creve Tarde104. Procurando reencontrar uma 
unidade, ter acesso it univocidade do mundo, 
esses pensadores se agarram a todas as for
mas de dualismo. Descobre-se ali urn adversa
rio COmum a Deleuze com a ideia de que se 
pode superar a oposi<;3.0 entre materia e espi-

rito e substitui-Ia pela forya da afirmac;ao da 
vida em todas as suas formas: "Se 0 ser em si e, 
fundamentalmente, semelhante ao nosso ser, 
nao sendo mais aquilo que nao se conhece, 
ele torna-se aquilo que se manifesta,,105, Como 
diz Nietzsche, 0 mundo e "urn mundo de rela-

_ ,,100 
,oes 

A ontologia, tal como a coneebe Deleuze, 
deve ser sempre indexada ao dever-ser. E pOI' 
isso que ele se qualifica sem reservas como 
"empirista transcendental". 0 que 0 aproxima 
de Whitehead: '1\s categorias pertencem ao 
mundo da representa,ao, e a filosofia foi ten
tada com frequencia a opor a elas n090es de 
outra natureza, real mente abertas, testemu
nhando urn sentido pluralista e critico da ldeia, 
existenciais, perceptos, e a lisla de n090es em
pfrico-ideais que se encontra em Whitehead, e 
que faz de Process and Reality urn dos maio res 
livros de filosofia moderna107. Mais tarde. em 
A Dobra, Deleuze se apoia mais firmemente 
ainda nas teses de Whitehead a proposito da 
natureza do acontecimento como vibrayao 
eontendo uma infinidade de harmonicas. Ele 
encontra em Whitehead, assim como em Berg
son, a pergunta para saber como uma produ-
9ao subjetiva e capaz de criatividade: "Para 
Whitehead, 0 individuo e criatividade, forma
Qao de urn NOVO"IOS, Deleuze e urn empirista 
transcendental a maneira de Whitehead, com 
a convicyao de que 0 abstrato nao explica, mas 
deve ser explicado, e que nao se trata de atingir 
as leis do universal, mas de discernir as condi-
90es da produ,ao do novo, 0 que implica partir 
dos estados de coisas que nao podem ser senao 
multiplicidades. Hi uma grande proximidade 
entre esse aventureiro de devires plurals que 
e Whitehead, para quem "fixar limites a espe
cula9ao e trair 0 futurd,109 e 0 grande viajante 
"imovel" que e Deleuze. cujas viagens sao de or
dem especulativa. Ele tambem converge com 
Whitehead em sua crftica de urn cartesianismo 
que isola a razao do resto do mundo, separa-a 
da alma e da materia. Tanto em urn como no 
outro, igualmente metafisicos, contata-se uma 
"insistencia em fazer valeI' a plena realidade do 
virtual, ainda que nao seja atual") 10. 
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Uma proximidade tao surpreendente tern 
a ver com essa outra metafisica que atribui urn 
primado tambem a rela9ao, sempre a conjun
yaO, 0 "e", fonte de agenciamentos, das cone
xoes mais diversas. Contudo, a analogia para 
no terre no do religioso, pois a metafisica de 
Deleuze recusa a pertinencia de urn discurso 
de ordem teologica, que ele situa em uma ex
terioridade absoluta em rela,ao a indaga,ao 
filosofica. Seu problema e enearnar 0 melhor 
possivel 0 filosofo, justamente separando es
ses dois campos incomensuniveis e colocando 
apenas questoes que podem retornar a filoso~ 
fia. Nesse ponto fundamental, como mostra 
Arnaud Villani, os caminhos se separam entre 
urn Deleuze que recusa toda transcendencia e 
urn Whitehead cuja filosofia se transforma em 
"soteriologia'>lll. 

o ultimo texto de Deleuze publicado em 
vida, algumas seman as antes de seu faleci
mento. e que tern urn valor quase testamenta~ 
rio, e ainda uma afirma9ao metafisica: "Pode
-se dizer da pura imanencia que ela e UMA 
VIDA, e nada mais"U2, Nesta ultima ocasiao, 
Deleuze mobiliza urn filosofo poueo citado 
par ele ate ali: Fichte, que, em seus ultimos 
trabalhos, sobretudo em sua Inicia9i1o a Vida 
Feliz, consegue superar as aporias da sepa
ra9aO entre 0 objeto e 0 sujeito, Como assi
nala 0 especialista do pensamento fichtiano 
Jean-Christophe Goddard, poderia eausar sur
presa ver assim Deleuze mobilizar Fichte. con
siderado 0 pensador pOI' excelencia do sujeito, 
mas seria ignorar a leitura que haviam feito 
dele os primeiros mestres de Deleuze, Jean 
Hyppolite ou Victor Goldschmidt. Estes ulti
mos apresentaram a compreensao do trans
cendental fichtiano como campo sem sujeito 
da produ<;ao do sentido, como "imanemcia in~ 
tegral colocada no fundamento, como campo 
a~subjetivo: 'Reencontrando Fichte a vespera 
d"e sua morte, Deleuze simplesmente retor
nava ao que havia sido 0 ponto de partida de 
todo seu trabalho filosoficd"'I3. A substituiyao 
da intencionalidade pela intui,ilo intelectiva 
e formadora da imagem, mediadora, tambem 
reaproxima Deleuze de Fichte em sua recusa 
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9 
Maio de 68: a ruptura instauradora 

Nesse mes de maio de 1968, 0 "movimen
to de 22 de mar,o" reline-se todos as dias para 
preparar manifestar;oes cada vez mais amplas 
e combativas. Quando Anne Querrien, estu
dante de Nanterre. amiga de Deleuze e pes
quisadora ativa do CERFI. chega com a mulher 
de Serge July. Evelyne. para a reuniao do mo
vimento, na Daite 8 de maio, encontra a por
ta fechada com 0 seguinte aviso: "Estamos na 
casa de Felix". De fato. os militantes do 22 de 
mania realizam sua reunHio na sede do CERFI, 
no nlimero 17 da Avenue de Verzy. no 17' dis
trito de Paris. 

Como urn peixe na agua 

Fortuitamente. 0 CERFI se dissolve no 
"movimento de 22 de maryo' em urn momento 
crucial da contestayao de Maio. Nessa Daite de 
8 de maio. 0 CERFI tinha previsto preparar um 
Dumero especial de sua revista sabre a coo
testa,ao estudantil: ''A gente tinha portanto 
marcado reuniao com Cohn-Bendit e alguns 
Gutros na Avenue de Verzy no dia 8 a noite, 
e estavam todos na manifesta,ao da Hal
Ie-aux-Vins. A manifestayao custa a se disper
sar, e a gente diz: encontro na Avenue de Verzy, 

mas Cohn-Bendit esta acompanhado entao de 
25 pessoas. e a gente decide que todos devem 
voltar para lao com July. Sauvageot. Geismar"'. 
Daniel Cohn-Bendit e as lideres do movimen
to esUlo urn poueo irritados com as manobras 
em curso para conter a contestac;ao crescen
teo Os representantes do SNESup'" Alain Fes
mar. e da UNEF. Alain Sauvageot. passaram 0 

dia todo negociando com os representantes 
do poder em busca do retorno it calma apos a 
grande manifesta,ao de 7 de maio. que termi
nou nos Champs-Elysees. 

Na Avenue de Verzy. procura-se desespe
radamente manter vivo 0 movimento, quan
do pOl' volta de 3 horas da manhii Alain Geis
mar empurra a porta. Est.i decomposto pelo 
cansac;o, e pela tensao por ele vivida entre a 
responsabilidade sindlcal, que 0 obriga a ne~ 
gociar, e suas convicc;6es revolucionarias, que 
o levam it inflexibilidade: "Diante dos enraive
cidos do 22 de mar,o. ele veio se explicar. tao 
intense e seu desejo de mergulhar illico nessa 
rava transbordante,,2. Geismar explica com la
grimas nos alhos que teve de admitir 0 inacei
tavel. conseguiu a liberta,ao dos estudantes 
detidos, com excec;ao dos estrangeiros. E nes-

{, N. de T.: Syndicat National de l'Enseignement Superieur. 
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se momenta que a assembleia geral do 22 de 
mantO decide que a jornada de mobilizac;ao 
de 10 de maio sent a cia intransigencia sabre 
as duas reivindicac;6es do movimento, que sao 
a liberta,ao de todos os estudantes detidos 
sem discriminac;ao e a reabertura imediata cia 
Sorbonne. As 4 horas cia manha, resolve-se re
digir um panfieto a ser distribuido amplamen
te convocando para uma grande manifestai.(<lo 
em 10 de maio - serao impressos mais de 400 
mil exemplares. 

Felix Guattari passa amplamente a mar
gem dessa longa noite das barricadas da Rue 
Gay-Lussac. Chega ao local de moto as 4 horas 
cia manha, sem jeito, e procurando na bruma 
matinal seu amigo do CERFI, Fran90is Four
quet, que acaba encontrando per to do Jussieu 
urn pouca atordoado por causa do gas lacri
mogEmeo. Felix Guattari naG e verdadeiramen
te urn grande comandante, os combates de 
fua lhe dao medo, mas exercem sabre ele urn 
poder de fascina,ao: "Eu me lembro, passava 
de carro. Era fogo de artWcio par toda parte. 
Era incrivel algumas noites!,,3, Mais do que os 
enfrentamentos fisicos, 0 que 0 extasia e a to
mada de palavra geral, pois "essa experiencia, 
para os que a viveram um pouco de perto, e 
inesquecfvel"4. 

Quando a contesta,ao se generaliza, Guat
tarl e como um peixe na agua. Ele ve se rea
lizar 0 deslocamento das esperanc;:as revolu
cionarias, pelo qual trabalha desde suas teses 
da Oposi<;ao de Esquerda, para a movimento 
estudantil, concebido como ponta de lan,a da 
luta social, tinico capaz de escapar dos apare
lhos burocniticos. Ao mesmo tempo, eIe esta 
aturdido, estupefato com 0 caniter espontaneo 
dessa edosao: "Quando 68 estoura, tenho a im
pressao de estar f1cando maluco. Tenho uma 
sensac;:ao estranha, total. Encontro-me nesta 
Sorbonne, que me deixava enfastiado, no an
fiteatro Richelieu ... Incrlvel, e uma experiencia 
incrivel. Nao vi nada acontecendo e na~ com
preendi nada. Depois de alguns dias e que me 
del conta's. No entanto, Guattari tinha sido in
formado par seu banda do que se passava hi 
alguns mesas no carrJpus de Nanterre. Anne 

Querrien estava matriculada ali no terceiro 
cielo, com a orientac;:ao de Henri Lefebvre no 
departamento de sociologia. Ela participa das 
primeiras a,oes do 22 de mar,o: "Eu tinha dito 
a Felix que 0 que se passava em Nanterre era 
muito mais divertido que as reuniOes do CER
FI""- Em abril de 1968, Guattari, intrigado, vai 
entao a universidade de Nanterre para sentir 
de perto um movimento que ja tern seu Hder 
carismatico na pessoa de Cohn-Bendit, que 
alia talento de tribuna, humor devastador e 
senso de oportunidade inato. Guattari vai de 
Paris para La Borde, onde vive e trabalha, e 
reune as tropas, convocando os medicos, os 
monitores, os estagiarios, assim como os pa~ 
cientes, para reforc;:ar as fileiras da revoluc;:ao 
em marcha nas ruas parisienses. Jean Oury, 
diretor da clinica, embora entusiasmado com 
o movimento, considera irresponsavel esse ul
timo ponto. 

Entre as "fac;:anhas" de Guattari e seu ban
do durante 0 mes de maio, estara a ocupac;:ao 
do Instituto Pedagogico Nacional, na Rue 
d'Ulm. Sao as professores da FGERI que de
cidem essa ocupac;:ao. Guattari conhece bern, 
atraves de seu amigo Fernand Oury, as ques
toes de ordem pedag6gica, pais seus amigos 
da FGERI costumam trabalhar com as pesqui
sadores desse instituto, mas os militantes de 
base do movimento ignoram ate sua propria 
existencia: a ocupa,ao desse locallhes parece 
um pouco bizarra. 

Outra ocupa<;ao, mais espetacular, e a do 
Theatre de I'Odeon. Seu iniciador e Jean-Ja
cques Lebel, ex-colaborador de Socialisme et 
Barbarie, convertido a arte revolucionaria, aos 
happenings e it contraeultura. Guattari e a FGE
RI estilo por perto, sao as guarda-costas dessa 
opera,ao. Lebel conheceu Guattari atraves de 
Jean-Pierre Muyard, decididamente a inter
mediador profissional - foi ele quem pas em 
contato Guattari e Deleuze. Em 1966, Muyard 
convida Lebel para uma representac;:ao que se 
realiza no Museu de Arte Moderna no Palacio 
de Toquio. A sessao e organizada pela clinica 
de La Borde, e os atores sao os pacientes da clf~ 
nica, que foram a Paris para a ocasiao e a con-

vite de Lacan: "Felix assumia entao as func;:oes 
de seguidor de Lacan. Era considerado como 
um dos dois ou tres tipos mais brilhantes em 
torno de Lacan"'. 0 cantata entre Jean-Jacques 
Lebel e Guattari e de imediato caloroso e in
tenso. Ambos partilham a mesma busca de 
radicalidade antiacademica. Quando Lebel 
descobre esses pacientes' vindos de urn hospi
tal psiquiatrico que fogem as normas e que em 
cena sao capazes de ultrapassar nos dois sen
tidos as fronteiras entre 0 estatuto de louco e 
de ator, ele fica literalmente fora de si. 0 que 
o deixa mais aturdido e a cena em que urn pa
ciente de La Borde se senta ao piano e comec;:a 
a tocar como urn musico de primeira linha. Em 
seguida se levanta e, com um olhar de relampa
go a Antonin Artaud, comec;:a a gritar para os 
espectadores: "Finalmente sou alguem". Dian
te desse paciente que partilha com a publico 
seu abismo interior, ja nao se sabe mais en tao 
a que emana da replica teatralizada au da tera
pia: "Eu estava perturbado, e tudo isso corres
pondia exatamente aquila que nos, a partir de 
Marcel Duchamp e John Cage, tentivamos fa
zero Por urn caminho diferente, eles chegavam 
a mesma coisa. Transformavam sua angtistia 
em arte"'- No final do espeticulo, Jean-Jacques 
Lebel se apresenta a Guattari, que Ihe diz que 
ja conhece seus happenings e se inspirou neles, 
e acaba pOl' convida-Io a engrossar as fileiras 
da FGERI para abrir uma nova frente poetica e 
teatral. Ainda que Lebel tenha alguma difieul
dade de convencer seus amigos artistas a tra
balhar ao lado de psiquiatras, as dais homens 
nao se separarao mais. 

No auge do movimento de Maio de 68, apos 
a reabertura da Sorbonne logo tomada pelos 
estudantes contestatarios, Lebel, que rejeita 0 

confinamento nessa fortaleza do esquerdismo 
estudantil, prapce a ocupa9ao do Theatre de 
rOdeon. Com esse teatro, do qual 0 ministro 
da Cultura Andre Malraux e frequentador assi
duo, 0 que se pretende atingir e a cultura ofieial 
da Republica. Decidida a oeupa,ao, Guattari 
faz sua parte, nao sem avaliar os perigos que 
representa a ataque frontal a urn dos simbolos 
do Estado. A universidade ainda passa, pois e 
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protegida das interven<;oes intempestivas da 
polfcia pelas prerrogativas universitarias, mas 
o teatro subvencionado de Jean-Louis Barrault 
e outra historia! Guattari poe entao toda a ex
periencia da FGERI, seus medicos, suas diver~ 
sas redes de militantes, a servi<;o da tomada do 
Odeon: "Muitos trabalhavam em hospitais. A 
gente encheu os carros de bandagens, de mer~ 
curio cromo, de antibi6ticos,,9. Outros cuida
ram do abastecimento necessario para aguen
tar um hipotetico cerco: "Tfnhamos visitado 0 

teatro sob 0 pretexto de ser jornalistas e repa
ramos que era possivel subir no telhado, levar 
colchoes, demarcando os lugares para armaze
nar as medicamentos e a comida"w. Depois da 
grande manifesta,ao de 13 de maio, a Odeon 
e tomado de assalto no dia 15, e 0 movimento 
se apodera assim, sem maio res enfrentamen
tos, de urn cenario onde artistas e intelectuais, 
Julien Beck, a Living Theatre, e sobretudo uma 
multidao de anonimos tomarao a palavra. No 
hall de entrada, 0 comando-chefe escreveu 
em vermelho a seguinte advertencia: "Quan~ 
do a assembleia nacional se torna urn teatro 
burgues, todos os teatros burgueses devem se 
tornar assembleias nacionais!". Jean-Jacques 
Lebel, Daniel Cohn-Bendit e Julian Beck ex
plicam diante de uma plateia entusiasta, que 
tomou assento nas confortaveis poltronas da 
orquestra enos balcoes, que nao se tratava de 
confiscar 0 teatro de Barrault-Renaud, mas de 
devolve-lo ao publico. 

Progressivamente, a conjunto dos assala
riados adere ao movimento de contestac;:ao, 
sobretudo apos a noite das barricadas de 10 de 
maio, a ponto de 0 pais ficar totalmente parali
sado pela greve e a maior parte das fabricas ser 
oeupada pelos trabalhadores. Embora a regra, 
com exce,ao da joroada de 13 de maio, seja a 
separa,ilo mantida pelos aparelhos do PCF e 
pela CGT entre a eontesta,ao estudantil e a 
mundo do trabalho, 0 Grupo Jovens da Hispa
no, que ja minou a hierarquia dos responsaveis 
pela buroeracia sindical, pode agora se mani
festar abertamente. Seu lider,jo Panaget, gran
de amigo de Guattari, pede aos militantes do 
CERFI que venham dar um golpe de mao na 
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Hispano, em La Garenne-Colombes. Como em 
toda parte, a fabrica e controlada pelo PCF e 
pela CGT, como tinha sido em 1936. Diante da 
porta de entrada, uma grande prat;a serve de 
forum permanente cnde os militantes do 22 de 
mar90 vern distribuir panfletos, coordenar de
bates e informar sabre 0 que se passa nos cam
pi: "Era preciso brandir a sigla do 22 de mar,o 
que era enUio mais bern aceita que ados gru
pelhos. A for,a do 22 de mar,o era tamanha 
que a CGT foi obrigada a compor"ll. 

o grupo de amigos de Guattari ajuda ma
terialmente as operarios em greve: ''A gente ia 
a Hispano levar produtos do Loir-et-Cher, com 
alguns euidados, pais era preciso entregar-Jhe 
avos muito estritamente caJibrados"12. Os jo
vens openirios da Hispano pedem aos respon
saveis perrnissao para discutir em urn quadro 
mais institucionalizado dentro da fabrica. Urn 
compromisso e firmado, possibilitando a en
trada de alguns estudantes do movimento no 
anexo da fabrica, na sede do comite de empre
sa. Osrepresentantes do aparelho constatam 
surpresos que as openirios da base n[lO hesi
tam em tomar a palavra e expressar uma revol
ta particularmente radical: "Eles se puseram a 
falar com muita violencia dizendo: 0 que e que 
a gente esta fazendo la? Deviamos todos sail' a 
rua para nos manifestar. Com uma tal violen
cia e uma tal intensidade que as tipos do apa
relho ficaram completamente desnorteados,,13. 
Os quadros sindicais aprenderam a liyao, e no 
dia seguinte prepararam a reuniiio de modo a 
monopolizar a palavra, e logo depois as portas 
da fabrica se fecharam aos elementos externos. 

No final do mes de maio, os ventos mudam 
com 0 discurso de grande repercussao do ge
neral de Gaulle, que retorna de Colombey e de 
Baden-Baden, e a ampla demonstra,iio gaullis
ta nos Champs-Elysees. Guattari denuncia en
tao as tentativas de contrale feitas pelos gru
pelhos de extrema esquerda de todo matiz. Ele 
espera preservar 0 movimento do 22 de mar
yO com sua espontaneidade, sua criatividade 
transgressiva, assim como todos as comites 
de base surgidos durante a mobiliza,iio nos 
locais de trabalho enos bairros. 0 22 de mar,o 

"deve defender a direito dos comites de base 
de se manterem independentes de qualquer 
estrutura que pretenda controla-Ios»14. Guatta
ri reconhece no 22 de maryo que ele aspirava 
desde que eriou 0 OP: "0 que e excepcional 
no 22 de mar,o nao e 0 fato de que urn grupo 
tenha conseguido sustentar seu discurso sa
bre 0 modo de associa9aO livre, mas sim que 
tenha conseguido se constituir como 'analista 
de uma massa considenivel de estudantes e de 
jovens trabalhadores»15. 

Na manha de 6 de junho de 1968, as 
confrontos se desloeam para a fabrica de 
Flins-sur-Seine em Yvelines: cerca de mil CRS" 
e poIiciais militares ocupam 0 local as 3 ho~ 
ras da manhii, cercando a fabrica Renault. Os 
operarios estao em greve ha dezenove dias e, 
apesar dos acordos de Grenelle, se recusam a 
voltar ao trabalho. Para fazer frente a essa forte 
of ens iva policial, as poucos operarios isolados 
abandonam seus braseiros e se dirigem a Paris 
para busear ajuda. Via as Belas Artes, entram 
em contato com 0 movimento do 22 de mar90 
e com os comites de a9aO parisienses. A mobi
liza,ao geral e deeretada para a dia seguinte, e 
programa-se uma assembleia no dia 7 de junho 
as 5 horas da manha nas imedia,oes da fabriea. 
Barreiras policiais sao montadas nas safdas de 
Paris para impedir os militantes parisienses de 
chegar a Flins. Contudo, muitos conseguem es
capar da vigilancia policial, e as confrontos se 
propagam as margens do perimetro proibido 
com persegui<;oes pelos campos e mesmo ao 
longo das duas margens do Sena. A jornada ter
mina tragicamente, com a primeira morte de 
Maio de 68, a do jovem colegial Gilles Tautin, 

De sua parte, Felix Guattari pega a carro 
para ir a Flins: "Em Flins, dei carona a dois 
tipos muito jovens. A gente conversa: 0 que 
voces fazem? Somos estudantes. Estudantes 
de que? Eles vacilam. E ... na Sorbonne. Eram 
openirios muito jovens, talvez aprendizes. Nao 
era para impressionar que se diziam estudan
tes, era porque s6 se julgavam dignos de ir 
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combater se passando por estudantes»16. Em 
junho de 1968, Guattari considera que as dais 
fatos mais significativos do movimento foram 
esses momentos de confronto radical em Flins 
e em Sochaux, par sua capacidacle de romper 
os entendimentos de fachada: "Em Flins e em 
Sochaux, a CGT e os bras apavorados: clenun
ciavam em conjunto os elementos incontrola
veis"l7. Em Sochaux, no dia 11 de junho, a in
terven,ao brutal da policia na fabrica ocupada 
termina com a morte de dois operarios, um 
deles atingido par bala. 0 deslocamento dos 
estudantes para 0 pr6prio terreno das lutas 
operarias tem urn valor transgressivo, na me
dida em que rompe as fronteiras bern gum'da
das entre os dois mundos. 

A onda de choque de Maio de 68 nao po
deria deixar de sacudir os labordianos. Eram 
muitos os que iam e vinham sem parar entre 
as manifesta90es parisienses e a clinica onde 
viviam e trabalhavam. A radicalidade da con
testa9aO antiautoritaria atinge como um bu
merangue esse universe construido contra 
toda forma de paralisia institucional. Esse 
pequeno mundo vanguardista nao podia por
tanto ficar atras de um movimento que havia 
preparado cuidadosamente. Forma-se na cli
nica urn comite de greve, e assegura~se uma 
liga9ao com os estabelecimentos pSiquiatricos 
do Val-de-Loire. Mantem~se contatos com as 
fabricas da regiao, de Blais, Vendame e Romo
rantin. Os numerosos estudantes vindos de 
Paris e recrutados por Felix Guattari fazem a 
ponte com a capital e colocam seu Citroen 2 
CVa disposi9ao para abastecer a clinica, crian~ 
do vfnculos com os camponeses das imedia-
90es. Quanto aos intern os, no mes de maio ha 
um envolvimento maior nas tarefas materials 
de uma clinica constantemente abandonada 
pelos profissionais voltados as suas atividades 
militantes. Questionamentos radicais se fazem 
ouvir: "Do movimento vern indagayoes insis
tentes. 0 que voces fazem em Cour-Cheverny? 
A loucura lhes parece um fenomeno politico? 
Por que a psiquiatria? Quais sao as direitos dos 
doentes, seus poderes? Curar, 0 que e iSSO?"IS 
o movimento de Maio empurra a clinica de 
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La Borde da pSiquiatria institucional ate as li
mites da antipsiquiatria que se desenvolve na 
epoca com as teses de Laing, Cooper, Basaglia, 
para os quais a pr6pria institui9ao cleve sel' 
eliminada 1'J. Essas posiyoes sao vistas como ir
respons;iveis pela autoridade local, Jean Oury, 
que zela pela conservayao de seu instrumen
to de trabalho apesar da contesta,ii.o de que 
e alvo. Isso explica suas impressoes, com par
tilbadas, sabre esse periodo que, segundo ele, 
produziu efeitos funestos para 0 futuro da 
psiquiatria. Oury nao tolera que as estagiarios 
apareyam ao meio-dia, quando devem cntrar 
no servi(:o as 9 horas da manha, e se ponham a 
aeusar as que ja estao trabalhando de "aliena
dos do capitalismo". Jean Oury considera que 
tudo foi temporariamente destruido: "Eu disse 
que aquila foi como urn bombardeio,,20. Oury 
acusa seu amigo Guattari de ser 0 principal 
instigador, como tam bern, e claro, todo seu 
banda, que denunciava La Borde como sendo 
a "Saint-Tropez da Sologne": "Era demais, eu as 
botei para foram. Incontestavelmente, Maio de 
68 pas fim Ii coabita,ilo: "Em La Borde, quan
do alguem era feliciano nao era ouryano. Era 
preciso escolher, visto que Oury ficou trauma
tizado com 68"22. 

Antes de 1968, durante a guerra do Vietna, 
Guattari conseguira reagrupar nos bistros da 
regiao a antiga rede FTP do Loir-et-Cher par 
ocasiao de proje,ces de filmes sabre a guer
ra. Voltando a sua pratica do entrismo. Guat
tari e seu banda de La Borde aderem ao PCF 
do departamento. Foi uma entrada maciya de 
uns quinze militantes experientes. Com essa 
cobertura oficial, eles podem controlar nume
rasas pequenas associa90es, movimentos de 
mulheres, movimentos culturais, cineclubes ... 
Rapidamente, encontra-se urn terreno mais 
amplo de a,ao com a luta pelo direito ao abor
to, a luta do MLF* e dos medicos. Entre estes 
ultimos, estao engajados particularmente os 
de La Borde, como Jean-Claude Polack: "Tinha
mos implantado em La Borde urn metodo de 

"N. de T.: Mouvement de liberation des femmes. 
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aborto muito apropriado cujo principal artesao 
foiJean Oury,m. Na epoca, 0 peF ainda era con~ 
!nirio a qualquer liberaliza,ao da interrup,ao 
voluntaria da gravidez. Ele defendia a linha 
natalista tradicional. segundo a qual quanta 
mais numerosos fossem as proletarios, mais 
capazes seriam de construir as bases de uma 
democracia popular. A dire,ao do PCF acaba 
por se dar conta de que as caisas sao mais he
terodoxas pelos lados do Loir-et-Cher e onvia 
sua Hder,Jeannette Vermeersch-Thorez, esposa 
de Maurice Thorez, para por ardem ali, relem
brando as posi,oes oficiais do partido. 

A "camarada Jeannette" ja so notabilizara 
antes pOl' suas posi<;:oes hostis ao uso da pilula. 
Sua aterrissagem na regiiio e organizada pela 
Uniao das Mulheres da Fran,a, a biombo de 
uma organizac;ao "de massa" para as mulheres 
do PCF. A reuniao que prometia ser tranquila, 
controlada pelo partido, nao transcorre tao 
pacificamente conforme 0 previsto. Inunda
da de perguntas, Jeannette Vermeersch eleva 
o tom e diz que nEW tern intenc:;ao de discutir 
politica com lesbicas: 'As moc;as comc<;:aram 
a Insulta-Ia, e eia teve de abandonar a reunUio 
no meio, debaixo de gracejos"Z4. Isso e demais 
para a dire<;ao do PCF, que expulsa do partido 
esse bando de esquerdistas do Loir-et-Cher. 

Deleuze it escuta de 1968 

Durante esses dois meses de contestac;ao, 
Deleuze nao e um militante revoluciomirio 
como seu futuro amigo Guattari. Eles ainda 
na~ se conhecem, e suas preocupac;6es na epo
ca parecem bern distantes. Contudo, olhando 
mais de perto, esse acontecimento, essa ruptu
ra que cada um vive a sua maneira, preparara 
seu encontro. Em Maio de 68, Deleuze leciona 
na universidade de Lyon e desde a infcio se 
mostra receptivo a contestac;ao estudantil. E 
um dos raros professores da universidade a 
declarar publicamente seu apoio, a participar 
das assembleias gerais e das manifestac;6es 
dos estudantes lyoneses. E inclusive 0 unico 
professor do departam~nto de mosofia a mar-

car presenc;a no movimento. Ele simpatiza e se 
mantem a escuta. Sua aluna Chris Youneslem
bra-se de uma assembleia geral reunindo urn 
grande nllmero de estudantes. Ao lado del a, 
uma estudante se queixa a sua colega, evocan
do a sorte dos estudantes assalariados que nao 
podem se permitir passar nos exames com urn 
filho para alimentar e um empreguinho de be
del: "Deleuze, que estava ao lade dela, ficou urn 
pouco irritado e lhe disse: 'Mas e evidente que 
nao se pode deter 0 movimento. E preciso que 
a movimento acontec;a. Voce pode ver que 0 

que esta acontecendo e importantel",25. 
Deleuze aderiu completamente ao movi

menta. Quando em 10 de maio de 1968 Mau- . 
rice de Gandillac, seu orientador de tese, passa 
por sua casa em Lyon, e recebido par cartazes. 
bandeiras vermelhas e bandeirolas presas a 
sacada pelos filhos de Deleuze, Julien e Emilie. 
Uma noite de maio, em que a familia Deleuze 
havia convidado para jan tar Jeannette Colom
bel e seu marido, um estudante aparece inopi
nadamente para anunciar que a extrema direi
ta esta preparando um projeto de interven,ao 
violenta contra a piquete dos estudantes da 
universidade: "Rapidamente, Gilles e eu nos 
precipltamos escada abaixo para encontrar 
nossos alunos"". No final de junho, Claude 
Lemoine, ex-aluno de Deleuze em 1951, agora 
membro de gabinete de Alain Peyrefitte na di
re9ao da ORTF* e que, portanto, se encontra 
no outro campo, V€ chegar na esta9ao de ni
dlo um grupo de manifestantes entre as quais 
identifica Gilles Deleuze: "Eles chegam diante 
da minha sala, e um dos manifestantes diz: 
'Querernos vel' Lemoine!' Indiquei a sala ao 
lado, que eles ocuparam durante quatro horas. 
Gilles me reconheceu e achou engra,ado. De 
minha parte, aproveitei para cair fcram. 

Deleuze fueou como priori dade coneluir 
sua tese de doutorado e defende-Ia no outono 
de 1968. Assim, dedica a verao a ela, na pro
priedade familiar do Mas Revery em Saint-Leo
nard-de-Noblat, no Limousin. Sente-se muito 

~'N. de 'I:: Office de Radiodiffusion-'I'elevision Fraoc;:aise. 

cansado e consulta um medico, que diagnos
tica 0 reaparecimento de uma antiga tubercu
lose refrataria aos antibi6ticos e que abriu um 
enorme buraco em urn de seus pulm6es. Ele 
precisa ser hospitaUzado com urgencia a Hm 
de nao comprometer a defesa da tese, adiada 
para janeiro de 1969. Assim, Deleuze apresenta 
na Sorbonne, no inicio de 1969, uma das pri
meiras teses defendidas apas 0 movimento de 
maio, quando as confrontos ainda estao lan
ge de ter acabado. Sabendo que ele esta mui
to doente, a banca decide abreviar um pouco 
a durac;ao da defesa para nao cansar demais 
a autor, pais todos reconhecem a quaJidade 
excepcional do trabalho realizado. Sobretu
do, a banca teme a chegada de visitantes nao 
convidados e inoportunos, e se pergunta se 
ele podera oficiar normalmente. Eles "tinham 
uma (mica obsessao: como evitar as bandos 
que estavam na Sorbonne e que tanto temiam. 
Lembro que 0 presidente da banca me disse 
que havia duas possibilidades. Pode-se fazer 
sua defesa no terreo, e ha uma vantagem, que e 
ter duas safdas, mas 0 inconveniente e que hi 
bandos que circulam mais facilmente por lao 
Pode ser no primeiro andar, com a vantagem 
de que os bandos sob em com menOS frequen
cia, mas ha tambem urn inconveniente: uma 
unica entrada e saida. De modo que, enquanto 
apresentei minha tese, em nenhum momenta 
cruzei 0 olhar do presidente da banca, que es
tava fixado na porta para saber se as bandos 
iam chegar"2S. Apcs a defesa, Deleuze manifes~ 
ta ao amigo Fran,ois Chatelet 0 desejo de ser 
nomeado para a regiao parisiense: 'Ah! Dessa 
defesa, a que dizer? Nao ha mesrno nada de 
engrac;ado a recordar, a nada, a nada. Vi Al
quie no dia seguinte e bve a impressao de que 
ele me fez uma declara,iio de ruptura. Tanto 
melhor. Mas eu preciso me estabelecer no ana 
que vern, em Vincennes ou em Nanterre. Prefl-

t L 
,,29 

ro er outra eaverna a permanecer em yon . 
Ap6s a defesa, Deleuze teve de se submeter a 

uma opera9ao muito delicada, uma toracoplas
tia. A partir de entao, ele possui urn tinieo pul
mao, a que 0 condena a perfus6es constantes 
e a uma insufieH~ncia respiratoria ate 0 fim de 
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seus dias. Essa operac;ao exige tambem um ano 
inteiro de convalescenc;a, que ele passa em com
panhla da esposa, lange de toda agitat;8.o, em 
sua propriedade de Limousin. E no vazlo c\esse 
momento de debilitac;ao vital e de afastamento 
obrigat6rio que Deleuze encontra Guattari30

• 

Sem Maio de 68, esse encontro nao poderia 
ter ocorrido. 0 acontecimento de 1968 operou 
neles algo como uma "ruptura instauradora" 
(Michel de Certeau). Seguindo 0 ensinamento 
de Joe llousquet, muito citado por Deleuze em 
1967, sua primeira obra com urn, 0 Anti-Edipo, 
se enralza no movimento de maio: ela tern a 
marca da efervescencia intelectual do perfodo. 
Comentando a publicayao dessa primeira obra 
comum, Guattari conllrma tal ancoragem: 
"Maio de 68 foi urn abalo para Gilles e para 
mim, como para tantos outros: nao nos conhe
ciamos, mas esse livro, atualmente, e uma con
tinuaC;ao do movimento,,31. 
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Fogo no psicanalismo 

Nos anos de 1950, Guattari, vagando pelos 
corredores da Sorbo nne, so jura por seu mestre, 
que inspira toclas as suas palavras e seus escritos. 
Ele conhece as teses quase de cor, estimula seu 
bando de companheiros a ler e, naturaimente, e 
urn dos fieis da cerim6nia semanaI do seminario. 
Seu fascinio e seu mimetismo sao lais que, quan
do seu amigo Philippe Girardi 0 interpela nos 
corredores cla Sorbonne, 0 chama de "Lacan"! 
Quando este Ultimo cria a Escola Freudiana de 
Paris, em 1964, Guattari esta entre os lugares-te
nentes, e inclusive sugere a cria(:ao do que se tor
nani 0 periodico interno: La Lettre de nicole. 

Em 1964, Lacan instala seu seminario em 
urn Iugar de destaque cia cultura parisiense, 
a prestigiosa ENS da Rue d'Ulm. Nesse caldo 
de cultura, amplamente dominado na filosofia 
pelos althusserianos, Lacan se apraxima de 
uma nova gera,ao, a de Jacques-Alain Miller 
e Jean-Claude Milner, que serao seus guarda
-costas l

. Nesse perfodo, Althusser contribui 
para instalar a psicamllise no centro da vida 
intelectual francesa e para veneer as ultimas 
resistencias dos comunistas as teses freudia
nas2

, 0 retorno a Freud assume em Althusser 
a forma do recurso a Lacan, visto como urn 
aliado objetivo em sua luta contra 0 aparelho 
centralizado do PCF que ele contesta do mes-

mo modo que Lacan contesta a organizac;iio 
oficial internacional do freudismo, a IPA". 

Lacan consegue obter de Felix Guattari urn 
texto para a revista Scilicet, e, no Hnal, nao 0 

pUblica3
• Contudo, quando fica sabendo que 

urn dos seus, na pessoa de Guattari, esta en
volvido em urn projeto de texto sobre a psica
milise junto com Deleuze, cujos trabalhos ele 
aprecia, a cota,ao daquele volta a subir repen
tinamente: Lacan flea preocupado com 0 que 
pode sair de uma tal parceria e teme a for,a de 
convicc;iio de eventuais crfticas: "Ele passou a 
me interpelar nos congressos: 'Guattari, 0 que 
voce acha disso? .. :"·'. A preocupa,iio de Lacan 
e cada vez maior, e ele pergunta a Guattari se 
pode ter acesso ao manuscrito desse livro, que 
deve ser publicado em 1972. "Evidentemente, 
isso estava fora de questiio! Deleuze desconfia
va de Lacan como da peste"S, Guattari se escu
sa polidamente, alegando a vontade de Deleu
ze de so divulgar um texto muito bern cuidado 
em sua versao final. Procura tranquilizar seu 
antigo mentor, dizendo-Ihe que permanece 
urn lacaniano de primeira hora, que apenas 
sentiu necessidades de respigar em outros 
campos ainda nao explorados pOl' seu mestre, 

'" N. de 1'.: International Psychoanalytical Association. 
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Lacan fica mais preocupado ainda na me
dida em que ja se comenta sobre 0 que Deleuze 
cliz em seu curso em Vincennes, que, natural
mente, em 1971, e dirigido as teses essenciais 
de 0 Anti-Edipo. Nao podendo tel' acesso ao 
texto, Lacan espera conseguir evitar os even
tuais mal-entendidos e solicita urn encontro 
com Deleuze, que se limitara a lhe dar urn tele
fonema, Lacan retarna, entaD, sua tentativa de 
seduc;ao junto a Guattari e 0 leva a urn grande 
restaurante as margens do Serra para que lhe 
explique 0 conteudo misterioso de sse livre 
a ser lan,ado_ Guattari trata de lhe expor os 
grandes eixos de 0 Antt-Edtpo temendo 0 pior. 
Fica perplexo com a reac;ao inteiramente posi
tiva de urn Lacan que se diz muito interessacio, 
e lembra que criou uma escola justamente para 
que Fosse 0 lugar de expressao de divergencias: 
"Ele me disse uma frase celebre, do tipo: '0 que 
conta para mim e que tenha anaJise",6. 

Esse discurso e falsamente tranquilizador. 
Lacan encara Guattari: "0 que e isso, a esquizo
anilise?" . .Guattari fica no minimo embarac;:ado: 
"Eu me atrapalho fazendo re!erencia a uma for
mula sacrossanta do lacanismo e me safo como 
posso. Autoritarismo inconcebivel com 0 maitre. 
Sinto calor e nao tenho muito apetite. Explico. 0 
'i como maquina desejante, a desterritorializa
C;ao, a hist6ria. Desenvolvo tudo 0 que me passa 
pela cabe,a de antropologia e de economia poli
tica. - 'Estou escutando. Muito interessante. No 
fundo, Deleuze se deixou levar pela bajula,ao de 
seus alunos em Vincennes. Nao sei se as coisas 
para voces ja estao decididas, mas acho que e 
util ter urn analista ... : Urn segundo de emo,ao. 
Mas e tarde demais! Alguma coisa se quebrou. 
Talvez ja estivesse quebrada desde sempre en
tre ele e eu. Depois, ele alguma vez teve acesso 
ao outro, alguma vez falou verdadeiramente 
com alguem? E 0 que me pergunto! Tendo se 
colocado em posi,ao de significante despotico, 
sera que ele nao se condenou ha muito tempo a 
uma solidao irremediavel? E tarde. E hora de se 
sepamr, Ele esta satisfeito com nosso encontro. 
Esta tranquilo. Enfim, ele admite! Encurvado, 
um ar abatido e mancando imperceptivelmen
te, sua silhueta s~perde na obscuridade, A porta 

da Rue de Lille se fecha pesadamente"'. Quando 
Lacan tomar conhecimento do carater devasta
dor da obm a prop6sito de suas teses, as vincu
los serao definitivamente rompidos. Nao apenas 
eles nao se venio mais, como Lacan e seus pr6-
ximos vao espalhar uma serie de boatos sabre 
as praticas de Guattari para desacredita-Io nos 
meios pSicanaliticos, 

A ideia inicial de Guattari nao e escrever urn 
texto polemico contra Lacan, mas sim superar 
o lacanismo, Na epoca, ele concebe 0 Anti-Edt
po como uma maneira de pensar 0 lacanismo 
para alem do proprio Lacan. Alias, Guattari e 
reconhecido como analista proflssional e de 
obediencia lacaniana, membro de sua escola. 
Em 1975, tres anos apas a publica9ao da obm, 
ele ainda mantem uma clientela de 35 pessoas. 

Quanto a Deleuze, no momento do encon
tro com Guattari em 1969, nao tern a mesma 
familiaridade que este ultimo com as obras de 
Freud e de Lacan, mas ja fez algumas incur
soes no campo da psicanilise. A primeira foi 
em 1961, quando publicou seu primeiro texto 
sobre Sacher-Masoch8

, que ele enriquece mais 
tarde em sua apresenta<;ao de Sacher-Nlasoch9

• 

Este ultimo estudo sera saudado por Lacan em 
pessoa em seu seminario, quando desaflani 
seus discipulos a realizar uma analise com a 
mesma intensidade. 0 psicanalista Jean La
planche, em sua aula de 23 de janeiro de 1973, 
reconhece que Deleuze atacou os pontos fra
cos de Freud, 0 das perversoes manifestas: "EIe 
mostra com facilidade (e nao ha como DaO 
concordaT com e1e) que 0 sadismo nao e urn 
masoquismo as avessas, e vice-versa"lO. 

lacan em lyon com Deleuze 

Quando, no outono de 1967, Lacan vai para 
Lyon, onde Deleuze leGiona, este ultimo 0 busca 
na estac;ao e 0 recebe com a maior deferencia. 
Convidado oficialmente por Jean-Paul Chartier, 
o decano do internato do Vinatier, Lacan ja e 
uma celebridade, Nao somente seu seminario 
e disputado par toda Paris, como seus Escritos, 
publicados em 1966, sao urn best-seiier. Deleu-

ze esta radiante com a visita de Lacan e sugere 
organizar urn aperitivo em sua casa, perto da 
pra,a Jean-Mace: "Nessa epoca, Deleuze esta
va completamente fascinado pela pSicanalise, 
sobretudo pOl' Lacan, 0 jogo do objeto perdido, 
por exemplo, 0 catlvava, Assim, ele havia ree8-
crito seu pequeno Proust e os Signos em seus 
livros seguintes, pondo em jogo 0 objeto perdi
do entre varias cenas"ll, Lacan chega a casa de 
Deleuze, recusa qualquer bebida aleoolica e, de
pois de dez minutos, avisa que esta tao cansado 
que precisa de urn tempo de repouso.Jean-Paul 
Chartier, urn pouco desapontado com essa par
tida lastimavel, 0 leva de volta ao hotel. Combi
na-se urn almo,o em Montplaisir, no Auberge 
Savoyard, oode se encontram, alem do guru La
can, a autoridade convidante, Chartier, Deleu
ze, 0 filosofo Maldiney e 0 psicanalista Fedida. 
Logo que chega ao restaurante, Lacan pede uma 
garra!;, de vodka e bebe metade: "Deleuze nao 
parava de festejar: 'Que grande dia, sua vinda a 
Lyon deixani marcas inesqueciveis!..: Passado 
urn instante, Lacan, que flcara mal-humorado, 
respondeu urn enigmatico 'nao desse jeito'. En
tao Deleuze nao disse mais nada. E ele era pra
ticamente 0 unico a manter a conversa>12. Em 
seguida, esse pequeno grupo se rorige it sala do 
centro social onde se realiza a conferencia de 
Lacan, que, razoavelmente embriagado, joga 0 

casaco no chao antes de tomar 0 microfone e 
iniclar sua interven9aO intitulada "Lugar, origem 
e finalidade de meu ensino". Sua fala consiste em 
transformar 0 sintagma "sa vie sexuelle" em U fa 
visse exuelle"~', a fim de esclarecer "certas coisas", 
e afirmar que "podera de qualquer modo produ
zir uma pequena faisca nos espiritos,,13, 

Terminada a conferencia, era preciso ou
sar fazer perguntas ao guru: apenas Maldiney 
aceita 0 desafio, tratando da contradi,ao sobre 
alguns pontos, No final dessa discussao, Mal
diney fala de dialogo impossive!, ou ate de urn 
duplo monologo entrela,ado, ao que Lacan lhe 

'" N. de T.: A traduc;:ao para a portugues ["sua vida sexual" 
e "isso aparafusa 0 exual"J perde a jogo sonora e de senti
do do original: "c;:a visse exuelle" joga com a homofonia em 
frances com bissexual. 
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responde que "lsso nao e espedfico do que se 
passa entre fil6sofos; entre marido e mulher, e 
parecidd,]'l, Lacan sai urn pouco decepcionado 
par nao tel' suscitado entusiasmo maioI'. Nao 
encontra em Lyon a atmosfera eletrizante de 
seu seminario parisiense. 

Seus dissabores nao param por ai. Em 
uma pequena reeepC;ao prevista para depois 
da conferEmcla, 0 psicanalista Henri Vermorel 
manifesta seu espanto a Lacan em face do dis
curso dele, que julga incoerente. Lacan, pouco 
acostumado a esse genero de impertinencia, 
flca vermelho de ralva: "Eu senti a meu Lacan 
cada vez pior. Nem 0 meaol tazia efeito. Foi La
can quem encontrou a soluC;ao possivel: 'Quero 
acabar a noitada na casa de Deleuze'. Arranjei 
urn mensageiro para ten tar convencer Deleuze, 
que, born apastolo, coneordou,,15. A essa hora 
tardia, 23 homs, e preciso imediatamente en
contrar eharutos para a diva, e cabe a Maldiney 
coneI' Lyon inteira a proeUl'a, enquanto Char~ 
tier acompanha Lacan a casa de Deleuze: "De
leuze 0 recebeu muito gentilmente, e Maldiney 
voltou com as maos vazias. Havia alguns in
ternos, provavelmente Peroda. De todo modo, 
nao houve nenhuma eonversa. Lacan se lan90u 
em urn diseurso de aCUSa9ao paranoica contra 
todos os que queriam roubar suas ideias, enu
merando urn a um aqueles de quem era viti~ 
ma"16. S6 Deleuze tinha paciencia de retomar 
as palavras de Lacan para transformaAas e lhes 
dar uma dimensao poetica, sem entrar na di
mensao polemica do discurso: "Esse joguinho 
nao acabava mais, Lacan nao se cansava. Pelo 
menos tinha uma plateia servil que 0 suporta~ 

ria ate 0 fim. Essa era sua vinganc;a, ou no mini
mo urn desrecalque indispensavel. Deleuze !oi 
de uma enorme paciencia"l7. Esse encontro em 
Lyon, compreensivelmente, nao deixou uma 
boa lembran,a a Deleuze, 

lacan-Deleuze em situa~ao 
de proximidade 

Deleuze considera que urn momento de
cisivo no freudismo e quando Freud deixa de 
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considerar como significantes apenas os acon~ 
tecimentos afetivos da pequena infancia para 
dar lugar a qualquer dimensao fantasmatica: 
"A repeti<;:ao e simb6lica em sua essEmcia, 0 

sfmbolo, 0 simulacra, e a letra da propria re~ 
peti<;ao'''s. Quando Freud elabora 0 dispositivo 
da cura analitica com 0 objetivo de provocar 
no paciente 0 fen6meno da transferEmcia, elc 
ainda esta no ambito da estrita repeti<;:ao: "Se 
a repetiyao nos deixa doentes, e eia tambem 
que nos cura,,19, Se Freud ja havia mostrado 
que a sexualidade pre-genital se exprimia em 
pulsoes parciais, Deleuze v€ em Lacan urn 
continuador dessa hip6tcse com sua teorlza
<;ao do objeto a. Diferentemente do objeto real 
que esta ou nao esta em algum lugar, oobjeto 
parcial enquanto objeto virtual "tem a proprie
dade de ser e de nao ser Iii onde ele esta, onde 
quer que elc va"20, Nesse plano, Deleuze se 
apoia no famosa seminario de Lacan sabre a 
carta roubada publicada nos Escritos em 1966: 
"Parecem-nos exemplares as paginas de Lacan 
assimilando 0 objeto virtual A carta roubada, 
de Edgar Allan Poe"". 

Lacan observa com grande interesse esse 
emprestimo e salida com insisU~ncia a "elegan
cia de Gilles Deleuze", '~nosso amigo", em seu 
seminario de 1968 e 1969". Opoe a imbecili
dade que reina na psicamilise a maneira como 
Deleuze mostrou que 0 prazer masoquista 
constitui 0 Outro em forma de um contrato. 
Na sessao de 12 de maryO, Lacan convida seu 
publico a ler Diferen9a e Repeti9ao e L6gica do 
Sentido; 'l\contece, por exemplo, que 0 senhor 
Gilles Deleuze, continuando seu trabalho, lan
ya, como suas teses, dois !ivros capitais,,23. Ele 
da a entender que as teses apresentadas por 
Deleuze foram muito fortemente inspiradas 
nas suas. "Ele, em sua bonanya, teve tempo de 
reunir em um unico texto nao somente 0 que 
esta do cerne do que meu discurso enunciou 
- e nao ha dlivida de que esse discurso esta no 
cerne de seus livros, pois isso e reconhecido 
ali como tal, e que 0 seminario sabre A carta 
roubada e a porta de entrada',Z4, Ao mesmo 
tempo, Lacan reconhece a contribuiyao do 
mosofo, particulijrmente.por ter introduzido 

em sua analise as reflexoes dos estoicos. Ele 
sauda igualmente em Deleuze aquele que con
seguiu definir melhor 0 paradigma estrutura
Iista: "Os senhores verao que ele diz em algum 
lugar que 0 essencial do estruturalismo, se essa 
palavra tem urn senti do ... , e ao mesmo tempo 
um vazio, uma falha na cadeia signiflcante, e 0 

resultado disso sao objetos errantes na cadeia 
significada"z". Comentando esse eiogio, a psi
canalista Sophie Mendelsohn considera que 
Lacan admira a capacidade do flIosofo de ir 
mais longe do que ele em seu projeto de radl
calizayao da crftica do estruturalismo, e "e exa
tamente isso 0 que, me parece, fascina Lacan 
leitor de Deleuze em 1969"'''-

Para Deleuze, a repetiyao no campo da psi
can8.1ise revela urn triplo regime: 0 do realismo, 
o do materialismo - que e submetido a urn prin
cipio mecanico interne -,0 da repetiyao bruta e 
individualista - a rela<;ao entre 0 novo presente 
e 0 antigo e regida pelas representayoes do su
jelto. A esse titulo, Freud nao teria conseguido, 
nao obstante suas descobertas, romper com 
uma concep9ao classica da representa9ao que 
submete a repetiyao a um princfpio de identi
dade. Por outro lado, Deleuze critica 0 dualismo 
exageradamente acentuado da teoda freudia
na, que valoriza 0 modelo conflitual, e 0 subs
titui por uma abordagem dos deslocamentos 
e travestimentos a partir de mecanismos de 
diferenciayao mais suUs e multiplos, mais "mo
leculares" que "molares". Contudo, Freud nao 
permanece fechado em uma dialetica pos-he
geliana; ele supera seu dualismo preconizando 
uma concep9ao mais Hna das distancias dife
renciais, 0 que expressa quando afirma que 0 

inconsciente ignora 0 Nao, au ainda por sua va
lorizayao de objetos parciais: "0 inconsciente e 
diferencial, e de pequenas percep,oes, mas por 
isso mesmo dtfere por natureza da consci€m
ciam, 0 inconsciente, segundo Freud, ignora ao 
mesmo tempo 0 negativo, a morte e 0 tempo. 
Contudo, como diz Deleuze, Isso e tudo 0 que 
importa no saber pSicanalitico, 

Como conclusao de sua tese, Deleuze evo
ca as repetlyoes gestuais e linguisticas nos ca
sos de esquizofrenia; ele ve nas itera90es um 

fenomeno de contrayao com 0 sufocamento 
dos nlveis diferenciais em decorrencia de urn 
transtorno especffico entre duas repetiyoes. A 
esse respeito, Deleuze tern interesse no Lacan 
que consagrou sua tese a psicose2B

. A psicami
lise e vista, portanto, como urn avan90 para 
sair dos impasses do pens amen to chissico in
vertido a partir de uma unidade postulada e 
constitutiva da representa<;ao, mas Deleuze ja 
considera que ela nao pode satisfazer as exi
gendas de uma filosofia da multiplicidade. 

Em sua 29' serie de L6gica do Sentido, De
leuze se apoia na pertinencia da noyao freudia
na do complexo da castl'ayao relacionado ao 
fidipo". Contudo. desloca as for9as em jogo ali, 
que nao devem ser buscadas nem nas profun
dezas de urn id, nem nas alturas de urn supe
rego, mas que se situam na superflcie do ego, 
no universo das aparencias: "0 celebre meca
nismo de 'denegayao', com toda sua importan
cia para a formayao do pensamento, deve entao 
ser interpretado como exprimindo a passagem 
de uma superficie a outra,30. Deleuze pretende 
assim romper com a concep9ao subjacente da 
pSicanalise entendida como psicologia das pro
fundezas para reconduzi-Ia a urn plano ima
nente. Esse deslo cam en to e sugerido em sua 
maneira de encarar 0 fen6meno da fantasia. 
Segundo Deleuze, esta e puro acontecimento, 
e enquanto tal se distingue do vivido e da logi
ca para fazer parte de "uma superflcie ideal na 
qual e produzida como efeito,,:lJ. 0 discurso psi
canalitico, nesse plano, e defendido por Deleu
ze como a expressao de acontecimentos puros: 
morte-incesto-castrayao. 

A psicanalise seria a grande ciencia dos 
acontecimentos com a condiyao de nao con
ceber 0 acontecimento como alguma coisa da 
qual se deveria buscar 0 sentido - 0 aconteci
menta encarna 0 senUdo que emerge nele em 
sua propria efetuayao, Deleuze segue ainda 
Freud e Lacan em sua analise do falo como 
fundamentalmente marcado pelo excesso ou 
pela falta, verdadeiro ponto de desequilibrio 
sempre a distlmcia de sua pr6pria origem, sig
nificante flutuante, casa vazia, agindo sobre as 
duas series, pre-genital e edlpiana. Tambem 
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aqui, Deleuze reconduz a a9ao a um fenome
no de superffcie que tern como efeito trans
formal' uma serie em serie significante e uma 
outra em serle significada. 0 mais profundo e 
o que se situa na superficie, e L6gica do Sentido 
se apresenta como uma elucidayao dos para
doxos do sentido e construy8.o de uma teoria 
do sentido: "Esse livro e urn ensaio de romance 
16gico e psicanalftico'>32. 

Nesse final dos anos de 1960, em que a psi
canalise e considerada uma disciplina chave 
na engrenagem estruturalista, Deleuze parece 
tomar emprestadas a linguagem e a aborda
gem de seus contemporaneos. Todavia, essa 
adesao a linguagem do momento e apenas 
aparente: Deleuze ja en tao pretende acabar 
com a pretensao psicanalitica de ocupar urn 
lugar privilegiado no desvendamento do ver
dadeiro a partir das profundezas de uma ver
dade oculta que escapa a qualquer atesta,ao, 
a qualquer presew;a, por seu carater sempre 
bloqueado. Essa orienta9ao da filosofla deleu
ziana e muito clara na 18(\ serie de sua obra 
consagrada as "tres imagens de D1osofos". 

Deleuze estigmatiza ali duas tenta90es 
que levam 0 filosofo ao erro. Desde Platao, ha 
a crenya de que a verdade so pode ser eleva
da, fora da caverna, a urn ceu purificado das 
ilusoes daqui de baixo, no universo supralunar: 
''Assim, a operayao do filosofo e determinada 
como ascensao, como conversao, isto e, como 
o movimento de se voltar para 0 principio do 
alto de onde ele procede,,33. A tendencia de de
finir uma filosofia a golpes de asas para alingir 
os cumes opee-se outra perversao, que busca 
a verdade no subsolo, escavando no mais pro
fundo para desenterrar uma verdade oculta: e 
essa a orientayao definida pelos pre-socraticos: 
uOs pre-socraticos instalaram 0 pensamento 
nas cavernas, a vida na profundeza. Sondaram 
a iigua e 0 fogo. Fizeram a filosofia a golpes de 
martelo, como Empedocles quebrando as esta
tuas, 0 martelo do geologo, do espele610go"". 
Essa tradi9ao origina toda a filia9ao hermeneu
tica que nao CanSaf'd de perseguir a verdade 
sob sua mascara, e a psicanaJise participa de 
tal busca, que Deleuze considera inuliL 
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Deleuze opoe a essas duas tradiyoes aque
la que encontra sua primeira expressao nos 
estoicos gregos, que naD esperam a salvayao 
nem do alto nem de baixo, mas lateralmente 
ao acontecimento, de hi oode 0 sol se levanta, 
do oriente. A saida e a que esta na ponta do 
bastao, na pr6pria superficie do plano de ima
nEmcia. Essa reabertura da superficie como 
campo autOnomo e a grande descoberta dos 
estoicos contra as ilus6es que 0 hornem bus
ca erroneamente no alto e em baixo. E 0 que 
Deleuze qualifica de "filosofia a golpes de bas
tao,35; ela deve substituir a filosofia a golpes de 
martelo que designa, entre outros, 0 olhar psi
canalitico. Essa perspectiva imanente singula
riza 0 projeto filos6fico de Deleuze e a mantem 
a uma distancia critica da psicanruise antes de 
seu encontro com Guattari. Os pontos de co
neXaD entre as 16gicas verticais encontram-se 
na superficie, e e, portanto, esse plano de ima
n€mcia que deve constituir 0 local de prospec
,ao privilegiado a partir do qual se pode por 
em ressonancia as pulsGes das profundezas 
e as imagens idealizadas, Ii a experiencia que 
vive 0 esquizofrenico para quem so existe su
perficie; seu corpo virou corpo~coador, 0 que 
foi magnificamente' expressado por Antonin 
Artaud, que se torna, na epoca da reda,ao 
de ['6gica do SenUda, 0 coador de Deleuze em 
terra esquizofrenica. Deleuze empresta uma 
metafora que transforma em conceito abso
lutamente essencial, 0 de "corpo sem orgaos": 
"Scm boca Sem lingua Sem dentes Sem laringe 
Sem esMago Sem estomago Sem ventre Sem 
anus Eu reconstruiria 0 homem que sou:' (0 
corpo sem orgaos e [eito somente de ossos e 
de sanl,>ue.)36 

Nos anos de 1969 e 1970, Deleuze trabalha 
sobre a questao da esquizofrenia. Em 1970, 
escreve 0 prefilCio it obra de Louis Wolfson, [,e 

Schizo et les Languei7
• Interessa a ele a maneira 

como Wolfson e levado aos limites da lfngua se
gundo um procedimento que nao deixa de evo
car outr~ autor que chamara bastante a atenc;ao 

38 de Foucault, Raymond Roussel . Esse proce-
dimento e 0 da prolifera,ao esquizofrenica de 
palavras em eombinaC;,oes que se aproximam 

no plano fonico, mas que se apaem no plano do 
senti do. Contudo, diferentemente de Roussel, 
que apresentava seu projeto como uma criac;:ao 
liteniria de dimensao poetica, os afastamentos 
praticados por Wolfson tern em vista arranca-Ia 
por todos os meios de sua lfngua materna, que 
ele considera opressiva. Seu projeto nao e fazer 
uma obra de arte nem uma experiencia de or
dem cientifica, mas simplesmente dar livre cur
so a sua inspirac;:ao patogena. 

o objetivo de Wolfson e destruir para po
der criar, matar sua lingua materna para fa
zer nascer uma nova. Essa rejei<;ao da lingua 
decorre de uma rejeic;ao do saber imposto e 
encontra em Wolfson suas reservas para se' 
nutrir. Dado que a vida so vale pelo saber e 
que de estit ligado it podridao, e preciso tentar 
obter outra combinac;ao da vida e do saber ao 
longo da clisseminac;ao necessaria das palavras 
segundo outras series de significantes. Deleuze 
reconhece aqui a analise de Lacan privilegian
do os objetos parciais: "0 objeto parcial impli
ca um fen6meno essencial de aJastamento em 
que cada peda,o, embora insepanivel da mul
tiplicidade que 0 define, se afasta dos outros e 
se divide nele mesmo,,39. Deleuze tambem re
toma de Lacan a no,ao de forclusao paterna 
para significar a ausencia simb61ica do pai em 
Wolfson, dividido entre 0 pai real e 0 padrasto: 
"Todo simMlico e reaL Essa proposi,ao laca
niana e ilustrada magistralmente em Le Schizo 
et les Langues (Wolfson, 1970). No entanto, e 
sempre invocada a referencia de Klein,,40. Des
se percurso, resulta uma melhora do estado do 
psic6tico que, ao final do seu percurso de in~ 
venC;ao de uma lingua diferente, compreende 
que a vida e injustificavel. pois ela nao tern de 
ser justificada. So a aventura das palavras e 
possivel e viavel para ele: "0 saber nao e mais 
signifIcado, mas insuflado na palavra; a coisa 
nao e mals designada, mas imbricada, encai
xada na palavra,,41. 

No momento em que Deleuze e Guatta
ri come,am a trabalhar na elabora,ao de 0 
Anti-Edipo, Lacan se afasta da linguistica es
trutural e se volta para uma formalizac;ao mals 
avanyada de seu pensamento, com as figuras 

topologicas e 0 materna. Realiza entao a sim~ 
blose entre 0 conceito de mitema levi-straus~ 
siano, a palavra grega mathema (que significa 
conhecimento) e 0 continente da matematica. 
Ele espera assim abandonar definitivamente 0 

carater ainda descritivo demais do que passa 
a classificar de "linguisteria", para chegar, pela 
formaliza,ao total a esse significante puro, a 
essa abertura inicial a partir da qual se formam 
os "nos", qualificados desde 1972 de "borrome
anos". Depois de ter suturado temporariamen
te 0 destino da pSicanalise ao das ciencias so~ 
ciais, e a escapada para as ciencias exatas: "So 
restava, unieo alimento do ermitao no deserto, 
a matematica"42. 

Assim, em seus seminarios, Lacan multipli~ 
ca as figuras topoI6gicas: os grafos, os toros, e 
manipula no tablado rolos de barbante e mas 
de papel que corta e recorta para mostrar que 
nao ha nem exterioridade, nem interioridade 
nos nos borromeanos. 0 mundo e fantasia 
para Lacan: situa~se fora da realidade intra
mundana, e sua unidade so e acessivel a par
tir do que falta ao discurso: "A matematiza,ao 
so atinge um real, urn real que nao tem nada 
a fazer com aquilo que 0 conhecimento tradi
donal sustentou, que mio e 0 que ele acredita, 
nao a realidade, mas sim fantasia,,43. Tentando 
pensar a totalidade e a interioridade da falta 
ao que e, Lacan pensa no interior de um es~ 
pa,o que elimina as categorias de dentro e de 
fora, de interior e exterior, e de toda topologia 
esferica. 

Aproximando-se da no,ao de estrutura tal 
como a entendem os matematicos, Lacan da 
mais urn passo no sentido da abstra<;ao. da 
ideia de um objeto solto, ligado a uma opera
,ao de idea,ao particular pela qual se podem 
deduzir as propriedades gerais de urn eon
junto de opera,oes, e definir 0 campo em que 
as enunciados demonstniveis engendram as 
propriedades dessas opera,aes. Tal escapada 
para 0 formalismo, de resto, afasta Lacan do 
Edipo, cuja importancia ele relativiza antes da 
publica,ao de 0 Anti-Edipo. Lacan come,ara 
a criticar 0 uso freudiano do Edipo, a desmi~ 
tologizar sua figura tutelar para remete-Ia ao 
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primado da estrutura significante do simbo
lieo, particularmente nos seminarios do final 
dos anos de 1960: "Lacan se flxou it estrutura 
significante, e a questao do Edipo vai para um 
lugar que pretende completar a fun,ao do pm, 
a urn lugar que ate se poderia dizer que e 0 do 
buraco na estrutura,,44. 

Urn dispositivo de 
trabalho a duas vozes 

Ja vimos como era 0 dispositiv~ muito 
singular de escrita mediante 0 qual Deleu
ze e Guattari empreenderam a redayao de 0 
Anti-Edipo. Sabe-se, portanto, que a questao 
identificar "quem escreveu" nfl.O e pertinente, 
na medida em que os dais autores pensaram 
juntos seus conceitos por melo de trocas de 
cartas e de sessaes de trabalho. No come,o 
da atividade co mum, antes de sua primeira 
estada em Dhuizon, em 29 de julho de 1969, 
Deleuze envia a Guattari uma longa carta. 
Ele lembra ao amigo que disp6e de seu artigo 
"Maquina e estrutura',45 e de suas notas sobre 
Sehreber. A pergunta que the coloca Deleuze 
sobre os mecanismos capazes de levar "a cru" 
ao inconsciente, Guattari responde que se tra
ta da maquina46. Lendo as numerosas notas 
preparat6rias, avalia-se a que ponto a contri
bui,ao de Guattari foi essencial na prepara,ao 
da obra, particularmente nos dois campos em 
que Deleuze espera dele maior competencia, 
o da psicanaJise e 0 dos incidentes militantes, 
po]fticos, de seu trabalho critico. 

Seria preciso acrescentar a isso 0 traba
lho de Guattari sobre a obra do linguista di
namarques Hjelmslev, Lacan e criticado por 
ter recalcado toda forma de polivocidade em 
nome do "sujeito da ciencia' que e a ordem 
simbolica: "Lacan errou ao ldentificar, no ni
vel do processo primario, 0 deslocamento da 
condensayao com a metMora e a metonimia 
de Jakobson. Ele linguistiza, diacroniza, esma
ga 0 inconsciente,,47. 0 inconsciente, segundo 
Guattari, nao e, portanto, estruturado como 
a linguagem, como tenta demonstrar Lacan. 
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Opondo~se ao imobilismo da estrutura, do 
sistema e de sua taxonomia para substitul-lo 
pela praduyao de fluxos, de dinamicas dester~ 
ritorializadas, Guattari preconiza que se volte 
a aten<;ao ~t bio!ogia, nao ~t linguistica, para en
contrar modeliza<;:6es uteis: "A escrita cerebral 
esta diretamente em cantata com 0 que, do 
exterior, e diagramatico, E 0 orgao de ajilia!;ao 
maqu{nica. A escrita cerebral esta diretamente 
em cantata com os sistemas maqufnicos do 
corpo: percep<;ao, sistema motor, neurovege
tativQ, etc:,'IS. 

A famosa afirmayao de Lacan segundo a 
qual "urn significante representa 0 sujeito para 
outro significante" tambem c contestada por 
Guattari, pois, para ele, 0 que e representado 
pelo significante DaD e em nada 0 sujeito, mas 
"0 representado da repressao 'incestuante'''. 
"Pode-se ate chamaI' isso de sujeito, mas e en
tao 0 'sujeito da rcpressao', e nao 0 'sujeito do 
desejo', Nao ha, de fata, 'sujeito de desejo', ha 
produ9ao do deseja segundo uma mdquina de 
signo,,49. Nessas notas preparatorias, Guattari 
preconiza 0 usa de uma inflnidade de concei
tos que se encontram na obra final, com algu~ 
mas excc90es apenas, como aquela, empresta
da a Simondon, da "transdu,ao", au ainda as 
no<;:oes de "transcursao" e "transcursividade", 
mas que podem ser todas agrupadas sob a te~ 
matica ja antiga da "transversalidade". 

Guattari fornece a Deleuze elementos de 
sua pnitica analitica, men cion a sonhos de 
seus pacientes e 0 que se pode excluir das ca
tegorias edipianas. Entre muitos casos, ha 0 

do ex~militante politico e estudante de cien~ 
clas politicas de cerca de 30 anos que fol tra
balhar no jomal [sensacionalistaJ Detective: 
'Mtes das ferias eu brigo com ele ... Recuso-me 
a continuar a analise (it qual ele e fortemente 
apegado, ainda que de forma ambivalente) se 
continuar assim. Volta das ferias. Abandonou 
tudo: 0 emprego, as mulherzinhas materna
loides e fraternais, etc:,50. Urna vez consumada 
essa mudanc;a de rurno, seu paciente the relata 
urn sonho que parece girar em torno de figuras 
parentais, de cadaveres, de uma irma mons
truosa. Apatentemente, tudo deve ter lugar 

no dispositivo edipiano, mas, para Guattari, e 
preciso estender a interpreta<;:ao alem da serle 
familiar: "Esse sonho traz a resposta a minha 
intuiyao de antes das ferias: a fidelidade a sua 
mae (ele nunca abandona a casa da familia), e 
essa fidelidade it territorialidade dos tres filhas 
(jarclim clividido em tn1s), Seu objeto e a bura~ 
co, 0 de sua irma e 0 seu, que sera obstruido pe
los fluxos de terra misturada. E 0 buraco para 
as mortes produzidas elas proprias como urn 
fluxo transfInito de cadaveres ... Nada a fazer, 
nesse caso, com 0 Edipo!"SI. Em 14 de novem
bra de 1970, Guattari chega a enviar a Deleu~ 
ze, a titulo confidencial, uma carta de uma de 
suas pacientes sobre a sexualidade feminina, 
que deve contribuir para sua reflexao sobre as 
diferenyas entre homossexualidade masculina 
e feminina. 

Por isso e um absurdo acusar os auto res de 
o Anti~Edipo, como farao alguns quando de sua 
publica<;:ao, de nao tel' vinculo com a pratica 
analitica e de se deixar levar pOl' um mero "de
lirio" desconectado, A pnitiea labordiana esta 
la, onipresente, nas orienta90es sugeridas por 
GuattarL Asslm, em uma anotayao de 10 de ou
tubra de 1970, ele afirma que nao e absurdo "es~ 
qUizofrenizar" a neurose, pols nao existe uma 
verdadeira neurose que nao esteja apoiada em 
uma psicose. Enquanto a psiquiatria classica 
tende a neurotizar a psicose, a esquizoanaIise 
deve fazer 0 contnirio: "Parece-me que e multo 
mais facil cuidar de urn esquizofrenico do que 
de um neur6tica, Faci!, desde que se trabalhe 
em tempo integra!"", Cabe a Guattari dar a De~ 
leuze um exemplo concreto de transformayao 
do meio hospitalar com 0 estabelecimento em 
La Borde de familias artificiais batizadas de 
"comunidades terapeuticas de base" ou "unida
des de atendimento", cujo objetivo e cap tar 0 

imaginario de pacientes, assim como de mem
bros do pessoal da clinica, tirando~os dos re~ 
duclonismos familiar-edipianos que a relac;ao 
classica entre doente e medico induz. Guattari 
relata a Deleuze 0 caso de seu primeiro esqui
zofrenico em La Borde, cujo tratamento lhe 
tomava ate cinco horas por dia. Esse paciente 
se identificava com 0 escritor preferido de seu 

terapeuta, Kafka, e Guattari 0 fazia copiar 0 
Castelo, gravando suas leituras ate que readqui
risse sua singularidade propria e, finalmente, 
curado, partisse para Israel com a esperanya de 
contribuir concretamente para a paclficayao 
das relayoes entre israelenses e arabes. 

A esquizoanalise, tal como Guattari a COll
cebe em sua pratica de analista, visa favorecer 
as rupturas existenciais, romper as amarras, 
os simulacros, as vezes ao prec;o de uma certa 
brut.lidade assumida e reivindicada, lsso da, 
par excmplo, nesta expressao profundamen
te sin cera de Guattari: '''Nao confunda - nao 
sou nem seu pal, nem sua mae ... Estou me li
xanda para voce!' Se 0 senhor preferir, retorno 
implicitamente sua frase: 'Nao me interesso 
pelas pessoas a Dao ser na medida em que elas 
produzem alguma coisa'"S:l. Cabe a Guattari 
passar ao ato quando a situac;ao fica insupor~ 
tavel para e1e, como no caso daquela paciente 
medica que the conta sua vida no diva como 
se fosse urn romance. Ele se levanta, pega um 
livro e come<;:a a leI' ostensivamente. Na sessao 
seguinte, e a paciente que se desculpa: "E, ver~ 
dade, e idiota, eu falo ... como urn livro',S4. 

A outra vertente absolutamente essencial 
das rela,ces de trabalho de Deleuze com Guat~ 
tari situa-se no plano politico, a prop6sito da 
transformac;ao das praticas coletivas. A anco
ragem de 0 Anti-Edipo no movimento de 1968 
e afirmada claramente em uma entrevista 
comum que sells autores concedem em 1973 
a Michel-Antoine Burnier, entao diretor da 
revista ActueL A dupla 16gica da desterritoria~ 
liza<;:ao e da reterritorializac;ao nao e urn sim
ples binarisma opondo 0 bem e () mal, pais dos 
dois lados a politica do desejo pode ser traida: 
"De um lado, a desterritorializa<;:ao carece dos 
agenciamentos das maquinas desejantes. De 
outro, a reterritorializac;ao os aliena, os edipia
nlza, os arcafza,,55. Em face desse duplo perigo, 
como Guattari considera as lutas emancipado~ 
ras? Articulando uma reterritorializac;ao que 
seja compativel com urn projeto revolucio
nario fundado em um plano de consistencia 
subjetiva autogerida, ou seja, grac;as a novos 
processos de subjeUvac;ao. La se encontra a 
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preocupac;ao maior manifestada pOl' Guattari, 
que foi sempre pela articula,llo das lutas cole~ 
tivas a novas formas de subjetivac;ao. 

o Anti~Edipo e, de fato, antes de tudo, 0 re~ 
torno violento do recalcado do lacanismo. 0 
retorno a Freud realizado pOl' Lacan privilegia
ra a Signiflcante, 0 Simb6lico, a concep,ao de 
urn inconsciente esvaziado de seus afetos. Essa 
abordagem e radicalmente contestada por De~ 
leuze e Guattari, que opoem a Lei do Mestre, 
cara a Lacan, a necessaria liberac:;:ao da produ
,ao desejante, Eles substituem 0 "Eu penso" 
pOI' um "Eu sinto" mais originario e que nada 
mais e que a produ,ao de um devie Contudo, 
os autores de 0 Anti~Edipo reconhecem em 
Lacan 0 merito de ter mostrado j ustamente 
como 0 inconsciente e urdido de uma multipli
cidade de cadeias significantes. A esse respei
to, eles admitem uma abertura lacaniana que 
permite a passagem de um fluxo esquizofreni
co capaz de subverter a campo da psicanalise, 
principalmente grayas ao objeto a: "0 objeto 
a faz sua irrupc;ao no interior do equilfbrio es
trutural a maneira de uma maquina infernal, a 
maquina desejante"S6. A maior contribui<;:ao de 
Lacan foi ter /eito a passagem da psicanalise 
do aparelho edipiano a maquina paranoica, Ha 
urn significante maior que subsume os signos, 
que os mantem no sistema de massa e que or
ganiza sua rede: "Esse me parece 0 criterio do 
delirio paranoico, e 0 fen6meno da rede de sig
nos, onde 0 signo remete ao signo"(". 

A obra nao ataca tanto Lacan quanta seus 
discfpulos e a psicanalise em geraL Lacan en
saiou urn inkio de desmitologizayao do Edipo, 
mas nao transp6s 0 Rubicao, e os autores de 
o Anti-Edipo ridicularizam a maneira como 
elc se safou: "Fantastica e genial regressao: era 
preciso fazer isso, 'ninguem me ajudou', para 
se livrar do jugo do Edipo e conduzi~lo ao pon~ 
to de sua autocritica. Mas e como a hist6ria 
dos resistentes que, querendo destruir uma 
torre, equilibraram tao bem as cargas de explo~ 
sivos que a torre saltou e voltou a cair no pr6-
prio buraco,,58. Nesse plano, Deleuze e Guat~ 
tari compartilham os sarcasmos de Michel 
Foucault com a pSicanalise. Eles se apoiam na 
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Hist6ria da Loucura na ldade Clrissica59 para 
estabelece, uma Iiga,ao de continuidade entre 
a psiquiatria do sEkula XIX e a psicamilise na 
reduyao co mum da loucura a urn "complexo 
parental", na importancia da figura da confis
sao de culpabilidade que resulta do Edipo: "En
tao, ao inves de participar de urn projeto de Ii
bera,ao efetiva, a pSicamilise participa da obra 
da repressao burguesa rnais geral, aquela que 
consistiu em manter a humanidade europeia 
sob 0 juga de papai-mamae, e nile em acabar 
com esse problema,,60, 

A psicanalise, segundo Deleuze e Guatta
fi, procede por reduyoes e limita sistematica
mente 0 desejo a urn sistema fechado de repre
senta90es: ''A pSicamilise nao Iaz senao elevar 
o Edipo ao quadrado, 0 Edipo de transferencia, 
Edipo de Edipo [ ... J. E a invariante de urn des
via das fon;as do inconsciente,,61, Eles estabe
lecem urn corte entre 0 capitalismo, que tern 
interesses comuns com a psicamilise, e os mo
vimentos revoluciomirios, que caminham do 
lado da: esquizofrenia. Para eles, nilo hi Sujeito 
Significaute, nilo M lugar delimitado por qual
quer transcendencia, ha apenas processos. 

Deleuze e Guattari criticam sobretudo 0 

pal do estruturalismo. Claude Levi-Strauss, 
cuja importancia foi fundamental na propria 
defini<;ao dada por Lacan ao inconsciente es
truturado como uma linguagem. Eles opaem 
duas logicas divergentes encarnadas uma 
peia illaquina desejante e a outra peia estru
tura anorexica: "0 que se faz do proprio in
consciente, a nao ser reduzi-Io explicitamente 
a uma forma vazia, de cnde 0 proprio desejo 
esta ausente expurgado? Uma tal forma pode 
definir urn pre-consciente, seguramente nao 
o inconsciente,,62. Todavia, Levi-Strauss cai de 
novo nas gra,as dos autores para a defini,ao 
deles da esquizoamilise, quando se trata de mi
norar 0 lugar do Edipo. Deleuze e Guattari se 
apoiam entao no mito de referenda do primei
ro volume das Mitologicas, 0 Cm e 0 Cozido':l, 
para seguir a demonstrayao de Levi~Strauss se
gundo a qual 0 verdadeiro culpado da historia 
do incesto do mho com a mile e na realidade 0 

pai que quis se vUlgar. 0 p~i sera punido e mor~ 

to por isso: "Edipo e, sobretudo, uma ideia de 
paranoico adulto, antes de ser urn sentimen
to infantil de neuroticd'(Y;, deduzem Deleuze e 
Guattari. 

Da teoria lacaniana do desejo, eles retem 
apenas urn dos dois polos: 0 do objeto parcial, 
a objeto a. Ao contnirio, recusam a referencia 
a urn "grande Outro", que, por sua vez, parte 
de uma falta. Para eles, nao falta nada ao de
sejo, "e antes 0 sujeito que falta ao desejo, ou 
o desejo que carece de sujeito fiXO,,65. Contudo, 
urn estatuto a parte e atribuido a Lacan no 
questionamento da pertinencia do discurso 
psicanalitico, Ainda que acusado de substltuir 
a familia que falta, de desreaIizar a produ,ao 
do desejo sob as mascaras de urn crer, de um 
imaginario de representa,ao, de utilizar Edipo 
como forma de reterritorializayao na forma da 
castrayao, Lacan e visto como aquele que ten
tou tirar a psicamilise de suas aporias. 

Outra marca de Guattari e a preocupa,ao 
de ancorar a busca do inconsciente em seu te
cido social, coletivo: "Devemos passar por um 
paralelo entre a produ,ao desejante e a produ
yaO socia1"66, Nem par isso a maneira como as 
marxistas classicos se contentam em justapor 
as duas dimensoes e satisfatoria. Nao se pode 
partir da ideia de que haveria, de urn lado, uma 
produ,ao social e, de outro, uma produ,ilo do 
desejo: "Na verdade, a produ9ao social nada 
mais e do que a propria prodUl;do desejanle em 
condir;6es determinadas,,67, Portanto, ha coex
tensao do campo social e do desejo na concep
,ao que se desenvolvera em 0 Anti-Edipo. A di
ferenya entre maquinas tecnicas de prodw~:ao 
e maquinas desejantes nao e uma diferen<;:a de 
natureza, mas de simples regime, de rela<;:ao de 
grandeza. 

Essa concep<;:ao do inconsciente como ma
quina de produ,ao e considerada por Deleuze 
e Guattari como 0 fundamento mesmo de sua 
demonstra<;:ao: "A ideia fundamental talvez 
seja esta: a inconsciente 'produz'. Dizer que eIe 
produz signlflca que e preciso parar de trata
-10, como se fez ate agora, como uma especie 
de teatro onde se representaria urn drama 
privilegiado, 0 drama de Edipo. Nao achamos 

que 0 consciente seja urn teatro, mas sim uma 
fabrica',68. Com base no desejo, ja nao se en
contra mais enta~ a falta, a Lei, mas a vonta
de de produzir, de afirmar sua singularidade, 
sua potencia de ser. Por isso, 0 objetivo de 0 
Anti-Edipo nao e absolutamente uma restaura-
9ao do marxismo, urn "retorno a Marx", como 
se diz na epoca. 

Deleuze e muito claro em sua aula de Vin
cennes: "Nossa tentativa nao esta ligada nem 
ao marxlsmo nem ao freudo-marxismo,,69. 
Identifiea tres grandes diferen,as em rela,ao 
ao procedimento marxista. A primeira esta 
no fato de que Marx parte de uma teo ria das 
necessidades, enquanto, "aD contrario, nos
so problema se colo cava em termos de dese
jOS,,70, A segunda diferenya esta na oposiyao 
que 0 marxismo estabelece de infraestrutura e 
superestrutura, enquanto que, segundo DeIeu
ze e Guattari, nao M esfera ideologica cortada 
do resto da sociedade, mas somente organiza
,6es de poder: "0 que se chama de ideologias 
sao enunciados de organiza<;:oes de poder,,71. A 
terceira diferenya consiste em deixar de lado 
a vontade de recapitula,ao do marxismo, que 
visa a uma especie de compendio da memo
ria, de desenvolvimento unitario das for<;:as 
produtivas: "Nosso ponto de vista e completa
mente diferente. Concebemos a produ,ao de 
enunciados nao absolutamente em forma de 
urn desenvolvimento, de urn compendio da 
memoria, mas, ao contrario, a partir de uma 
potencia que e a de esquecer ... Creio que essas 
tn~s diferew;as praticas fazem com que nosso 
problema jamais tenha sido 0 de urn retorno 
a Marx, ao contrario, nosso problema e muito 
mais 0 esquecimento, incluido 0 esquecimen
to de Marx. Todavia, no esquecimento, peque
nos fragmentos sobrenadam"n. 

De sua parte, Deleuze fornece a n098.0 - re~ 

tomada de Artaud - de "corpo sem orgaos", que 
serve de plano de imanencia para recapitular 
todo 0 processo do desejo. Deleuze insiste na 
grande oposi<;:ao entre 0 plano de consistencia 
do desejo do eorpo sem orgaos e os extratos 
que 0 ligam. EIe distingue tres extratos. 0 pri~ 
meiro e 0 da organiza<;:ao e consiste em fazer 
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do corpo sem orgaos urn organismo. 0 segun
do extrato e 0 da significayao. Nesse nivel "vai 
se falar de angulo de significancia,,73. 0 ultimo, 
no ponto de intersec,ao dos dois outros, pode 
ser definido como 0 extrato da subjetiva<;:8.o, 
E apenas com 0 Anti-Edipo que 0 "corpo sem 
orgaos" passa a ter lugar em urn pensamento 
da imanencia, e esse conceito torna-se, entao, 
uma pec;a decisiva do maquinario conceitu
aL Alicis, Deleuze e Guattari nao limitam seu 
usa apenas ao plano da teo ria do desejo, mas 
o estendem ao campo social e historico. Corn 
o Anti-Edipo imp6e-se uma concep,ilo total
mente imanentista, a do "corpo sem orgaos", 
que sera a propria fonte do movimento que 
anima as palavras e as coisas. 0 "corpo sem 
orgaos" e concebido como uma maquina de 
guerra critica e clinica das institui<;:aes e se 
torna uma nova ferramenta para a elaborayao 
de uma mosofia politica. Guattari contribui de 
maneira decisiva para enriquecer esse concei
to ja utilizado por Deleuze, mas cujo alcanee e 
renovado e enriquecido por novas dimensoes 
no cruzamento do desejo e do poder: 0 "cor
po sem orgaos" e guarnecido por Guattari de 
uma dimensao que ele nao tinha em Logica do 
Sentido e que contem uma aposta polemica 
de critica das teses lacanianas. Guattari opae 
a posi<;:ao mestra do Significante em Lacan 0 

jogo de foryas de intensidades variaveis de urn 
"corpo sem argilos" cujo campo de aplica,ilo 
nao e programado como 0 de urn organismo 
em torno de fun,6es deIimitadas. 

o proprio cerne da demonstrayaO freudia~ 
na, 0 triangulo edipiano, e 0 objeto essencial da 
criUca de Deleuze e Guattari, que denunciam 
ali um reducionismo familialista: "Como a psi
canalise faz, desta vez, para reduzir a neurose a 
uma pobre criatura que consome eternamente 
o papai-mamae e nada mais?,,74. A pSicanalise 
traz em si, portanto, urn monocausalismo terri
velmente empobrecedor, e 0 paciente se presta 
a reeeber ordens da parte do terapeuta: "Diga 
que e Edipo, senao vai levar uma bofetada"75. Se 
o esquema edipiano parece n8.o responder as 
questaes da neurose, e menos adequado ainda 
para resolver as psicoses, seja a paranoia au a 
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esquizofrenia. Vista que 0 esquizofrenico justa
mente fugiu do universe parental no qual nao 
acredita mais, e completamente impr6prio a 
uma explicac;8.o edipiana, por iS80 lan<;ado em 
urn lugar fora da pratica psicanalitica: "Freud 
nao gosta dos esquizofrenicos, nao gosta de 
sua resistencia a edipianizac,:ao, eIe tende mais 
a trata-Ios como animais,,76. 

Ao contnlrio do que poderiam levar a crer 
algumas leituras apressadas, a intenyao de 
Deleuze e Guattari nao e fazer a apologia da 
esquizofrenia. Sua vontade de esquizofrenizar 
o inconsciente visa liberta-lo do juga edipia
no e familialista da pnitica psicanalitica. Para 
superar 0 triangulo edipiano, a experiencia 
da pSicoterapia insUtucional da clinica de La 
Borde e mobilizada com a distin<;ao entre gru
pos-sujeitos e grupos assujeitados, que poe em 
questao a propria ideia de fantasia individual. 
A esquizoanalise que os auto res querem pro~ 
mover mla visa resolver 0 Edipo, mas se pro
poe a "desedipianizar 0 inconsciente para atin~ 
gir as verdadeiros problemas,,77, Niio se debra 
papai-mamae, mas se delira 0 mundo: "Todo 
deliria tern urn conteudo historico-mundial, 
politico, racia1"78, A esquizoamilise se prop6e, 
portanto, a defender uma psicamilise ao mes
rna tempo social e poHtica, aberta a todos os 
fluxos, a todos os cortes significantes. 

A esquizofrenia brandida como programa 
universalizante por Deleuze e Guattari nao e a 
doenc;:a que leva esse nome, mas a ideia de urn 
processo sem limites, a capacidade sempre re
navada de transgredir os limites, de libertar das 
pris6es. E esse processo que parece em ac;:ao 
em uma certa literatura anglo-saxa que Deleu
ze aprecia particularmente: Hardy, Lawrence, 
Lowry, Miller, Ginsberg, Kerouac, que carregam 
o mundo neles e tem a capacidade de delira-Io, 
de romper as amarras e embaralhar os codigos, 
de facilitar os fluxos. E tambem 0 caso daque
les capazes de deixar a lingua gaguejar, de se 
empreender na inven<;:ao de um estilo novo de 
linguagem que rompa com a gramaticalidade, 
com a sintaxe, para permitir que escoe melhor 
o fluxo do desejo de exprimir, como Artaud: 
''Artaud e a realiza<;:iio da Iireratura, justamente 

porque e esquizofrenico, e nao porque nao e, 
Faz muito tempo que ele derrubou 0 muro do 
significante: Artauel, 0 Esquizo''''. 

Uma tentativa de 
antropologia historica 

A segunda vertente de o Anti-Edipo e cons
tituida por uma tentativa de antropologia que 
possa sustentar a tese da ancoragem hist6rica 
dos processos esquizofrenicos, Deleuze e Guat
tad distinguem tres fases sucessivas: Selvagens, 
Barbaros e Civilizados. Embora Deleuze tenha 
limitado rigorosamente a prepara<;:ao da obra 
a um tete-a-tete com Guattari, aceitani uma 
mudan<;a na regra que tinha estipulado solici
tando a opiniao de alguns antrop610gos pr6xi
mos de seu amigo. A minora<;:ao ou relativiza
,ao cultural do Edipo ja era visivel em certos 
antrop61ogos desde 0 final dos anos de 1960.0 
casal Ortigues, ligado a um trabalho de campo 
realizado em Dakar e dirigido pelo etnopsiquia
tra Henri Collomb, que tentava aplicar os me
todos da pSicoterapia institucional na Africa, 
publica em 1966 uma obra que causa grande 
burburinho: Edipo Africanoso. A tese defendida 
peia obra provoca a indigna<;:iio de Guattari e 
de Oury, que julgam infundado fabricar 0 Edipo 
na Africa, Guattari recorre aos amigos Alfred 
Adler e Michel Cartry para contestar 0 livro. 
Michel Cartry, que, como vimos, tinha uma for
te rela<;:ao com Guattari, tambem conhecia De
leuze por tel' assistido as suas aulas de nIosofia 
sobre Hume quando cUrsava a Sorbonne em 
1957. Quando Guattari esta trabalhando em 0 
Anti-Edipo, pede a ele, assim como a Alfred Ad
ler e Andras Zempleni, que esciare,a as ques
toes de ordem antropologica. Esses etnologos 
estao bem a par das questaes psicanaliticas: 
Michel Cartry fez amilise com Serge Leciaire, e 
Alfreel Adler, com Jean Laplanche, e ambos fo
ram assiduos nos seminarios de Lacan. 

Michel Cartry volta entao da Africa, seu 
campo de estudos. E convidado para Dhui
zan, onde Guattari Ihe explica seu projeto. 
Cartry vai regularmente it Rue de Conde, it 

casa de Guattari, duas a tres vezes pOl' mes no 
inicio dos anos de 1970, ou sozinho, ou com 
Alfred Adler e Andras Zempleni, para sessoes 
de trabalho. Cartry e Adler, amigos e ambos 
africanistas, acabam de escrever urn artigo 
importante que sel'it publicado na revista de 
Claude Levi-Strauss, [:Homme, em 1971
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artigo subverte de tal modo os postulados do 
estruturalismo que Levi-Strauss convoca os 
autores,O tema e urn grande mito dogon que 
reduz 0 Edipo a quase nada. Adler e Cartry 
mostram no artigo que 0 mito condicionante 
dos dogons nao atribui urn lugar importante 
aD personagem da mae nas rela<;:oes parentais, 
Ela permanece excluida ou como simples ob
jeto de alian<;as laterais: "Raciocina-se como 
se 0 mito pusesse em cena pessoas defillidas 
como pai, mae, filho e irma, ao passo que esses 
papeis pertencem Ii ordem constituida pel a 
proibi<;:ao, .. 0 incesto nao existe"S2, 

Segundo Adler e Cartry, 0 anti-f:dipo ja es
tava nas teses de Lacan, pelo menos da manei
ra como 0 Ham. Lacan, alias, havia sido grande 
amigo de Marcel Griaule, que ja mandara Edi
po pelos ares nos anos de 1950". 0 artigo de 
Adler e Car try tern a dimensao de um verda
deiro livro, 90 paginas da revista ['Homme: "Pa
reciamos criant:;as aguardando 0 veredicto de 
Deleuze logo que roi lan<;ado',8l. No essencia!, 
o dialogo se desenvolve com Guattari, mas 
Deleuze aceita se envolver nas discussoes: "Se 
possivel, fkaria feliz de encontrar A" Z" Car
try"ss. Urn poueo mais tarde, Deleuze escreve a 
Guattari que "as observa<;6es de Adler e Cartry 
sao muito preciosas para nos". Deleuze e Guat
tari submetem suas hipoteses de antropologia 
hist6rica a leitura critica de seus amigos etno
logos, 0 que tern como eieito corrigir 0 passo 
aqui e ali, como reconhece Deleuze em sua 
correspondEmcia com Guattari: "EstOll plena
mente feliz com seu sentimento de que nosso 
texto caminha bern e com a opiniao de Cartry, 
que nos sera cada vez mais preciosa (suas ob
servaQaes ja me fazem corrigir detalhes, e com 
mais forte razao mais tarde, por isso e preciso 
manter cantato com ele), 0 que nao impede 
que 0 essencial seja nosso acordo a dois,,86, 
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A exceyao que constitui 0 envolvimento 
dos etn610gos, depois de Deleuze ter impedido 
de forma intransigente a entrada dos sociolo
gas do CERFI no seu gabinete de trabalho, de
corre csscncialmente de considera<;:ocs taU cas. 
De fato, essa ainda e a epoca do estruturalis
rna, cujo nueleo e constituido peia antropolo
gia estrutural de Levi-Strauss, Essa dimensao 
de confronto no cume explica a mudanya acei
ta por Deleuze para sair do isolamento de seu 
gabinete de trabalho: "Era preciso subverter 
Levi-Strauss pOI' seus discfpulos, mesmo que a 
for<;a. E evidente que todo esse capitulo, quan
do estiver pronto, precisara ser lido pOl' urn et~ 
n610go (Cartry? Ou en tao sell especialista nos 
u6Iofes*? Melhor Cartry),,". 

Os amigos etn6logos se mantem ceticos 
diante da triparti,ao sugerida por Deleuze e 
Guattari - Selvagens/Barbaros/Civilizados -, 
mas estao contentes por poder discutir suas 
descobertas com Deleuze: "0 que era ao mes
mo tempo simpatico e gratificante e que ele 
pegava nossos artigos e os trabalhava a partir 
dali"". Evidentemente, os amigos etnologos 
beneficiam Deleuze com seu saber antropo
logico. Eles 0 fazem ler Marcel Griaule, assim 
como urn dos mestres de Evans-Pritchard, 
o ingles Meyer Fortes, e tambem Pierre Clas
tres, por quem Deleuze tinha uma admirayiio 
irrestrita devido a seu trabalho sobre os indios 
guayakisl\9. Adler e Car try procedem geralmen
te pOI' pequenas sinteses sabre pontos preci~ 
sos e delicados e as enviam a Deleuze: "Essas 
sinteses chegavam a nos, e ficavamos sempre 
muito surpresos com 0 que se tirava dali. Ha
via urn verdadeiro trabalho que se reportava 
as proprias fontes,,90, Eles poem em discussao, 
entre outras coisas, urn conceito em yoga na 
epoca a proposito da Africa tradicional, 0 da 
"sociedade segmentaria', isso e, sociedades or~ 
ganizadas em enorme escala, mas sem Estado 
central. Essa no<;:8.o de segmentaridade, alias, 
e antiga, e ja esta presente em Durkheim: "Ela 
havia interessado muito a Deleuze, que se per-

1> N. de ItT.: Uolof ou Wolef e um grupo etnico encentrado 
no Senegal. em Gambia c na Mauritania. 
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guntava se as sociedades segmentarias eram 
alga a elabamr localmente, em urn universo 
etnico determinado, ao Iado das forma,oes 
estatais, ou se eram na verdade 0 produto de 
grandes deslocamentos de Estados afdeanos 
muito antigos dos quais naD se teriam encon~ 
trado vestigios,,91. Por Dutro lado, a famasa 
frase de Lacan segundo a qual "nao existe pai, 
s6 pai morto' e explicada do ponto de vista et
nologico por Alfred Adler, para quem uma tal 
afirma<;:ao nao tern nenhum misterio em re
la,ao as pniticas das popula,oes que estudou 
no Chade. De fato, 0 acesso ao estatuto de pai 
nessas popula,oes s6 po de ser obra de filhos 
iniciados e se situa, pois, apcs uma passagem 
pela morte simb6lica do pai: "Portanto, essa 
frase signiflca simplesmente que nao se pode 
ter acesso ao estatuto de pal em vida,m. 

Nas entrelinhas desse capitulo, "Selvagens, 
Baxbaros, Civilizados", os auto res encontraram 
um operador que desenha os contomos de 
tres configura,oes de que se dotou a hist6ria 
da humanidade: sao os processos de codifica
,ao e decodifica,ao, de territorializa,ao e de 
desterritorializa,ao dos fluxos de desejo que 
irrigam 0 universe social. A illaquina adota 
uma primeira forma como illaquina territorial 
assentada sobre a valorlza<;ao da terra con
cebida enquanto unidade primitiva, supor
te fundador da hist6ria da humanidade. E 0 

tempo da codifica,ao absoluta que marca os 
espiritos e os corpos. Tatuar, excisar, incisar, 
cortar, sacrificar, mutilar, todas sao pniUcas 
que remetem a "um ato de funda,ao pelo qual 
o hom em passa de urn organismo biol6gleo a 
urn corpo pleno, uma terra, na qual os 6rgaos 
se acoplam, atraidos, repassados, miraculados 
segundo as exigencias de um socius,fJ3. 

A ruptura que faz a passagem dos selva
gens aos barbaros situa-se na cria<;ao de um 
Estado despota, de uma maquina estatal que 
impoe sua codifiea,ao ao socius. 0 despota 
impoe uma nova alian<;a, nao mais lateral, 
mas vertical, e seu povo deve segui-Io no de
serto. A antiga codi£ica<;ao subsiste, mas e 
submetida a novas 16gicas que se colocam a 
servi<;o da maqljina eSJa!al. Esses dois primei-

ros regimes tem em comum uma canaliza<;ao 
estrita de todos os fluxos que permanecem 
sobrecodificados: "A sobrecodificagao, tal e 
a opera<;ao que constitui a essencia do Esta
dO,,94. Vma das principais mutaGoes dessa rup
tura hist6rica se traduz no primado atribuido 
a grana sobre a voz. A escrita se Impoe com 
o despota e seu corpo de funcionarios de Es
tado. 0 sistema gnifico se ahnha sobre a voz 
que constitui seu modelo. Deleuze e Guattari 
seguem aqui as analises de Jacques Derrida e 
sua critica ao logocentrismo e ao fonologisrno 
da civiliza<;ao ocidental95. E nesse momento 
que a lei designa sem signiflcar e se pode fa
Iar de arbitrio do signa em rela,ao ao que ele . 
significa. 

Depois de ter-se apoiado, entre outras, 
nas teses marxistas para dar conta dessas 
duas primeiras fases, Deleuze e Guattari utili
zam Femand Braudel para destacar as for,as 
em aQ3.o na era dos civilizados que man tern 
em funcionamento continuo fluxos decodifi
cados que ultrapassam as limites das codit!
ca<;oes estatais. Ora, 0 capitalismo represen
tou 0 sistema mais capaz de responder a esse 
desejo de decodifica,ao generalizado. Dai a 
liga<;ao entre capitalismo e esquizofrenia que 
aparece como subtitulo da obra, pois as dais 
fenomenos visam liberar os fluxos por todos 
os meios. Retem-se ali 0 carater universali
zante do capitalismo, que decodifica para me
lhor se situar em uma escala mundial e assim 
responder a sua axiomatica da maximiza9ao 
das leis de mercado: "A civiliza,ao se define 
pela decodifica,ao e pela desterritorializa,ao 
dos fluxos na produ,ao capitalista'''- Isso da
ria margem a pensar que, por for,a de liberar 
os fluxos, a evolu<;ao do capitalismo corres
ponde a uma decodifica,1io libertadora de 
fluxos do desejo, mas nao e verdade, senae 0 

capitalismo seria considerado como a utopia 
enflm realizada da liberta,ao da humanida
de. A razao e que a esqulzofrenia e 0 pr6prio 
limite do capitalismo, seu limite exterior, e 0 
capitalismo tern 0 cuidado de inibir essa ten
d€mcia: "0 que ele decodifica com uma mao, 
axiomatiza com a outra,>97. 

Daf a preocupa<;ao dos autores de "esqui
zofrenizar" para avan<;ar no sentido da decodi
fica,ao generalizada. Sem duvida, a burguesia 
deu urn passo decisivo como classe que con
seguiu decodificar as eastas, mas a socledade 
moderna se debate entre duas for9as contradi
t6rias: 0 imperioso desejo de decodiflcar sobre 
as minas da maquina desp6tica e seu sonho de 
recodificar, de reterritoriaIizar os fluxos e toda 
a hist6ria contemporanea: "Oscila-se entre as 
sobrecargas paranoicas reaciowlrias e as car
gas subterraneas, esquizofrenicas e revolucio
Diirias,,98, Deleuze e Guattari fazem do Edipo 
a recapitulaGao de tres momentos hist6rleos 
que ocupam 0 lugar do imaginario das antigas 
sobrecodiflcaGoes no coraGao da modernidade 
capitalista. Essa reapropria<;ao para controlar 
o socius se faz em nome de uma cultura da cul
pabiliza98.0, de uma cultura do ressentimento 
nutrido pelo mito edipiano. Ela e difundida 
par tnls her6is da codifica,ao: Lutero, que 
deslocou 0 objeto do erer para 0 foro intimo; 
o economista Ricardo, que reterritorializa no 
ambito da propriedade privada dos meios de 
produ,ao, e Freud, que reduz a essencia do 
desejo ao ambito estrito do homem privado -
"Em vez dos gran des fluxos decodificados, os 
pequenos c6rregos recodificados na cama da 
mamae. A interioridade em vez de uma nova 
rela9ao com 0 de fora,,99. 

Para uma esquizoamilise 

A obra termina com uma introdu98.0 ao 
que pode ser a esquizoanruise e retoma, entao, 
os dois polos, paranoleo e esquizofrenico, para 
afirmar de imediato que Edipo se situa do Iado 
do polo paranoleo. Embora a pslcanalise leve 
a erer que 0 desejo incestuoso vem da crian-
9a, na verdade "0 pai paranoleo edipianiza 0 

filh,,'JOo. Segue-se um desdobramento bin"rio 
que se apoia em uma oposiyao entre urn polo 
negativo, paranoico, e urn polo positiv~, esqui
zofrenico. Enquanto 0 primeiro tende a se si
tuar em grandes conjuntos, as massas, em uma 
direyao molar, 0 outro se delxa transportar 

Gilles Deleuze & Felix Guattari 171 

para as singularidades e partfculas do molecu
lar. Disso resulta urn novo contraste entre urn 
investimento que no primeiro easo, paranoico, 
molar, e 0 do grupo assujeitado, enquanto no 
segundo caso, esquizofrenico e molecular, se 
chcga ao grupo-sujeito. A linha divis6ria entre 
esses dois polos passa de maneira transversal 
sobre 0 corpo sem 6rgaos que e a subs tan cia 
imanente, tal como a concebe Espinosa. As 
maquinas desejantes estao do Iado do polo 
molecular, ocupadas em fluxos generalizados 
sebrundo multiplas conexoes. Sao consideradas 
a maneira de urn significante vazio, pOis nao 
significam nada e nao representam nada alem 
do que se faz delas, a maneira como Jacques 
Monad concebe a originalidade das sinteses 
realizadas na biologia molecular. 

Pode-se identificar aqui urn tra90 caracte
ristico da busca de Deleuze e Guattari, que uti
lizam novas oposi<;oes binarias em uma epo
ca avida delas: lingua e pala\rra, signlflcante e 
significado, socius e inconsciente, paradigma 
e sintagma, mettifora e metonimia, mas desta 
vez na perspectiva de abrir essas binaridades 
a multiplicidade, a dissemina,ilo, a fragmenta
,ao generalizada. A libido e remetida Ii energia 
especifica liberada pelas maquinas desejan
tes. No momenta em que Jacques Derrida de
nuncia 0 logocentrismo da cultura oCidental, 
Deleuze e Guattari atacam 0 falocentrismo 
do freudismo, para 0 qual, depois de ter an
tropomorfizado a sexualidade, s6 haveria urn 
sexo,o masculino, a partir do qual a mulher se 
definiria como falta, para finalmente culminar 
em uma comunlea9ao puramente negativa de
vido a castrayao. E nessa ausencia que a libido 
encontraria sua origem comum no homem e 
na mulher, e a castra9ao seria assim seu motor 
essencial. Para Deleuze e Guattari nao basta, 
portanto, defender as direitos de uma sexuali
dade feminina dominada, tam bern ali e preciso 
pluralizar a libido: ''A f6rmula esquizoanalftica 
da revoluyao desejante sera acima de tudo: a 
cada urn seus sexos"lOl. 

A preocupa<;ao da esquizoanruise e abrir 
o jogo end6geno da caixa preta analftica para 
fora, para uma ancoragem no tempo hist6rico 
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de um mundo do sujeito libertado da opres
sao das diversas farmas de reterritorializa<;:ao 
que se operam sob 0 juga da culpabiliza,ao, 
da falta, das for,as da morte: "0 instinto de 
morte celebra as nupcias cia psicam1jise com 
o capitalismo',102, A valoriza<;:ao dos processos 
de produ<;:ao na esquizoanalise coloea-a do 
lado de uma techne, de uma micromecanica. 
A esquizoamllise parte do postulado de que 0 

desejo naD e de modo nenhum uma superes
trutura, mas sim parte integrante do mundo 
da produ,ao, do campo social que ele irriga 
em todas os pontos. Para iSSQ, ela disp6e de 
diversos indices dos quais a sexualidade e ape
nas urn campo limitado na analise dos tipos 
de investimento do desejo. Segundo Deleuze e 
Guattari, a esquizoanaJise, peIa reabertura que 
possibilita, viabiliza a elucicla98.0 de urn cam
po muito mais extenso que a psicanalise. Seu 
campo de investigat;8.o e rnuito mais amplo 
que 0 estrito contexto familiar, pois ela se vale 
de todas as formas de sociabilidade, inclusive 
atribuindo urn primado a tudo 0 que emana do 
campo social no sentido amplo em relayao ao 
investimento na celuia familiar. 

A psicanaIise traduz, sobretudo, uma rela
,ao de for,as, e nesse plano De1euze converge 
com a demonstra,ao de Robert Castel sobre a 
"psicanalismo": ela e uma rela,ao de poder de
negada pelos proprios psicanalistas. A transfe
rencia, apresentada como a [onte desse poder, 
nao passa de um engodo, segundo Deleuze, 
para quem 0 contrato tacito decorre de uma 
troca de fluxo de libido do paciente, que insta
la 0 poder do analista em troca de uma palavra 
que possa exprimir suas fantasias: "Como todo 
poder, eIe tern como objetivo tarnal' impo
tentes a produ,ao do desejo e a forma,ao de 
enunciaclos, em surna, neutralizar a libido"103. 
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11 
o Anti-fdipo 

Na primavera de 1972, urn aerolito cai so
bre 0 continente do saber e sobre a mundo po
litico. Apenas quatro anos ap6s a explosao de 
Maio de 68. 0 Anti-Edipo ainda traz a marca e 0 

efeito de sopro, senao de enxofre. Nesse ano, a 
agita,ilo ainda e diaria. e 0 movimento de 1968 
continua vivo nos espiritos, 0 esquerdismo 
polftico e entao bastante ativo e ate consegue, 
em certas circunstancias, transcender suas 
divisoes, como por ocasHio do enteno do mi
litante maoista Pierre Overney, que reune 200 
mil pessoas em 4 de mar,o de 1972. 

No mesmo ana que se assiste ao lanya
mento de 0 Anti-Edipo. Guattari publica uma 
coletanea de seus escritos, prefaciada pOl' De~ 
leuze, que retraQa seu itinenirio intelectual e 
politico. Psicandlise e Transversalidade l

• Seu 
amigo pSiquiatra Roger Gentis, que loi cedo 
para Saint-Albain. em 1956. e que foi urn dos 
criadores do GTEPSI, acaba de publicar. em 

. 1971. Les Murs de fAsile. 0 que lhe vale receber 
a incumbencia, junto com Horace Tonubia, 
de Uma cole,ilo de psiquiatria pela Maspero. 
A primeira obra em que ele pensa e 0 livro de 
Guattari sabre a transversalidade; "Urn dos pri
meiras livros que lhes enviei (mas sem duvida 
eles 0 teriam publicado de qualquer maneira) 
foi 0 livro de Felix Guattari sabre a transver-

salidade; essa e uma das publica,oes da qual 
tenho muito orgulho. sobretudo por que nilo fi
quei tao entusiasmado pelo que Felix escreveu 

'd .. 2 emsegul a" .. 

A linha de fuga que permite 
evitar 0 perigo do terrorismo 

o Anti-Edipo e urn dos momentos fortes de 
cristalizayao de urn movimento que poderia ter 
resvalado, como ocorre urn pouco mais tarde 
na ItaJia e na Alemanha. em direyao ao terroris
mo por deter a fase de refluxo que tomou conta 
dele'. A organiza,ilo mais proxima da tenta,ilo 
terrorista, a Gauche Proletarienne (GP). desa
parece em 1973. Sera que se podem ver ai as 
efeitos dissolventes, abrasivos da esquizoamili~ 
se sabre a paranOia militante? Nao se pode aftr
mar isso, mas, se a teoria do desejo teve 0 efeito 
de fazer moner a pulsao coletiva de morte des
sa juventude militante maoista, tent side utH. 
A maquina de guena em que se transformara 
a GP e Benny Levy. vulgo Victor. seu chefe mais 
em vista, era urn dos alvos favoritos de Guattari, 
que escreve em seu Diario. em 1972; "Decidida
mente, a GP tornou~se uma coisa muito gran
de! ... 0 pior. para mim. e ainda que ele tenha 
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adotado esse pseud6nimo de Victor: 0 nome 
de meu avo mineiro em Montceau-les-Mines!... 
Esses maoistas sao os inimigos irredutiveis do 
movimento revoluciomlrio naquila que e sua 
essenda: a lihera\,8.o cia energia desejante ... A 
dissimulayao de Victor e inesgotavel"ii. 

Outro Hder maolsta, Robert Linhart, DaD 

esta enganado quando ataca Guattari e seu 
bando do CERFI no Liberation, no final de 1974, 
sob 0 tftulo "Esquerdismo it venda'!", Ete de fato 
estigmatiza, por tnls dos ataques a pessoas, as 
efeitos deleterios de 0 Anti-Edipo e menciona 
a obra ja no subtitulo de seu ato acusat6rio: 
"Consequencias inesperadas de 0 Anti-Edipo 
ou como aprendi a ser urn born vendedor e a 
nao mais me atormentar"S, Serge July, diretor 
do jamal, aprova a operayao em nome de uma 
necessaria crftica do que se configurou como 
o p6s-esquerdismo no momento em que 0 gis
cardismo lira algumas de suas ideias das foryas 
vivas da contestayao: "Nao e mais segredo para 
ninguem. A famosa 'mudanc;a' giscardiana tira 
suas ideias da contesta<;ao ... Tanto mais que al
guns esquerdistas jogam 0 jogo. Com esse arligo 
de Robert Linhart, sera preciso abrir e manter 
uma rubrica sobre os destinos do p6s-esquer
dismo,,6 Robert Linhart ve 0 Anti-Edipo como a 
fonte de todos os males do maoismo agonizan
teo 0 livro autorizaria principalmente a releitura 
de Freud it luz dos ensinamentos de Taylor para 
fazer os proletarios engolirem a ideia de que 
realizam seu desejo produzindo: "Se 0 openirio 
conseguir gozar sendo mais eficiente, ele sera 
revolucionario,,7. 0 CERFI so asseguraria as bai
xas necessidades do capitalismo, bravo armado 
de 0 Anti-Edipo, qualiflcado alternadamente de 
livre "essencialmente autoritario", "delirio para
noico", "livro de direita" e "projeto totalitarlo"S, 
que tern como meta a integrac;ao dos esquer
distas envelhecidos na sociedade burguesa, 

Urn sucesso editorial estrondoso 

A imprensa, por sua vez, se da conta do 
acontecimenta, pois 0 sucesso ja esperado e 
imediato - eI11 ttres dia.~ se esgota a primeira 

tiragem! Le Monde dedica duas paginas it obra, 
Rolland Jaccard, que faz a abertura do daSSie, 
considera que 0 livro se reveste de aspectos 
profeticos em sua meta de esquizofrenizar a 
sociedade. 0 grande artigo de apresentayao 
cabe a urn amigo de Deleuze, seu antigo alu~ 
no na Sorbo nne nos anos de 1950, 0 escritor 
Rafael Pividal, na epoca professor de filasofia 
em Paris-VII. Ele sauda urn livro que retoma 
as indagayoes sobre a pertinencia do discurso 
psicanalitico de urn Reich e de um Marcuse, 
mas restituindo-as ao seu contexto historico, 
o do capitalismo. Pividal ressalta que a invo
ca9ao da esquizofrenia nao consiste em fazer 
a apologia da doenya do mesmo nome, mas 
em valorizar uma maquina que, "ao inves de 
organizar as letras do alfabeto para fazer pa~ 
lavras, decompoe as palavras para fazer urn 
alfabeto. Picasso nao fez outra coisa. Mas se~ 
rilo Beckett, Kafka e Artaud que vao servir de 
exemplo,,9, A maneira como Le Monde perce~ 
be a obra revela de imediato a disparidade de 
tratamento entre seus dois auto res, Sauda~se 
ou critica-se Deleuze, mas tende-se a ignorar 
Guattari. Essa tendencia apenas se confirma 
na continuidade, chegando, as vezes, ao desa
parecimento puro e simples do nome de Guat
tari nas referencias aos livros em coautoria 
com Deleuze. 

o cOlega e grande amigo de Deleuze ern 
Vincennes, Fran,ois Chiitelet, testemunha seu 
entusiasmo diante do que julga ser 0 combate 
de urn novo Lucrecio, esfor<;o para compreen
der 0 que leva os homens a se baterem para 
aumentar sua servidao como se fosse a propria 
salva,ao, A essa questilo fundamental, ha duas 
respostas, uma dada por Marx e outra par 
Freud, e "e elas que Deleuze e Guattari comba
tern, nilo para ataca-Ias, mas para lhes devol
ver essa for,a que 0 desdobramento idealista 
quer tirar delas"lO. Franyois Chatelet organiza 
em sua luxuosa residencia da Rue Clauzel, no 
gQ Distrito de Paris, uma grande reuniao que 
dura a noite inteira, com seu amigo Deleuze, 
Guattari e cerca de 30 pessoas: "Essa reuniao 
foi muito intensa. Parecia um grande salao do 
seculo das Luzes"ll. 

Os ataques as vezes sao rudes. Assim 0 fil6~ 

sofa Kostas Axelos se dirige a Deleuze: "Hono
ravel professor frances, bam esposo, excelente 
pai de duas crian9as encantadoras, amigo fie!, 
progressista que exige profundas reformas em 
todos os ambitos onde grassam explorayao 

· e opressao ... voce gostaria que seus alunos e 
seus filhos seguissem na 'vida afetiva' a via da 
sua vida ou, por exemplo, a de Artaud, de que 
tantos escribas tiram partido?,,12. 0 tom e aber
tamente critico do lada do psicanalista Andre 
Green, ao qual voltaremos, e do psiquiatra 
Cyrille Koupernik, para quem 0 remedio pre
conizado por Deleuze e pior que 0 mal: "Isso 
pelo que Deleuze substitui 0 Edipo, ou seja, em 
ultima anruise, por um desejo biologico inuma
no, a-humano, protopessoal, me parece, no fim 
das contas, mais terrivel. E a imagem no espe
lho da entropia que obcecou Freud"'"' 

Ern Le Figaro, e 0 filho de Fran,ois Mau
dac, Claude Mauriac, engajado nas lutas do 
GIP ao lado de Michel Foucault, Jean-Marie 
Domenach e Gilles Deleuze, que julga 0 "livro 
notave!": "p, preciso ler, reIer, meditar, atento 

· as rea90es que ele nao deixara de suscitar"I'I. 
Em L'Express e Madeleine Chapsal que ressalta 
sua radicalidade, sua intenc;ao revolucionaria 
em uma varredura que nao esquece nenhum 
canto. Esse livro, "pleno de imagens e de ima
gina,ao, faz sonhar, Uma vez que 0 espa,o e 
liberado por seus cuidados, Deleuze e Guattari 
se instalam no centro e come<;am a expor suas 
novidades. E ha para todos os gostos"15. 

Em La Quinzaine Litteraire, Maurice Na
deau organiza em torno dos dois autores um 
debate mediado por Fran,ois Chiltelet com 0 

psicanalista Serge Leclaire, 0 psiquiatra Hora
ce Torrubia, 0 etnologo Pierre Clastres e ainda 
Roger Dadoun, Rafael Pividal e umestudante, 
P. Rose. 0 confronto de tres horas e transcri~ 
to em forma de 60 paginas datilografadas das 
quais a revista publica alguns extratos. Deleu~ 

· ze e Guattari explicam a maneira como conce~ 
. beram esse trabalho comum, 0 tom da discus

sao e positivo e de modo nenhum polemico. 
Serge Leclaire, representante da psicanalise, e 
bem lacaniano, mas a oposi<;ao nao e frontal, 
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na medida em que 0 Anti-Edipo concede um 
lugar particular a urn artigo dele sobre ''/\ reali
dade do desejo',16, considerado como precursor 
da ideia de um inconsciente-maquina. 

Teses discutidas do 
lado dos analistas 

Lacan, muito contrariado com a publica
yaO desse livro, pois ve novamente abortar sua 
tentativa de ser sancionado por um grande 
filosofo, ordena aos membros da Escola Freu
diana que mantenham total silencio, que nao 
comentem nem participem de nenhum deba
te. A censura e de praxe, 0 que nao deixa de 
chocar alguns, como a jovem psicanalista Ca
therine Millot, filosofa de forma,ao que se filia 
a Escola Freudiana. Na epoca, ela se encontra 
no diva de Lacan: "Lacan estava realmente fu
rioso e tinha dado ordern para que nao hou
vesse debates organizados de sua escola em 
torno desse livro. Ele proprio ficara ern silencio 
e nao dissera uma s6 palavra no Semimirio. 
Algum tempo mais tarde, fez uma alusao a ele 
em um escrito, mas chamava Deleuze e Guat~ 
tari de aguia de duas cabe<:as schreberiana"17. 

. E uma maneira de reduzir 0 livro a urn dellrio 
semelhante a paranoia que se apoderara de 
Schreber, 0 paciente de Freud, 

Segundo Catherine Millot, Lacan tomou 
o Anti-Edipo como "urn ataque pessoal ain
da mais ofensivo tendo em vista que havia 
tentado uma reaproximayao com Deleuze, a 
quem estirnava',j$. De fato, e ele 0 principal alvo 
dessa maquina de guerra contra a psicanali
se, ele e seus numerosos discipulos. Alem de 
seu despeito, sera que Lacan. modiflcou suas 
orienta,oesdepois dos golpes recebidos de 0 
Anti-Edipo? Fundamentalmente nao, porem, 
segundo Catherine Millot, desde 1972, ele pa
rece ter insistido mais em uma relativiza<;ao 
do Edipo: "0 sernimirio de Lacan do ana se
guinte era intitulado 'Os Nomes do Pai'. Seria 
uma resposta a Deleuze e Guattari? E possivel. 
Nao querendo ser vftima do Edipo, a pessoa 
poderia se condenar a ficar vagando, e, alias, 
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Deleuze e Guattari nao haviam pregado 0 no
madismo? Depois houve 0 grande periodo dos 
nos borromeanos, e Lacan volta a questao das 
relayoes do Edipo com a estrutura. E a prop6-
sito de Joyce que Lacan lanya essa ideia de que 
o complexo de Edipo era urn sintoma como 
qualquer outro'·". Lacan consagra de fato todo 
o ano universitario de 1975-1976 a um semina
rio sobre James Joyce intitulado "0 Sinthome". 
que remete a n093.0 de sintoma, Ele analisa ali 
a vocat;8.o literaria de Joyce como uma forma 
de redenyao pela escrita. 

Outra jovem psicanalista, filiada it Esco
la, discfpula indisciplinada de Lacan, recusa 
a censura e decide escrever. Em Les Lettres 
Franqaises, Elisabeth Roudinesco resenha 0 
Anti-Edipo. Ela assistiu a genese da obra, pOis 
segue as cursos de Deleuze desde sua chegada 
it universidade de Vincennes, em 1970. Agora 
esta dividida entre a admirac;ao por Deleuze e 
o fascinio por Lacan, mas DaD pode endossar a 
critica frontal da pSicanalise. Por iS80, 0 tom do 
artigo e muito caustico, sabre urn fundo afetu
aso. 0 titulo e par si s6 significativo da acolhi
da ironica da proposiyao: "0 navio desgoverna
do do esquizarrenico desembarca no pais de Ai 
Capone"". Elisabeth Roudinesco dimensiona a 
escrita a dois e nao hesita em ligar os autares 
sob a sigla "D.G:' em seu artigo. Ela chega a 
afirmar que "0 urn e 0 outro sem que 0 ser seja, 
no entanto, a quesUio,,21. Roudinesco ve nesse 
texto polemico uma atualizayao do pro cedi
mento de Reich em sua vontade de ligar 0 de
sejo e 0 socius, a sexualidade e a luta de classes. 
Ela reconhece em 0 Anti-Edipo "urn beJissimo 
romance; como Totem e Tabu ou como Moises, 
e a mais bela apologia de Edipo que existe"". 
Ela considera que os autores erraram de alvo, 
pois Lacan nao e menos obcecado do que eles 
pelo camplexa de Edipo. 

Se esse livra tern urn senti do, e 0 de urn 
romance de Edipo, portador de uma mitolo
gia de reposiyao, a do delirio maquinico, da 
ruminayao de urn ego mecanizado. Entre
tanto, Elisabeth Roudinesco reeomenda aos 
analistas, assim como aos marxistas, a leitura 
desse "bela livro'\"'. Aindague essa obra hostil 

a pSicanalise provoque de imediato urn impas
se sobre a neurose, e particularmente sobre a 
flgura da histeria, ausente dessa grande pes
quisa: "Esse abandono da histeria e na verdade 
o abandono da psicanaJise. D.G. nao esconde 
isso: joga-se contra ela a carta da psiquiatria',24. 

Apesar dessa critica veemente, Deleuze 
convida sua aluna Elisabeth Roudinesco para 
urn encontro no bar do Pont Royal para pro
longar a dialogo. Nada contente com a acolhi
da dela em Lettres Franqaises, ele 0 inicia de 
forma ironica: "En tao, Simone Simon, estao 
me atacando?". Deleuze tinha dado esse ape
lido a Elisabeth Roudineseo por sua inerivel 
semelhanya com uma celebre atriz do mesmo 
nome: "Respondi: 'Sim, nao concordo com esse 
reichismo. Nao concordo com a ideia de que 
vao resolver as coisas com rnedicamentos e 
que isso val dar nos grandes laboratorios",25, 
De modo muito Hrme, mas com a maior ama
bilidade, Deleuze Ihe responde: "Tudo isso e 
muito gentil, mas no momento a senhora s6 e 
capaz de imitar ou criticar seus mestres. Pense 
em encontrar seu objetol,,26, 

Os pSicanalistas na~ podiam deixar de se 
sentir contestados na essencia de sua pratica, 
E Andre Green que vai se eolocar a frente da 
defesa da pSicamllise, primeiro no Le JWonde, 
depois em urn texto mais desenvolvido, na 
Revue Fran9aise de Psychanalyse. Andre Green 
analisa a intervenyao de Deleuze e Guattari 
em termos estrategicos, como uma reac;:ao. 
urn contra-ataque da filosofia dirigido contra 0 

avanyo f'reudo-Iacaniano realizado no mundo 
das ideias. Contudo ele reconhece urn grande 
merito em Deleuze e Guattari, que e 0 de ter 
abandonado a tese lacaniana segundo a qual 
o inconsciente e estruturado como uma lin
guagem, e flea feliz par se tratar novamente 
de afeta, de pulsaa, que e 0 atributo do campo 
pSicanaliticQ, Nessa critica do lacanismo, Gre
en se encontra na mesma linha que os autores 
de 0 Anti-Edipo, de valorizar uma eeonomia do 
desejo em relayao a uma 16gica formal da ca
deia signiflcante. Ele reeonheee a difieuldade, 
na tradi,ao freudiana, de pensar a articulayiio 
entre as estruturas individuais e as sociais, e 

ainda que Marcuse tenha tentado isso, nao 
conseguiu convencer os analistas. Green pre
tende aplicar a obra 0 principio que promove 
colocando a seguinte questao acerca dos con
ceitos sugeridos: "A que serve issa?", Chega-sE' 
a equayao de que e preciso uma revoluyao, 
mas esta nao pode ser feita sem a psicanali
se, pois falharia no seu objetivo: "E necessario 
antes de tuda abrir as olhos de Marx, cego ao 
desejo, e cegar Freud e Edipo, e mandar para 0 

I 
,,27 

inferno 0 comp exo . 
Assim, os auto res se desvencilham do Edi

po, conservam 0 desejo, modificando-o, abo
lindo a falta, a frustra,iio, a eastra,iio, a lei, 
transformando-o em desejo puro, em signifl
cante vazio que pode se investir por toda par
te: "Faz-se cntao que 0 desejo entre na maqui
na de produyiio e que a maquina de produ,iio 
entre no desejd'28. Andre Green nao segue De
leuze e Guattari nessa via por julgar que eles 
confundem a experiencia da satisfayao, que de 
fato pade ser vista como liberta de toda falta, 
com 0 desejo, ao qual sempre falta seu objeto, 
pois eIe cansiste em trazer de volta uma sa
tisfac;:ao ausente. A maneira como os auto res 
jogam para 0 alto 0 medo da castra,iio decar
re, segundo Green, de uma nega,ao de toda a 
experiEmcia clinica. Ele observa que a concep
,aa do desejo em Deleuze e Guattari de algum 
modo esta relacionada a maneira como fun
dona 0 perverso, no qual a desqualificac;ao e 
parte integrante do desejo: ''A singularidade do 
abjeto do desejo enquanto pessoa vern atras 
do trac;o que ela apresenta, e que sera busca
do de forma anonima e intercambiave1"29. Para 
Green, em ultima analise, 0 aparelho conceitu
al de Deleuze e Guattari inspira-se sobretudo 
no primeiro Freud, 0 de antes da descoberta 
cia pSicanalise, aquele do Esboqo para uma Psi
cologia com 0 Uso de Neurologistas (1895). Em 
materia de avan,o conceituaJ, 0 Anti-Edipo se
ria na verdade uma regressao a urn Freud an
terior a Freud: "0 Anti-Edipo e a Ante-Edipo,,30. 

No meio dos psicanalistas, a intervenyao 
de Deleuze e Guattari continua causando re
buli,a. Dais anaJistas, Bela Grunberger e Jani
ne Chasseguet-SmirgeJ, voltam a atacar. Eles ja 
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haviam publicado urn livro sabre Maio de 68 
com 0 pseudonimo de Andre Stephane:11

, cuja 
tese central era a de que os contestadores do 
movimento tinham resolvido mal seu Edipo, 
Os militantes de 196R teriam regredido a fase 
anal e passariam 0 tempo semeando "merda" 
nas ruas, emporcalhando as muros, Em urn 
discurso confuso invocando Freud, os auto res 
acusavam 0 movimento de mergulhar em urn 
tal narcisismo que, na falta de satisfa,ao, ele 
se encarnou no desejo de regressoes barbaras 
de tipo nazista! No genera reducionista, nunca 
se chegara a esse apice. Em 1972, os dois ana
listas, com 0 mesmo pseudonimo, nao podiam 
deixar de vol tar it carga em se tratanda de Edi
po, capitalismo e revolw;ao. Aos seus olhos, a 
critica da psicanalise que 0 Anti-Edipo desen
volve lhes da razao e esclarece suas posiyoes, 
tornando evidente 0 div6rcio entre esquerdis
mo e psicamilise. Para eles, em Deleuze e Guat~ 
tari "se ve a cama da mamae fazer a cama do 
capitalismo":;'. Os autares de 0 Anti-Edipo sao 
acusados de negar a realidade e qualquer au
tori dade para urn mundo sem coeryao, 0 da re
voluyuo permanente. Os dais pSicanalistas nao 
escondem sua satisfac;uo de celebrar, enfim, as 
nupcias contrarias a natureza entre um certo 
esquerdismo e a psicanalise. 

Janine Chasseguet-Smirgel prosseguira 
sua reflexao sobre 0 Anti-Edipo organizan
do uma joroada de estuda em 3 de junho de 
197333 Ali se sabera que ninguem escapa a 
Freud e que, partanto, Deleuze e Guattari sao 
freudianos involuntariamente a maneira do 
senhor Jourdain"', que fazia prosa sem saber, 
Essa e a tese desenvolvida pOl' Franc;oise Para
melle, que retoma alguns conceitos utilizados 
sobretudo no capitulo "Psicanalise e familialis
mo" para fazer a critica. Ela considera que a 
definiyao apresentada da esquizofrenia como 
fluxo nao organizado e disjuntivo e err6nea, 
pois 0 que e descrito como urn modo de reali
zac;uo no mundo e na verdade urn fechamento 
em si. A nOyaO de inconsciente codificado por 

"N. de T: Protagonista de 0 bwgues fidalgo, de Moliere. 
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Edipo parece-Ihe urn contrassenso, pais 0 in
consciente ignora qualquer c6digo: "Os auto
res concebem 0 inconsciente mais de acordo 
com a formula lacaniana, ista e, estruturado 
como uma linguagem,,34, Ao inves de "edipiani
zar", 0 analista tern comO tarefa, ao contrario, 
ir ao encontro das flxac;oes de seu paciente: 
"Desedipianizar, tal nos parece ser 0 objetivo 
do psicanalista que invoca Freud,,35. Em Ultima 
analise, segundo Fran,oise ParameIle, os auto
res sao de fata defeDsores dos pontos de vista 
freudianos. 

Os apoios de Girard, 
Lyotard,Foucault 

As grandes revistas intelectuais abrem urn 
grande espa,o para 0 Anli-Edipo. Assim, a Cri
tique confia a resenha da obra a]ean-Franyois 
Lyotard e a Rene Girard. 0 primeiro expressa 
sua admira<;ao diante dessa tarrente que des
loea urn grande volume de agua com uma for
Qa energetica que arrasta tudo a sua passagem: 
"E um pantografo que capta a energia eletriea 
na linha de alta tensao e permite transforma-la 
em rota,ao de rodas sabre os trilhos, e para 0 

viajante em paisagens, em fantasias, em musi~ 
cas, em obras, que par sua vez sao transforma
das, destrufdas, arrebatadas,,:16. jean-Fran,ois 
Lyotard previne as leitores da falsa interpreta
,ilo que pode suscitar 0 tftulo da obra de De
leuze e Guattari, que nao e urn livro polemico e 
destrutivo, mas uma afirma<;ao, urn ato positi
YO, posicionaL 0 livro subverte principalmente 
aquilo que nao critica, 0 marxismo, e carrega 
alguns cadaveres, como 0 proletariado, a luta 
de classes e a mais-valia. Lyotard aproxima 
o procedimento crltico de Baudrillard ao de 
Deleuze e Guattari, mas assinala tambem as 
diferen<;as essenciais: Baudrillard situa-se na 
esfera da troca, da circula<;ao e da tentativa de 
construc;:ao de urn freudo-marxismo, enquan
to que Deleuze e Guattarl, ao contrario, dao 
enfase aos fen6rnenos produtivos e a uma al
teraQao do que esta na essencia do marxismo, 
assim como doJreudisrlJ;o. 

De sua parte, Rene Girard e mais critieo 
em face de uma obra que nao atribui nenhu~ 
ma pertinencia ao mito e a tragedia, mas con~ 
corda com DeIeuze e Guattari quanta ao fato 
de que nao se deve Vel' na pequena infancia 0 

lugar de emergencia de toda patologia sodaL 
Ele nao os segue quando se trata de demolir a 
crenc;:a religiosa e julga que DeIellze e Guattari 
enunciam na verdade "uma nova forma de pie~ 
dade, particularmente eterea, a despeito das 
aparencias,m. Embora aprove a disposic;:ao de~ 
les de compreender um certo delirio SOcietal, 
oferece outra grade de leitura que continuara 
desenvolvendo, a do desejo mimetico aquem 
de qualquer representa,ao e de qualquer ob" 
jeto singular3s. A partir desse modelo, Rene 
Girard renuncia a toda ancoragem ftsiologi
ca ou psiquica do desejo, assim como a todo 
pansexllalismo, para situar 0 desejo mimetico 
apenas no plano da rela,ao dialogica, do devir 
redproco. Nesse aspecto, ele converge com 0 

nietzschianismo de Deleuze e Guattari: "Dife
rentemente de Freud, que permanece aferrado 
em seus pais e suas maes, Nietzsche e 0 pri
meiro a desvincular 0 desejo de qualquer obje
to"~w. Em ultima amilise, Rene Girard considera 
que Deleuze e Guattari sao bastante indulgen
tes com Edipo, que sai intacto de seu texto po
lemico, e ate engrandecido: 0 Anti-Edipo e ele 
proprio, "com toda evidencia, edipianizado ate 
o umbigo, pois e inteiramente estruturado sa
bre uma rivalidade triangular com os teoricos 
da psicaruilise,,40. Para Rene Girard, a obra de 
DeIeuze e Guattari tern 0 merito de exprimir 
o impasse em que se encontram as disciplinas 
que julgam poder encontrar uma saida unifi
cadora em torno dos postulados da psicanali
se, mas eia e apenas a recapitula9aO em 
crescente de formas culturais anteriores, mais 
do que 0 passo adiante que permita 
para tras os horizontes aporeticos. 

A revista Esprit atribui igualmente grande 
importanda ao lan,amento de 0 Anti-Edipo, 
que e objeto de urn dossie constituido de 
presen<;a mais positiva das teses e,,;enei'"S;, 
da.obru41 . Os psicanalistasJean Furtos e 
Roussilon se mostram reticentes quando 

leuze e Guattari esquecem 0 nivel molar para 
valorizar apenas 0 niveI molecular. Julgam esse 
esquecimento empobrecedor, ao passo que te
ria sido mais uti! articular os dois nfveis. POl' 
seu lado, 0 sociologo Jacques DonzeloL faz a 
apologia do que considera ser uma "antisso
ciologia',42. EIe ve a obra como a justaposl<;ao 
de blocos erniticos de saberes que criam um 
coagula no fluxo de sua eserita. Com 0 An
ti-Edipo, a psicanalise deve sofrer 0 assalto do 
pensamento nietzschiano. Superando as opo
sic;:6es frontais entre descri<;6es funcionalistas 
e analises estruturais, mas tam bern a oposiyao 
entre infra e superestrutura, assim como a 
maneira como se evita 0 problema do Estado. 
Deleuze e Guattari permitern escapar de algu
mas aporias comuns, proprias as analises so
ciais. Ao inves de se perguntar, sem conseguir 
responder it questao, "0 que e a sociedade?", 
as auto res de 0 Anti-Edipo tern a rnerito de 
substitui-Ia por uma interroga<;ao interpela
dora: "Como vivemos em sociedade?, pergunta 
concreta que suscita outras: Onde vivemos? 
Como habitamos a terra? Como vivemos 0 

Estado?,,43. 0 social ja nao e mais, entao, um 
campo neutro atormentado com logicas inter
nas, mas 0 Iugar de investimentos que sao fon
tes de varia,oes. jacques Donzelot estabeleee 
uma aproxima<;ao entre 0 "grupo em fusao" de 
Sartre e as "revolu<;6es moleculares" de Deleu
ze e Guattari. Com sua no<;:ao de territorialida
de, os autores oferecem seu conceito mais rico, 
que possibilita escapar das distin<;:6es entre 
elementos ditos marginais e outros do ambito 
do essencial. 

jean-Marie Domenach, dire tor de Esprit, fe
cha 0 dossie com um artigo mais critico, ainda 
que reeomende a leitura de 0 Anti-Edipo como 
uma distra,ilo. Segundo de, a inventivida
de que se encontra ali e revigorante e diverte 
mais que Lacan: "Deixemo-nos entregar por 
urn instante a essa chacota. Nao se tern mais 
oportunidades assim de rir"44. Mas rir nao e 

e Domenach recusa se por de joe
diante do que ele julga ser urna tecniea de 

.matr;aqllea.gem,indicando 0 tipo de formulas 
impostas sem dernonstrac;ao e repetidas a sa-
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ciedade: "Sei muito bern que criticar em nome 
da logica um livro que se apresenta como uma 
apologia do discurso delirante parece inade
quado,,4S. Quanto a sua teoria do desejo, pode
ria ser, mas 0 desejo jamais e definido: "Critico 
nesse livro, na falta de enfrentar 0 mal, ter-se 
omitido diante do sofrimento. Pode-se dizer 
por LIma agradavel metMora 'maquina dese~ 
jante; e mais dificH dizer"maquina sofrente'''46. 

Na influente e seletiva revista litenlria das 
edi,oes Gallimard, Les Cahiers du Chemin, di
rigida par Georges Lambrichs, e 0 escrito de 
Roger Laporte que coloca seu talento a ser
vi<;o da desmontagem da obra. Denunciando 
urn livro de rara violencia, ele se pergunta: 
"De quem se zomba? Quem se humilha?"'17, e 
responde: "E a crian<;a que subsiste em cada 
um de nos que D. G. proeura humilhar"", em 
particular substituindo a trio pai-mae-mho 
por aquele mais encoberto em cada urn, Pa
pai-Mamile-eu. Roger Laporte julga que 0 tom 
adotado pelos auto res decorre menos de uma 
tendeneia esquizoide do que de uma lingua
gem "paranoico-perversa,,49. 

Se 0 Anti-.F;dipo provocou assim um enor
me barulho, nao se pode dizer, em compensa
,ao, que a obra tenha levado a qualquer mu
dan<;a da pratica psicanalltica e pSiqul.ltrica. 
E ate muito surpreendente que ele nao tenha 
side objeto de urn verdadeiro debate la onde 
nasceram muitas de suas teses, a clinica de La 
Borde, onde 0 lan,amento de 0 Anti-Edipo e 
visto como urn nao acontecimento. Jean Oury 
confirma isso: "Nao. Nao se falou a respeito"f)O. 
A pSicanalista Nicole Guillet, embora muito 
proxima de Guattari, confessa inclusive que 
nao leu 0 livro ate 0 fim: 'Assim como a ma
neira como Felix trabalhava era preciosa para 
mim, me ajudava multo, 0 que ele escrevia nao 
me servia para nada, e por isso nEW Ii seus li-

• . ,,51 
vr9s por mt€Iro . 

Guattari esta plenamente consciente de 
que a grande repercussao de 0 Anti-Edipo nilo 
atinge 0 publico-alva, os pSicanalistas. Pura 
ilusao esperar modificar sua pratica: "Os psi
canalistas se mantiveram impermeaveis a ele. 
E inteiramente normal: va pedir aos ayouguei-
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ros que, por raz6es teoricas, parem de vender 
carne. Ou que se tornem vegetarianos! As pes
soas pedem mais e mais. E tern razao de pagar 
caro por iSSQ, porque f'unciona. Mais ou menDS 

como uma droga. E depois, issa garante uma 
certa promoc;ao social que nao e de se despre
zar. 0 Anti-Edipo provocou apenas uma peque
na corrente de ar"S2, 

A cr{tica mais violenta, alero daquela mais 
tardia ja mencionada de Robert Linhart, par
te de urn ex-aluno de Deleuze na universi
dade de Vincennes, Michel Cressole, que ja 
em 1973 publica urn ensaio corrosivQ contra 
eJes:-l. Estudante elegante, homossexual segu
ra da seduyB.o que exerce, Michel Cressole se 
prcpae a escrever urn livro sabre seu mestre 
Deleuze para expor seu pensamento. Deleuze 
fica lisonjeado. mas acha que seu aluno deve 
caminhar por suas proprias pernas e se rceu
sa a ajuda-Io na realiza,iio do projeto. Desse 
mal-entendido resulta a demoli,ao do idolo da 
vespera. 0 sarcasmo e inevitavel Desse opus
culo vingativo: 0 Anti-Edipo e apresentando 
como a biblia de uma nova seita de adeptos 
da esquizoanlliise que, aMm do mais, so fazem 
"Iembrar esses batalhaes de 6pera que repe
tern 'marchemos' sem se mexerem do lugar, 
criando apenas a ilusao de urn movimento"S4. 
Esse livro teria simplesmente juntado ao par 
marxista-freudiano urn bufao que se pretende
ria artista. Desse texto polemico resulta uma 
troca epistolar publicada no pr6prio panfleto 
entre seu autor e Deleuze. 

Em seu desejo de acabar com 0 Deleuze 
"tal como se fala dele", 0 tom de Cressole e 0 
de urn acerto de contas. Ele acrescenta, citan
do a cantora da moda, Sheila: "Voce estu por 
fora, papai, como diz a cam;:ao"S5. Denuncia 0 
curso de Vincennes como urn grande barnum"" 
onde se aglutina todo tipo de demandas pato
g€micas a urn mestre que ests. acuado. sufocado 
em pequenas salas enfumayadas. Ao mesma 
tempo, Cressole invoca urn usa passive! de 0 
Anti-Edipo como urn "joguete fantastica" colo-

"N. de T.: Rcferen61~ ao Oran~e Circa Barnum, famosos 
por suas excentricidades. 

cado it disposi,ao da juventude por dois "cien
tistas malucos"SO. 0 ex-aIuno de Deleuze parece 
enfim sugerir-lhe, nessa historia de amor nao 
correspondido, que promova sua pessoa e sua 
obra: "£ se os est1ulzoii:enicos, par sua vez, se 
tornassem seus empresarios? Seu jaleco preto 
de operario ja e 0 equivalente ao vestido rosa 
de corpete plissado de Marilyn Monroe, e Suas 
unhas compridas, aos oculos escuros da Gar
ba',57. Deleuze d" a essa interpela,ao brutal 
e arrogante uma resposta plena de sutileza e 
ironia: "Voce e charmoso, inteligente, malevo
la, e mesmo inclinado a ruindade. Um esforc;o 
a rnais .. :,58. Acusado de vampirizar os esquizb
frenicos, Deleuze, que tern 0 gosto das transpo
si90es, avisa de forma bem-hurnorada ao seu 
contraditor que se converteu alegremente a pa
ranoia, fazendo-o saber assim que errou 0 alvo. 

Atacado no plano de sua aparencia flsica, 
ele esclarece primeiramente que seu jaleco 
preto nao tern nada de um jaleco de opera
rio, pois e urn jaleco de campones, e da uma 
explica9aO a proposito de suas unhas compri
das: "Como voce volta varias vezes as minhas 
unhas, vou expHcar. E sempre possivel dizer 
que era minha mae quem as cortava, e que isso 
esta ligado ao Bdipo e it castra,ao (interpret.-
9aO grotesca, mas psicanaHtica). Pode-se notar 
tambem, observando a extremidade de meus 
dedos, que me faltam as impressaes digitais 
geralmente protetoras, e tocar com a ponta 
dos dedos urn objeto, sobretudo urn tecido, me 
causa uma dor nervosa que exige a prote98.o 
de unhas compridas"s<J. 

A obra, que nao tern apenas detratores, 
encontra urn aliado de peso em Michel Fou
cault. 0 Anti-Edipo assume aos olhos dele urn 
estatuto inteiramente singular. 0 de urn puro 
acontecimento que excede 0 objeto livro, 
uma fulgurancia que deve ser apreciada 
sua faculdade afetante: "0 Anti-Edipo, ell,e m:a-< 
tieamente nao se refere a quase nada ",emu. 

sua propria e prodigiosa inventividade 
livro, ou melhor, coisa, acontecimento, 
chegou a fazer enrouquecer ate na mm ".-

ca mais cotidiana esse murmurio, porem 
tanto tempo interrompido. que resvalou 

diva para 0 sofa,,6(). Entusiasta, Foucault redige 
o prefacio da edi9ao americana da obra, lan9a
daem 197761. Ele pereebe no que julga serum 
grande livro a demonstra9ao de uma arte de 
viver em trcs rcgistros: ars erotica, ars tJzcorc
fica, ars politica. 0 resultado e um verdadeiro 
acontecimento do pensamento com esse livro; 
"Eu dida que 0 Anti-Edipo (que me pcrdoem 
seus autores) e um livro etieo, 0 primeiro li
vro etico que se escreveu na Fran9a depois de 
multo tempo,62, Foucault identifica tres tipos 
de adversarios desse livre: os profissionais da 
revolu9ao, que pregam 0 ascetismo para fazer 
triunfar a verdade; os tecnicos do desejo. que 
sao os psicanalistas e semiologos, que buscam 
par tras dos signos os sintomas, e, final mente, 
o verdadeiro inimigo, 0 fascismo, nao apenas 
o que os historiadores denominam sob esse 
vocabulo como tipo de regime politico, mas 
o fascismo incubado em cada urn de nos. 0 
principal merito dessa obra e oferecer aos seus 
Ieitores uma introdu9ao a vida nao fascista, 
da qual Michel Foucault retem alguns princi
pios fundamentais. Entre eles, esta. sobretudo 
a postura de alerta contra os atrativos do po
der, 0 que implica resistir a qualquer forma de 
enclausuramento unitario, favorecer a a9ao, 0 

pensamento e 0 desejo, fazendo-os proliferar e 
selibertar da categoria do negativo. Verdadeiro 
guia apto para modificar a vida cotidiana das 
pessoas, 0 Anti-Edipo nao deve ser lido, porem, 
como a nova teo ria "tantas vezes anunciada: 
aquela que vai englobar tudo, aquela que e ab
solutamente totalizante e tranquilizadora,,63. 

As teses de Deleuze e Guattari sao tam
bern defendidas firmemente por urn soci610-
go proximo a Michel Foucault, Robert Castel, 
que sauda a contribui9aO "inestima.vel a uma 
sociologia critica da psicanalise,,64 trazida por 
D"lellze e Guattari, que estabeleccm a rela,ao 
entre a supremacia atribuida ao triangulo edi
piano na teo ria e na pratica das analises e a 
existencia de formas sociais, politicas e religio
sas nas quais a pSieana.lise nasceu e prosperou. 

Castel segue Deleuze e Guattari na sua 
de rearticular a ordem do investimento 

dos desejos it pratica social. Segundo ele, Freud 
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talvez nao estivesse errado ao axiomatizar 0 

saber pSicanalitico em torno do complexo de 
Belipo, mas partilha 0 ponto de vista de Deleu
ze e Guattari quando eles mostram como a psi~ 
canalise rctcrritorializa na csfcra privada "uma 
estrutura antropol6gica fundamental cuja ge
nese deve ser buscada do lade do socius: esse e 
o aleance fundamental de 0 Anti-Edipo,,65. 

o Anti-fdipo a distancia 

Oito anos apos a publica,ao de 0 Anti-Edi
po, Deleuze vEl esse acontecimento editorial 
como um fracasso. Maio de 68 e seus sonhos se 
afastam do horizonte. Ficou urn gosto amargo 
para aqueles que se deixaram transportar pela 
esperan9a e que agora se agarram as sobras 
do conservadorismo. E essa amargura que De
leuze expressa a Catherine Backes-Clement: 
"0 Anti-Edipo e pos-68: era urn perfodo de 
efervescencia, de busca. Hoje ha. uma rea9ao 
muito forte a isso. E toda uma economia do 
livr~, uma nova politiea que impoe 0 confor
mismo atual... 0 jornalismo passou a ter cada 
vez mais poder sobre a literatura. Depots, uma 
massa de romances redescobre 0 tema fami
liar mais banal e desenvolve ao infinito todo 
um papai-mamae: e preocupante quando se 
encontra um romance pronto, pre-fabricado, 
na familia que se tern. E realmente 0 ano do 
patrimonio. e quanto a isso 0 Anti-Edipo foi 
urn fracasso completo,,66. 

Contudo, Deleuze apresenta 0 dossie de 
o Anti-Edipo diante de seus alunos da uni
versidade de Paris-VllI-Vincennes admitindo 
que, entre as criticas formuladas, nem todas 
eram injustificadas. Em 0 Anti-Edipo, Deleu
ze e Guattari afirmam; "Somos ainda compe
tentes demais, gostariamos de falar em nome 
de uma incompetencia absoluta. Algwlm nos 
perguntou se alguma vez tinhamos visto urn 
esquizofrenico, nao, nao, n6s nunca tinhamos 

• ,,67 D I 
VlStO . e euze repete com humor diante dos 
alunos essa tirada espirituosa, levada a serio 
por muitos criticos da obra, e relata que uma 
psiquiatra particularmente agressiva the teria 

1", 
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perguntado: "Voces ja viram esquizofrenicos?" 
Ele comenta: "Achei essa pergunta insolente. 
Para Felix Guattari, que trabalha em uma clini, 
ca onele ha muitos, e para mim, po is ha poucas 
pessoas no munda que nao viram esquizofre
nicos. Por 1S80 respondi: 'Eu, jamais', e eia en
tiio escreveu nos jornais que nunea tfnhamos 
vista esquizofrenicos. Era muito chato',68, 

o que Deleuze retem com urn eixo forte 
da demonstra,ao de 0 Anti,Edipo, e que de, 
veria permanecer como uma aquisic;ao, e que 
"0 delfrio e imediatamente urn campo de 1n
vestimento s6cio-historico,,69. 0 eixo edUco do 

causalismo familialista tal como 0 pratica a psi
camilise e, portanto, uma vertente essencial da 
demonstrac;ao da obra que diz que nao Be deli
ra sua faruflia, mas 0 mundo. Contudo, Deleuze 
pretende corrigir urn pouco 0 alvo, reagindo a 
algumas Jeituras da obra que sobrevalorizaram 
apenas a linha esquizofrenica como intrinseca
mente liberadora, experimentando todo tipo 
de linhas de fuga entre as mais perigosas, 

Na "verdade, e preciso romper a segmen
taridade que diva os individuos em universos 
fechados, em espa<;;os estritamente circuns
critos, e a esquizofrenia se define como uma 
tentativa de cartografia das linhas de fuga 
possiveis em reiac;ao a essas segmentaC;6es. 
Contudo, toda Iinha contem seus perigos, A 
linha de fuga nao e em s1 criativa e liberadora: 
eia pode ser urn clesmoronamento quando se 
trans/orma em Iinha de aboli,ao, de destrui, 
<;;ao, e nisso 0 pSicotico dito esquizofrenico nao 
e idealizado em seu sofrimento como doente. 
Do mesmo modo, no plano hist6rico-mundial, 
as sociedades podem adotar perigosas Iinhas 
de fuga: "Se dou urn conteudo ao fascismo, e 
tipicamente uma linha de fuga que vira Iinha 
mortwiria,70. Essa teoria das linhas e objeto de 
uma elabora,ao entre 1976 e 1980, que eneon, 
tra suas primeiras express6es em Didlogos e se 
desdobra em Mil PlatM 

Deleuze deixa bem clara, portanto, a dis, 
tinc;ao entre a entidade clinica que segue uma 
linha de aboli,iio e de morte e a esquizofrenia 
como processo de vida. E a oportunidade para 
ele de reafirma~:~eu vitalismo fundamental, 

sua ojeriza a qualquer afeto m6rbido, 0 pro, 
cesso em questao decorre de uma linha vital, e 
e nisso que nao tern nada de negativo: "Quan
do ou90 a ideia de que a morte pode ser um 
processo, todo 0 mell C'orac;ao, todos os meus 
afetos sangram,,71. Nao se trata, entao, de sl
metrizar vida e morte como dois polos alter
nativos do processo. Para Deleuze, 0 culto da 
morte decone do fascismo, e ele op6e a esse 
desvio a concep<;;ao espinosista segundo a qual 
a morte so pode vir de fora. Dai a critica minu
ciosa da ideia da pulsao de morte no Capitulo 
IV de 0 Anti,Edipo, 

Mais tareIe ainda, em 1988, por ocasiao de 
o Abecedario, Deleuze voltara ao que julga ser 
um mal,entendido a prop6sito da acep,ao 
dada it no,ao de desejo em 0 Anti,Edipo. Ele 
esc1arece que a inten<;ao nao tinha nada aver 
com 0 todo desejante, mas era a passagem 
de uma eoncep,ao abstrata do desejo a uma 
abordagem construtivista que leve em conta 
o agenciamento concreto no qual ele se ex
prime: "Nao M desejo que nao passe pOl' um 
agenciamento. Desejar e construir urn agen~ 
ciamento"n. Em compensa<;;ao, Deleuze con
firma a 16gica do ataque contra a pSicana!ise 
e lembra, nessa ocasiao, as tres principais cri
ticas que Ihe sao dirigidas: 0 inconsciente nao 
e urn teatro, mas uma fabrica de prodw;ao; 0 

delirio nao e absolutamente aquilo que a psi~ 
can31ise entendeu, pOis 0 delirio incide sobre 0 

mundo inteiro; 0 desejo constroi agenciamen~ 
tos multiplos, Sobre esses tres pontos funda, 
mentais, Deleuze diz que nao tern 0 que mo
clificar e prediz uma reclescoberta desse livro 
que comporta uma concep<;ao mais ajustada 
do inconsclente. 

No dialogo com Claire Pamet, ele evoea 
tambem os outros mal,entendidos que de, 
ram lugar a uma leitura da obra em termos 
de eulto da espontaneidade, ou ainda de eulto 
da esquizofrenia. Nos dois casos, sao graves 
contrassensos, e eIe afirma, nessa ocasiao, sua 
preocupa,iio permanente de fazer com que 
seus alunos em Vincennes nao sejarn atrafdos 
par uma forma de deliria que os teria reduzido 
ao estado de farrapos: "Esse livro e de uma pru' 

dencia extrema: nao se tornem farrapos. Para 
nOS, 0 terror era criar produtos de hospital"'i3. 

Trinta anos ap6s a publica<;ao de 0 An
ti-Edipo, a atualidade cla obra e mais uma vez 
destacada peIo fil6sofo Eric Allie?:, que ve nes
se momento uma reviravolta cla biofilosofia 
deleuziana, que, gra<;as a fecunda9ao propor
cionada por Guattari, se torna uma biopoliti
ca, "fazendo passar ao plano de imanencia a 
desterritorializac;ao relativa do capital para 
conduzi-Ia ao absoluto e atingir ne8se ponto 
critico a liberac;ao da imanencia no aqui-ago
I'a,,7'1. Inversamente, 0 soci610go Jean-Piene 
Le Goff estigmatiza 0 Anti,Edipo como fonte 
de desvios do esquerdismo politico"'. Ele ve 
em 0 Anti-Edipo um elogio do inconsciente 
como triunfo da anticultura, como regressao 
voluntaria ao infrassignificante, lugar anterior 
it partilha entre 0 bem e 0 mal, e, portanto, it 
produ,ao em sua imediaticidade, Ele denun, 
cia 0 carater elitista dessa concep<;ao que atri
bui apenas a u.rn pequeno nurnero de eleitos 
a chance de enfrentar 0 caos do Ser: ':Apenas 
as esquizofrenicos, os delinquentes, os mar
ginais e, de alguma maneira, os artistas e os 
militantes revolucionarios tern alguma chance 
de chegar a iSSO,,-i6. Quanto ao resto da huma
nidade, ele estaria condenado a vagar em sua 
impotencia e em suas puls6es fascistoides ... 
Dessa equa<;ao, depreende,se que Deleuze e 
Guattari aparecem como dois inirnigos da cul
tura, instrumentalizando a jovem gera<;;ao para 
abate,la. 

Em outro registro. desta vez filos6fico, ]e, 
an,Christophe Goddard estabeleee uma liga, 
,ao entre 0 Bergson de As Duas Fontes da Mo
ral e da Religiao e as teses de 0 Anti,Edipo, que 
ele concebe como uma verdadeira mistica da 
doen<;a mental, em que os psic6ticos substi
tuem a comunidade de santos77

• Segundo GOM 
ddard, essa obra edge a esquizofrenia a con
di,ao de metodo, Nao evidentemente 0 que 
se entende por esse vocabulo como doenc;a 
mental: 'l\ssim como 0 Cristo de Espinosa, 0 
esquizofn3l1ico deleuziano e 0 filosofo por ex
celEmcia, e a esquizofrenia e conhecimento 
metaflsico,78. A noite patol6gica torna-se [ante 
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de luz, liberando urn possivel contato com 0 

principio concebido como impulso vital. 
De mane ira bastante surpreendente, 0 

Anti-Edipo tornou-se urn recurso importante 
para os Gender Studiet .. ;. Nos Fstados Unklos, 
numerosas conentes que pretendem supe
rar a bipolaridade sexual encontram nesse 
livro sustenta<;ao para suas teses pelo flrn 
cia opressao totalitaria dos dois sexos, con
testando assim com 0 Edipo a insistencia na 
castra<;ao. Na Franc;a, essas teses encontram 
seguidores em alguns psicanalistas lacania
nos, 0 que e particularmente perceptivei em 
Jean Allouch, que, como membro da escola 
lacaniana de psicanalise, dirige ao mesmo 
tempo a revista L'[Jnebevue e uma coJec;ao 
nas edi<;oes Epel, consagrada a difusao de 
estudos gays e lesbicos norte-americanos e 
da queer theory, "Les Grands Classiques de 
I'Eroto!ogie Moderne", 

Assim, psicanalistas lacanianos "que nao 
estavarn especialmente interessados em 0 
Anti,EdiPo na epoea de seu lan,amento se 
tornam foucaultianos ou deleuzianos,,79. A dis
tancia das intensas controversias da epoca da 
publica,iio da obra, a psicanalista Catherine 
Millot reconhece nela agora um certa merito, 
o de "tel' explorado uma concep<;;ao nao defici
taria da psicose. Para alero de uma idealiza<;;ao 
da esquizofrenia que pode parecer ingenua, 
o Anti,Edipo sensibiliza para 0 fenomeno da 
psicose, sua dimensao criativa, a liberdade, a 
originalidade e a inventividade de que os psi, 
c6ticos sao capazes, ao passo que, e preciso di
zer, a neurose com seus recalques parece nesse 
aspecto bastante inibidaso, 

Franc;ois Zourabichvili, par sua vez, insiste 
na necessidade de uma leitura literal da obra 
que esta em consonancia com a preocupa<;ao 
dos autores de construir urn plano de imanen
cia. Na medida em que a imanencia so pode 
ser enunciada se realizando, eia sup6e uma 
pnitiea singular da linguagem que abandona 
os tropos dassicos em voga no auge do estru
turalismo, como a metMora e a metonimia, e 
os substitui por maquinas: "Nao e por meta
fora que se fala da rnaquina: 0 homem e ma-
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quina desde que esse caniter seja cornunicado 
por recorrencia ao conjunto do qual ele faz 
parte em condi<;:oes bern determinadas"Sl. A 
maquina naa e nem exterior ao hom ern, nem 
projec;:ao de sua interioriclade. Ela ocupa lim 
espa90 mediano que deixa 0 campo do sentido 

e pertence a urn espayo semantico a ser com
preen dido Iiteralmente e diferente do senUdo 

pr6prio, como assinala Franyois Zourabichvili. 
Deleuze e Guattari poem seus leitores a 

prova de imediato, desde as primeiras pala
vras do livro: "Is80 funciona por toda parte, 
ora sem interrup<;:ao, ora descontinuo. IS80 

respira, issa produz calor, iS80 come. IS80 de
[eca, iS80 beija. Que efro ter cIito 0 isso. Por 
toda parte sao maquinas, nao metaforica
mente; maquinas de maquinas, com suas aco
plagens, suas conexoe8. Uma maquina-6rgao 
e8ta Iigada a uma maquina-fonte: uma emite 

fl ,,82A' d urn uxo que a outra corta . 881m, quan 0 

Deleuze e Guattari escrevem no mesmo para
grafo que "0 presidente Schreber tem raios do 

ceu no cu, Anus solar", nao se deve ver ai uma 
simples metafora, mas ler urn sentido literal 
que faz a teo ria de sua propria literalidade. 

Para que os compreendam bern, as autores 
acrescentam ainda: "Tenham certeza de que 
iS80 funciona; 0 presidente Schreber sente al
guma co is a, produz alguma coisa e pode fa

zer a teo ria disso. Alguma coisa que produz: 
efeitos de maquina, e nao metaforas"S3. A ma
quina desejante nao remete, portanto, a urn 
desejo que funcionaria como uma maquina. 
Esse oximoro visa na verdade a uma dupla 
ruptura com 0 rebatimento tecnicista e com 
a leitura fenomenol6gica segundo a qual 0 

desejo seria tensao propria de urn sujeito em 
relac;ao a urn objeto ou a urn outro sujeito. E 
o encontro, 0 corte do £luxo que e criador da 
maquina desejante e instaurador de urn fazer 
engendrado pelo pensamento. 
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12 
A maquina contra a estrutura 

Entre os anos de 1966 e 1969. Deleuze e 
Guattari estao ambos muito pr6ximos dos 
autares e dos trabalhos estruturalistas e ao 
mesma tempo muito conscientes de seus im
passes, recusando qualquer enclausuramento 
de sentido. qualquer rebatimento sobre um 
pensamento bill"rio e fechado tanto aos pro
cessos de temporalizayao quanta a dimensao 
pragmatica da linguagem. 

Uma maquina de guerra 
contra 0 estruturalismo 

Guattari, por seu iacanismo, enquanto 
membro da Escola Freudiana. participa ple
namente da difusao do estruturalismo em sua 
versao psicanalitica. Quanta a Deleuze, sua 
vontade de ultrapassar os limites da filosofia 0 

torna muito receptivo a efervescencia em cur
so nas ciencias humanas. A figura do esquizo~ 
frenico nzw para de interroga~lo, seja sob sua 
forma clinica, seja sob sua forma litera.ria. Con
tudo, nem urn nem outro se satisfaz com uma 
simples adesao as teses dominantes da epoca. 
Pouco antes de seu encontro em 1969. pode-se 
considerar que a posic;:ao que expressam ja e 
uma forte critica do estruturalismo. 

Quando Guattari toma a palavra diante da 
plateia da Escola Freudiana de Paris em 1969. 
ja havia rompido com a evolw,;ao formalista e 
logicista de Lacan. £Ie nao e mais 0 sucessor 
presumido do Mestre, que 0 preteriu em favor 
de seu genro Jacques-Alain Miller e de seu dr
culo ulmiano. que acaba de lan,ar as Cahiers 
pOllr li!nalyse. Assim. Guattari falara de "Ma
quina e estrutura"l, 0 alvo e designado, e sua 
intervenyao podeda muito bern se intitular 
"Maquina contra estrutura". Ele identifica ali 
os angulos mortos da grade de analise estrutu
ral, e a noyao de maquina que apresenta como 
operatoria e destinada a pensar 0 recalcado do 
estruturalismo, a articulayao dos processos 
de subjetivayao e do acontecimento historico, 
Eo primeiro texto de Guattari que se refere a 
Deleuze, a quem ainda nEW conhece, mas do 
qual leu e apreciou a tese. Dijeren9a e Repeti-
9aO. e Logica do SenUda. que cita logo de inicio. 
invocando a deflniyao deleuziana da estrutura. 
Contra a estrutura, que se deflne por sua ca
pacidade de troca de elementos particulares. 
a maquina proviria da repetiyao, mas no sen
tido entendido por Deleuze. isto e. a repeti,ao 
como diferenya, "como conduta e como ponto 
de vista referidos a uma singularidade intro
cavel, insubstitulve1"2, Partindo das teses de 
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Deleuze, Guattari sente necessidade da no<;ao 
de ffiaquina para introduzir esse elemento di
ferenciante que reintroduz do acontecimento 
e do movimento: ''A temporalizac;8.o penetra a 
maquina por todas os ladas, e naD 5e pode si
tuar-se em relay8.o a cIa a mio ser a maneira de 
urn acontecimento. 0 8urgimento da maquina 
marca uma data, urn corte nao homogeneo 
em uma representa<;:ao estrutural,,3. Chama a 
atenc;ao aqui a proximidade de posic;ao e de 
discurso, ja entao, antes de se encontrarem. 
Guattari se faz porta-voz de uma filosofia do 
acontecimento, que e a significac;ao essencial 
de Logica da Sentida, de Deleuze. 

Nessa interven<;5.o matricial, encontra-se 
uma nOyaO derivada da 0098.0 de maquina, e 
que se tornani igualmente central no dispositi
vo delcuzo-guattariano, a de "maquina de guer
ra", Guattari endossa a orienta<;ao deleuziana 
de uma filosofia em ruptura com a ldeia de re
presenta<;ao, e situa seu conceito de maquina 
nessa perspectiva: ''A essencia da maquina e 
justamente essa opera<;ao de despreendimento 
de urn significante como representante, como 
'diferenciante', como corte causal, heterogeneo 
na ordem das coisas estruturalmente estabele
cida"'I, Para sair dos impasses do panlinguismo 
da semiologia estrutural, Guattari sugere rea
bilitar 0 ato de palavra como significante: ''A 
voz, como maquina de palavra, corta e funda a 
ordem estrutural da lingua, e nao 0 contrarid,5, 
Assim, ele inverte compietamente a perspecti
va estrutural que fIzera prevalecer 0 sistema da 
lingua como unico nivel cientifico excluindo a 
palavra, remetida ao puro contingente. 

Eo sujeito que interessa a Guattari, e ele 
o concebe como clivado, lacerado, na inter
sec<;ao, no entre-dais, em tensao entre estru
tura e maquina: "0 ser humano e tornado no 
entrecruzamento da maquina e da estrutura,,6, 
Permaneeendo no interior das categorias la
canianas e ao mesmo tempo se propondo a 
dinamiza-las, Guattari retoma de Lacan a ana
lise dos objetos parciais, 0 objeto a, e 0 utiliza 
como maquina de guerra contra 0 equilibrio 
estrutural. De fato, ele irrompe ali onde nao se 
espera, a man¢ira de, u.~a verdadeira "maqui-

na inferna1"7. Ele se torna 0 irredutfvel, 0 inas
similavel na estrutura, e e rebatizado pOl' Guat
tari de "objeto-maquina 'a'''B, E 0 elemento que 
impede de pensar em dreulo, deseonstrutor 
de equilibrios estruturais que frustra as ten
tativas de representa9ao de sl, descentranclo 0 

individuo "ate a borda dele mesmo, no limite 
do outro,,9, 

Essa busca de uma conexao que seja de 
grupos, de entidades coletivas, nao somente 
converge com as primeiras preocupa<;oes de 
Deleuze sobre a questao da instltui9ao e de 
suas rela<;oes ambivalentes com 0 desejolO, 
como tera, um feeundo devir no deleuzo-guat
tarismo, com a no<;ao de grupo sujeito e de 
agenciarnento coletivo de enunciayao. Essa 
perspeetiva critica do estruturalisrno assume 
para Guattari uma significa<;ao nao apenas 
especulativa como tambem eminentemente 
politica. Trata-se de Ural' os ensinamentos de 
Maio de 68, de redinamizar as estruturas de
sestabHizadas pela irrup9ao do aconteeimen
to. Como reativar a maquina revolucionaria 
que demonstrou suas capacidades de abertura 
em Maio de 68'1 Essa e a pergunta propriamen
te politica de Guattari: "0 projeto revolucio
nario, como maquina9ao de uma subversao 
institucional, teria de revelar essas potencia
lidades subjetivas e, em cada etapa das lutas, 
preveni-Ias contra sua 'estruturaliza9ao"dl. Se 
Maio de 68 possibilitou 0 triunfo instituciona! 
do estruturalismo na universidade l2

, 0 aconte
cimento 68 tam bern produziu urn pensamento 
68 que nao tem nada de estrulural e que, ao 
contnirio, poe em crise, de maneira decislva, 
um paradigma abandonado um pouco rapido 
demais por aqueles mesmos que tinham visto 
nele a expressao de um novo olhar na moder
nidade e que agora proclamam jamais ter par
ticipado do banquete estrutura!ista. 

Se Guattari eneontra materia para argu
mentos nas duas obras publicadas por De
leuze em 1968 e 1969, e porque a orienta,ao 
filos6flca de Deleuze se distingue do paradig
rna que domina absoluto nessa epoca. Ern sua 
tese, Diferen9a e Repetfl;iio, Deleuze se mos
tra vigilante em face de qualquer redu,ao do 

acontecimento a insigniflcancia que 0 estru
turalismo carre 0 risco de praticar. Ao contra
rio, ele prega pela recusa da alternativa entre 
estrutura e acontecimento, mas par sua arti
cuia<;ao: ''Assim como nao ha oposi<;ao estru
tura-genese, nao hi oposi9ao entre estrutura e 
acontecimento, estrutura e sentido'>l:I. Contu
do, Deleuze reconhece no estruturalismo sua 
eficacia em dar conta das multiplicidades. Seu 
teatro nao tern nada a ver com 0 da represen
ta<;ao, e um "teatro de multiplicidades,,14 que, 
lange de buscar uma sintese ideal de recogni
,ao, de representa<;ao adequada do identitario, 
persegue os problemas no interior mesmo dos 
movimentos de experimenta9ao. 

Segundo Deleuze, 0 estruturalismo conti
nua prisioneiro das categorias de identidade e 
de oposi9ao, e nao e capaz de colocar os bons 
problemas, Assim, a lingulstica, que e a cien
cia-piloto do paradigma estruturalista, na sua 
eomponente Saussure-Jakobson que transfor
mou em modelo heuristico as regras da fC)llo
logia em seus aspectos estruturais, se fecha em 
suas legicas binarias e privilegia os termos ne
gativos, "assimilando as rela<;oes diferenciais 
entre fonemas a rela90es de oposiyad

dS
. 0 es~ 

truturalismo saussuriano mutila a positivida
de potencial da diferen<;a, segundo Deleuze, 
que opoe a ele 0 ensinamento de urn outro lin
guista, marginal entre os linguistas, mas cuja 
importancia ele nao eansara de afirmar, Gus
tave Guillaume: ''A substitui<;ao do principio de 
oposi<;ao distintiva por urn principio de posi~ 
<;ao diferencial e a contribui<;ao fundamental 
de obra de Guillaume"", Com ele, disp6e-se de 
uma verdadeira explora<;ao transcendental da 
Ideia do inconsciente lingulstico que desta vez 
nao perde seu objeto. Em sua aula sobre a se
miologia do cinema de 19 de mar<;o de 1985, 
Deleuze declara seu entusiasmo pelas teses de 
Guillaume: "0 que e 0 significado de potencia 
em Guillaume'? E 0 movimento: que confirma
<;ao! E urn dia de festa. Que encontro!,,17. Ere 0 

apresenta como 0 ultimo dos grandes linguis
tas filesofos, cuja tese, recusada pela maioria 
dos linguistas, e sustentar que uma palavra 
enquanto unidade significatlva minima tern 
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urn unico sentido, que ele chama de "signifl
cado de potencia,,18. Essa dimensao remete a 
uma materia ideal que preexiste ao disc ursa, 
mas da qual nile se pode prescindir: "E a res
surrei9ao da mosofia que chega nas costas da 
linguistica e e detestada pelos linguistas,,19. 0 
psicomecimico da linguagem que e Guillaume 
nao esta na verdade muito distante, por suas 
hipoteses sobre a linguagem, dos objetivos 
deleuzianos. Ele sempre criticou as outros lin
guistas por se limitarem aos fatos visiveis: "Os 
pensamentos de Guillaume e de Deleuze eon
vergem na afirma<;ao de que a virtual/poten
cial e tao real quanta a atuall efetivo"20. 

A afirma,ao de sua ontologia da diferen<;a 
eonduz Deleuze, em sua lese, a atribuir a maior 
importancia as teorias apresentadas por aque
les que se apresentam como os mestres do 
estruturalismo em todas as suas facetas nos 
anos de 1960, Assim, ele reconhece em Freud 0 

merito de ter insistido sobre uma sexuaHdade 
pre-genital, que consiste em pulsoes parciais, e 
em Lacan 0 de ter prolongado essa descoberta 
com seu objeto a. Para ele, Lacan teve ainda 
o merito de dissociar a rela<;ao com 0 tempo 
do objeto real e do objeto parcia!, este ultimo 
tendo como propriedade ser e nao ser la onde 
ele e. Apesar desses avanc;:os, a psicamilise per
maneee prisioneira, segundo Deleuze, de uma 
filosofia da representa<;ao do sujeito, subme
tendo sua teoria da repetic;:ao a urn prindpio 
de identidade no passado, ou de analogia, de 
semelhan,a no atua!. 

Da mesma maneira que sauda a contribui
<;ao de Lacan, ele sauda a leitura de Althusser e 
dos althusserianos da obra de Marx: ''Althusser 
e seus colaboradores estao, portanto, cobertos 
de razao ao mostrar em 0 Capital a presen9a 
de uma verdadeira estrutura e ao recusar as in
terpretac;:oes historicistas do marxlsmo,,2J, As 
relayoes entre Althusser e Deleuze sao multo 
boas: em 1964, Althusser convida Deleuze para 
dar um curso na ENS, na Rue d'Ulm. Este ul
timo declina da oferta, pois na epoca esta se 
instalando em Lyon: "Obrigado por sua carta 
e sua proposta. E uma pena, e uma pena. Nao 
ful nomeado em Grenoble, onde era mal rece-
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bido, fa<;:o meia volta e vou para Lyon exercer 
a estranha fUl1<;:ao de professor de moral. Vou 
morar lao Se bern que, apesar de teda rninha 
vontade, eu DaD poderia dar aula na Escola. 
Fico feliz que voce e alunos da Escola tenham 
desejado me ter la, diga a eles. Acredite na mi· 
nha inLeira amizade,m, Althusser envia a De
leuze suas obras e as deseu grupo em 1965. A 
rea<;:ao de Deleuze e muito positiva: "Fico feliz 
por ter-me enviado sellS tres livros. Voce naD 
poderia me dar prazer maior. Nao terminei 
ainda, mas nac somente os artigos que eu ja ti
nha lido e que admirava, como tudo 0 que DaD 

conhecia (sua elueida,ao do conceito de 'pro· 
blema', que e uma preocupa<;:ao comum que 
tenho com voce), e depois 0 feLiche e a amUise 
do papel exato da aliena,ao, tudo isso ja me 
parece tao importante que sinta sua influen
cia. Dos sells colaboradores, eu conhecia um 
pouco Macherey, a quem estimo. 0 conjunto 
desses tres livros e seu estilo me impressio
nam ... (Sim, creio que esses livros sao de uma 
grande protimdidade e beleza. Gostaria muito 

'bl)"" de conversar com voce so re e es. . 
o belo texto de Deleuze sabre "Em que se 

reconhece 0 estruturalismo?"z<l, que seu amigo 
Fran,ois Chatelet publicara em sua Histaria da 
Fllosofia, em 1972, foi escrito na realidade em 
1968, portanto antes do encontro com Guatta· 
ri, e submetido a Althusser: "Envio-Ihe anexo 
o texto de que Ihe havia falado sabre 0 estru· 
turahsmo. Como eu disse, minha ambi<;ao ali 
era uma vulgariza<;ao mais rigorosa do que a 
que se faz comumente. Mas ja nao tenho mais 
a mesma tranquilidade, mesmo modesta. Pois 
tenho a impressao ora de permanecer em uma 
grande obscuridade, ora de dizer as mais com~ 
pletas besteiras (particularmente no parigrafo 
fInal sobre os 'ultimos criterios'). Mas the envio 
porque, de urn Iado e uma questao sua, de ou
tro para que me diga se e publicavel. Fa,a·me 
a camaradagem de Ie-Io, de maneira muito 
pessoal. Escrever alguma coisa ruim pode ser 
sempre formador, mas publicar nao. Talvez 
seja preciso suprimir a ultima parte,,25. 

Nesse texto absolutamente fuhdamental 
em que apre.tfenta Q p!lradigma estrutural, De-

leuze tenta identificar, para alcm da diversi~ 
dade de dominios explorados, alguns criterios 
comuns aos estudos estruturais, quer se ocu
pem do campo linguistico, quer do literario, 
antropol6gico, psicanalftico ou sociol6gico. 
A primeira caracteristica e a centralidade da 
dimensao simb6lica que faz a Iiga<;ao entre 
a real e a imagimirio: a descoberta desse ter
ceiro termo e atribuida ao estruturalismo e, 
tanto nesse dominio quanta nos outros, e a 
Iinguistica que figura como cieneia pilato. 0 
segundo criterio e de localiza<;ao ou de posi
,ao. 0 sentido dos elementos da estrutura tern 
a vel' unicamente com sua posiyao, e Deleuze 
salIda a maneira "rigorosa" como Levi*Strauss 
demanstrou issa. Encontram-se ali as bases 
mesmas da ambi<;ao estruturalista que e se 
tornar uma topalogia, uma 16gica do relacio~ 
nal. Deleuze se sente, portanto, muito pr6ximo 
dessa maneira de valorizar 0 que ete chama de 
plano de imanencia. 0 terceiro e a quarto cri
terios apresentados por Deleuze 0 aproximam 
ainda mais do paradigma estmtural, pais se 
trata da valoriza,iio do diferencial e do singu· 
lar: "Toda estrutura e uma multiplicidade"", 
afirma Deleuze, que faz aqui uma leitura do 
paradigma estrutural que 0 coloca do lado de 
sua propria ontologia da diferen,a, a que fiea 
evidente quando afirma que "da estrutura se 

b 
,,27 dira: real sem ser atual, ideal8em ser a strata . 

Ele aprova Levi-Strauss por conceber que 0 in
consciente e sempre vazio e tributario apenas 
de suas leis estruturais. Ainda se esta longe da 
aprecia<;ao muito negativa que sera feita mais 
tarde, ap6s 0 encontro com Guattari, quando 
estigmatizarao conjuntamente essa concep~ 
,ao, qualificando·a de concep,ao anorexica do 
inconsciente. Ainda se esta em um momento 
em que 0 estruturalismo e apresentado em sua 
positividade.O quinto criteria e a serialidade, 
que permite dar uma mexida na estrutura. De~ 
leuze se sente ali a tal ponto em situa<;ao de 
proximidade que organiza sua obra Lagica ~o 
Sentido ern 34 series diferentes. 0 sexto cnte· 
rio, absolutamente essencial para 0 estrutu~ 

ralismo, e 0 principio da casa vazia, 0 famoso 
grau zero da lingua, do inconsciente. Deleuze 

assinala que ele sempre falta em seu lugar, e 
que e essa falta que suscita 0 movimento: "Nao 
ha estrutura!ismo sem esse grau zero,28. 

Encontra-se em L6gica do Sentido a am
bivalencia em face do estruturalismo ja pre~ 
sente em sua tese, essa mistura de fascinaqao 
por um metodo que permite, em torno de um 
ponto zero, de uma casa vazia, fazer circular 
o sentido em urn plano de superficie. Deleuze 
ainda ve a estrutura como 0 equivalente de 
uma miquina. 0 texto de Guattari "Miquina e 
estrutura" deixara Deleuze apaixonado, tanto 
mais quanto este ltltimo inclusive avan<;a no 
plano da crltica do estruturalisma. 

De fato, Deleuze afirma ainda em 1969: "A 
estrutura e verdadeiramente uma maquina de 
produzir 0 senti do incorporal,,21l. Esses estudos 
linguisticos, antropol6gicos, psicanaUticos que 
giram em torno de uma casa vazia, que pode 
SCI' tanto 0 lugar da morte, 0 valor zero, 0 sig~ 
nificante flutuante, poem em questao 0 esque
ma de causalidade, po is a causa esta ausente 
de seu lugar. Deleuze proclama entao que "a 
importancia do estruturaIismo em filosofia, e 
para todo 0 pensamento, se mede nisso: que 
ele desloca as fronteiras,,30. "£, portanto, uma 
satisfa<;ao que hoje ressoe a boa nova: 0 sen
tido nao e jamais principio ou origem, e pro
duto. Ele nao deve ser descoberto, restaurado 
nem reempregado, mas deve ser produzido por 
novos maquiml.rios. EIe nao pertence a nenhu
rna altura, nao esta em nenhuma profundeza, 
mas e efeito de superficie,,31. Deleuze ve nessa 
orientayao uma libertac;ao da transcendenM 
cia, uma valoriza<;ao do plano da imanencia, e 
identifica nela a possivel maquinario produtor 
de sentido que ele deseja verse desenvolver 
em uma proliferayao livre para fazer emergir 
as singularidade pre~individuais. 

Em Lagica do Sentido, Deleuze segue bern 
de perto os trabalhos estruturalistas aos quais 
consagra varios capftulos qualificados de series, 
mas ao mesmo tempo prossegue sua propria 
elabora,iio metafisica. Ele se apoia particular. 
mente nos traballios de Benveniste para distin. 
guir as tres formas que pode assumir uma pro~ 
posi,ao: a rela,ao de designa,ao de uma coisa 
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individual que e 0 dictico':', em segundo lugar 
a manifestaqao e em terceiro Jugar somente a 
significa<;ao. A esses tres niveis explorados pe
los linguistas, Deleuze acrescenta uma quarta 
dimensao que e a do senti do e que os estoicos 
descobriram com a questiio do acontecimen~ 
to: "0 sentido e 0 exprimido da proPOSi,CIO, esse 
incorporal na superficie das coisas, entidade 
complexa irredutfvel, acontecimento puro que 
insiste ou subsiste na proposiyao,,32. 

Na abordagem sugerida por Deleuze, que 
se inspira em parte nos trabalhos dos linguis
tas, conectando-os a sua pr6pria orientayao 
Dlosofica, 0 signo e 0 sentido nao sao mais dois 
estratos diferentes ou dois horizontes alter~ 
nativos. Ao contnirio, estao indissoluvelmen
te ligados: "Como diz Bergson, nao se vai do 
sentido as imagens, e das imagens ao sentido: 
instala-se 'de pronto' no sentido,,33. Encontra~se 
mergulhado em urn ja·hi do sentido ao qual se 
regride em uma proliferayao sem limites evi
denciada tanto pOl' Frege no plano da 16giea 
quanta por Carroll no plano da escrita Iiteraria. 
Aquilo a que Deleuze reage de maneira crftica 
e a alternativa diante da qual se apresenta, de 
urn lado, a via de uma regressao indefinida e, 
de outro, a de uma duplica,ao esteri!, de uma 
fixayao deflnitiva do senti do: "0 urn ou 0 ou
tro',34, que prevalece ainda com a fen om enolo
gia husserliana. 0 atributo do acontecimento 
puro e justamente superar todos os dualismos 
e se abrir para 0 horizonte dos objetos impos~ 
siveis, dos paradoxos que chegam ao absurdo e 
aos oximoros do tipo quadrado redondo, ma
teria inextensa, montanha sem vale ... "que sao 
'objetos sem patria', no exterior do seL. Eles 
sao 0 'extra~ser', puros acontecimentos ideais 
inefetuaveis em estados de coisas,,35. Afirman
do 0 carater paradoxal da regressao, Deleuze 
indica que a for,a so pode ser serial. E1a reto. 
ma a distin<;ao estrutural entre signiflcante e 
significado, mas atribui a eles outra acep<;ao, 

"N. de R.T.: No original, deictique. Deitico ou dfctico. Diz
-se de todo elemento Iingufstico que faz referencia a situ" 
<;:8.0 na qual ele e enunciado. por exemplo, pronome, tem
po verba!, demonstrativo. adverbio, etc. 
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chamando de significante todo signo desde 
que comporte urn elemento de sentido e de 
significado a que serve de correlato a esse as~ 
pecto de sentido: "Portanto, 0 que e significado 
jamais e 0 proprio sentido,,36, mas 0 conceito. 

Aquila em que Deleuze insiste, sempre com 
a preocupa,ao de afirmar uma filosofia do pa
radoxo, do duplo, da tensao mantida no oximo
ro, e a copresen<;a do sentido e do nao senti~ 
do, que nao esHio em uma rela<;iio de exclusao 
do falso pelo verdadeiro. Deleuze opera uma 
inversao do "panlinguismo" de sua epoca. No 
momento em que todo mundo proclama que 
tudo e estruturado como uma linguagem, que 
tudo parte da linguagem, Deleuze atribui uma 
imporUincia menor a linguagem do que aquila 
que prevalece segundo ele, 0 acontecimento; 
"Sao as acontecimentos que tornam a lingua
gem possive!"", 0 come,o nao e da ordem do 
sistema linguisticQ, mas do ata da palavra, e 
nisso Deleuze se distancia do saussurismo do
min~nte por essa reabilitayao da palavra como 
significante: "Come,a-se sempre na ordem da 
palavra,,38. 0 acontecimento se torna com De
leuze 0 horizonte transcendental da lingua
gem, suas condi,oes de possibilidade, 

Inverter 0 estruturalismo 
pelas ciencias humanas 

o "agenciamento Deleuze-Guattari" que se 
estabelece ao longo do ano de 1969 radicaliza 
a postura critlca de urn e de outro, mas assu
me uma feic;:8.o nitidamente polemica, desdo
brando-se um com 0 outro no infcio dos anos 
de 1970. As primeiras palavras de 0 Anti-Edipo 
sao significativas de uma recusa de qualquer 
enc1ausuramento estrutural, ainda que essas 
proposic;:oes fac;:am signo em face da ausencia 
de pertinencias do sujeito, do "Eu", em provei
to de logicas maquinicas polimorfas. Afirmam 
o primado absoluto das multiplicidades em 
rela,ao ao binarismo estruturaL 0 Anti-Edipo 
e concebido como uma verdadeira maquina 
de guerra conVa 0 estruturaIismo e contribui 
fortemente p£ra aceler-ar a desconstruyao em 

curso do paradigma desde 1967 e 1968, Fun
ciona como maquina infernal, fazendo explo
dir de dentro 0 paradigma estruturalista. 

Ao formalismo dos estudos estruturais, De~ 
leuze e Guattari op6em, por sua propria escri
ta comum, 0 contraponto da experimentayao. 
o projeto deles e opor as ciencias sociais ao 
paradigma estrutural, apoiando-se principal
mente em uma releitura dos avanyos realiza
dos pela antropologia, semiotica, psicanalise, 
historia, quando essas disciplinas emprestam 
caminhos transversais em relayao ao esquema 
estrutural para desfazer este ultimo. Trata-se 
de praticar a dois 0 metodo de "perversao" ela
borado por Deleuze para sair do enclausura- ' 
mento estrutural. 

Segundo Deleuze e Guattari, as maquinas 
sao de todas as ordens: tecnicas, ciberneticas, 
de guerra, economicas, significantes, desejan
tes, institucionais, mas podem ser tambem 
litenirias. E uma verdadeira senha que se pro
poe destronar a outra senha da epoca, que e a 
no,ao de estrutura. Ela se torna de tal modo 
central que, quando Deleuze publica uma 
nova edi,ao de seu Proust e as Signos em 1970, 
acrescenta uma segunda parte intitulada '1\ 
maquina literaria". Ela inc1ui uma descriyao 
das "tres maquinas" de Em Busca do Tempo 
Perdido, 0 Anti-Edipo come,a com urn capitu
lo consagrado as maquinas desejantes, no,ao 
que sera abandonada pOI' seus autores em Mil 
Platos, alguns anos mais tarde, com toda cer
teza porque esse conceito tera feito seu oficio 
de desestabilizar a noyao de estrutura que nao 
e mais necessario questionar em 1980, quando 
o paradigma estruturalista nao passa de uma 
lembran,a, 

Inverter a semiologia estrutural 

o adversario designado de 0 Anti-Edipo -
a psican81ise "estruturalizada" par Lacan - se 
apoia na concepyao saussuriana da lingua. De
leuze e Guattari empreendem, portanto, uma 
critica violenta da teoria saussuriana do signo. 
Chegam a denunciar ali "a sombra do despotis-

mo oriental. Saussure insiste sobre isso; que 0 

arbitnirio da lingua funda sua soberania como 
uma servidao ou uma escravidao generaliza~ 
da a que seria submetida a 'massa',,39. Por ou
tro lado, a rela,ao significante/signiflcado em 
Saussure e dissimetrica, em proveito de uma 
prevalencia absoluta do significante, 0 que 
antes era apresentado como positiv~, a casa 
vazia que opera por dobragens sucessivas de 
todas as ordens, e visto agora como tributario 
de uma eoncep,ilo do campo linguistico defi
nido par Saussure como uma transcendencia 
girando em torno de urn significante mestre. 

A essa linguistica do signiflcante, Deleuze e 
Guattari op6em uma linguistiea bem diferente, 
ados fluxos. Sobre esse ponto, a contribuiyao 
de Guattari e manifesta, como atestam suas 
notas preparatorias a escrita de 0 Anti-Edipo'io. 
De fato Hjelmslev, inventor do que denomina 
"glossematica", inieiou uma linguistiea ainda 
mais formal que a de Saussure. 0 uso que De
leuze e Guattari fazem dela tem pouco aver 
com a glossematica, e 0 sentido das noyoes de 
Hjelmsleve ligeiramente alterado, 0 verdadei
ro objetivo e se servlr dessa leitura como uma 
maquina de guerra antissaussuriana para dar 
lugar a uma linguistica verdadeiramente prag
matiea. Para isso, eles encontram em Hjelms
lev 0 advento de um verdadeiro plano de ima
nencia que corresponde ao seu desejo de uma 
linguistica "algebra imanente das linguas,,'l 

o que Deleuze e Guattari retomam prin
cipalmente desse linguista, interpretando-o 
a sua maneira, e a distinc;:ao entre 0 plano da 
expressao e 0 do conteudo, que funcionam de 
maneira totalmente reversivel: "Dada sua de
finiyao funcional, e impossivel sustentar que 
seja legitim~ chamar uma dessas grandezas de 
expressao e a outra de conteudo',42, Esse distin
yao esta Jigada a estratos, a pIanos de consis
tencia que quebram 0 binarismo saussuriano. 
Haveria de fato apenas um plano de consis
teneia se desdobrando em multiplos estratos, 
Hjelmslev teria 0 merito de libertar 0 estudo 
da lingua de seus jugos, de abrir ao maximo 
para a teoria do signo que tern vocac;:ao para 
englobar tudo, Guattari ve ainda nos Ensaios 
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de Hjelmslev os prolegomenos de sua teoria 
do agente coletivo da enunciayao, e com isso 
a supera<;:ao possivel da dicotomia saussuriana 
entre a lingua e a palavra. Hjelmslev e envolvi
do assim na construc;:ao da maquina semiotica 
criada por Deleuze e Guattari contra a semio~ 
logia estrutural, 0 que e manifesto no proprio 
texto de 0 Anti-Edipo: ''A linguistica de Hjelms
lev opoe-se profundamente ao projeto saus
suriano e p6s-saussuriano, porque abandona 
qualquer referencia privilegiada, porque des
creve um campo puro de imanencla algebriea 
que nao se deixa mais sobrevoar pOI' nenhu~ 
rna insUlncia transcendente, nem mesmo em 
retirada',43. Essa teoria imanente da linguagem 
permite fazer escoar forma e substancia, con
telido e expressao, "seguindo fluxos de desejo, 
e corta esses fluxos, seguindo pontos-signos 
au figuras-esquizes,,44. 

Entre 1972 e 1980, data da publica,ao de 
Mil PlatOs, Deleuze e Guattari descobrem um 
outro teodco da lingua para opor a Saussure, 
o semiotico Charles Sanders Peirce, fundador 
do pragmatismo, e que definiu 0 pensamento 
como signa 45. Segundo Peirce, 0 pensamento 
se desdobra a partir de urn triangulo semiotico 
(signo-objeto-interpretante), que remete a urn 
dialogo indefinido das interpreta,oes, Peirce 
realiza com isso urn descentramento da lin-
6ruistica, que so figura agora como subconjunto 
parcial de uma semiologia geral, e submete as 
regras da linguagem ao seu uso. 0 sentido se 
revela sob sua funyao pnitica. Sua outra grande 
inversao consiste em nao mais pensar 0 mun
do como fisico, mas como fundamentalmente 
semiotico. De sua parte, Deleuze e Guattari re~ 
cusam a alternativa entre fisieo e semi6tico. 

Em Mil Platos, a orientayao pragmatica e 
particularmente afirmada como alternativa 
ao saussurismo. Desta vez, a palavra prevale
ce como expressao de urn fazer, e 0 enunciado, 
enquanto unidade elementar da linguagem, e 

b 'd "I d d ,," A conce 1 0 como uma pa avra e or em . 
linguagem se apresenta como essencialmente 
informativa, ainda que seja em primeiro lugar 
a acima de tudo performativa, Deleuze e Guat
tari apoiam-se firmemente nas teses de John 
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a prop6sito das relayoes intrinsecas 
entre ac;ao e palavra nos performativos, como 
tam bern nos trabalhos de Oswald Ducrot. 

Essa critica radical do estruturalismo lin
gUlstico e encontrada apenas em escritos de 
Guattari ao longo dos anos 1970. Em uma aula 
dada em 1973 a estudantes da Columbia Uni
versityem Paris, no "Reed Hall", por incumben
cia de Sylvere Lotringer, Guattari desenvolve 0 

tema de uma micropolitica do desejo. Desde 
suas primeiras palavras, ataca "as analises es
truturalistas [que] tentam maSCarar a dualida
de fundamental entre 0 conteudo e a expressao, 
dando atenc;ao apenas a expressao, pondo en
tre parenteses 0 conteudo','ls. Ele considera que 
antes de ser estruturados par regras da lingua
gem, os conteudos sao estruturados por uma 
multiplicidade de nfveis micropoliticos. Nessa 
aula de 1973, Guattari engloba it sua critica as 
teses althusserianas: "Para n6s, nao ha por que 
se apegar a oposiyao entre a ciencia e a ideolo
gia, sobretudo da maneira obsessiva dos althus
serianos ... Por isso recusaremos aqui a validade 
de um corte epistemologico radical entre um 
campo conceitual de pura cientificidade e uma 
ideologia puramente Hus6ria e mistificadora',49. 

Diante de uma plateia de economistas, 
Guattari intervem na universidade Dauphine 
em urn col6quio organizado pelo IRIS e nes
sa ocasiao compara 0 estruturalismo a uma 
doenc;a: "Nao ha razao para que as cH~ncias 
economicas escapem da doenya que, het cer
to tempo, devasta as cH~ncias da linguagem, 
a antropologia, a psicanalise, etc.: nomeei 0 
estruturalismo"so. Um pouco mais tarde, em 
1979, ataca a formula de Chomsky segundo a 
quill 0 "vazadouro da pragmatica" recolhe tudo 
o que e insignificante. 0 proprio titulo de seu 
capitulo, "Sair da lingua', assinala seu desejo de 
propor umalinha de fuga em relayao ao panlin
guismo da epoca, com a intenc;ao de reconec
tar 0 estudo da lingua as outras facetas do uni
verso sociaL A esse respeito, ele denuncia uma 
linguistica que e dotada de urn modelo episte
mol6gico,0 das ciencias exatas, e que as imitou 
para se legitimar, pomo ciencia. 0 efeito dessa 
pretensao tera sfllo 0 de virar as costas para os 

trac;os contingentes s6cio-historicos: "E como 
se () socius tivesse de se dobrar a linguagem!"SI, 
Por farya desse corte e dessa depura,oo, os lin
guistas se tornaram "imperialistas,,!52, 

Nao h6. lfngua em si, martela Guattari, que 
se apoia nos trabalhos dos historiadores, 0 que 
sera retomado em Mil Platos, para mostrar que 
a lingua em seu processo de homogeneizac;ao 
assume urn caniter essencialmente polfticoS3

• 

A maior OU menor estabilizac;ao de uma lingua 
depende, portaota, de equilibrios de poder e 
pressup6e sua historiclzayao. Os agenciarnen
tos estao em primeiro: "Os agenciamentos de 
fluxos e de c6digos sao primeiros em relayao 
as diferenciac;oes de forma e de estrutura',S4. 
Em 1979, Guattari ja se prociama partidario 
de uma pragmatica geral incluindo diversas 
semiologias, tematica retomada em Mil Platos 
que tambOm enfatiza a dimensao politica do 
funcionamento das linguas. 

Embora Deleuze e Guattari estabeleyam 
uma correlayao com urn socius particular, es
sas semioticas nao se identiflcam com um mo~ 
mento historico particular, e nao se trata de 
opor a urn estruturalismo estatico, puramente 
sincr6nico, urn continuum evolucionista, mas, 
ao contrario, de valorizar 0 prirnado das mistu
ras, das hibridades. Sao os agenciamentos que 
constituem as condh;6es mesmas de inteligibi
lidade desses regimes de signos. 0 que faz pas
sar de um sistema de signos a outro e sempre 
o acontecimen to fundador que corta os fluxos, 
poe em marcha em caminhos nao tragados. 
Assim, em epfgrafe nesse "quinto platO", enCOll

tram-se fixadas duas datas: 587 a.c. e 70 d.C., 
as duas destruiyoes do Templo que obrigam os 
judeus a partir. 0 profeta judeu encarna entao 
a passagem imposta pela destruiyao do Templo 
do pensamento a ac;ao, incitando a marcha 0 

povo israelita. Ele se torna 0 personagem epo~ 
nimo de um caso concreto de analise de semi
otica transformacional capaz de passar de uma 
semiotica significante a uma semiotica de sub
jettvayoo. A pragmatica para Deleuze e Guat
tad nao e urn simples suplemento anfmico da 
lingufstica, "mas, ao contnirio, 0 elemento de 
base do qual depende todo 0 resto,,55. 

A esquizoanalise contra 
a psicanalise 

A maquina desejante deve abrir caminho 
nas estruturas para fazel' expJodir 0 significante 
mestre defendido pelos lacanianos. A interpre
ta<;ao psicanalitica se desdobra a partir da no
<;ao de falta primeira, de ausencia, enquanto os 
cortes subjetivos, verdadeiros cortes de fluxos, 
partem, ao contrario, segundo os auto res, de 
um excedente. Epistemologicamente ao lado de 
seu objeto, a psicanaJise e tambem estigmatiza
da como eskm:;o de normalizac;ao, de repressao, 
prosseguindo a obra de confinamento e de re
traimento em si inaugurada pela psiquiatria no 
seculo XlX: "Ao inves de participar de um esfor-
90 de libertayao efetiva, a pSicanalise participa 
da obra de repressao burguesa mais gera1"56. 

A psicanalise seria, na realidade, apenas 
um familialismo que se dotou de um discurso 
pseudocieotifico. A miquina desejante deve, 
quanto a isso, mandarpelos ares a jugo edipia
no para melhor libertar as foryas produtivas do 
inconsciente e esquizofreniza-Ias. Ao lado dos 
desenvolvimentos argumentativos opostos as 
teses psicanaliticas, encontram-se em textos 
dos dais autores palavras de ordem tiradas do 
movimento de Maio de 68 do tipo: "Somas to
dos esquizofrEmicosf Somos todos perversos! 
Somos todos libidos viscosas demais ou flui
das demais,,57. A conversao constante pelos 
analistas de toda manifestayao inconsciente 
em Edipo mostra que a psicanalise traz em si 
uma metafisica que deve sofrer uma critica 
materialista. Promotores de urn metodo de 
disjun<;ao conjuntiva, nossos autores denun
dam na pratica psicanalitica 0 usa sistematico 
de disjunyoes exclusivas, do ''ou ... , ou .. :·, que ig
nora totalmente 0 esquizofrenico, que 0 torna 
estranho ao discurso freudiano. 

A esquizoan8J.ise pretende reconectar 0 in
consciente ao social e aa politico. A grade de 
leitura edipiana decorreria ao mesmo tempo 
de uma forma de reducionismo mecanicista 
e de urn procedimenta de simples aplicayiio. 
A aparelhagem estrutural do lacanismo teria 
de fato como funyao recalcar 0 desejo, fazer 
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renunciar a ele e assim aperfeic;oar no plano 
terapeutico a obra do aparelho de repressiio: 
"Estendendo-Ihe 0 espelho deformaote do in
cesto (veja, era isso que voce que ria?) se deixa 
o desejo envergonhado, atordoado, metido em 
uma situac;ao sem saida, e se 0 convence facil
mente a renunciar a 'si mesmo'"S8. 

Por novamente 0 desejo em movimen
to, torna-Io produtivo e a funyao primeira da 
maquina desejante, que deve substituir a es
trutura edipiana confinante. E preciso ainda 
desfazer a unidade estrutural postulada da 
maquina. A diferenya situa~se no nivel das ma
quinas molares e das maquinas moleculares, 
e 0 essencial e que 0 desejo seja da ordem cia 
prodw;ao, quer esta se efetue na escala micro 
ou macro. Entretanto, a unidade estrutural em 
torno da teoria da falta impoe um conjunto 
molar: ":£ essa a operac;:ao estrutural: ela dispoe 
a falta no conjunto molar"s9. 

Essa polaridade entre 0 molar e 0 mole
cular e introduzida por Guattari e vem essen
cialmente de sua pratica no campo da psico
terapia institucional em La Borde. E de inkio 
um meio de desmontar as logicas molares de 
estratificayao, de burocratizac;ao e de roti~ 
niza<;ao das organizac;:oes, liberanclo a cada 
momento os fluxos moleculares e suas inten~ 
sidades capazes de enfraquecer as c6digos do 
polo molar: "A distinc;:ao do macro e do micro 
e muito importante, mas talvez cIa pertenc;:a 
mais a Guattari do que a mim. Nlinha e mais 
a distinyao de duas multiplicidades. Essa e es
sencial para mim,,60. Guattarl sugere a Deleuze 
opor a illteridade molecular e a illteridade mo
lar it alteridade imaginaria de Lacan, que reali
zou "uma Hnguistizayao de conjuntos molares, 
recusa do genetismo habitual. Tudo e condu
zido a urn estruturalismo com base no modelo 
linguistico. Tem-se uma alteridade absoluta, 
estrutural, linguistica e sem garantia',6J. 

Embora Lacan tenha 0 enorme merito de 
descobrir com 0 objeta a algo da ordem do 
molecular, que enquanto objeta parcial sempre 
escapa, excede a estrutura, ele permanece pri
sioneiro desta ultima. Definindo-se como urn 
procedimento materialista, a esquizoanalise 
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pretende, ao contnirio, opor aos jogos end6-
genos da estrutura a interven9ao significante 
de urn de fora. A esquizoamUise apresenta-se 
antes de tudo como defensora de um modo de 
expcrimentayao. Como urn "mecanico, um mi
cromecanico',62, 0 que se precisa cap tar em cada 
urn nao e urn segredo profundamente enterra
do, mas maquinas desejantes que funcionam 
de maneira singular com seus rateios, suas ace
lerayoes, seus cortes de fluxo, seus devires: "Nao 
sao as linhas de pressao do inconsciente que 
contam, ao contrario, sao as linhas de fuga',63. 

Definindo 0 inconsciente como uma multi
plicidade de intensidades e de excessos, Deleuze 
e Guattari poem em circulayao novamente 0 que 
tinha sido 0 recalcado do estruturalismo. Nesse 
plano, pode-se considerar, com Joel Birman, 
que a clinica defendida por Deleuze e Guattari 
visa reintroduzir a problematica economica da 
metapsicologia freudiana, sua parte pulsional 
abandonada pelo lacanismo. Opostas frontal
mente a concepGao formalista, puramente sim
boliea de urn ineonsciente que funciona como 
uma estrutura segundo 0 modelo linguistico, 
Deleuze e Guattari "afirmaram em 0 Anti-Edipo 
que 0 inconsciente e atravessado de urn extre
mo ao outro pela pulsao, ou, ern outras palavras, 
que nao poderia existir inconsciente sem in
tensidades,,64. A maquina desejante recoloca no 
circuito a pulsao com seus excessos, sua mobili
dade e suas rupturas, suas capacidades disjunti
vas. A esquizofrenia, nesse quadro, oferece 0 du
plo interesse de demonstrar a incapacidade do 
discurso psicanalitico, mesmo estruturalizado, 
como seu Edipo ao quadrado, de descobrir e de 
cui dar da patologia. Mas 0 esquizofrenico tern 
tambem 0 interesse de encarnar essa figura da 
impessoalidade Singular que buscam Deleuze e 
Guattari para opo-Ia ao mesmo tempo a estrutu
ra dessingularizada e ao personalismo. 

Uma antropologia politica contra 
a antropologia estrutural 

A relayao com Levi-Strauss e nitidamen
te menos poleMica do que com Lacan em 0 

Anti-Edipo, cujo alvo principal e a pnitica psi
canalitica. Contudo, tomam-se distancias evi
dentes da antropologia estrutural. Deleuze e 
Guattari apoiam-se em Edmund Leach, para 
quem a ausencia de estrutura caracteriza todo 
urn conjunto de dadas empfricos diretamente 
observados - 0 que naD significa, em Leach; 
que DaD cxista estrutura, mas somente que a 
estrutura e principia de seu proprio desequi
lfbrio. 

Deleuze e Guattari recusam assim a ideia 
de sociedades frias, de sociedades primitivas 
sem historia, fundadas na simples reprodu
,ao do mesmo: ''A ideia de que as sociedades 
primitivas sao sem historia, dominadas por 
arqUl2tipos e sua repetic;8.o, e particularmen
te fraca e inadequada,,65. Embora Levi-Strauss 
nao seja tida como responsavel por essa con
cep9ao, foi ele quem dividiu as civiliza90es em 
sociedades quentes, que funcionam sabre 0 

modele da termodinamica, e sociedades frias, 
com funcionamento de relogio, mecanico, 
protegendo-se pela repeti,ao de qualquer ele
mento aleatorio que possa provocar mudanc;:a. 

Deleuze e Guattari pretendem tambem in
verter a demonstrac;:ao classica de Levi-Strauss, 
segundo 0 qual a universalidade da troca de mu
lheres estaria ligada a vontade de evitar 0 fecha
mento na sociedade em si mesma: "Longe de ser 
a extensao de urn sistema inicialmente fechado, 
a abertura e primeira, fundada na heterogenei
dade de elementos que compbem as presta,oes, 
e compensam 0 desequilibrio deslocando-d,66. 
Deleuze e Guattari contestam a lei universal 
descoberta por Levi-Strauss da proibi,ilo do 
incesto que se encontraria como lei intangfvel 
de toda sociedade em qualquer latitude. Eles 
afirmam que a propria ideia dessa proibic;:ao nao 
pode ser pertinente, pois "0 incesto nao existe" 
ern inumeras sociedades primitivas67. 

Deleuze e Guattari se apoiam nas pesqui
sas de Meyer Fortes sobre as Iogicas territoriais 
que se constata serem primeiras em reIa9ao 
as trocas de mulheres: "0 problema nao e 0 da 
circula,ao de mulheres ... Uma mulher circula 
por ela mesma. Nao se dispoe dela, mas os di
reitos juridicos sobre a progenitura sao fixados 

em proveito de uma pessoa determinada"Nl. 
Portanto, a terra, com suas segmentaridades 
territoriais, e primeira em reiac;:ao as trocas 
matrimoniais e as estruturas do parentesco. Os 
sistemas de alianc;:as e as regras de parentesco 
sao relegados ao segundo plano em rela9ao as 
codificaGoes territoriais do socius. Ao contri
rio da tese Ievi-straussiana, Deleuze e Guatta
ri afirmam: "Um sistema de parentesco nao e 
uma estrutura, mas uma pratica, uma praxis, 
urn procedimento e mesmo uma estrategia"69. 

A propria ideia de fechamento potencial de 
um sistema de parentesco resulta do erro de 
perspectiva que consiste em separar as prati
cas matrimoniais de seu substrato economico 
e politico. Pierre Clastres mostrou a prop6sito 
dos indios guayakis que nao existem nomades 
puros, pois hi sempre acampamento para es
tocar, mesmo que em pequenas quantidades, 
para se alimentar, para se casar, etc.-10

• A critica 
de ordem epistemologica que Deleuze e Guat
tari dirigem aos defensores da antropologia 
estrutural, assim como a toda semiologia es
trutura!, e a de privilegiar a esfera da troca, da 
circula,ao, em detrimento da produ,ao e da 
reprodu9ao sociaL Entretanto, para eles, tam
bem aqui, a maquina se opoe a estrutura, pois 
eia e seu elo duro: "Uma estrutura mole jamais 
funcionaria, nem faria circular, sem 0 elemen
to duro maqufnico que preside as inscriyoes,,71. 

Todas as atividades percorrem 0 vivido pOl' 
segmenti~lo espacial ou socialmente, com
binando tipos de segmentaridades !ineares, 
binarias, circulares. Contudo, foram os africa
nistas nao estruturalistas como Meyer Fortes, 
Evans-Pritchard e alguns outros que conse
guiram mostrar como 0 sistema politico das 
sociedades primitivas sem Estado foi capaz de 
incorporar os sistemas e as segmentaridades 
territoriais, apoiando-se e apropriando-se das 
reIa90es de parentesco segundo urn sistema hf
brido e flexivel. Deleuze e Guattari identificam 
uma binaridade em a9ao, mas opoem as socie
dades primitivas de segmentaridade flexivel as 
sOciedades modernas de segmentarldade dura. 
Evocam, para sustentar sua tese, a reforma na 
Grecia antiga de Clistenes, 0 Ateniense, que 
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construiu urn espayo politico da cidadania so
brecodificando os segmentos linhageiros a fim 
de chegar a um espac;:o homogeneo. Esses dois 
tipos de segmentaridades estao emaranhados, 
e assim se podem identificar flexibilidades no 
proprio cerne dos sistemas mais burocraticos 
- como mostrou Kafka72

• Ao contrario, obser
vam~se tambem nudeos de arborificayao, de en
durecimento no interior das sociedades primi
tivas. Essas travessias de segmentaridade sao 0 

atributo de toda sociedade ou de todo individuo 
e fundam 0 caniter dominante do politico: "Tudo 
e poHtico, mas toda politica e ao mesmo tempo 
macTopolitica e micropolftica"n. A micropolitica 
que resulta dessas observac;oes e desse primado 
atribuido a dimensao do politico se impoe como 
no,ao essencial com a publica,ao de Mil Platos. 
onde eia substitui 0 conceito de esquizoanalise, 
funcionando como sel! equlvalente. 

A antropologia estrutura!, Deleuze e Guat
tari opoem em 0 Anti-Edipo toda uma antro
pologia historica e politica que se desdobra 
segundo a bipolaridade entre a logica dos flu
xos de decodifica,iio e ados processos de re
codificaGao. Se 0 estruturalismo nao e 0 born 
procedimento para estudar as sociedades 
primitivas, 0 funcionalismo nao se sai melhor 
quando se pergunta para que serve tal ou qual 
instituiyao, e acredita encontrar a sentido na 
fun,ilo. Contudo, credita-se aos etnologos 
uma vantagem em relac;ao aos psicanalistas 
que permaneceram na questao de saber 0 que 
isso quer dizer. A esquizoanalise substitui es
sas falsas questoes por uma atem;:ao aos usos: 
"Como isso funciona e a unica questao,,74. 

E isso 0 que colo cam Deleuze e Guattari 
e que os leva a diferenciar tres tipos de socie
dades - Selvagens, Barbaros e Civilizados -, 
segundo os graus de desterritorializayao dos 
fluxos. £les constroem, portanto, uma verda
deira antropologia politica, na qual se atribui 
urn papel motor a esse processo ao mesmo 
tempo progressivo e descontinuo de deco
difica,iio, de falha dos codigos e de libera,ao 
dos fluxos. A cada etapa, as estruturas estatais 
centrais, desp6ticas ou feudais, se mostram in
capazes de resistir as foryas de decodificayao 
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A literatura "rnenor" sob urn olhar cruzado 

No caminho nao tra,ado que conduz De
leuze e Guattari de 0 Anti-Edipo a Mil Platas 
entre 1972 e 1980, M uma etapa importante, 
umcponto forte, que e a publica,ao de seu Ka
fka, em 1975J 0 acontecimento dessa publica
c;ao nao esta ligado tanto a leitura muito ori
ginal e renovadora de uma obra liteniria pela 
qual ambos tern grande admira,ao. E sobretu
do a ocasiao de experimental' conceitos-chave 
que em seguida poderao desdobrar e desen
volver em Mil Platos. Por esse novo livro, De
leuze e Guattari passam tambem da postura 
critica, denunciativa, que e a de 0 Anti-Edipo 
em face da psicanalise, para uma posic;ao afir~ 
mativa, a de seu proprio procedimento, singu
lar, testando-a no confronto com uma grande 
obra liteniria. 

liE urn rizorna, urna toea" 

Kafka e, de fato, a ocasiiio da primei
ra ocorrencia do conceito de "rizoma", que 
se encontra ja nas primeiras Hnhas da obra: 
"Como entrar na obra de Kafka? E.·um rizo
rna, uma cova. 0 Castelo tem 'entradas mul
tiplas' das quais nao se conhecem bern as leis 
de uso e de distribui,iio. 0 hotel de America 
tern inumeras portas", principals e auxilia-

res ... Portanto, pode-se entrar por qualquer 
extremidade"'. Sabe-se que esse principio da 
multiplicidade de entradas possiveis, de co
nex6es em todos os pontos portadores das 
significac;oes mais diversas, essa escolha do 
rizoma de brotac;ao horizontal contra a arvore 
de ramificac;oes hienirquicas dara lugar, em 
1977, a uma publica,iio eponima" e fornece
n, a introdu,ao de Mil Plalos. Se 0 conceito 
de rizoma e particularmente adequado para 
compreender 0 mundo labirfntico de Kafka, 
e tam bern uma nOva arma contra toda forma 
de interpretayao psicanalitica. 0 adversario e 
c1aramente designado desde a primeira pagi
na da obra: "0 principio das entradas multi
plas impede sozinho a introduc;:ao do inimigo, 
o Significante, e as tentativas de interpretar 
uma obra que se prop6e de fato apenas it ex
perimentayao"'i. 

Obra de transic;ao entre dois macic;os, 
Kafka ve igualmente emergir outro conceito 
essencial que vai irrigar os mil plaMs por vir: 
ode agenciamento, que da 0 nome a urn ca
pitulo da obras. Do mesmo modo que 0 con
ceito-chave de 0 Anti-Edipo era 0 de maquina 
desejante, Mil PlatOs podera ser lido, alguns 
anos mais tarde, como uma verdadeira teo
ria do agenciamento. A meio percurso, Kafka 
ainda utiliza bastante 0 conceito de maquina, 

apresentando 0 proprio Kafka como uma ma
quina de escrlta. Mas ja se tern 0 inicio do des
locamento por vir. 0 agenciamento se torna a 
realizayao da maquina grayas as conex6es que 
possibilita. 

Os dais conceitos fundamentais cia filosa
fia de Deleuze e Guattari, 0 agenciamento e 0 

rizoma, tern origem, portanto, com essa Jeitura 
de Kafka, no confronto com a literatura como 
lugar mesmo da experimentayao. Como de 
hibilo, Deleuze toma com Guattari 0 caminho 
inverso de todas as analises, leituras e exege
ses de especialistas da obra de Kafka. De fato, 
e comum na tradi<;ao literaria apresentar essa 
obra como a propria expressao de urn mundo 
desesperado, absurdo, confrontado com logi
cas burocniticas, com a obsessao que leva a se 
chocar sem eficacia contra 0 mura da incom
preensao. Entretanto, Deleuze e Guattari, bern 
aO contrario, apresentam urn Kafka comico, 
alegre, sempre do lado do desejo, confrontado 
com as logicas infernais da maquina burocra
tica sob suas tres formas - stalinista, nazista e 
liberal americana - em uma perspectiva criti
ca mais eficiente que muitas enunciayoes es
tritamente politicas. 

Alem do estudo de caso sabre Kafka, a obra 
se apresenta como urn manifesto contra toda 
forma de leitura arquetfpica que visaria impor 
ao texto tal ou qual interpreta,ao. 0 estudo 
a substitui pelo primado da experimenta,'lO. 
"Nao acreditamos a nao ser em uma experi
mentar;ao de Kafka, sem interpretayao nem 
significancia, mas somente protocolos de ex
periEincia,6. Na continuidade de 0 Anti-Edipo, 
o alvo e a redw;ao psicanalftica. Sua interpre
ta,ao do caso Kafka e reprovada de forma ra
dical, nao somente porque empobrece terri
velmente a abordagem da obra, mas porque se 
apoia em urn contrassenso. Ela parte de fato 
de urn documento atestado, a carta dirigida ao 
seu pai em 1919, na qual Kafka ° acusa de to
dos os seus males, de sua inaptidao para a vida 
assim como para a escrita, responsabilizan
do-o por seus fracassos e parecendo "edipiani
zar" toda sua relac;ao com 0 mundo. Contudo, 
para Deleuze e Guattari, 0 que Kafka signifi
cou nessa carta e outra coisa. Essa hipertrofia 
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do E.dipo e para ele urn meio de se esquivar 
dele, de escapar. Ele tenta realizar, portanto, 
o oposto do que acreditam os psicanalistas: 
"Desterritorializar 0 E.dipo no mundo, em vez 
de se reterritoria!izar no Edipo e na farnflia,,7. 
Os freudianos teriam pass ado a margem da 
ironia subjacente a essa hipertrofia voluntaria 
do Edipo. 

Assirn como em 0 Anti-Edipo, a grade de 
leitura e acusada de valorizar demais 0 peso 
do Significante e de negligenciar a eficicia da 
maquina, aqui literaria. Deleuze e Guattari a 
substituem pOI' urna teoria politlca da litera
tura articulada a uma concepc;ao da escrita 
impessoal, resultante de urn agenciamento 
coletivo. Essa abordagem da criac;ao transfor
rna radicalmente 0 estatuto da €scrita literaria 
que, por sua capacidade de afetar, esta Iigada a 
uma sintomatologia, a uma verdadeira captu
ra de foryas transformadas em formas e que se 
contata ser uma clfnicaB

• 

Deleuze e Guattari situam-se resoluta
mente no campo da experimentac;ao e se er
guem contra a literatura que permanece nos 
!imites estreitos dos canones consagrados 
pela tradi,iio, opondo a ela a for,a criativa 
de uma literatura dita "menor". A demons
trayao de Deleuze-Guattari apoia-se aqui em 
uma analise do contexto de urn imperio dos 
Habsburg em plena deliquescencia, que favo
rece os movimentos centrifugos, acentua os 
processos de desterritorializac;ao e provoca 
um retorno as formas de reterritorializac;ao. 
E essa tensao extrema que suscita urn clima 
propicio a eclosao de vozes singulares, nao 
apenas a de Kafka, mas tambem as de seus 
contemporaneos, como Einstein, que leciona 
em Praga, ° fIsico Philipp Frank, os musicos 
dodecafOnicos, os cineastas expressionistas, 
como Robert Wiene ou Fritz Lang, sem contar 
a Circulo Linguistico de Praga ou ainda Freud 
em Viena mesmo, com 0 nascimento da psi
canalise. Nesse imenso imperio em decIinio, 
onde 0 alemao e a lingua olleial, a do poder, 
da administrac;ao central, ha muitas outras 
Hnguas dominadas. Kafka encontra~se no 
Cfuzamento de varias linguas: a lfngua tcheca 
enquanto natural de Praga, 0 alemao, que e a 
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lingua oficial do Imperio Austro-HCmgaro, e 0 

ifdiche, enquanto judeu. 
Segundo Deleuze e Guattari. "uma literatu

ra mellor nao e a de uma lingua menor, mas 
a de uma minoria farmada em uma lingua 
maior,,9, A lfngua menor e definida, portanto, 
por seu hibridismo no interior mesmo da lin
gua maior. Assim, para Kafka, 0 alemao sera 
sua lingua de expressao liteniria, mas urn ale
mao singular: "Kafka define nesse sentido 0 

impasse que barra aos judeus de Praga 0 aces
so a escrita e faz de sua literatura uma coisa 
impaSSive!: impossibilidade de DaO escrever, 
impossibiJidade de escrever em alemao, im
possibilidade de escrever de outro modo"w. 
E preciso entao, literalmente, exprimir sua 
alteridade, sua estranheza em relayao a lfn
gua dominante: "Estar em sua propria lingua 
como um estrangeiro; e a situagao do Gran
de Nadadar de Kafld'''- Essa exterioridade 
do interno faz com que atuem no interior da 
escrita os dois processos que Deleuze e Guat
tari tematizarilo sobretudo em Mil Platos, 0 da 
territorializagao e 0 da desterritorializagao: "E 
para os judeus de Praga 0 sentimento de uma 
distancia irredutivel com a territorialidade 
primitiva tcheca"i2. A literatura menor, mais 
do que qualquer outra, caracteriza-se por sua 
essencia poHtica: "Cada problema individual e 
imediatamente conectado a politica'd:{ e, nes
se sentido, talliteratura nao pode se dobrar as 
codi£lcagoes restritivas do triangulo edipiano 
da psicanalise. Finalmente, a literatura menor 
nao e propria de urn sujeito de enunciayao in~ 
dividual, mas tenta exprimir pela escrita - sem 
poder se erigir em porta-voz - a palavra do 
povo, de urn povo sempre ausente. Essa litera
tura poe em obra agenciamentos coletivos de 
enunciagao. 

E nessa literatura menor que Deleuze e 
Guattari encontram os recursos mais vivos, as 
forgas mais eficazes suscetiveis de desestabi
lizar as convengoes e os poderes constituidos. 
Embora a literatura menor assuma uma di
mensao imediatamente contestatoria, a rela
gao menor/maior nao depende apenas de uma 
dial"tica de tipo hegeliano, em que 0 menor te
ria vocayao de in.:.'Oelter .0 .:naior. Ao eontnirio, 

o menor se pensa em seu devil' enquanto va~ 
riayao intensiva capaz de transformar a maior, 
mas seu devir s6 pode ser minoritaxio segun
do a definiyao mesma que the dao Deleuze e 
Guattari: "0 menor se sustenta da existencia 
do maior do mesmo modo que 0 corpo sem or
gaos reclama 0 organismo"f4. 

Com isso, Deleuze e Guattari escapam do 
dualismo a que a par maior/menor parece, no 
entanto, remeter naturalmente. Pode-se ver at 
a marca do ensinamento de Canguilhem, que 
havia definido 0 "anomalo" como uma diferen
ya constituinte entre 0 normal e 0 patologico 
que nao remete tanto ao model a de norma
lidade, mas sim a expressao do insolito l5. Da 
mesma maneira, Deleuze e Guattari tinham 
definido em 0 Anti-Edipo um terceiro termo 
entre 0 capitalismo e a esquizofrenia: 0 de uma 
linha de fuga esquizoeriativa, simplesmente 
diferente segundo sua intensidade propria. 
Par esse par maior/menor, Deleuze e Guattari 
entendem finalmente "articular tres niveis teo~ 
ricos: uma ontologia da potencia vital e do de
vir, uma epistemologia da cultura envolvendo 
uma 10gica da variayao, e uma poesia poHtiea 
sob a aparencia de uma teo ria da dominayao e 
do devir~revolucionario'd6. 

Desde 0 Anti-Edipo, Deleuze e Guattari ti
nham iniciado um trabalho de recusa radical 
do saussurismo dominante que alimentava 
uma leitura blnaria, dualista da lfngua, pensa
cia como em principia separada da palavra17

• 

Embora nao tenham se apropriado ainda, 0 

que sera 0 caso em lVfil Plat6s, das contribui-
90es da pragmatica - a de Austin, Searle ou, na 
Fraw;a, Oswald Ducrot -, ja estao it espreita de 
tudo 0 que possa reclistribuir as cartas, refazer 
o jogo na lingua para restituir sua polifonia. It 
nessa perspectiva que Deleuze se aproxima de 
urn linguista que leeiona nos departamentos 
de psicologia e de Ingles da universidade de 
Vincennes, Henri Gobard, do qual prefacia 0 

livro lan,ado em 1976". Tendo ja tornado co
nhecimento da obra quando escreve Kafka 
com Guattari, Deleuze se apoia no modelo de 
Gobard, onde encontra uma articulayao pos
siver dos fatores socials com 0 funcionamento 
da lingua. 

Ao dualismo saussuriano, Gobard opoe 
uma tipologia que se organiza em torno de 
quatro fun90es da linguagem e distingue, a que 
Deleuze retem, uma lingua vernacular, mater~ 
na all rural, que representa para Kafka a lingua 
de sua comunidade territorial- a tcheco; Lima 
segunda lingua "veicular, de troca, de comer
cia, de circulayao, par excelEmcia urbana"l9, 
que tem como funyao arran car do territorio, 
desterritorializar reterritorializando-a em suas 
fUllyOeS economicas - para Kafka, e 0 alemao. 
Urn terceiro nivellinguistico e eonstituido pela 
lingua "referendal, nacional e cultural, que 
opera uma reeopilaGao au uma reeonstituiyao 
do passado"20. Nesse nive!, a desterritorializa~ 
<faa se transforma em reterritorializayao cul
tural, e para Kafka se trata ainda do alemao, 
sobretudo 0 de Goethe. Finalmente, hi a lin
gua "mftica, que remete a uma terra espiritual, 
religiosa ou magica"Z\ ligada a todas as fun
Goes precedentes por uma reterritorializayao 
religiosa - 0 hebraleo para 0 autor do Processo. 

Deleuze e Guattari tomam emprestada 
de outro linguista, Vidal Sephiha, sua dellni
yaO muito ampla da nOyaO de intenslvo22

, que 
passa a ser todos "os elementos linguisticos, 
por mais variados que sejam, que exprimem 
tens6es interiores de uma lingua"23. Deleuze e 
Guattari identificam uma multiplicidade des
ses "tensores" (urn termo tirado de Jean-Fran-
90is Lyotard) em Kafka. Como escreve 0 pro
prio Kafka em seu Didrio: "Nenhuma palavra 
- ou quase - escrita por mim concorda com 
a outra, oUyO as consoantes rangendo umas 
contra as outras com urn ruido surdo de fer
ragem, e as vogais eantando como negras de 
expoSi<;:aO"2'1~,. Nessa linguagem que tende 

>.> N. de R. 'f.: No original et les voyelles chanter comme des 
negres d'exposition. Dado que a frase anterior reporta-se 
a noyao lioguistica de "intensivo", referindo-se as tens6es 
internas da lingua - e assim sao, por exemp!o, os prefixos 
extra ou hyper que refon;am um<t nOyao ja expressa -, diz
-se tam bern da expressao parler petit rtegre como de uma 
Ifngua que e falada de maneira indevida, impropria. Em 
urna tradu<;ao nao literal podcria ler-se: e as vogais can tar! 
soar [assim como umaJ fahkia em [urna] exposi9ao![ao] 
exprcssar-se. Ou ainda: "e as vogais can tar em uma irnpro
priedade que se expressa". 
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sempre aos extrernos, 0 "pro ceder kafkiano" 
consiste em uma intensifiea<;:ao do alemao que 
despoja essa lingua das signiflca,oes da qual e 
portadora. 

A metMora enquanto uma imagem repre
sentativa da Iugar entao a metamorfose que e 
seu contrario, pois "nao hi mais sentido pro
prio nem sentido figurado,,25. Assim, os devi
res-animais em Kafka nao remetem a qualquer 
referente mito16gico ou arquetipico, mas "cor
respondem somente a gradientes transpostos, 
a zonas de intensidade liberadas,,26, Assim, se 
Gregorio se torn a uma barata em A metamor
jose, essa nao e somente uma maneira de fu
gir de seu pai, mas de veneer la onde seu pai 
fracassou para "fugir do gerente, do comercio 
e dos burocratas, para atingir essa regiao onde 
a voz nao faz mais que zumbir,m. A analogia 
estrutural, Deleuze e Guattari opaem uma ver
dadeira teoda dos devires, que encontra varios 
exemplos na obra de Kaf1<a. 0 devir-animal se 
apresenta como uma possivel fuga. E antes de 
tudo devir molecular que acaba por se integrar 
a uma maquina ou "mals precisamente a urn 
agenciamento maqufnico, cujas partes sao in-
d d d 

,,28 
epen entes uma as outras . 

o acontecimento Kafka 

Guattari e acometido por uma verdadei
ra paixao por Kafka. Dado que 0 Didrio deste 
ultimo revela a impressao de viver como em 
urn sono - "Ele levava muito em conta seus so
nhos"29 -, Guattari prepara no inicio dos anos 
1980 uma antologia dos "65 sonhos de Kafka'. 
Sugere uma leitura que nao seja de ordem psi
canalitica, para trabalhar mais concretamente 
os pontos de singularidade que se encontrarn 
na expressao desses sonhos. 

Muitos anos depois do lan,amento de 
Kafka, em 1982, Guattari manifesta a Jack 
Lang seu desejo de organizar alguma eoisa 
por ocasHio do centenario do nascimento do 
escritor. 0 ministro da Cultura flcou radiante: 
"Obrigado por seu bilhete a proposito de Ka
fka. Concordo. Voce pode tomar a iniciativa? 
Se aeeitar tomar a frente, eu flcaria feliz", res-
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ponde-lhe Jack Lang". F, criado um comite de 
manifestac;6es sabre Kafka, com urn presiden
te de homa, Jorge Luis Borges, e urn presidente 
executivo, Guattari, que vai se dedicar a orga~ 
nizac;ao de uma grande exposi<;:ao no Centre 
Beaubourg. A exposi<;ao "Le Siecle de Kafka' se 
realiza de 7 de junho a]Q de outubro de 1984, 
sob a responsabilidade do critico de arte Yasha 
David e de Guattari. 

Guattari, que e seu idealizador, pretende 
fazer surgir como acontecimento a parte mo
derna de um Kafka do seculo XXI. Pretende fa
zer dessa exposic;ao uma manifestayao plural 
que relina exposic;oes temponirias, programas 
em video, pec;as de teatro, fllmes, conferencias. 
Nos cadernos pessoais de Guattari, sente-se a 
preocupac;ao meticulosa de evitar as instru
mentalizac;oes publicitarias e mundanas. A ex
posic;:ao cleve ser uma resposta ao paradoxa de 
Kafka, que e de ser ao mesma tempo urn au
tor secreto, da intimidade, da solidao, e de ter 
dado origem a urn qualiflcativo muito usado. 
Para restituir esse paradoxo, e preciso dar aver 
e a ouvir todas as facetas do efeito Kafka: "0 
mais intimo do efcito Kafka diz respeito tam
bern ao maior numero. Esse e 0 desafio que 
gostariamos de assumir,,31. 

Guattari nao mede esfor<;os para 0 exito 
dessa manifesta<;iio: "Ele convidou Jorge Luis 
Borges para fazer uma conferencia sabre Kafka 
nesse contexto. Noite sublime durante a qual 0 

Cego Vidente ralou de sua descoberta dos tex
tos de Kafka. Isso nao impediu que a dire<;ao 
de Beaubourg se recusasse a pagar a viagem e 
a hospedagem de Borges! Foi Felix que pagou 
entao do seu bolso!,,32 Guattari preve tambem 
numerosas leituras e teatro com a participa
<;ao da companhia de Jean-Luc Borg (Le theatre 
par Ie bas) e de Philippe Adrien, cujo encontro 
e decisivo: Adrien faz uma representayao dos 
Sonkos, de Kafka, muito inspirada na leitura 
deleuzo-guattariana. Alias, urn pouco mais 
tarde, em ] Q de mar<;o de ]988, Guattari con
vidan' Philippe Adrien para intervir em seu 
seminario sobre 0 tema ''A improvisayad', que 
inspirou amplamente sua representayao tea
tral de Sonhos. 

Eo dramaturgo Enzo Cormann que escre
ve as dilliogos da pe,a encenada por Philippe 
Adrien no ThMttre de Ia Ternp0te em 1984, re
sultado de varios meses de improvisayao de 
14 atores dirigidos por Adrien. Cormann co
nhece Gattari nessa ocasiao. Philippe Adrien, 
entao diretor do Theatre des Quartiers de 
Ivry, coordena urn estagio sobre 0 tratamento 
cenico dos sonhos de Kafka. Ele convida Cor
mann a se engajar da aventura na qualidade 
de escritor: "Durante os seis meses de elabo
rayao, Felix vai regularmente ao teatro nos 
ver trabalhar,>33. Ao mesmo tempo, Franyois 
Pain, amigo de Guattari, prepara um filme ba
seado em Sonhos. Quando Corm ann convida 
Guattari a jantar com toda a pequena trupe, 
faz um jogo de palavras involuntario: "Tu es 
la quand? ~', pergunta ele. "Lacan? A gente 
saberia!"**, responde Guattari. Nasce entre os 
dois homens uma verdadeira cumplicidade. 
o sucesso de Sanhos ja era esperado, e 0 tra
balho recebe 0 premia da Critica em 198534

• 

Em 1983, no momento mesmo do centenario, 
Guattari reaviva sua paixao por Kafka: "Eu 
me apeguei a Kafka'·35. Recorda nessa ocasiao 
que seu primeiro paciente, 0 primeiro esqui
zofrenico de quem cuidou em La Borde, era 
um jovern judeu que tinha se identificado 
totalmente com 0 autor de Sanhos. Guattari 

"N. de T.: A pergunta "Tu es la quandt' (Voce val 1£ 
quando?) produz a mesmo sam que "Tu es Lacan'?" 
(Voce e Lacan?). 

""N. de R. T: Na resposta a pergunta homofOnica Tu es fa 
quand? que pode ser ouvida como Tu es Lacan?, Guattari 
responde com uma expressao ambigua; C;a se saurait. 0 
vocabulo frances r;a pode aqui, alem do pronome demons
trativo neutro (isto, isso, aquilo). fazer referenda a segun
cia topica cia noyao freudiana id que, sob 0 ponto de vista 
dinamico do aparelho ps{quico, e considerado como 0 

primeiro reservatorio da energia ps{quica pu]sional e Jibi
dinal. A resposta poderia ficaI', entao. com sentidos duplos: 
"0 id [r;a] saberia isso [a respeito] dissd', OU. ~ Isso [r;a] se 
saberia". 0 voca.bulo "se" pocleria, ainda, ser reflexivo em 
rela9ae ao r;a. Assim, 0 ya se saberialsaber-se-ia, 0 que. 
sem dUvida. ampliaria ainda mais 0 deciframente cia res
posta de Guattari na medida em que ele pocleria tambem 
querer referir-se as teorias lacanianas a respeito do can
ceite de "identidade" na funyae do eu (sujeito). 

se dedicou muito a esse paciente catatOnico, 
dificil. emparedado no seu silencio, e 0 tirou 
de sua psicose fazendo-o escrever. 0 paciente 
escrevia sobre Kafka: "A esquizofrenia de meu 
paciente, meu pr6prio processo esquizofreni
co e Kafka. Tudo isso se comunica ainda em 
uma relayao de impressad,36, 

Encontram-se nas notas manuscritas de 
Guattari muitas amilises sobre este ou aque
Ie aspecto da obra de Kafka. Ele testa assim a 
pertinencia da no,ao de intensidade e de "blo
cos de infancia" no primeiro capitulo do Caste
/a, observando que 0 castelo nao e apreendido 
em uma peya unica, mas por toques sucessi
vos. Sucedem-se, portanto, diversos tipos de 
regimes de intensidade que nao permitem 
reduzir a leitura ao triangulo edipiano, com al
guns elementos intensivos presentes em toda 
a obra de Kafka, como "a cabe<;a baixa, como 
forma de conteudo. e 0 retrato, como forma 
de expreSSaO,,37. Em uma carta a Milena, Kafka 
Ihe relata seu terror de inf3.ncia, a de um bloco 
de Iembran<;as Jigadas que a perseguiu duran
te toda a descri<;ao da chegada ao castelo: e a 
chegada it escola, garoto, passando diante dos 
balcoes ensanguentados do a<;ougueiro, que 
transformava a escola em objeto de terror. Em 
outro lugar, em suas reflexoes sobre A Meta
marfase, Guattari comenta 0 carateI' inacaba
do das obras de Kafka: "F, como se Kafka es
tivesse sempre querendo iniciar urn retorno a 
uma ftaca edipiana, mas nunca consegue ... 0 
edipismo de Kafka nao resiste a sua maquina 
literaria. Ele nao chega a sobrecodificar suas 
produ<;6es. Salvo, talvez, em A Metamorfose ... 
Vma carga esquizofrenica faz explodir 0 com
promisso edipiano. 0 pai encontra coragem de 
jogar a maga em Gregorio; ele 0 reedipianiza 
pela violCncia. Simbolo talvez da queda da 
rna<;a, do pecado origina!"". 
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Mil Platos: uma geofilosofia do politico 

Apos a fase polemica de 0 Anti-Edipo, De
leuze e Guattari publicam em 1980 uma obra 
cuja riqueza e originalidade ainda nao foram 
totalmente exploradas: Mil Platos. Essa segunda 
vertente de Capitalismo e Esquizofrenia e, depois 
da fase critica de 0 Anti-Edipo, a parte proposi
donal, positiva. Nesse livro, que desenvolve uma 
filosofia das logicas espaciais, Deleuze e Guattari 
rompem radicalmente com 0 historicismo do 
seculo XIX que produziu uma teodiccia, uma 
cronosofia teleol6gica dominante durante boa 
parte do seculo XX Substituem a hegelianiza,ao 
do tempo por uma abordagem espacializante 
das [or,as mwtiplas que ali se manifestam. 

Uma grande unidade Iiga as dais volumes. 0 
Anti-Edipo pretenciia mostrar que, contrariamen
te a maneira como 0 estruturalismo a eonccbe, a 
psicose nao decorre de uma distribuic;:ao estru
tural, mas de urn processo: "E verdadeiramente 
uma interpretac;;ao dinamica, processional, nem 
personol6gica, nem estruturalista>l, 0 delfrio esta 
presente como apreendido imediatamente em 
urn campo de investimento s6cio-hi§torico que, 
em Mil Platos, e objeto de uma cartografla das 
micropoliticas que permitem restituir os modos 
de articula<;ao entre os processos de subjetiva<;ao 
e os aparelhos institucionais, fazendo emergir a 
produtividade potencial dos grupos-sujeitos. 

o proprio tftulo da obra indica uma abor
dagem geografica, 0 plato, como zona plana, 
horizonte indeflnido, scm limites, zona inter
mediaria, central, zona de intensidade. Deleuze 
gostava de dizer - talvez como uma piada - que 
esse titulo correspondia as paisagens de suas 
terras em Limousine, a plato de Millevaches, 
que ele apreciava das janelas de sua proprieda
de de Saint-Leonard-de-Noblat. Sobretudo, essa 
ausenda de come,o e de fim do plato faz eco ao 
conselho sempre repetido por Deleuze, segun
do 0 qual e preciso come,ar "pelo meid'. Depois 
de terem rompido as rigidezes da institui<;ao 
familiar com 0 Anti-Edipo, Deleuze e Guattari 
tomam os caminhos nao trac;:ados, as linhas de 
fuga, os percursos nomades para explorar tudo 
o que possa revelar diferenGas e conex6es inedi
tas. Portanto, 0 titulo nao tern nada de metaro
ra, mas anuncia uma metamorfose: "Plato tern 
urn sentido preciso em geografia, em mecanica, 
em cenografia: plato de erosao e de sedimenta
,ao, platcl da mudanc;a de velocidade e de desa
celera,ao, plano de distribuiC;ao e de rodagem"'. 

Contudo, Mil Platos nao tern como releren
cia direta a disciplina geognifica,' mas tern como 
horizonte uma verdadeira fisica "no sentido da 
(meta)ffsica bergsoniana, au melhor, de geogra
fia d.a physis"" .. 0 tratamenta da informac;iio em 
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termos de 16gicas espaciais tern como efeito urn 
modo inteiramente original de usc do tempo. 
Cada plat6 tern uma data precisa, indicada em 
epigrafe, que remete a urn acontecimento que 
da nome ao capitulo. E uma maneira de relem
brar a importancia do acontecimento para sua 
filasafia, mas segundo uma logica que nao tern 
mais nada de crono16gico nem de evolutivo 4. 

Mil Platos, assim como 0 Anti-Edipo, e uma 
travessia no cora<;ao das ciencias humanas, 
que faz funcionar a pleno regime as contribui-
90es de urn procedimento transversal. Essa tra
vessia e, no entanto, a expressao de uma filaso
fia, A pergunta de Catherine Clement sobre 0 

genera a que pertence esse novo livra, Deleuze 
responde sem arnbigUidade: "Filosofia, nada 
mais que filosolla, no sentido tradicional da pa
lavra,5. 0 livro prossegue 0 projeto de uma nova 
metafisica, de uma cronologia da diferen9a, e, 
ao mesma tempo, 0 corpus que the serve de su
porte e constitufdo pelo trabalho de linguistas, 
antropologos, psicanalistas, etnologos ... Seus 
auto res" se prop6em como objetivo criar con
ceitos operat6rios - uma "mecanosfera" - que 
possam mudar nossa rela<;ao com 0 mundo. 

A constrw~:ao dessa "mecanosfera" proce
de de um metodo enunciado no texto inicial, 
Rizoma, desenvolvido ao longo de toda a obra. 
Trata-se de um procedimento resolutamente 
construtivista e pragmatico que parte da deli
mita,ao de urn plano de consistencia ou plato, 
prossegue inscrevendo nesse plano duas series 
de pontos, para em seguida por em conexao 
assimetrica alguns desses pontos de series 
diferentes. Essa linha rompida deve funcionar 
em outro plano ou plato conexo, onde sofre a 
atrac;ao de uma nova linha de fuga; essa rede 
de ac;6es/reac;oes e indefinida no rizoma, cujas 
conexoes nao tern finalidade predeterminada. 
A afirma,ao da produtividade dessa diagonal 
do pensamento, dessa transversalidade em 
ato tem como efeito urn livro fervilhante, de 
uma rara densidade: "£ 0 livro que eu levaria 
para uma ilha deserta, porque e urn livro nao 
inumano, nem sobre-humano, mas quase 
a-humano.Ii uma maquina multipla de devi-
res mwtiplos'( "-

As teses desenvolvidas em Mil Platos pro
duzem um efeito de sidera<;ao, Muito aguarda~ 
das, os leitores apaixonados pela leitura de 0 
Anti-Edipo precisaram de oito anos de pacien
cia para conhecer a continuayao. Contudo, 
apesar dessa expectativa, 0 sucesso nao foi a 
que se previa. 0 livro foi considerado diffcil de
mais, desconcertante. Enquanto 0 Anti-Edipo, 
par seu alva designado, se tornara de imedia~ 
to urn best-seller', Mil Platas e publicado em 
urn clima de indiferenc;a8

. Denso demais e na 
contracorrente nesse ano de 1980, em pleno 
perfodo de triunfo dos "novos filosofos' e de 
conceitos "firmes como dentes ocos", a sofisU
ea elaborada por Deleuze e Guattari nao podia' 
tornar-se um acontecimento nesse momento, 

A aeolhida do livro 6 mais disereta. Por tras 
dos elogios, irrompe uma certa confusao. Na 
revista Critique, e Arnaud Villani, especialis
ta no pensamento deleuziano, quem escreve. 
mas cinco anos apcs a publicac;ao da obra, Ele 
sauda urn livro "essencial no 'aplanamento' de 
urn espac;o por textos e pensamentos sem pre
cedente"'. No Le Matin, Catherine Clement se 
diz "desconcertada", mas esclarece: "Estar des
concertada e justamente 0 que era preciso"JO. 
Insistindo sobre a nOC;ao essencial de noma
dismo que percorre toda a obra, ela sauda uma 
irrup,ao de multiplas figuras da anormalidade, 
desde os fora-da-Iei e 0 imperativo de pensar de 
outro modo. No Le Mande, Christian Delacam
pagne qualillca os dois volumes de Capitalismo 
e EsquizoJrenia de "suma filos6fica sem igual na 
produ<;ao contemporanea,l!, ao mesmo tempo 
em que adverte os eventuais leitores das difi
culdades que vao encontrar em face dessa nova 
publica,ao que abarca a hist6ria mundial: "0 
lei tor sai at6nito, embasbacado e perplexo',12. 

Liberation, ao contrario, da a maxima im
porHmcia a Mil Platos, fazendo uma entrevis
ta com Guattari antes da publiea,ao, na qual 
ele enfatiza a dimensao polftica da obra

13
, No 

momenta em que 0 livro e lam;ado, 0 jornal or
ganiza uma longa entrevista com Deleuze em 
que ele expliea que "0 titulo Mil PlatOs remete a 
essas individuac;6es que nao sao pessoais nem 
coisas,,14, A observac;ao de Robert Maggiori se-

gundo a qual Mil Platos se apresentaria para
doxalmente com uma organiza<;ao acr6nica, 
heter6clita a maneira de urn antissistema, de 
urn patchwork, ao mesmo tempo em que traz 
uma visao do mundo, outro sistema filosofico, 
Deleuze responde que e facil constatar a falfm
cia generalizada da maior parte dos sistemas 
de saber, mas sobretudo porque permanecem 
fechados em s1 mesmos, conflnados em seus Ji
mites: "0 que Guattari e eu chamamos de r1zo
rna e justamente urn caso de sistema aberto,,15. 

Se existe urn coneeito nodal de Mil Platos 
que constitui sistema, e 0 do agenciamento. A 
pergunta de Catherine Clement sobre a unidade 
dessa obra particularmente heter6clita, Deleuze 
responde: "Seria talvez a noc;ao de agenciamento 
(que substitui as maquinas desejantes)"16. Esse 
coneeito, de fato, irriga toelos os plat6s e, por 
sua capacidade de eoneetar os elementos mais 
diversos, abre para uma logica geral que Guat
tari qualiflca frequentemente de '(ljagramatici' 
nesses anos, 0 conceito de agenciamento tem a 
vantagem, em rela,iio it no,iio abandonada de 
"maquina desejante", de sair do campo da psi
canalise para p6r em relac;ao todas as formas 
de conexoes, incluidas as do ambito do nao hu
mano, e liberar suas fon;:as. Basta colocar juntos 
elementos singulares e heterogeneos para se 
dispor de urn agenciamento particular. Po de 
ser a vespa e a orquidea, mas tambem 0 cava¥ 
10,0 homem e 0 estribo, ou atnda 0 cavalo~ho

mem-areo ... Todas as combinac;6es sao poss(veis 
entre maquinas tecnicas, animais e humanos. 
Sao sempre processos de subjetiva<;ao, de indivi
dua,ao que estao no horizonte. Urn tal objetivo 
pressupoe nao somente desvios, mas tambem 
reconectar 0 hornem com a natureza, com a 
physis. Na verdade, nao ha mais distin,ao per
tinente, no nivel das liga<;oes de agenciamento, 
entre natureza e artificio, 

Assim, Deleuze e Guattari vao dar a maior 
importancia a etologia para restituir a maneira 
como os animais constroem seus agenciamen
tos com a natureza e entre eles. Esse concelto, 
de uso muito amplo, sem limites, e ideal para 
construir urn sistema aberto. Designa a rela
,ao que se estabeleee entre urn conjunto de 
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relac;oes materiais e urn regime de signos cor
respondente. Longe de se perpetuar, 0 agen
ciamento se p6e novamente em movimento: 
ele e sempre afetado por uma dose de desequi
librio na medida em que e afeto a urn campo 
de desejo no qual se constitui. Nesse senti do, 
o agenciamento e 0 equivalente ao papel que 
desempenhava em 0 Anti-Edipo a no,iio de 
maquina desejante. Consiste tambem em uma 
maneira de exprimir que 0 desejo e uma ques
tao apenas de encontros, de cortes de fluxo. 

Os agenciamentos nao decorrem, portanto, 
de binaridades classicas, como as que opoem 
individuo e coletivo, ou significante e Significa
do, ou ainda signo e sentido. Deleuze e Guattarl 
defendem dois grandes eixos de agenciamento, 
que se subdividem cada urn em suas variantes: 
urn eixo original comportando 0 segmento do 
conteudo e 0 da expressao, Segundo esse nivel, 
ele e ageneiamento maqufnico do eorpo, de 
ayoes e de paix5es e agenciamento coletivo de 
enunciayao, de atos e de enunciados, Outr~ eixo, 
vertical, eomporta aspectos territorializados e 
pontos de desterritorializa,iio. Isso esta longe 
das analises marxianas althusserianas, ainda 
dominantes na epoca, que atribuem ao econ6-
mieo um valor de infraestrutura determinante 
em (dtima instancia. Aqui, tudo se coneeta en
tre series heterogeneas sern jogo de causalidade 
mecanica, sem determinismo, segundo as diver
sas linhas de fuga do sistema macropolftico. 

Outros tipos de agenciamentos, desta vez 
territoriais, deflnem a funyao do ritornelo'~. 
Assim, os cantos de passaros marcam seu ter~ 
ritorio. Essa mesma func;ao territorializante e 
encontrada na Grecia antiga ou nos sistemas 
hindus, e "0 ritornelo po de ter outras Jun,oes, 
amorosa, profissional ou social, liturgica ou c6s~ 
mica: ele sempre carrega a terra consigo"i7. As 
ritmicas que pontuam a vida dos animais assim 
como ados humanos e urna maneira de enfren~ 
tar 0 caos e suas amea<;as de esgotamento, Des-

"'N. de R. T.: No voL 4, p. 115-170, da obra de Gilles Deluze e 
Felix Guattari,MilPlatos - Capitalismo e EsquizQ{renia, Sao 

Paulo, Ed. 34. 1997 [trad. de Suely Rolnick], encontramos 
urn desenvolvimento deta!hado da n09ao de ritornelo. 



212 Dosse 

se agenciamento entre urn rucio que responde 
ao caos nasee urn "ritma-caos ou caosmos"IS. Na 
linguagem COillum, urn ritornelo 6 uma peque
na musica que se rcpete, urn [efdo, urn estribi
lho, uma forma de eterno retorno que, simulta
neamente, fabrica tempo, 0 "tempo implicado" 
de que falava 0 linguista Gustave Guillaume, Ele 
traz, sobretudo, uma dimlmica contradit6ria em 
sua relac;:ao com a territorialidade. Ele tende a 
urn retorno ao territ6rio conhecido para habi
ta-Io e assim conjurar 0 caos. E 0 famoso Canto 
da Terra, de Mahler, com seu final: a coexisten
cia de dais motivQs, urn mel6dico evocando 
os agenciamentos do passaro, 0 Dutro ritmico, 
profunda respirac;:ao da terra, eternamente"t9. 0 
ritornelo e tambem 0 sinal de uma partida para 
uma desterritorializa<;ao, uma expatriac;:ao, uma 
viagem, efetuando esse vai-e-vem entre a partir 
e a voltar, dando a tonalidade desse entre-dois, 
do entrelac;amento entre dais territorios, Sua 
propria circularidade evoca 0 fato de que nao M 
carpe<;o nem fim, mas somente varia<;6es infini
tas: "O'ritornelo vai em dire<;ao ao agenciamen
to territorial, instala-se ali e vai embora,,20. 

Embora seja dificil distinguir a que e de 
Deleuze e 0 que e de Guattari, 0 conceito de 
ritornelo vem mais de Guattari que e musico e 
sempre tocou piano. Alias, em 1979, ele dedicou 
urn texto pessoal ao ritornel0

21
, De saida, ele en

fatiza a conjura,ao do tempo que passa, da an
gustia de morte, do risco do caos, do medo de 
perder 0 controle que exprimem os ritornelos, 
essas ritmkas produtoras de um tempo habita
do, territorializado: "Todo individuo, todo gru
po, toda nac;ao se equipa assim de uma gama de 
base de ritornelos conjuratorios,,22. Esse modo 
de semiotiza,ao do tempo que esses estribilhos 
praticam e percebido tamb6m pelo etnologo 
Pierre Clastres, que evoca 0 canto solitario de 
um indio diante da noite, lan,ando um desafio 
ao tempo que passa e ao processo de "sujei<;ao 
do homem a rede geral de signos,,23. Nossas so
ciedades modernas se complexificaram e per
deram essa relayao de imediaticidade com a 
expressao de suas angustias, Sao inclusive por
tadoras de uma ilusao de dominio em razao de 
seus solidos "~quipamentos maqufnicos. 

Contudo, a no<;ao de territ6rio pode ser enga
nosa, como todas as nOyoes de Deleuze e Guat
tad: "0 terri to rio e na verdade urn ato, que afeta 
os meios e os ritmos, que os 'territorializa',,21. 
Esse conceito esta ligado fundamentalmente a 
uma pragmatica, e portanto nao e passiv~, mas 
expressiv~. Nesse sentido existe uma relayao 
end6gena entre territorio e ritmo: "0 ritornelo 
e 0 ritmo e a melodia territorializados, porque 
tornados expressivos - e tornados expressivos 
porque territorializantes,,25. A esse processo de 

territorializayao e preciso opor, segundo os au
tores, outro polo, 0 de uma desterritoriaIiza<;ao 
do ritornelo, um soltar no cosmos, para "abrir 0 

agenciamento a uma for<;:a c6smica,,26. Em todD 

agenciamento, a linha molar entra em interpe~ 
netra,ao com a lioha de fuga do sistema gra,as it 
Unha de desterritorializa<;ao molecular. 

Nossos autores nao pretendem absoluta
mente defender uma forma de determinismo 
geograt1co que considerava como inevitavel 
o nascimento da filosofia no muncio grego. 
Simplesmente ligam () encontro de dais feno
menos heterogeneos urn com 0 outro: 0 do 
meio grego e a do plano da imanencia do pen
samento. Para que 0 agenciamento tomasse 
forma, foi necessario 0 encontro entre essas 
duas formas de desterritorializa,ao, Hegel 
e Heidegger, na visao de Deleuze e Guattari, 
permaneceram historicistas em sua Ieitura do 
nascimento da filosofia na Grecia. Os autores" 
de Mil PlatOs situam a geografia do lado do 
contingente, muito longe das orienta,oes da 
escola geognifica vldaliana e dos usos que o· 
historiador Braudel faz da geografia, que, para 
ele, tern mais a fun<;ao de fazer prevalecer as 
perman€mcias, as estruturas, a longuis:slrna. 
dura,ao, Para Deleuze e Guattari, ao contrari,), 
a geografia "nao e somente fisica e hUlm;,m(, 
mas mental, como a paisagem. Ela arranc:aa 
hist6ria do cultoda necessidade para res:saltar 
a irredutibilidade da c'onl:in!len.cia .. EI.a a arr'an", 
ca do culto das origens para "fi:rm:'T a pol:emcia; 
de urn 'meid,,27. 0 ensinamento que maml muo 

que, se a fllosofia nasceu na Grecia, isso 
exatamente a resultante de uma neceslsidlad,e, 

mas de uma pura contingEmcia. 

A rela<;ao com 0 territ6rio da urn funda
mento nacionalista as diversas correntes de 
pensamento, as "opinioes" filos6ficas. Deleuze 
e Guattari citam esses arquetipos segundo os 
quaiS os franceses tendem a se reterritorializar 
naconsci€mcia, no cogit'o, enquanto os alemaes 
nao renunciam ao Absoluto para reconquistar 
o plano de imanencia gregG desterritorializan
do a consciencia: "Na trindade Fundar-Con
truir-Habitar, sao os franceses que constroem e 
os alemaes que fundam, mas os ingleses e que 
habitant''. A experimenta,ao e antes de tudo 
filosofica e define a que e pensar. Ela resulta 
dessa tensao entre territorializac;:ao e desterri
torializa<;:ao. Assim como 0 conhecido trem do 
western, "afilosofia se reterritorializa tres vezes, 
uma vez no passado nos gregos, uma vez no 
presente do Estado democratico, uma vez no 
futuro no novo povo e na nova terra"Z9. 

Para sair da axiomatica crista do tempo es
catol6gico, Deleuze e Guattari investem contra 
a rostidade'" em urn plato, 0 setimo, que tem 
como data de reierenciao ana zero, 0 do nasci
menta de Cristo, 0 objetivo dessa critica e du
plo: sair do europeucentrismo, da dominac;:ao 
do homem branco moderno sobre 0 resto da 
humanidade como encarna<;ao do progresso e 
do universal e, ao mesmo tempo, confrontar-se 
com as teses fenomenol6gicas. 

Como ja visto, Deleuze sempre adotou uma 
via' aiternativa ao programa fenomenologico. 
Nos anos de 1970, um de seus representantes, 
Emmanuel Levinas, ve no rosto a injun<;ao do 
Outro, 0 proprio fundamento da etica, a propria 
exposi,ao da humanidade do homem: "0 rosto 
do prOximo me signiflca uma responsabilidade 
irrecusavel, precedendo qualquer consentimen
to livre, qualquer pacta, qualquer contrato"". 
Ao contrario, para Deleuze e Guattari, 0 rosto 
esta estreitamente ligado it singularidade do 
momento espaciotemporal em que ele emerge 
e par iS80 perde qualquer pretensao ao univer
saL Ademais, prosseguindo a constru,ao de 
Sua metafisica, Deleuze e Guattari entendem a 

*N. de T.: No original visageiti, de visage (rosto). 
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noc;ao de rostidade em todas as formas de ex
pressao natural e animal. Com a preocupa<;ao 
de irem mais longe na naturalizayao do humano 
e na humaniza<;ao da natureza, rompem com 
qualquer antropomorfismo: ''A ponto de que, se 
o homem tem urn destino, sera sobretudo esca
par ao rosto, desfazer 0 rosto e as rostificac;:oes, 
tornar-se imperceptive!, torna-se clandestino":$I, 

Recorda-se de Foucault dizendo que escrevia 
para nao ter mals rosto: "Como eu, ha outros, 
sem duvida, que escrevem para nao ter mals 
rosto. Nao me perguntem quem eu sou e nao me 
digam para permanecer 0 mesmo: e uma moral 
de estado civil, eia rege nossos documentos. Que 
eIa nos deixe livres na hora de escrever":l~. Para 

os nossos auto res, 0 rosto pertence a uma ma
quina de signos particular, ja estigmatizada no 
quinto plato, que trata dos regimes de signos, 
Essa maquina tem 0 defeito de se circunscrever 
a mera redundancia e de garantir 0 triunfo do 
Significante mestre. Nao somente toda a his
t6ria do cristianismo encarna 0 corpo mistico 
em um rosto, 0 de Cristo, como tambem 0 po
del' despotico encarna 0 corpo do poder em seu 
chefe. Em sua preocupa<;ao constante de reavi
var a chama da desterritorializa<;ao, Deleuze e 
Guattari investem contra 0 prop6sito de rostifi
ca<;:ao, que e um meio de subjugar ao significan
te e de impor a lei da transcendencia. 

Guattari ja havia consagrado um capitulo 
inteiro de seu livro de 1979, 0 lnconsciente Ma
qufnico, a esse conceito: "Rostidade significante, 
rostidade diagramatica"', 0 principal alvo e en
tao 0 capitalismo e uma micropolitica de fecha
menta: "0 paradigma ultimo da rostidade e um 
'e assim,,,34. Ele investe tambem contra Lacan por 

tel' atribuldo ao rosto, com sua analise da fase 
do espelho, um papel matridal na constitui,ao 
mesma do "Eu", no momenta de sua entrada na 
ordem simb6lica. Portanto, a rostidade e inse
paravel das estrategias de poder: ela funciona 

. como um "sinalizador de normalidade,,35. A ros

tidade serve para inscrever um modo de domi
na,ao fundado no primado da subjetividade e 
na ideia de sua autonomia. Nos tres planos, se
miotko, polftico e artistico, a rostificayao e um 
modo de dominac;:ao: "0 rosto e uma politica',36. 
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Se 0 fOStO exprime urn impulso de territoria~ 
lizayao, esta wtima comporta tambem Hnhas de 
resistencia, Hnhas de fuga, E sobre essas linhas 
de fuga que se pode elaborar Dutra politica. Para 
fazer iSSQ, e preciso remontar a ffiaquina abstra~ 
ta produtora de rostidade. "Os rostos concretos 
nascem de uma maquina abstrata de rostida
de,m, constituida de urn pequeno sistema bina
rio que opae 0 muro branco do signiflcado ao 
buraeo negro da subjetividade: "0 sistema bu
raeo negro-mura branco ja nao serb ent<10 urn 
rosto, sena a maquina abstrata que 0 produz,,38. 
Deleuze e Guattari, conscientes em 1980 dos 
fiscos que comportam certos mal-entendidos, 
como puderam constatar com as interpretayoes 
de 0 Anti-Edipo, alertam tambem contra os pe
rigos pr6prios ao fata de querer se desfazer do 
TostO: "Desfazer 0 fosto naD e uma coisa simples. 
Corre-se 0 risco da loucura: sent que e por acaso 
que 0 esquizofrenico perde ao mesmo tempo 0 

sentido do rosto, de seu proprio rosto e do ros
to dos outros, 0 sentido da paisagem, 0 sentido 
da lin!,ruagem e de suas signitlcayoes dominan
tes?,,39. E preciso evitar que as linhas de des
truiyao nao sejam elas proprias tomadas como 
objetivos enquanto linhas mortiferas, Evidente
mente, podem~se invocar civilizayoes primiti
vas que, ao contrario dos europeus, nao opoem 
o rosto a cabeya como continuidade do resto 
do corpo, Elas nao tem necessidade do rosto, 0 

que nao as impede de ter as cabe,as mais hu
manas. Contudo, Deleuze e Guattarl nao pregam 
urn "retorno a .. :', as semioticas pre-significantes: 
"Nunca conse!,ruiremos ser 0 negro ou 0 Indio, au 
mesmo 0 chineS,,40. A regressao ao passado e urn 
caminho barrado, esteril e urn engodo. E preciso, 
ao contrario, partir do que e, do rosto sobrecodi
ficado do periodo capitalista para identificar me
Ihor suas linhas de fuga potenciais. A semiotica 
que esta por vir, por ser criada, e a "das cabec;as 
pesquisadoras onde os pontos de desterritoriali
ZayaO se tornem operatorios,,41. 

Logicas espaciais 

Outra poiarizayao utilizada no esmiu
c;amento das 16gic~s espaciais e aquela, es-

sencia!, entre espayos lisos e estriados, entre 
espayos nomades e sedentarios. De natureza 
diferente, Esses espayos so existem peias rela
yoes recfprocas entre si: de urn lado, urn espa
yO nao polarizado, fundamentalmente aberto, 
nao mensuravel, povoado de singularidades, e 
de outro, urn espayo sobrecodificado, metrieo, 
hierarquizado; de um lado, 0 modelo do borda
do com seu motivo central (espayo estriado), 
e de outro, 0 do patchwork (espayo lisa) com 
acrescimos sucessivos de tecldo sem limites 
predeterminados, 0 exemplo escolhido para 
designar 0 espa,o liso, 0 patchwork, revela que 
esse espa,o nao significa homogeneidade. 

De resto, essa oposiyao nao se limita ao 
mundo terrestre, pols 0 espayo maritimo tam
bem e atravessado por tal binaridade: "Espa,o 
lisa por excelencia e, no en tanto, aquele que se 
ve mais cedo confrontado com as exigencias de 
urn estriamento cada vez mais estrito"42. Nao 
ha, portanto, uma oposiyao simples entre 0 liso, 
de um lado, e 0 estriado, de outro. Nao ha, por
tanto, sobredetermina,ao do lugar para quali
ficar 0 espa,o, de forma que se pode viajar sem 
se mexer, no lugar - Deleuze qualifica a si pro~ 
prio como "viajante im6vel". Essa tensao define 
duas modalidades micropoliticas, e ao mesmo 
tempo duas est€ticas, 0 Mptico, proprio ao es
pa,o lisa, espa,o de contato, de tocar, de ime
diaticidade, e a arte otica, pr6pria ao espa\!o es
triado, remetendo a uma visao do longinquo, da 
perspectiva: "Cezanne falava da necessidade de 
nao mais ver 0 campo de trigo, de naG ficar pro
ximo demais dele, de se perder, sem referencia, 
num espa,o lisd'''. Em MilPiatos, desenvolve-se 
sobretudo a vertente mieropolltica a partir des
sa tensao entre polo estriado e polo lisa com a 
dupla polaridade que opoe a miquina de guer
ra, de um lado, e 0 aparelho de captma encarna
do pelo Estado, de outro (platos 12 e 13). 

Nossos auto res nao param de utilizar opo
siyoes binarias, mas, como ja dissemos, nao 
para apregoar urn pensamento dualista, e sim, 
ao contrario, para rampe-Io e subsUtuf-lo por 
um pensamento da multiplicidade percorrido 
por binaridades pluralizadas. Embora 0 senso 
comum tenha 0 hibito de pensar que a maqui-

na de guerra e um subproduto do aparelho de 
Estado, nossos autores enfatizam a diferenya 
radical, de natureza, entre Esses dots polos, 
Nao somente a ffiaquina de guerra nao provem 
do aparelho de Estado como toda sua dinami
ca se opee a logica estatal. Criayao de noma
des, as maquinas de guerra foram inventadas 
para resistir, para lutar contra 0 aparelho de 
Estado concebido como um aparelho de cap
tura. As maquinas de guerra tomaram corpo 
em um tipo de espa,o particular, 0 espayo lisa 
(os desertos, as estepes, os mares). 

Deleuze e Guattari falam dessa oposi,ao 
em urn capitulo que se apresenta como a es
crita de urn "Tratado de nomadologia: a ma
quina de guerra". Esse titulo acena, de maneira 
ao mesmo tempo seria e ironica, a urn outro 
tratado, 0 de Espinosa''', que adquire aqui 0 es
tatuto de "fonte para uma nova disciplina,,45. A 
maquina de guerra nao se define, contra toda 
expectativa, pela guerra. Ela se caracteriza 
de tres maneiras. Primeiro, ha a composi9ao 
aritmetica dos homens que a compoem a con
trario da organiza,ao territorial do aparelho 
de Estado. Segundo, "0 aparelho de Estado in
ventou um tipo de atividade: 0 trabalho''''', Evi
dentemente, na maquina de guerra tambem 
se trabalha, mas a atividade regrada e uma 
a9ao livre. Finalmente, no plano cia expressao, 
o aparelho de Estado se manifesta pelas ferra
mentas e pelos signos, enquanto a maquina de 
guerra se define antes por suas armas. 

A questao fundamental do Estado e sa
ber como se apropriar da maquina de guer
ra, como captura-la e subjuga-la, enquanto 
a maquina de guerra tenta resistir as 10gicas 
estatais e preservar seu dinamismo proprio. 
A maquina de guerra exprime toda a ambiva
len cia da linha de fuga que consiste em fazer 
fugir, em explorar todas as linhas de dester
ritorializayao. Pela exterioridade significada 
da miquina de guerra em rela,ao ao Estado 
resulta 0 fato de que 0 Estado nao se concebe 
sem uma rela,ao com um de fora do qual se 
nutre, enquanto a maquina de guerra vive urn 
agenciamento social cujo modelo matricial e 0 

nomadismo, dai 0 "Tratado de nomadologi':'''. 
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o caso de urn povo sem 
terra: 0 povo palestino 

215 

A esse respeito, Deleuze e Guattari veem na 
causa palestina 0 exemplo dramatico e atual de 
urn posslvel espac;o~tempo que seria encarna
do pela Organizayao pela Libertayao da Pales
tina (OLP). Essa sensibilidade aos "povos sem 
terra", desterritorializados, esta na origem do 
engajamento de Deleuze e Guattari ao lado da 
causa palestina, Guattari foi amigo proximo do 
escritor judeu israelense flan Halevi, represen
tante da OLP na !nternacional Socialista. Ao 
chegar a Paris, em 1975, Ilan Halevi entra em 
contato com Guattari, por saber de seu enga~ 
jamento contra a guerra da Argelia, e 0 conven
ce facilmente a apoiar a causa dos palestinos: 
"Nem terceiro-mundista, nem eurocentrista. 
Curioso de tudo e de todos, mas desprovido de 
voyeurismo ... Felix era desse tipo de interna
cionalista, e era essa disposiyao primeira que 
informava sua atitude a respeito da Palestina e 
seu engajamento na causa palestina',48. Guatta
ri coloca entao a sede do CEIlF! it disposiyao 
para 0 primeiro encontro secreto de persona
lidades israelenses e palestinas que se realiza 
em fevereiro de 1976. Dois anos mais tarde, e 
convidado a if aos territ6rios ocupados para se 
encontrar com militantes paiestinos e israelen
ses ligados it OLP. Entre 1977 e 1978, lIan Halevi 
organiza urn seminario em Vincennes sobre 0 

confisco de terras arabes em Israel, que Guat
tari acompanha com paixao e assiduidade. Par 
ocasiao de um desses debates, 0 intelectual pa
lestino Elias Sanbar, que conhecia Halevi e um 
pouco Guattari, esta presente na sala. Sua fala 
nao estava prevista, mas, no fogo das contro
versias, acaba fazendo uma longa intervenyao 
improvisada sobre as tecnicas de guerra dos 
maquis palestinos nos anos de 1930: "Felix es
tava na sala e me perguntou como estava pen
sando em retornar a Paris. Disse que de metro, 
e ele prop6s me acompanhar de carro, AJguns 
dias mais tarde, 0 telefone tocou e 0 interlocu
tor me disse: 'Oli, sou Felix Guattari, sera que 
posso visita-Io? Gostaria de discutir com 0 se
nhor'. Entao eIe foi a minha casa,,49. 

, 
'.! 
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Nesse ano de 1978, Deleuze e Guattari pre
param Mil Platos e estao em plena reflexiio 
sabre as rnaquinas de guerra, os aparelhos de 
captura. Guattari havia convencido Deleuze 
cia necessidade de travar rela!toes com San~ 
bar, depois de ter amido seu discurso em Vin
cennes sabre as tecnicas de guerra n6mades. 
Desse encontro entre San bar e Deleuze nasceu 
uma intensa amizade ate as ultimos dias: "Ele 
se atinha sempre ao essencial. Nao havia des
perdidO. Elc se atinha sempre ao Dueleo das 
caisas. Era alguem que levantava as questoes 
antes que voce levantasse. Era incriveI"50. 

Ap6s esse primeiro encontro, Deleuze in
tervem pela primeira vez no plano publico so
bre 0 canDita israelense-palestino nas colunas 
do Monde"l. Essa tomada de posi,iio se segue 
a uma vasta opera9ao do exercito israelense 
no sui do Lfbano, que fez varias centenas de 
vitimas nos campos palestinos e na popula,ao 
libanesa e provocou 0 exodo de dezenas de mi
Ihares de libaneses para Beirute. Deleuze toma 
partido dos palestinos: "Os palestinos, gente 
sem terra nem Estado, sao incemodos para 
todo mundo"fi2. Nesse artigo, Deleuze denuncia 
o fato de nao se propor nada alem da morte 
como perspectiva para os palestinos e apela a 
comunidade internacional para que eles sejam 
reconhecidos como interloeutores legftimos 
"pois [viveml em urn estado de guerra pelo 
qual certamente nao sao responsaveis,,53. 

Guattari, par sua vez, ajuda nan Halevi a 01'

ganizar urn coloquio, em 1979, sobre sionismo, 
antissemitismo e racismo. A publica<;ao de Mil 
Platos constitui para ele, em 1980, urn recurso 
importante: "Esse livro ineompanivel em que, 
pela primeira vez depois de muito tempo nas 1e
tras franeesas, filosofos assumem seu pape!, que 
eonsiste em tamar 0 mundo inteligfvel, a serio,,54. 

Em 1980, Elias Sanbar tern como projeto 
eriar uma revlsta de reflexao sobre a questao 
palestina. Ele amplia os contatos, expoe seu 
projeto ja bern definido, mas sempre encontra 
as portas fechada" "Ligo para Deleuze e Ihe per
gunto como sair dessa, Ele responde: 'Nao sei, 
mas yOU pedir aJerome Lindon que 0 receba',,55, 
Elias San bar vai\lintaoa ,,_ditora Minuit. Lindon 

come<;a por Ihe expor as dificuldades da edi
<;ao francesa e aerescenta que a Paiestina nao 
e realmente a especialidade da editora: "Depois 
ele me pergunta 0 que espero fazer nessa revis
ta, e eu the falo durante uns quinze minutos de 
meu projeto. Logo que concIuo, Lindon me diz: 
'A editora Minuit vai acolhe-Io, Fa<;a-me so uma 
pagina, que seria mais ou menos 0 editorial de 
sua revista'. Envio-lhe imediatamente 0 proje
to. No dia seguinte, as 7h1S, recebo urn telefo
nema: 'F, Jerome Lindon, li seu texto, as coisas 
estao andando",56. Foi assim que nasceu a Revue 
dEtudes Palestiniennes, em outubro de 1981. 

Pouco apas 0 seu nascimento, uma jornalis
ta do Liberation, Blandine Jeanson, manifesta a 
Elias Sanbar seu desejo de que a jomal repercu
ta essa nova publica,ilo e Ihe pergunta se Deleu
ze nao poderia escrever urn texto. Elias San bar e 
Deleuze decidem publicar uma longa entrevista, 
que intitulam em comum acordo "Os indios da 
Palestina"S7; "Era formidavel, fantastico para a 
revista. E essa ideia dos peles-vermelhas ema
nava de nossas conversas"S3. Nessa entrevista, 
Sanbar traya urn paralelo entre a situayao dos 
palestinos e a dos indios da America: "Nissa ele 
esta certo de que a historia do estabelecimento 
de Israel 10 uma repeti,ao do processo que deu 
origem aos Estados Unidos da America',S9. 

Alguns anos depois, enquanto 0 conflito 
se eterniza nos combates cada vez mais dra
maticos da guerra do Libano de 1982, Deleuze 
escreve urn texto em que celebra a causa pales
tina saudando seu lider Yasser Arafat60

: "A causa 
palestina e antes de tudo a conjunto de injusti
vas que esse povo sofreu e continua sofrendo,,61, 
Arafat s6 podia faIar de "vergonha" em face dos 
massacres de Sabra e Chatila; Deleuze, par sua 
vez, critica a transformayao do maior genod
dio da hist6ria perpetrado pelos nazistas em 
urn Mal absoluto considerado em uma versao 
religiosa desistoricizada. Ele expressa com urn 
grande radicaHsmo sua rejeiyao a politica israe
lense; "Israel jamals escondeu seu objetivo, des
de 0 inicio: esvaziar 0 territario palestino ... E urn 
genocidio, mas onde 0 exterminio fisico per
manece subordinado a evacuayao geografica,62, 
Segundo DeIeuze, para resistir a determinayao 

israelense e a cumplieidade internacional, que 
encobriu pudicamente sua politica, foi preciso 
encontrar "um grande personagem histarico 
que se diria, de urn ponto de vista ocidental. 
quase safdo de Shakespeare, e ele foi Arafat""". 

Essa tomada de posiyao de Deleuze 15, com 
certeza, urn grande consolo para 0 inteleetual 
militante da causa palestina que e Elias Sanbar, 
encarregado na Delega,ao Palestina da diffcil 
questao dos refugiados palestinos no momen
ta das grandes negocia,oes de paz organizadas 
em Camp David por Clinton, em 199[, "Durante 
as negocia90es, eu ligava para Deleuze e the di
zia: 'Voce sabe, isso e muito violento para mim, 
pois bve de negociar com pessoas que fizeram 
mal aos meus. Isso nao fica evidente, e eu lhe 
digo que encontrei urn antidoto durante as ne
gociayoes. A noite, antes de dormir, para me 
redimir perante mim mesmo, todas as noltes 
leio alguns paragrafos da Etica, de Espinosa, e 
Gilles me diz: 'Eu compreendo",64. Alem de suas 
discussoes sobre a poesia, as conversas deles 
giravam em torno do deslocamento no espa90' 
do fora-do-Iugar e do fora-do-tempo produzi
dos pelo desenraizamento, e que conduz os pa
lestinos a uma especie de invisibilidade, a uma 
forma de dissoiuyao no espa<;o e na dura<;8.o. 

A obra de Deleuze e Guattari e urn recurso 
essencial para Sanbar: "Sao textO$ que acom
panham minha vida'''. Quando publica em 
2004 Figures du Palestinien, ele 0 dedica "a Gil
les Deleuze em homenagem e indefectivel ami
zade,,66; "Esse livro foi ° tema de nossa ultima 
discussao, A ultima vez que falei com ele foi a 
propasito de sse livre, e nao pudemos ir ate 0 

fim, pois e1e teve uma crise de sufocayad,67. 

Uma pragm<itica politica 
em escala mundial 

A no,ao de maquina de guerra e particular
mente apropriada para pensar a questao pales
tina, na medlda em que esse povo mio tern nem 
territorio, nem Estado. Para alem da causa pales~ 
tina, tal no<;:ao tern como funyao se indagar sobre 
os meios de conjurar a forma98.0 de urn aparelho 
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de Estado portador de burocracia e de servidao. 
Ela esta tambem no centro da reflexao sobre a 
vida de grupos cujo modo de existencia efemero 
conduz a se questionarem permanentemente, a 
maneira como a psicoterapia institucional pre
tende submeter a institui<;ao ao tratamento cli~ 
nieo ao mesmo tempo em que cuida dos doen
tes. Ha ainda a ideia de evitar 0 enfraquecimento 
de todas as tentativas de transformayao social 
em revolu90es traidas, conflscadas. Multiplicar 
maquinas de guerra aparece, entao, como urn 
meio de criar contrapesos eficazes para evitar 
essas armadilhas. Trata-se de faze-las proliferar, 
de multiplica-Ias ao infinito para que as institui
yoes oficiais, molares, percam sua razao de ser 
em proveito de microrredes moleculares. 

o etnologo Pierre Clastres reforya as teses 
de Deleuze e Guattari"s Ele mostra, de fato, ao 
contrario do esquema evolucionista, que 0 Es
tado nao se revela como a resultante do desen
volvimento das for9as produtivas, nem como 
resultado da diferencia<;:ao das fOfyas politi
cas. Surge de urn golpe, par efra,ao, como urn 
acontecimento puro, quando se atlnge 0 limite 
minimo de agrupamento de uma comunidade 
de 300 indivfduos. Ele mostra tambem, e prin
cipalmente, que essas sociedades primitivas, 
nao sao apenas "sem Estado", mas que sua ma
quina de guerra 10 empregada para lutar "contra 
o Estado". Sao "sociedades contra a Estadci'. 
Embora exista uma onipresen<;:a da guerra, sao 
as maquinas de guerra que controlam todas as 
formas de vioIencia se confrontando com 0 Es
tado, tentando manter a segmentaridade dos 
grupos, enquanto 0 Estado necessita sempre 
pacificaI' para se instalar. A figura do nomade 
nao remete apenas ao nomadismo classico, 
mas se apresenta como urn personagem con
eeitual que permite restituir a singularidade 
da maquina de guerra. E urn espa,o de mobi
liza,iio, e nao de apropria,ao. Ocupa-se scm se 
instalar nele. Desenvolve-se ali sem capitalizar. 

A exterioridade da maquina de guerra as
sim concebida e atestada pelos trabalhos de 
etnologos pode ser observada tam bern no cam
po da epistemologia, com a existencia de urn 
certo tipo de ciencias que se perpetuaram em 
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urn modo menor, lateralmente e exteriormente 
em relay§.0 a ffsica. Essa cieDcia nomade teria 
vadas caracteristicas: urn modele hidraulico 
criador de fluxo, e nila solido; um modelo de de
vir e de heterogeneidade, e nilo de estabHidade; 
urn modelo turbulento ern urn espac;:o aberto c, 
finalmente, urn modelo problematico, e DaD te
orematico. A partir dessa binaridade, op6em-se 
sempre duas tradic;oes cientfficas: de urn lado, 
as cieDcias da repetic;:ao, da iterac;:ao; de Qutro, 
as da itinerac;:ao, das ciencias ambulantes. A 
criatividade estaria na vertente das ciencias no
mades, ambulantes, que tern como fUDc;:8.0 in~ 
ventar os problemas, enquanto as ciencias reais 
teriam 0 encargo de oferecer solU90eS cient:ffi
cas a eles. Disso resulta uma complementarida
de potencial, mas que acaba por ocultar 0 pri
meiro momento, 0 da inovayao, logo encoberto 
pela efidcia do procedimento, da solu,ilo en
contrada pela ciencia de Estado: "Ao contnirio, 
existe apenas a ciencia real para dispor de uma 
potencia metrica que define 0 aparelho dos 
conceitos ou a autonomia da ci€mcia',69. 

As maquinas de guerra tem tambem a fun
Gao de fazer circular 0 senti do, de transgredir 
os limites, de sail' dos cercados graGas as linhas 
de fuga em uma deriva literal. As maquinas de 
guerra devem permanecer ativas, pols sao con
frontadas com 0 Estado, definido por nossos 
autores como urn aparelho de captura. Ao inves 
de retomar a n09aO marxlsta e althusseriana de 
modo de produ,ao, Deleuze e Guattari definem 
as forma90es sociais como "processos maquf
nicos,,70. Distinguem a proposito disso as socie
dades primitivas cujos mecanismos de funcio
namento sao os da conjura9ao-antecipayao, as 
sociedades com Estado definidas por seus ins
trumentos de polariza9ao, as sociedades noma
des par suas maquinas de guerra. Enquanto 0 

Estado se empenha em capitalizar, em se apro
priar, a maquina de guerra tern uma "potencia 
de metamorfose,,71. Essa n09ao de captura, pro
pria das sociedades com Estado, encontra sua 
origem longfnqua na mitologia indo-europeia, 
e designa 0 polo da soberania, Essa propensiio 
a captura e a sobrecodifica,ao do aparelho de 
Estado coloG.a 0 problema das minorias, que 

devem ser capazes de constituir maquinas de 
guerra para evitar seu desaparecimento. 

o desafio e politico. Esta em jogo a preserva_ 
9ao de micropollticas plurals e resistentes para 
que nao desapare9am na axiomatica estatal72• 

Nesse final dos anos de 1970, Deleuze e Guatta-
1'1 referem-se explicitamente ao movimento da 
autonomia italiana, a Franco Berardi ("8ifo,,)73, 
a Toni Negri e as analises do marxista Italiano 
Mario Tronti sabre 0 papel do aparelho de Esta
do na integra9ao da c1asse openiria a sociedade 
capitalista e a necessidade para 0 proletariado 
de so desenvolver sua estrategla crftica depois 
de se desprender de sua posi,iio de dasse. 

Para regular essa tensao entre as dais po .. 
los, que sao os aparelhos de captura e as ma
quinas de guerra e deHnir uma nova micro
politica na jun,ilo da esfera etica e do campo 
politico, Deleuze e Guattari enfatizam uma 
n09ao cara ao primeiro: 0 contrato social. E 
gra,as ao contrato que a aparelho de captura 
avan9a, submetido em uma ambivalencia que 
nilo pode ser atribuida a uma simples depen
dencia voluntaria ou foryada. Toda essa ar
ticulayao do S1 em uma escala cada vez mais 
planetaria, a do mapa-mundi. torna imperaU
vo repensar uma mieropolitica que possa levar 
em considerayao as logicas espaeiais, uma 
geoHlosofia capaz de localizar e de pensar a 
infinidade de pontos constitutivos de diversas 
for9as de vida do rizoma mundial. Dill a neces
sidade de cartografar esses elementos e nao se 
contentar em calea-Ios em um estado de fato. 
mas de experimental', de se eonfrontar com 0 

real social multiplicando as vias de acesso. 
E nesse esfor,o de cartografia que Guattari 

prossegue depois de 1980, em seu proprio se
minario, dando lugar a urn livro, Cartografias 
Esquizoanaliticas, publicado em 198974

, A or
ganizadora das sessoes desse seminario e Da~ 
nieHe Sivadon, que cuida ao mesmo tempo da 
programa,iio, dos convites e da decifra,iio das 
proposiyoes sustentadas: "Durante 0 primei
ro periodo de 1980 a 1985, era essencialmen
te Felix que falava de suas cartografias, e de
pois, no segundo periodo (1985-1992), na Rue 
Santi-Sauveur. funcionava-se mais com base 

em interven90es de convidados,,75. Para uma 
centena de convidados previstos, cerca de 20 
pessoas participaram regular e ativamente. 

Quando da primeira sessao de seu semi
nario, em 9 de dezembro de 1980, Guattari da 
o tom: "Para mim, ele so tera senti do [esse se
minario] se funcionar. Quer dizer, para ser bem 
preciso, se os diferentes avan90s historicos que 
proporei aqui servirem efetivamente para as 
pessoas,,76. 0 conceito-chave do seminario - 0 

de agenciamento - vem de Mil PlatOs, que aca
ba de ser lan,ado, Trata-se em primeiro lugar do 
agenciamento coletivo de enuncia9ao para acla
rar algumas hipoteses, mas esse conceito serve 
tambem para definir 0 que Guattari entende por 
esquizoanilise: "E, 0 estudo de incidencias de 
agenciamentos maqufnicos em uma problema
tica dada,,77, Ele se engaja ali em urn construti
vismo coletivo para testar seus conceitos e mos
trar pOl' que as operadores sao indispensaveis 
em sua pratica. Ao longo desses anos, ele mobHi
za as competencias mais diversas, realizando na 
pratica a transversalidade que tanto invocava. 
De inicio, Guattari sugere pluralizar a nOyao de 
inconsciente. Quando de sua apresentac;ao, eIe 
ja lan<;a a hipotese, que, como explica, poderia 
ser uma fantasia, de distlnguir urn inconsciente 
relativo de urn inconsciente absoluto, este ulti
mo remetendo a uma consciencia sem objeto. 
Na segunda sessilo, ele aprofunda essa hipotese 
apresentando quatro inconscientes diferentes: 
sllbjetivo, material, territorial ou corporal e ma
qUInico, que "seria 0 dos campos possibilistas, 0 

das micropoliticas moleculares,,7s. 
A orientayao pragmatista desse semimirio e 

altamente afirmada, as vezes contra a tradi9ao 
psicanalitica: ''A dimensao do ato foi (e 0 caso 
de dizer!) exduida pela psicanalise: basta falar 
de 'passagem ao ato' para, de algum modo, con
siderar que se est" fora do campo da analise. 
lei para a esquizoanlliise, essa dimensao do ato, 
justamente, se torna inteiramente centra1"79. 
Par outro lado, uma aten<;ilo fina it contingen
cia e a singularidade das situa90es conduz a 
reabHitar 0 conteudo, ° significado, que ate en
tao parecia fadado a desaparecer sob as logicas 
significantes. A propria experit3ncia corporal 
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de Guattari, seus sonhos, suas angustias sao 
vaJidos nesse seminario onde tudo e born para 
pensar. Ele evoca ali, pOI' exemplo, sua primeira 
cohca renal (ele teni muitas e bastante graves) 
como a expressao corporal de urn buraco ne
gro ameayador que 0 remete a sua angtistia do 
tempo passando e da finitude da existEmciaso• 

Alell de seus temas prediletos sobre a psica
naJise, Guattari abre seu seminaxio a outras dis
ciplinas. Em 1983, ele faz intervir uma etnologa, 
Barbara Glowczewski, que realizou um trabalho 
sobre os sonhos dos aborigines da Australia. Ela 
mostra que a sonho nao traduz tanto uma pro
jeyao individual quanto uma elaborayao mitica 
coletiva e que liga nao menos que 500 etnias di
ferentes em tomo de urn dream comum a todas: 
"0 sonho e 0 presente e hi muito tempo. Para 
mim, esse tempo, que e ao mesmo tempo 0 pre
sente e ha muito tempo, nao e um tempo histori
co, mas um tempo de metamorfose. E urn tempo 
dinamico, mas de transformac;ao',SI. 

o filosofo Eric Alliez, assim como a velha 
guarda labordiana, Jean-Claude Polack e Da
nieHe Sivadon, intervem varias vezes no semi
nario de Guattari. Interven90es no terreno da 
criayao cultural favorecem uma reflexao sobre 
a espontaneidade, em torno da tematica da im
provisac;ao no campo do teatro com Philippe 
Adrien

82
, no campo do jazz com Yves BUin. so

bre a improvisa9<:l0 em Thelonious Monks3, ou 
ainda sobre a improvisa9ao na opera com a an
tigo companheiro do CERFI, Michel Rostain"', 
Guattari convida tambem seu amigo Enzo Cor
mann sobre 0 tema do "Esquizoteatro". 0 tema 
comum a todos e identiflcar 0 tra90 de proces
sos de subjetivayao onde quer que ele se revele. 

Na busca dos modos de subjetiva,ao, Guat
tari os articula aos territoricis, aos ambientes, 
segundo linhas logicas que qualifica de ''diagra
maticas". A questao que eIe se coloca em Car
tografias Esquizoanaliticas, em continuidade 
com as teses de Mil PlatOs, e: "Como se pode fa
lar hoje de produ,iio de subjetividade?"ss, Esta, 
as voltas com a tensao entre 0 asslljeitamento e 
a grupo-sujeito, e tributaria de agenciamentos 
maquinicos. Ora, cada vez mais meios tecnicos 
cientiflcos interferem no homern, e esse estado 
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de coisas concretiza na pnitica a analise do so
cius em termos de agenciamentos maquinicos: 
"Nenhum ambito de opinHio, de pensarnento, 
de imagem, de afetos, de narratividade po de 
pretender hoje escapar ao contrale invasive cia 
'assistencia pOl' computador' dos ban cos de da
dos, cia telematica"s6. No momento do que elc 
qualifica de advento do "Capitalismo Mundial 
Integrado" (CM!), Guattari pesquisa sabre os 
processos de inclividuaqao, sabre as foryas al
ternativas de subjetiva,ao. Longe de qualquer 
olhar nost<ilgko acerca das origens perdidas, 
Guattari se volta aos devires ineciitos e as es~ 
peranqas de inovaqao, de criac;:ao e de articula-
90es novas entre 0 hornem e a maquina. 

A fil6sofa Manola Antonioli tem razao de 
destacar a pertinencia e a atualidade dessas 
n090e8 de pensamento espacializante de De
leuze e Guattari no momento da mundializa-
9aO: "0 pensamento devera cada vez mais se 
abrir aos espa90s, as dimensoes, aos territorios, 
reconhecer sua dimensao essencial de espa9a~ 
mento e nao'mais se limitar a uma medita9aO 
sobre sua historia e a hist6ria dos conceitos"S7. 
Em urn periodo marcado pelo fim das certezas, 
e preciso habitar de outra maneira nossos es
pac;os lisos e estriados, e abandonar 0 imagina
rio das possiveis identidades fechadas - indi
viduais, organicas, naturais ou estatais -, para 
compreender melhor que estao sempre abertas 
a urn de fora, s6 tern uma realidade fragmentar 
e urn devir imprevisivel: ''A abertura da 'mun~ 
dialidade' s6 sera possIvel em urn mundo em 
arquipeiago, mundo de multiplas interfaces, 
que multiplica as trocas, as passagens e os en
contros"S8, Nessa perspectiva criadora, Mil Pla
tos e uma caixa de ferramentas, de valor ressal
tado par Manola Antonioli, ainda muito pouco 
explorada, essencialmente etica e politica89

, 

Um fil6sofo americana da universidade do 
Estado da Louisiana, John Protevi, trabalhou 
com um ge6grafo, Mark Bonta, a partir dos 
conceitos de Mil Platds, e publicou urn Iivro 
sabre a geofilosofia de Deleuze e Guattari90

• 0 
que apaixona sobretudo John Protevi e fazer a 
ponte entre as humanidades e a cultura cien~ 
tifica que geraimentl:f se igI10Eam. Para ele, 0 

capitulo mais sugestivo e ''A geologia da moral", 
pais "expressa a desejo de forjar uma ontologia 
que, com 0 mesmo conceito, pode tratar de sis
temas flsicos, organicos e sociais,,91. Ele escreve 
sobre 0 furacao Katrina utilizando 0 conceito 
deleuzo-guattariano de momenta de ernissao 
de singularidades, ligando-o a n09aO america
na de mudan,a de comportamento (pattern). 
Em suas amllises de geofilosofia, a noyao de 
reterritorializac;ao no proprio poder da des
territorializa9ao funciona muito bern nessas 
zonas de instabilidade a margem do Mississi
pi, fragilizadas pela ocorrencia regular de d
clones. 0 importante e considerar as zonas de 
sensibilidade que maximizam a possibilidade 
de comportamentos de adapta,ilo. Deleuze 
e Guattari permitem elaborar uma especie de 
fisiologia politica, utilizando dados cientificos, 
mas em uma perspectiva nao mecanicista. A 
geografia e utilizada aqui como urn recurso 
mio determinista, nao atribuido a causalidades· 
simples, pois, com as cartograflas virtuais dos 
sistemas sociais, resta sempre urn papel irredu
livel do acaso e da "emissilo de singularidades". 
John Protevi e seu colega ge6grafo utilizam 
tanto fatores geomorfol6gicos, climatol6gicos 
e oceanograficos quanto fatores sociotecnicos 
para estudar os agenciamentos sociopoliticos, 

Mil PLatos apresenta~se, portanto, como 
uma pragmatica polftica generalizada em que 
os conceitos transversais constituem 0 ele
menta de base do qual depende todo a resto. A 
micropolitica a construir deve definir as linhas 
de fuga que correm sob as segmentaridades 
duras para desestratifica-las. Contudo, "0 mo
delo de micropolitica continua sendo 0 dos 
acontedmentos de Maio de 68,,92. Mil Platos 
privilegia, em detrimento da teleologia hist6ri
ca, blocos de devir ancorados enquanto feno
menos moleculares em seu ambiente especial, 
como faz 0 acontecimento Maio de 68: "Maio 
de 68 na Fran<;:a era molecular, e suas condi
c;6es tanto mais perceptiveis do ponto de vista 
macropolitico ... Todos aqueles que julgavam a 
acontedmento em termos de macropolitica 
nao entenderam nada, porque alguma cousa 
de inatribuivel fugia,,93, 
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15 
o CERFI em suas obras 

Depois de sua cria,iio, em 1967, a CERFI 
e sua rede de pesquisadores permanecem um 
pouco apaticos. Embora os membros do CER
FI sejam como peixe na agua da contesta,iio 
radical, a verdadeira ''decolagem'' da atividade 
s6 ocorre em 1970. A primeira vista, a ocasHio 
parece fortuita. Com dois pequenos contratos 
assinados para uma pesquisa sobre 0 projeto 
de implantayao de uma televisao educativa 
na Costa do Marfim e outra na rede da FNAC, 
Anne Querrien, entao secretaria geral do CER
FI, passa na escada, quando vai apanhar a cor
respondE'mcia, por uma mulher, funcionaria do 
ministerio do Equipamento, com 0 primeiro 
mimero especial de Recherches debaixo do 
bra,o': "Ela me interpela e diz que seu chefe, 
Michel Conan, que esta encarregado de im
plantar a missao de pesquisa no ministerio 
do Equipamento, gostaria de nos ver"z, Essa 
proposta desperta 0 entusiasmo no pequeno 
grupo, que come9ava a se colocar seriamente 
a problema de sua sobrevivencia. 

Como e que urn punhado de agitadores es
querdistas, de promo to res da esquizoanalise, 
poderia interessar aos mais altos responsaveis 
do Estado? Para responder a tal pergunta, e 
preciso levar em conta a personalidade ori
ginal de Michel Conan e seu interesse pelas 

questoes intelectuais. t1ichel Conan, urbanis
ta, estara na base de uma volta do interesse 
pela hist6ria dos jardins e da arquitetura da 
paisagem na Franya. No ministerio, Michel 
Conan dispoe entao de urn or9amento consi
deravel, da ordem de 4 a 5 milb6es de francos 
anuais. Ele mobihza as competencias de pes
quisadores em sOciologia, da sociologia das 
organiza,oes de equipes de Michel Crozier aos 
marxistas especialistas em sociologia urba
na, como Christian Topalov. Dois anos apas a 
explosiio de Maio de 68, Jacques Chaban-Del
mas e primeiro-ministro. 0 poder procura 
compreender as raz6es da contesta9ao. Esta 
disposto a empregar os meios financeiros ne
cessarios e a utilizar as competencias dos pes
quisadores em ciencias sociais para escrutar 
em profundidade as disfunyoes das institui-
90es, identificar as aspira90es nao satisfeitas e 
oferecer soluyoes as situa90es de bloqueio. 0 
objetivo e evitar uma nova deflagra9ao, segun
do a adagio de que e melhor prevenir do que 
remediar. 

Uma delegay8.o do CERFI coman dada por 
Guattari val ao ministerio para urn encontro 
com Michel Conan. A delega,iio pretende dizer 
que 0 CERFl, em suas pesquisas, critica 0 Esta
do e sua avalia9ao errada das transforma<;oes 
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necessarias da sociedade, Contudo, e esse mes
mo Estado que nesse dia lhes propoe contratos 
e dinheiro para ajudar a identificar as zonas em 
que ele poderia intervir para atender melhor as 
necessidades e it decisao publica. 0 CERFI, sem 
duvida, estava preparado para essa posi<;ao cri
tica no interior da pr6pria institui<;8.o com a 
experiencia labordiana, e era isso 0 que inte
ressava particularmente a Michel Conan. En
tretanto, dada a proximidade imediata de Maio 
de 68, 0 grupo podia temer sua absor,ao pura e 
simples nas 16gicas estatais. ao passo que 0 en
gajamento no CERFI tinha como uma de suas 
raz6es essenciais recusar a via da funcionariza
<;8.0 para preservar sua independencia. 

Eis entao que 0 sonho de uma pesquisa co
letiva remunerada de subito se torna realidade. 
A imagina<;ao pode assim se apoderar do poder. 
o primeiro contrato assinado refere-se a orga
niza,ao da cidade nova de Evry em 1971 e ao 
projeto de implanta,ao de urn hospital psiquia
trico. Par Dutro lado, 0 CERFI vacHa em respon
der a' uma licita,ao de urn grande programa de 
pesquisa sobre a demanda social de equipa
mentos coletivos. E um contrato enorme tan
to pelo TIllmero de setores em questao quanta 
pelos valores envolvidos - I milhao de francos. 
o CERFI se beneficia de urn prestigio interna
donal que compensa amplamente sua pequena 
base institucional, gra<;as ao apoio de Guattari, 
mas tambem de Deleuze e de Foucault. 

Urn grupo de pesquisa autogerido 

Enquanto grupo independente e auto
gerido, 0 CERFI tenta trabalhar de maneira 
diferente, sobretudo pondo em pnitica seus 
principios de esquizoanalise. Nas reunioes, 
discutem-se as pesquisas em curso, mas tam
bern a implica,ao subjetiva de cada urn, de sua 
libido, de seus desejos. 'lodos os meses, a ques
tao dos salarios e reexaminada, e 0 que e urn 
problema menor se torna uma questao impor
tante quando as grandes somas do contrato 
sobre os equipamentos coletivos entram nos 
caixas do CE~. 

A "grande missa" do Centro ocorre na 
terga-feira: Guattari esta em Paris nesse dia e 
assim poele coordenar a reuniao, Nela se de
cidem os projetos de pesquisas e as somas 
atribuidas a eles. A "mafia" composta pelo pe
queno grupo de permanentes atribui-se Urn 
salafio reajustado a cada dais meses (a taxa de 
infla,ao na epoca e de duas citras). Esse nudeo 
de pesquisadores convive reguiarmente nas 
instala,oes do CERFI. A pequena comunidade 
de trabalho, que colocou a libido no posto de 
eamando, e perpassada por todo tipo de psico
dramas, de crises de lagrimas, de altercagoes. 
o mana caido do Cell do Estado atrai muita 
gente, e as reuni6es de ten;:a-feira se torn am ' 
grandes oportunidades para expor e prop or a 
todos projetos frequentemente rocamboles
cos: "Taclos os esq uerdistas de Paris baixam 
ali com projetos cada urn mais esdrlixulo que 
o outro. Felix as apoia cegamente. Compra-se 
uma camera para um, uma mota para 0 outro. 
e diminufmos 0 movimento ao pre<;o de varios 
conWtos""; ''A gente dava dinheiro para qual
quer um que nos procurasse dizendo: 'Preci
so de 5 mil francos para urn aborto amanha. 
- Voce nos devolve quando puder, aqui esta, e 
eles nEw voltavam nunca mais,,4. Urn dia, con
ta Michel [{ostain. professor de fUosofia, urn 
bando de toxic6manos propoe ao CERFI fazer 
uma pesquisa sobre a droga. Eles conseguem 
obter urn contrato sobre 0 tema utilizando 0 

aparelho lagistico do Centro e pegam 0 dinhei
ro: "Eles se drogaram como loucos. Os tiras in
clusive vieram procura-Ios na nossa sede onde 
estavam alojados"'-

Em 1973. 0 CERFI esta no auge; gra,as a 
sua fonte de riqueza e a repercussao de 0 An
ti-Edipo, 0 grupo mantem 75 pessoas com urn 
sahirio-base de 1.500 francos por meso Alem 
dos pesquisadores contratados, 0 CERFI ga
rante 0 financiamento de alguns grupos inter
nos cuja atividade apoia, mesmo sabendo que 
nao sera lucrativa. E 0 caso do grupo "Video". 
de Fran,ois Pain, mas tam bern do grupo "Cos-. 
tura', coordenado pela estHista Agnes B., que 
come,ou no CERFI antes de fazer fortuna, ou 
ainda do grupo "Canto", de Michel [{ostain. A 

partir de 1972,0 CERFI conta corn a coopera
<;ao de Franyois Fourquet, cujo envolvimento e 
tanto mais importante na medida em que eIe 
acaba de deixar a clinica de La Borde ande cui
dava da administra,ao. 

o CERFI deixou a Avenue de Verzy. 0 ende
re,o oficial da revista e a Rue Buffon, no 5' Dis
trito, em urn lugar bempequena nos fundos 
de urn predio, urna especie de parao que havia 
servido de esconderijo durante a guerra da Ar
gelia. E la que Olivier Querouil, estudante de 
linguistica, faz sua entrada em 1970, e que se 
implanta urn "psico-dube", pHotado por Fran
,oise Dolto e sob a responsabilidade de Nicole 
Guillet. Essa iniciativa visa utilizar a compe~ 
tencia psicanalitica sem passar pela cum _ 
procedimento que muitos consideram longo 
e caro demais. Em torno de Anne Querrien, 
Gerald Grass, Olivier Querauil e, de tempos em 
tempos, Jean-Claude Polack e alguns outros, 
trata~se de suscitar uma transierencia (como 
na cura analftica) por meio da corresponden
cia: as pessoas compravam 0 direito de enviar 
dez cartas a esse grupo de "psicanalistas" para 
se abrir depois de ter-se benellciado de uma 
primeira carta gratuita. Olivier Querouil torna
-se 0 gestor desse psico-clube antes de se ocu
par mais tarde das finan,as do CERFl. 

No outono de 1971, 0 grupo se instala no 
numero 103 do Boulevard Beaumarchais, em 
urn belo apartamento burgues pertencente ao 
fabritante de avices Marcel Dassault, que nao 
deve ter gostado muito de abrigar urn tal "ban
do" de contestadores. E la que desfila toda a 
Paris esquerdista em busca de ajuda financeira 
para projetos de toda ordem. 0 grupo de semi
permanentes passa de 7 membros a urn gran
de laboratario de 20 pessoas. A partir de 1972, 
o sucesso de 0 Anti-tdipo atrai a multidao e 
alguns recrutas distintos, como Guy Hocquen~ 
ghem. A "mafia' de permanentes trabalha com 
afineo, pOis nao basta debater nas reuni6es, e 
preeiso tambem fazer as pesquisas, redigir os 
relat6rios e obter novos contratos. 

Apas a publica,ao de 0 Anti-tdipo, Guat
tari nao consegue mais dar conta do numero 
de pessoas que desejavam fazer esquizoamili-
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se com ele. 0 Boulevard Beaumarchais com 0 

CERFI servini de instrumento para responder a 
uma demanda em pleno crescimento. Guatta
ri solicita a ajuda de Anne Querrien e Fran<;ois 
Pain, aos quais se junta Danielle Rouleau, que 
tern em comum nao serem nem medicos nem 
psic610gos: 'Assim, recebemos pessoas no qua
dro do CERFI que nos contaram coisas que te
riam contado a urn psicanalista, e n6s fizemos 
a rede, a liga<;ao,,6. As vezes, as conexoes reaIi
zadas acabam tendo efeitos positivos. Elas per
mitem a certas pessoas perturbadas com sua 
obsessao do momento reencontrar uma certa 
alegria de viver. Contudo, 0 grupo de responsa
vets, constitufdo por muitos nao especialistas 
que nunea fizeram qualquer curso de psicolo
gia. e hastante fragil. Danielle Rouleau, em par
ticular, vive isso com muita angustia, a ponto 
de tel' de parar a experiencia: "0 que me im
pressionou e que funcionava e poderia ter sido 
uma pratica. Mas implicava poder demais,,7. 

o alvoro<;o no Boulevard Beaumarchais e 
tamanho que, para alguns, a mudan,a para 0 

suburbio, em Fontenay-sous-Bois, no outono 
de 1974, e urn verdadeiro alivio. A mudan,a 
tornou-se inevihivel por causa das reclama
<;oes dos vizinhos, que nao queriam mats essa 
agitac;ao cotidiana. No momento de deixar 
o Boulevard Beaumarchais, os membros do 
CERFI tern em vista varios projetos. Guattari 
retorna de uma viagem dos Estados Unidos 
dizendo-se muito seduzido por uma solu<;ao 
verdadeiramente comunitaria. Trata-se mes
mo de urn amplo projeto que consistiria em 
transformar uma garagem de concreto de cin
co andares em habitat coletivo: "Pessoalmente, 
isso me deixava apavorada", confessa Floren
ce Petry'. Urn segundo projeto e sugerido por 
Claude Harmelle, que tinha militado em Dijon, 
na UNEF, nos BAPU", e integrara 0 CERFI em 
Paris. Considerando que a epoca dos aparta
mentos privados era coisa passada, ele sugere 
que todos joguem as chaves do proprio apar
tamento em seu chapeu e que cada membro 

'* N. de '1'.: UNEF - Union Nationale des Etudiantes de Fran
ce; BAPU - Bureau dhide psychologique universitaire. 
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do CERFI escolha ao acaso seu lugar de estadia 
cotidiana: "Achei isso muito corajoso, pois ele 
tinha urn belissimo apartamento,,9. Finalmente, 
a solw;:ao adotada e mais chissica: consiste em 
encontrar uma grande casa com terrac;o e jar
dim em Fontenay-sous-Bois. Esse lugar jamais 
foi verdadeiramente investido como experiEm~ 
cia comunitaria. Ninguem chegou a se instalar 
ali efetivamente, a nao ser por algumas noltes. 
A grande transformayao afeta, sobretudo, a fa
mosa reuniao de terc;:a~feira, pois 0 descentra
mento espacial reduziu a participayaolO. 

Esclarecer as decisoes do Estado 

o numero mais importante da revista do 
CERFl, Recherches, e 0 que inaugura a serie 
sobre os equipamentos coletivosil. E multo sig
nificativo do lugar reivindicado pelo grupo no 
dominio das ciencias sociais. Alem disso, conta 
com 0 apadrinhamento e com a participaGao 
excepcional de Deleuze e de Foucault. Possi
bilita IeI' tambem interven,oes "militantes", 
que nada mais sao que os estados de alma, os 
desejos pessoais e as frustra,oes dos pesqui
sadores do grupo: "Falar do desejo, do incons
ciente, etc., nas ciencias socials e especifico do 
CERFI"12. Sobre a questilo dos equipamentos 
coletivos, 0 grupo retoma a distinyao lacaniana 
entre "demanda" e "desejo": ''Afirmavamos que 
a demanda de equipamentos era determinada 
principalmente pela olerta de equipamentos. e 
a representayao social, decorrente deIa, e que 
saber 0 que as pessoas desejavam era bem mais 
dificil,,!3. 0 desejo coletivo se pluraliza em uma 
infinidade de desejos individuais e, antes de 
tudo, 0 dos pesquisadores, aos quais a revista 
Recherches da a possibilidade de uma expres
sao publica do que geralmente e escondido, 
recalcado, considerado insignificante e confl
nado aos bastidores do gabinete do sociologo"'. 

A apresentayao do numero, coassinada por 
Franc;ois Fourquet e Lion Murard, reconhece a 
paternidade das teses foucaultianas deleuzia
nas e guattarianas. A equipe do CERFI nao se 
limitou ao usqpuramente livresco de seus "pa-

,~ ,-

drinhos": convidou Deleuze e Foucault a par
ticipar dos debates no quadro da preparayiio 
do numero. A revista publica alguns extratos 
dessas discuss6es informais a tres entre Gilles, 
Michel e Felix. Deleuze propoe desconstruir 0 

carateI' molecular da no,ao de equipamento 
distinguindo tres farmas espedflcas: as estru
turas de investimento, as estruturas de serviyo 
publico e as estruturas de assistencia. Por sua 
vez. Foucault. tomando 0 exemplo da estrada, 
distingue as fun,oes de produyao da produ
,ao, de produ,ao da demanda e de normali
zayao. Em cada urn desses niveis, percebe-se 
um par de oposi,oes: 0 agente do poder/o 
ban dido para a primeira fun,ao, 0 agente da . 
alfandega/o contrabandista para a segunda, e 
o engenheiro/vagabundo para a terceira. 

Significativo tambem da evoluyao do CER
FI, cuja referenda te6rica era constituida ate 
entao pela dupla Marx-Freud, esse numero 
de 1973 toma certas distancias do marxismo: 
"Nossa firmeza sobre os principios do marxis
mo enfraqueceu urn pouco ao longo de nos
sa viagem"l'. Sob 0 impulso de Lion Murard 
e Franyois Fourquet, outro recurso torna-se 
enUio essencial para pensar as 16gicas do mer~ 
cado, do capitalismo: 0 historiador Fernand 
Braudel, verdadeiro "papa' dos Annales, que 
ocupa na epoca, em 1973, uma posi,iio hege
monica na eorporayao historiadora. 

Pouco depois dessa realizayao eoletiva, 
Fourquet escreve um livro pessoal que publica 
sob 0 numero 14 da revista. com 0 titulo ['Ideal 
Historique16

• Ele inclusive apresenta 0 projeto 
desde a primeira linha como a traduyao "de 
uma crise pessoal e de uma transformayao 
profunda de minhas relayoes com a pnitica 
militante, com a psieamUise e com 0 saber his
torieo"!7. L'IdealHistorique e de fato uma critica 
em regra a postura militante e, em particular, 
ados althusserianos maoistas, como Robert 
Linhart, em nome das teses sartrianas e sobre
tudo nietzschianas, as quais e preciso acres
centar a inspirayao hist6rica que Fourquet vai 
busear em Fernand Braude!. Ele deduz desse 
percurso crftico que "s6 existem a libido e a 

A • ,,18 
potencIa . 

Fourquet pretende sobretudo se demarcar 
do meio do CERFI e das teses deleuzo-guatta
rianas de 0 Anti-Edipo em sua defesa de urn 
certo ideal militante. De fato, ele aponta ali 
uma concep,ao implicita do ideal militante 
derivada do ideal moral, que, segundo ele, nada 
mais e que 0 prolongamento do ideal aseeti
co de Nietzsche em uma forma moderna. Ele 
toma distancia de tal concep,iio, tanto quan
to considera que Deleuze e Guattari projetam 
essa moral em sua concepGao de inconsciente: 
haveria urn inconsciente born e urn mau, 0 que 
e propriamente absurdo, pois, como mostrou 
Freud, 0 inconsciente nao conhece 0 tempo 
nem a moral e, portanto, se situa para aIem do 
bern e do maL Fourquet exprime essa critica 
em termos urn pouco velados, mas decifraveis. 
Da uma extensao existencial a esse dis tan cia
mento, ao deixar Paris em 1976 com uma gran
de mala carregada com as obras completas de 
Nietzsche. Vai viver a margem da montanha 
de Ardoche, mas prossegue seus trabalhos de 
pesquisa para 0 CERFI, que 0 obrigam air re
gularmente a Paris. 

A parte 0 ensaio de Fourquet, Recherches 
tern como ambic;ao testar na pnitica a noc;ao 
de agenciamento coletivo de enunciayao. Ain
da que a revista na~ abandone as assinaturas 
individuais, privilegia um real trabalho coleti
vo de reflexao, e na~ se contenta em ser uma 
caixa postal para onde se enviam artigos de
pois justapostos de qualquer jeito. 0 objetivo 
do grupo e particularmente ambicioso, pOis 
visa dar a luz uma nova subjetividade coletiva: 
"Cada um deve assumir a subjetividade cole
tiva, ao mesmo tempo em que preserva a sua. 
Ha momentos em que isso pode ser mUlto pe
sado,,19. Assim, na pratica, nao esta em questao 
no CERFI organizar 0 trabalho segundo um 
esquema racional que leve em conta as quali~ 
ficaGoes de cada urn, menos ainda recorrer a 
competencias externas. Portanto, nao ha pos
tos de executivos, nem secretarios, nem ad
ministraciores profissionais: "Tratava-se igual 
e fundamentalmente de estar juntos, de erial' 
lima forma de vida comunitaria"20. No imedia
to pos-6S, e uma maneira de retardar a queda 
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das folhas mortas e de continuar a viver inten~ 
samente uma utopia em ato. A unica lei que 0 

CERFI reconhece e aquela, sagrada, do grupo 
e de seus interesses militantes. Fourquet se re~ 
corda de que eles tinham adotado e transfor
mado 0 lema da Companhia de Jesus, Perinde 
ac cadaver ("Obedecer como urn cadaver"), e 
que 0 CERFI entendia, com 0 mesmo sentido 
da disciplina, como um chamado Ii ordem: 
"Como militante.!militar/ou combatente,,21. 

A arte do esdindalo 

Apos a publica,ao de 0 Anti-Edipo, em 
1972, Guy Hocquenghem, antigo militante da 
JCR", militante dos movimentos de luta dos 
homossexuais e, sobretudo. fundador do Front 
Homosexuel dl\.ction Revolutionnaire (FHAR). 
chega um dia ao CERFI com 0 livro de Deleuze 
e Guattari debaixo do bra,o exclamando tel' 
enfim encontrado a teoria de que precisava. 
Ele na~ chega sozinho, mas com toda uma 
equipe do FHAR, e pede ao CERFI que aceite 
conllar a ele a responsabilidade de um nume
ro da revista sobre as homossexuaIidades. So
licita a participay8.o da "matIa", mas somente 
Anne Querrien se dispoe. Esse numero de Re
cherches sera 0 mais celebre e 0 mais provo
cador de toda a historia da revista, a ponto de 
ser objeto de diligencias judiciais - 0 numero 
sera apreendido. Quando dessas diligencias, 
em abril de 1973, Felix Guattari participa de 
um coloquio no Canada. Ao voltar, encontra a 
porta fechada a cadeado pela policia, que pro
cedeu a uma investigaC;ao. Todos os papeis e 
roupas foram revirados e vasculhados em seu 
domicilio parisiense, enquanto outra brigada 
fazia uma investigaGao da mesma ordem em 
seu local de trabalho, na clinica de La Borde. 

Esse numero e lanyado em mary" de 1973 
com 0 titulo rres Bilhoes de Perversoi2

• Foi es~ 
sencialmente obra do FHAR (mais do que do 
CERFl, que, com uma certa distancia brin
calhona, chamava-o de numero "dos pede-

"N. de 'f.: Jeunesse communiste revolutionnalre. 
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rastas"), mas essa "Grande encic10pedia das 
homossexualidades" (subtftulo do numero) 
conta com a participa9ao e caw;ao de grandes 
autoridades da vida intelectual francesa. E fa
cil conduir issa a se considerar os nomes de 
alguns participantes: Deleuze, Guattari, Jean 
Genet, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Je
an-Jacques Lebel... Apesar disso, 0 poder julga 
que exagero e exagero, e 0 numero e apreen
dido. Como diretor da publica<;ao, Guattari e 
processado e condenado a 600 francos de mul
ta por "ultraje aos bons costumes", A senten9a 
exige a destrui,ao de todos as exemplares de 
urn numcro que constitui, segundo as juizes, 
uma "exposiyao detalhada das torpezas e dos 
desvios sexuais", a "exibic;ao libidinosa de uma 
minoria de perversos". Guy Hocquenghem 
recebeu manifestamente carta branca para 
fazer 0 que quisesse com seus companheiros 
do FHAR e desenvolver it vontade algumas ex
periencias homossexuais explosivas com ara
bes, detentos, mineiros, entre outros: "A gente 
utilizQU a estrutura dessa revista chamada Re
cherches. Durante urn ano a gente podia fazer 
tudo 0 que quisesse, era uma especie de grupo 
de criatividade, porque na verdade a gente se 
empenhava em fazer uma outra revista. E mui
to importante ocupar 0 terreno de urn outro 

al 
,,23 

qu' quer . 
Guattari explica na apresentayao do mlme~ 

ro que foi preciso por em questao os metodos 
tradicionais das ciencias humanas para se li
vrar das ferroas de censura que poderiam com~ 
promoter 0 exito desse projeto de enciclopedia 
das homossexualidades. Era preciso contornar 
o objetivismo que esse tipo de pesquisa costu
rna invocar, como 0 do relat6rio Kinsey, publi~ 
cado no p6s-guerra, sobre 0 "comportamento 
sexual dos americanos", assim como se livrar 
das armadilhas da interpreta<;ao pSicanalitica, 
que reduz a diversidade do vivido a uma grade 
preestabelecida. 

Lembrando que a homossexualidade e ain
da em 1973 objeto de discrimina,oes, publi
ca-se nesse numero uma petic;ao em protesto 
contra 0 afastamento de um professor assis
tente de histql:ia noli~eu pilato de Saint-Quen-

tin, Jean-Claude Boyer, por ter assumido publi
camente sua homossexualidade e sua filiac;ao 
ao FHAR. Antes que a san,ao fosse aplicada, 
ele foi interpel ado par seu diretor deste modo: 
"Pederasta ordimirio, rac;a ordimhial Vamos 

ver se 0 seu sindicato de pederastas vai defen
dervoce!,,24. Em uma carta de 1974 ao tribunal 

Guattari explica que deu ao FHAR a possibili
dade de expressar 0 desejo dos homossexuais 
de sair de seu gueto, seja aquele que as confi
na a uma patologia au aquele que se limita a 
exaltar sua diferen,a. AMm disso, diante da 17" 
Camara Correcional, ele defendera 0 carater 
fundamentalmente politico desse processo: 
"Ele con dena uma nova abordagem da vida 
cotidiana e do desejo e as novas formas de ex
pressao que irromperam a partir de 1968"25, 

Esse conIronto com a justi,a entre 1973 
e 1974 e uma guinada ao mesmo tempo para 
o CERFI e para 0 movimento esquerdista em 
gera!. Soa a hora do refluxo e do recolhimen
to, em boa ordem para uns, na confusao para 
outros: "Em 1974, a festa acabou em todos as 
planas"". A era de Chaban-Delmas, cujo gover
no se empenhava em fazer uma radioscopia da 
sociedade francesa para melhor modiflca-la, 
se encerrou. Para a CERFI, com a chegada de 
Valery Giscard d'Estaing ao poder, e a fim dos 
grandes contratos com 0 Estado. Em 1975, a 
ministerio do Equipamento prop6e incorpo
rar certos pesquisadores do CERFI, mas issa 
se aplica apenas aos profissionais da pesquisa, 
diplomacios em sua area respectiva: somente 
5 em 25 assalariados nessa epoca27. Evidente
mente, essa incorporagao implicaria renun
ciar it independencia do CERFI e deixaria para 
tras a maio ria do grupo: "A posi<;ao tomada foi 
a recusa. Michel Rostain e eu assinamos urn 
texto no Le Monde que me fechou as portas do 
CNRS definitivamente, pais dizfamos que nao 
era born que pesquisadores se transfermassem 
em pesquisadores por toda vida"zs. 

Em 1974, a conjun<;ao de varios elemen
tos - um grupo inchado, 08 efeitos do numero, 
proibido, as dificuldades financeiras crescen
tes Iigadas ao flm dos grandes contratos, a 
evolu,ao politica desfavoravel apos a derrota 

de Fran,ois Mitterrand para Valery Giscard 
d'Estaing - cancorre para uma inflexao. Deci
diu-se pluralizar a CEI\FI e implantar unidades 
finaoceiramente autOnomas: ''A partir de 1974, 
o CERFI foi fragmentado em subgrupos orga
nizados em unidades de produgao, a saber: urn 
contrato/um grupo, um grupo/um or,amen
to ... A palavra de ordem era como se dizia: 'Urn, 
dais, tres Vietna' durante os anos de 1960." Eu 
dizia: 'Urn, dois, tres CERFIl,,29. 

Para fazer frente it liquefa<;ao dos capitais, 
Lion Murard e Michel Rostain se encarregam 
das finan<;as do CERFl. ate entao assumidas 
em alternancia, embora a verdadeira instancia 
decis6ria fosse a reuniao-AG de terya-feira. A 
nova dupla esta firmemente determinada a 
racionalizar as despesas, a equilibrar 0 orya
mento, 0 que representa uma responsabilida
de de arbitragem na decisao de sustentar este 
au aquele projeto. Pouco a pouco, a modelo de 
funcionamento coletivo val se transformando. 
As AG da ter<;a-feira caem em desuso. Guatta
ri deixa de participar regularrnente delas: "0 
CERFI esta enta~ um pouco esvaziado de sua 
substa.ncia central que era vista agora apenas 
como uma especie de calxa que tirava dinhei
ro dos grupos perifericos para alimentar a re
vista":lO. Essa transformac;ao interna do CERFI 

corresponde a mudanya para 0 suburbio, em 
Fontenay, em setembro de 1974. 

Assim, a CERFI instalou subgrupos em 
torno de atividades particulares, como 0 CER
FI-Musica, coordenado par Michel Rostain, ou 
segundo uma 16gica de descentralizac;ao que 
deu origem, entre outros, ao CERFISE (CERFI 
SUdeste). Esse CERFI local e implantado em 
Marselha, em 1974, em torn a de um dos pia
neiros da politica da cidade na Fran<;a, Michel 
Anselme, antigo militante maoista do Parti
do Comunista Marxista-Leninista da Fran,a 
(PCMLF), que jii havia estado varias vezes a La 
Borde. Nesse meade dos anos de 1970, a pedi
do do prefeito de Marselha, Gaston Defferre, e 
do administradol' publico do HLM"', ele traba-

"'N. de 1'.: Habitation it Loyer Modere, conjunt.o habitacio
na!, moradia destinada a IZllnflias de baixa renda. 
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Iha junto com seus amigos em uma primeira 
restaurayao em uma das ddades do suburbio 
de Marselha. 

Ha tambem entre as atividades do CERFl, a 
grupo video-cinema, coordenado por Pranc;ois 
Pain. Alero de sua atividade classica de cineas
ta, que 0 levou a realizar diversos fllmes sobre 
La Borde, Pain estende 0 principio da analise 
institutional, propondo a instituic;oes estagios 
para enstnar as pessoas a filmar, de dentro, 
suas institui<;6es de trabalha. 0 grupo intervem 
principalmente em Nantes, ern 1974, em uma 
estrutura de hospitalizac;ao em apartamentos 
disseminados na ddade. Esse centro de psico
terapia de Nantes invoca a analise institutional 
mas Franyois Pain, com seLt ''grupo video", p6~ 
em evidencia uma serie de graves disfunc;oes. 

Grandes sucessos editoriais 

A mudan<;a par que passa 0 CERFI em 1974 
e 1975 se traduz, portanto, em uma multipli
cac;8.o das atividades perifericas, mas tambem 
par uma atividade editorial que nao se limita 
mais a revista. E 0 momenta em que se inicia 
uma politica de edic;ao de Bvros com a cria~ 
<;ao da cole<;ao "Encres" [Tintas] nas edi,oes 
Recherches e com a reediy8.o na coIec;ao de 
bolso "10/18" de alguns numeros que tiveram 
uma certa repercussao. Essa atividade edito
rial corresponde tambem it chegada na equipe 
do CERFI de Florence Petry. Militante do Gru
po Informa<;aa Prisao (GIP), ela ouve falar do 
CERFI e em 1973 passa a frequentar as famo
sas AG da ter<;a-feira. Programadora visual, ela 
trabalha em ecli,ao comojfee,lance e participa 
de opera<;6es de sensibiliza<;ao de profess()fes 
universitarios para a 10/18: ''Ao chegar a esse 
grupo do CERFI, senti que havia ali uma pro
dutividade que precisava de uma caixa de res
sonancia,,31. Seu primeiro contato com Guat

tari e bern frio e mesmo conflituoso: motivada 
para cui dar da edi,iio no grupo, ela se depara 
num primeiro momento com uma recusa sem 
meio-termo da parte dele. A propria evolu<;ao 
da revista se orienta cada vez mais para obras 
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coletivas: "Minha contribuh;ao pessoal foi, sem 
duvida. perceber que se podia passar da revis
ta para 0 livro coletivo, e para iS80 era preciso 
urn olhar externd>32. No momenta da chegaM 

da de Florence Petry. cuida-se da reedi<;ao do 
numero proibido Trois Milliards de Pervers. A 
segunda tiragem de 10 mil exemplares desse 
numero da revista Recherches esgota rapida
mente. POllCO tempo depois, hit 0 lanc;amen
to par Recherches. transformada em editora. 
dos primeiros tftulos da cole,ao "Eneres": La 
Revolution Moleculaire. de Felix Guattar;, e La 
Foree du Dehors. de Georges Preli. ambos pu
blicados em 1977. 0 sucesso e imediato. como 
ja se esperava, e reafirma 0 grande prestfgio 
que a revista ja tern na epoca, esse momenta 
bendito de boa saude da edi<;ao em ciencias 
humanas33

• As livrarias pedem a revista, cujas 
tiragens alcanyam facilmente as dos livros. 

Os quiosques do Boulevard Saint-Michel 
colocam em pilha La Revolution Mol6culaire e 
L'Ideal Historique. de Fourquet. ao lado do Le 
Monde. Em La Quinzaine Litteraire, Maurice 
Nadeau manifesta seu entusiasmo pelas teses 
de Guattari, que ve como 0 surgimento de uma 
voz e de urn pensamento novos. Contudo, ate 
1976. a distribui<;ao ainda e muito artesanal. 
Os quiosques e livrarias fazem as encomen
das diretamente a editora, que pratica a venda 
por consigna<;ao. Florence Petry poe Franc;ois 
Fourquet e Lion Murard em contato com a dis
tribuidora da Gallimard. a Sodis. 0 que permite 
multiplicar a capacidade de difusao dos traba
Ihos do CERFI. 

A reedi<;iio em bolso. pela 10/18. de alguns 
tftulos como Les Equipements du Pouvoir. 
L'Jdeal Historique. La Revolution Mol8culaire 
prolongam os sucessos de Recherches. No am
bito do livro de bolso em ciencias humanas e 
em literatura. 0 papel de Christian Bourgois 
e absolutamente essencial no periodo. Des
de 0 infcio dos anos de 1970. cle e 0 chefe de 
orquestra dos sucessos editoriais que produz 
por suas escolhas ambiciosas. Quando lanc;:a 
Boris Vian pela 10/18. seu amigo Pauvert. ce
tico. tenta dissuadi-lo. Ele vende rapidamente 
varias cente'i1as de" milhares de exemplares. 

Quanta ao ensaio, meSilla arido, de Ernest 
Mandel. Traite d'Economie Marxiste. ele vende 
200 mil exemplares. Christian Bourgois con
quista urn enorme publico de jovens e estu~ 
dantes. Alicis, eic se cerca de numerosos con~ 
selheiros estudantes ou assistentes que muitas 
vezes Ihe possibilitam fazer cantata com cer~ 
tos auto res. E pOl' essa via que se aproxima de 
Jean-Fran<;ois Lyotard e Cornelius Castoriadis 
(cujo pseudonimo e entao "Chaulieu"). 

Nesse infcio dos anoS de 1970. Christian 
Bourgois reeebe a visita de Deleuze, que 0 

procUl'a sem nenhuma Dutra inten<;:ao a nao 
ser conhece-lo. Quanto a Guattari. Christian 
Bourgois tern urn encontro com ele logo apas' 
a publica<;ao de 0 Anti-Edipo em 1972. no mo
mento em que a CERFI inicia suas grandes 
pesquisas que despertam 0 maior interesse do 
editor. Christian Bourgois e a CERFI fecham 
um acordo para algumas reedi.,6es em balsa 
de Recherches ao final de urn cafe da manhii 
que reuniu, em torna do editor, Lion Murard, 
Fran<;ois Fourquet. Claude Rouot e Florence 
Petry. Raz6es familiares aproximam 0 editor 
Christian Bourgois de Guattari: sua primeira 
mulher, Agnes B., viveu em meados dos anos 
de 1970 com Jean-Rene de Fleurieu (filho de 
Marie-Claire Servan-Screiber, que se tornou 
senhora Mendes France), com quem eia se ca
sou e teve dais filhos: "lVlinha rela,ao com Felix 
estava ligada a La Borde, a sua relag8.o com Ag
nes. it minha rela<;iio com os filhos de FeliX'''. 

Respeitoso do territ6rio dos outros, Chris~ 
tian Bourgois considera Deleuze e Guattari 
como autores da editora lvlinuit Jerome Lin~ 
don e hostil a qualquer reedi<;ao em balsa. 
Contudo, ele fani uma pequena exceg8.o ao seu 
principia intangivel par amizade. permitindo a 
Christian Bourgois reeditar. em 1973. Logique 
du Sens pela 10/18. para uma unica tiragem. 
Toda a efervescencia intelectual das decadas 
de Cerisy encontra assim. com 0 10/18, uma 
vertente editorial: "10/18 era 0 desejo """uuv. 
Eu tinha vontade de que esses livros existissem 
e eles hnham vontade de me oferece-Ios,,35, 

A atividade de Recherches ganha 
de. principalmente sob a impulso de Lion 

rard e de Patrick Zylberman. que envolvem a 
editora em projetos ambiciosos, que, de resto, 
suscitam resistencias no grupo, dado que essas 
iniciativas visam cada vez mais a uma politica 
cIassita de autores. A maior e mais prestigiosa 
publica<;ao realizada pelas edi<;6es Recherches 
serao os cinco volumes da Histoire des Passions 
Fran,aises (1848-1945). de Theodore Zeldin. a 
partir de 1977. A tradu,1w e a compra dos direi
tos de publicac;:8.o desse monumento exigiram 
urn investimento desproporcional aos recursos 
do CERFI. Aliis. Olivier Querouil. responsavel 
pela gestao do Centro. se opoe tlrmemente a 
uma tal aventura, mas sem sucesso. 

Os temas explorados pelo CERFI que de
ram lugar a publicagoes sao numerosos, e, a 
distancia, pode-se mensurar a contribuic;ao de 
cada uma dessas pesquisas. E possfvel discer
nir tres grandes setores de prospecgao privile
giados entre as multiplas publica.,oes de Re
cherches a partir de 1971. Em primeiro lugar. a 
loucura36

, 0 verdadeiro domfnio de competen
cia do CERFI. que tem como ponto de anco
ragem a clfnica de La Borde. lugar de estagio 
da maioria dos membros do grupo. Um segun
do dominio. muito amplo. pode ser agrupado 
sob a denominagao foucaultiana de "mundos 
disciplinares": trata~se da interrogac;ao sobre 0 

passado e 0 presente das instituic;oes do Esta¥ 
do em uma abordagem inspirada em Foucault, 
Deleuze e Guattari, como () vetor da fixagao 
territorial, da normalizagilo, das disciplinas e 
e da [normaliza<;aoJ setoria!. 0 CERFI opoem 
frontalmente a expressao do desejo as logicas 
do poder segundo uma abordagem bimiria da 
qual Fourquet toma uma certa distancia criti~ 
ca em 1982, quando escreve uma sintese dos 
trabalhos do CERFI. Nesse momento. ele con
sidera 0 Estado como uma instituic;ao eviden
temente central, mas nao unica, cuja func;ao e 
recuperar, mais do que reprimir: "0 imperativo 
primeiro do Estado-eaptor e captar. nao estan
car; canaIizar, nao fazer barragem; concentrar, 
nao bloquear,,37. Nesse processo, 0 emaranha
mento das for<;as dominantes e dominadas e 
tal que nao e mais passiVe! propagar uma 10-
gica ex6gena a sociedade civil, como eo caso 
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na maioria dos trabalhos do CEHFI. Apesar 
disso, as pesquisas concretas, a valoriza<;ao 
das experiencias e a atengfw ao discurso dos 
atores permitem que as estudos do CERFI pre
servem seu valor e seu interesse nao obstante 
um paradigma que mostrou seus !imites. Uma 
terceira vertente de publica<;oes do CERFI e 
consagrada it questao da sexualidade, 0 que 
nao surpreende da parte de uma corrente qua
lificada de "desejante". porque coloca no posto 
de comando a satisfa<;ao dos desejos de todas 
as ordens e, portanto, a supressao de todos 
as obstaculos. 0 pleno perfodo de questiona
mento das tradi<;oes e propicio tambem a uma 
recepgao maciga de teses apresentadas nesses 
numeros dedicados a liberac;ao sexual. 

POI' volta de 1979 e 1980. a paradigma crf
tito esta em crise generalizada nas cienclas 
humanas: 0 marxismo e 0 estruturalismo mos
tram cada vez mais seus limites. 0 contexto 
politico evolui e muda a situac;ao com a escala
da do tema dos direitos humanos ligada it che
gada na Europa Ocidental de dissidentes sovi
eticos com seus relatos do Gulag. Come<;a-se a 
ter uma ideia da extensao dos massacres per
petrados pelo regime de Pol Pot. no Camboja. 
que atingem as dimensoes de um genocidio. 
Tudo isso contribui para serias reavalia<;oes 
e, antes de tudo, para 0 questionamento das 
utopias que inspiraram os estudos criticos nos 
anos de 1960 e 1970. 0 CERFI est. abalado. 0 
tempo das fraturas decisivas chegou para uma 
organizac;ao que perdeu seu centro, substituin
do-o por pequenos grupos descentralizados, e 
do qual 0 apartamento de 250 m' do Boulevard 
Beaumarchais e apenas uma longinqua idade 
de ouro. 0 CERFI esta reduzido de fato a so
breviver em urn minusculo dois comodos per
to de La Nation. na Hue Pleye!. 

E nesse contexto que Lion Murard e Pa
trick Zylberman tomam a iniciativa de redi
gir urn texto dirigido aos outros membros do 
CERFI para propor alguns questionamentos 
radicais das orientac;:oes passadas e fazer su
gestoes para 0 futuro. Sem uma apresentagao 
diplomatica, esse texto considera que a revis
ta na sua forma atual, "nos parece superada'3s. 
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o diagn6stico sabre a situayao da revlsta e 
irrefutavel e severo: "Moribunda, Recherches 
po de morrer calmamente, ser enterrada 0 

mais cedo passivel ou mudar de dire<;ao - e 
de maos. Tres eventualidades, portanto, das 
quais apenas a ultima merece exame,,39, As 
divergencias se acumularam depois de al
guns anos. Em primeiro lugar, a rejeic;:ao das 
orienta,oes representadas pelo FHAR e muito 
explfcita e muito radical: "Nosso projeto, que 
ainda precisa ser explidtacio, era exatamen
te 0 oposto da f6rmula futurista e fascista de 
Hocquenghem: 'Somos pelo superflcial, pela 
violencia e pelo sexd"~o. 0 projeto substitutivo 
desejado por Lion Murard e Patrick Zylber
man visa, ao contnlrio, assumir uma etica cia 
responsabilidade, se abrlr para 0 estrangeiro 
e, portanto, sair de urn certo egocentrismo 
franco-frances: "Vozes nos disseram indigna
das de sua colera diante da miseria dessa Li~ 
chtenstein intelectual que e a Fran,a, de sua 
xenofo~i.a, de seu egocentrismo,,41. 0 que pro
poem e uma verdadeira "revoluQao na revo
lu,ao": fim da referoncia ao CERFI na revista, 
abandono por Guattari da gerEmcia, controle 
da secretaria de redaQao pelo irmao de Lion 
Murard, Numa, assim como uma nova conste
layao de autores que seriam vinculados a nova 
revista: Jean-Marie Doublet, Fran,ois Ewald, 
Condominas Filho, Marcel Gauchet, Krzysztof 
Pomian, etc. 

A grande discorditncia que eclode nesse 
final dos anos de 1970 entre Lion Murard e Pa
trick Zylberman, de urn lado, e Guattari, do ou
tro, esta ligada tambem it recusa do fundador 
do CERFI de condenar daramente uma extre
ma esquerda italiana e alema que prega a vio
l(~ncia armada. Lion Murard, ao contnirio, eri
ge entre 1979 e 1980 uma condena,ao clara e 
nitida do terrorismo: "Eu acrescentava ao meu 
texto: 'Nao e, Felix?', Felix me ligou, furioso, 
como se pode imaginar, mas esse era apenas 
um texto interno. £Ie ameaQou me man dar 
seus advogados, Depois de 20 anos de trabalho 
conjunto, isso me deixou perplexo. Resolvi por 
fim reescrever as cinco linhas incriminadas"42. 
Esse texto nao e '8iscutido.em reuniao plenaria 

- mais urn sintoma do estado de decomposi
,ao do grupo - e provoca um agravamento da 
crise interna. 

Anne Querrien, no contexto do ano de 
1980, considera qne a necessidade de uma re
orientayao da revista no sentido da defesa dos 
ideais democraticos deve ser no minimo dis
cutida. AMm disso, eIa esta cada vez mais crf
tiea quanta ao funcionamento bern pouco de
moenitico de uma revista cujo diretor detem 
todos os poderes, mas sem se envolver efeti
vamente. Apesar de sua fidelidade indefectivel 
a Guattari, eia esta dividida e receptiva a ideia 
de uma reorganizayao da revista pro posta por 
Murard e Zylberman. Depots de escrever urn 
texto de compromisso, em outubro de 1980, 

ela recebe um telefonema de Guattari, que a 
acusa de tomar partido de seus adversarios e 
deixa claro que nao quer mais ve-Ia: "Comecei 
a tremer como uma louca e quando vi estava 
em Sainte-Anne,,43. Da para imaginar a pertur
ba,ao de Anne Querrien quando se sabe que a 
esfera afetiva e a do trabalho se misturam to
talmente no grupo do CERFL As atividades de 
pesquisador, para os que se empenham como 
ela, Olio tem honirio e exigem uma dedicac;ao 
permanente; a isso se acrescentam as relayoes 
afetivas, 0 trabalho analitico, a transferencia ... 
Circunstancia agravante, Anne Querrien faz 
anaJise com Felix Guattari e tem 0 habito de 
lhe contar no diva os problemas de funciona~ 
mento do CERFL Guattari jlL the havia dito, 0 

que a deixara apavorada: "Quando vejo uma 
arvore morta e coisas brotando, olho as coisas 
brotando e nao me importo nem urn POllCO 

que essa arvore esteja morta no meio, porque 
se eu cortasse as coisas que estao brotando, 
tudo estaria morto'''i4. 

o CERFI nao se recupera dessa divisao in
terna. Ern 1981, Felix Guattari se aiasta e deixa 
a direQao da revista a Liane Mozere. Aleill dis
so, Recherches nao e mais apresentada como a 
revista do CERFL Silo publicados mais alguns 
numeros, ate 0 49, em abril de 1983, simboli
camente colocado, para esse canto do cisne, 
sob a codire,ilo de Felix Guattari e de Liane 
Mozere. 

Na hora do balan,o, pode-se avaliar a que 
ponto essa experiencia coletiva foi rica. Ela 
certamente pagou urn prcQo alto pela recusa 
de constituir uma equipe institucionalizada. 
Contudo, fazia parte do espirito do CERFI es
tar permanentemente em busca de s1 mesmo, 
em caminhos nao traQados, constituidos por 
suas pr6prias crises. 0 CERFI: grupo de pes
quisadores em ciencias socials? Movimento 
de ideias? Movimento intelectual? ]ustaposi
,ao de desejos? Escola de pensamento? Ex
periencia comunitaria, tipo falansterio? Coo
perativa de produyao cientifica? Se cada urn 
viveu 0 CERFI com sua singularidade propria, 
conectada ao grupo de maneira tanto mais In
tensa na medida em que DaD havia um suporte 
institucional unificante, a galaxia de planetas 
diferentes tinha, no entanto, um centro de gra
vidade, um sol chamado Guattari: "E um teatro 
no qual muitos afetos sao representados, mui
tos rearranjos de rela,oes ... Creio que 0 CERFI 
e isso, mais do que tudo, e a instalaQao de um 
cemirid,';5. Sua originalidade reside nesse en
trelayamento voluntario de desafios teoricos 
e da experiencia pratica, da dimensao intelec
tual e dos afetos, do socius e dos desejos incli
viduados. Uma tal articulayao nao era simples, 
mas possuia alguma coisa de heraieo da parte 
daqueles que a tentaram. 

Em muitos dominios, 0 CERFI foi inova
dar, e 0 resultado de suas pesquisas, valioso. 
Quando se toma a metodologia de investi
ga,ao adotada pelo CERFI. restituindo-a ao 
espirito dominante dos anos de 1970, e sur
preendente ver a que ponto eIa anuncia a vi
rada pragm<itica que 0 conjunto das ciencias 
sociais experimenta no final dos anos de 1980. 
Quem melhor refletiu sobre sua pnitica de 
pesquisa foi, incontestavelmente, Franyois 
Fourquet. em duas ocasi6es importantes'16. 
Sem duvida por sua postura crftica em face 
de uma concep,ao do sujeito desconectado 
do socius, mas ao mesmo tempo em busca de 
processos de subjetiva,ao, ele e levado a dar 
credito aos atores e ao maior respeito etico a 
palavra deles como recurso de sentido e espa
<;0 privilegiado de suas prospec,oes. 
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A escuta dos atores 

Para escrever sua Histoire de la Psychiatrie 
de Secteur, lan,ada em 1975, Fran,ois Four
quet e Lion Murard entrevistam os psiquiatras 
e administradores que foram os atores dessa 
transformayao da pratica psiquiatrica4

,: 'Apa
recemos essencialmente como encenadores 
de enunciados que reunimos segundo uma 
certa ordem, e foi esse trabalho de montagem 
que nos deu 0 maior prazer,,48. E no posfacio 
que Fourquet coloca os problemas metodol6-
gicos proprios a esse levantamento. Ele expJica 
as duas particularidades dessa pesquisa que 
relativizou a parte dos arquivos escritos em 
proveito de depoimentos gravados dos atores 
dessa hist6ria. Portanto, 0 trabalho do pesqui
sador consistiu esseneialmente na elaboraQao 
de urn questionario e na montagem dos extra
tos coletados para estabelecer 0 texto definiti
vo. Inspirando-se nos metodos do jornalismo 
e da sociologia, 0 metodo poupa os auto res da 
obra de ter de escolher entre a estrutura e 0 in
dividuo: "Nao se trata de substituir a Estrutu
ra pelo Individuo e de dizer: sao os individuos 
que fazem a historia',49. Onde encontrar entao 
o verdadeiro motor dessa historia da psiquia
tria para agenciar suas evoluyoes? Fourquet 
diz tel' pensando primeiro em term os de 
"matrizes historicas". Por exemplo, 0 autor da 
circular de 1960, 0 Dr. Aujaleu, inscreve suas 
decisoes em uma especie de matriz gaullista, 
que comporta ao mesmo tempo sua vertente 
teo rica e pnitica e age sobre 0 individuo para 
aIem da consciencia que ela possa ter. Haveria, 
portanto, urn jogo complexo durante 0 qual se 
poderia articular a matriz gaullista de um Dr, 
Aujaleu, a matriz comunista de urn Dr. Lucien 
Bonnafe, ou ainda a matriz protestante de urn 
Dr. Georges Daumczon, ou a matriz 'Albergues 
da juventude" do Dr. Oury e de Guattari", "E 
depois isso na~ [uncionou. Nossas matrizes 
acabaram irritando a nos mesmos. No Hm das 
contas, elas lembravam os patterns do cultura
lismo americano, alcm disso com a libido',50. 

Em 1980, Fourquet publica, desta vez sozi
nho, uma nova pesquisa sobre a eontabilidade 
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nacional que prolonga sua reflexao sabre os 
uscs das fontes oraisS1

, Como ja dissemos, em 
1976 ele troca Paris por Ardeche e so volta a 
se estabelecer em Paris em 1994. Nesse meia 
tempo, nao fica inativo. Vai e volta para reaU
zar sua pesquisa junto ao maior carpo do Es
tada: "Eu subia ate Paris vestindo urn casacao 
de la e cah;ando tamancos, e desembarcava 
desse jeito oa casa de Pierre Mendes France 
e dos outroS!"S2, Nesse traje ridiculo bern pou~ 
co academicQ, nao hi necessidade de cultivar 
a distancia do pesquisador, ela e flagrante e 
singular. Gra,as ao papel que atribui as fontes 
orais, Fourquet consegue a proeza de tarnar 
audivel urn tema particularmente arido e aus
tera como 0 cia contabilidade naciorra}' e apre
scota essa historia como senda narrada por 
seus atoresS3

, De fata, a fonte principal, mas 
nao exclusiva, e constituida pelas entrevistas 
realizadas com essas 26 personalidades entre 
1978 e 1980. Depois de ter obtido urn certo nu
mero d,e,entrevistas, ele retorna para explorar 
suas fontes em Ardoche: "Se 0 pesquisador es
cuta bern, descobre coisas magnificas, ao pas
so que com 0 discurso erudito se chega em ge
ral a elementos emasculados, anestesiados"S4. 
Sua pesquisa ressalta a muta,ao fundamental 
de mentalidade economica entre a fase mal
thusiana de antes da guerra e 0 voluntarismo 
produtivista do pos-guerra Ugado a um con
trole maior do Estado sobre os mecanismos 
economicos para garantir uma maximizayelo 
dos fatores de crescimento. Valendo~se de sua 
experiencia sobre a psiquiatria de setor, Four
quet prossegue seus trabalhos na continuida
de de uma pesquisa que "me havia mostrado 
a superioridade extraordinaria de uma histo
ria contemporanea contada por seus proprios 
atores sobre uma obra que se diz cientffica e 
que frequentemente se limita a recobrir a pa~ 
lavra dos atores com uma reescrita erudita, 
misturando, sem discernimento possivel para 
o lei tor, a informa,ao primaria dada pelos ato
res e 0 comentario dos pesquisadores"ss. 

Entre a postura de superioridade do erudi
to que se supae ~,aber e que se julga em condi-
90es de desvenda'f a ma:fe~ a justificativa artifi-

cial e 0 pos-ato no discurso dos atores, e a ideia 
segundo a qual para compreender a outra e 
necessaria primeiro escutar e assimilar sua 
propria logica como pertinente, Fourquet tern 
muita consciencia da tenselo inevitavel do pes
quisador que nao deve ceder nem de urn lado 
nem do outro, mas, ao contrario, apreender 
as dais extremos da cadeia. Sao essas tensoes 
criativas entre querer e saber, socius e libido, 
conhecimento e poder que conseguiram fazer 
viver os pesquisadores do CERFI, ate a carne, 
levando-os ao paroxismo. 
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16 
A "revolu<:;ao molecular": 
Italia, Alemanha, Fran<:;a 

Em 1976, 0 Pais Basco esto. agitado, sobre
tudo do lado espanhol, onde 0 ETA esto. en
gajado em uma luta armada contra 0 poder 
madrilense. E a epoca em que Felix Guattari 
sonha em construir uma federayao de todos 
os movimentos de contestayao regional capaz 
de abrir freotes secundarias e enfraquecer 0 

Estado-nac;ao. Apesar de suas redes, ele nao 
cansegue realizar esse projeto, no minima pe
ligoso, na fronteira do combate democratico e 
das ayoes terroristas. 

o Maio de 68 italiano: 1977 

Em compensayao, Guattari e seus amigos 
vivem no movimento italiano urn verdadeiro 
banho de juventude. Uma decada depois de ter 
estado no centro do mavimento de Maio de 68, 
ei-los nas ruas de Bolonha observando, petrifi
cados, estupefatos, irromper a revolw;;ao mo
lecular de seus sanhos, urn movimento contra 
os aparelhos de todo tipo, que se expressa em 
uma linguagem total mente nova e com me
todos ate entao ineditos. Em 1977, enquanto 
e lanc;ado 0 ensaio Revolu,ao Molecular, de 
Guattari, a ItaJia assiste It defJagrac;ao de urn 
mavimento cujo radicalismo e cuja violencia 

quase relegam 0 Maio de 68 frances it categoria 
de desfile de estudantes. 

A Italia de 1977 vive uma crise sem pre
cedente. Os indicadares economicos sao de
sesperadores. A cada mes 0 pals afunda urn 
pauco mais. Cantam-se 2 milhoes de desem
pregados, e as previsoes dos responsaveis nao 
permitem esperar nada de bom desse lado: em 
janeiro de 1977, 0 ministro da Industria em 
pessoa an uncia, a guisa de votos de ana novo, 
mais 600 mil desempregados para fevereiro. A 
taxa de infJac;ao de 25% ao ana faz despencar 
a lira, que perde 38,9% em relac;ao ao dolar em 
tres anos. Paradoxalmente, e nesse pais que 
esta perdendo seus empregos e suas referen
das que explode urn amplo movimento de 
contestayao, nao para exigir uma melhor dis
tribuic;ilo dos empregos, trabalho para todos, 
salarios indexados a alta dos preyos, mas sim, 
menos classicamente, minar "as bases do siste
ma atacando de frente 0 valor trabalho, a pro
priedade, a delegac;ao de poder e de palavra. 

Se a crise economica e social e de grande 
amplitude, a situayao politica, por sua vez, esM 
totalmente bloqueada. 0 governo Andreotti 
pilota 0 pais sem bUssola. Quanto it grande for
c;a alternativa muito influente, 0 Partido Co
munista Italiano (PCI) dirigido par Berlinguer, 
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apela it recuperac;:ao nacional, it ordem moral 
e it aceitac;ao da austeridade. Em nome de urn 
necessaria "compromisso hist6rico", 0 PCI se 
transfonna em partido de governo, Nessa epo
ca, os comunistas italianos tomaram distancia 
do grande irmao sovietico. Eles sao, entao, a 
facyao ativa e desejada do "eurocomunismo". 
Ao mesmo tempo, seu alinhamento atras das 
autoridades italianas e a busca de uma alianc;a 
com um partido tao comprometido quanto a 
Democracia Crista tern como efeito drama
tico nao mais oferecer uma escapatoria para 
a grande massa de excluidos (os emarginati) 
atingidos de frente pela crise e privados de 
qualquer esperan,a. 

Esse clima pesado alimenta os radicalis
mos, as explosoes espontaneas e a violencia 
dos enfrentamentos. Enquanto em maio de 
1968 0 movimento se expressava, no fim das 
contas, em uma linguagem antiga, a do mar
xismo-Ieninismo, versao trotskista ou maolsta, 
a contesta<;ao italiana, a dez anos de distan
cia, busca, novas inspira<;oes, Toda uma serie 
de correntes da extrema esquerda italian a 
encontrani nas teses deleuzo-guattarianas, e 
particularmente em 0 Anti-Edipo, cuja tradu
,ao italiana aparece em 1975, uma linguagem 
nova, sobretudo em torno da no<;ao de "ma
qUina desejante". Os Trinta Gloriosos sao ago
ra uma lembranc;a longinqua, e os estudantes 
nao tem mesmo a menor esperan<;a de utilizar 
seus diplomas. Visto que nao hit mais futuro, 
as correntes alternativas, autonomas, poem a 
mudanc;:a de vida no presente. Querem inven
tar urn novo aqui e agora em espa<;os coletivos 
de convivio, lugares autogeridos, comunida
des propicias it liberta,ao do eu. Em rela,ao a 
1968, assiste-se a uma alternancia de gera<;ao. 

Outro componente da situa<;ilo italiana 
contribui para 0 radicalismo dos enfrenta
mentos, a persistencia na Italia de urn parti
do fascista, 0 MSF, que nao somente pode se 
apoiar em tropas ativas, como tambem disp6e 

{, N. de R. '1:; sigla NISI e para Movimento Sociale italiano. 
Ele foi urn partido de extrema direita que surgiu a partir de 
uma "nostalgia" do fasci&'P,lO. 

de redes de cumphcidade no mais alto nivel 
do aparelho de Estado que podem servir de 
foryas suplementares para cercear qualquer 
veleidade de contesta,ao social. A essa situa-
98.0 ja explosiva acrescenta-se a estrategia de 
uma Democracia Crista acuada, que quer jns~ 
tnunentalizar a vioh~ncia fascista como meio 
de intimida<;8.o em face do movimento social 
e de justifica<;ao de uma repressiio rigida dos 
movimentos de extrema esquerda. Assim, a di
visao das tarefas e pensada em todas as deta
Ihes: os fascistas cometem atentados seguidos, 
e a poHtica persegue os mHitantes de extrema 
esquerda, apontados como respons8veis e en
tregues a ira popular, com urn PCI que nao io
tervem ou que ate aplaude a repressao que se 
abate sabre seus rivais. 

A explosao de uma bomba em Milao em 12 
de dezembro de 1969 na Piazza Fontana, que 
deixa 16 mortos e 80 feridos, e considerada urn 
"traumatismo original" por Isabelle Sammier. 
No dia seguinte a esse ata terrorista, a policia 
procede it prisao de 27 militantes de extrema 
esquerda. Outros atos de terrorismo se se
guem: urn trem que descarrila em 22 de julho 
de 1970 (6 mortos, 50 feridos), uma bomba em 
Brescia durante uma manifesta<;ao antifascis
ta (8 mortos, 94 feridos), uma bomba em urn 
trem em 4 de agosto de 1974 (12 mortos, 105 
feridos). A "estrategia da tensao" nao para de 
avan,ar ao longo dos anos de 1970, e com ela 
o numero de vitimas. 0 escandalo da Loge 
P2M vern it tona, revelando a oplniao publica 0 

alto grau de infiltra,ao das redes fascistas no 
seio do poder. Enquanto os dirigentes italia
nos se comprometem com os pioTes inimigos 
da democracia, e 0 PCl se faz de chantre do 
"compromisso historico", para os excluidos e 
contestadores de todas as tendencias nao res
ta senao a via da oposigao radical. Quando 0 

secretario-geral da grande central sindical ita
liana, a CGIL, Luciano Lama, se apresenta na 
universidade de Roma, e posto para fora sem 
qualquer condescendencia, 0 que da lugar a 

** N. de R. T; 0 escandalo da "LOGE P2" deve seu nome a 
urna organizayao (loge) ma90nica criada em 1877. 

~--------------------....... 
intensos confrontos entre as estudantes, as 
for,as pohciais e 0 servi,o de ordem do PCI. 

Quanto it exist€mcia da extrema esquerda 
italiana, cia viveu entre 1968 e 1977 uma ver
dadeira muta,ao que, em alguns, se configurou 
como uma busca criativa e, em oulros, como 
recurso ao terrorismo, As organizac;oes de tipo 
leninista oriundas de 1968, no essencial, desa
pareceram do horizonte politicol. Sobre seus 
escombros, brotou urn movimento que reivin
dicava a autonomia operaria, reunindo inume
ros coletivos dos quais alguns eram muito po
derosos nas majores empresas italianas, como 
Fiat, Pirelli, Alfa Romeo, Policlinico ... Sua par
ticularidade e recusar pOl' principio as formas 
tradicionais de delega,ao do poder e da palavra. 
Encontram-se ai muitos militantes da antiga 
organiza,ao Potere Operaio. Em 1977, os "in
dios Metropolitanos", a ala mais criativa do mo
vimento, enfatizam a necessidade de transfor
mar as relac;oes entre os individuos e utilizam 
como principal arma a goza<;ao e a ironia em 
face do sistema. Organizarn-se e deslocarn-se 
como tribos de "peles-vermelhas" pelas grandes 
cidades da Italia e lutam pela Iiberaliza,ao da 
droga, pela "requisi<;ao de imoveis vazios, pela 
criar;ao de rondas antifamflias para livrar os 
menores condicionados par seus pais, por um 
quil6metro quadrado de verde para cada habi
tante, pela devolu<;ao aos paises de origem de 
todos os animais presos nos zoologicos"2. 

Esses movimentos contestatorios nao pre
cisam, como em 1968, damar a necessidade 
da alian,a estudantes-operarios: cia existe de 
fato entre os estudantes, os jovens operarios, 
as numerosos subproletarios e desemprega
dos que se reconheciam na emergencia de urn 
movimento que defende sua autonomia em 
rela,ao a todas as formas de manipula<;ao. Ate 
1977, as ac;oes da autonomia openiria se mul
tiplicam, e muilas delas sao da esfera do dellto 
de direito cornum nos fatos e da a<;ao politica 
nas inten<;oes: sao ocupac;oes de casas parti
culares, autorreduc;:ao das tarifas nos servir;os 
publicos, expropria,oes e assaltos a bancos. 0 
ana de 1977 e 0 ponto culminante dessa agi
ta,ao, com uma "progressiio de 77,62% dos 
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ataques contra os bens em relaC;ao a 1976"3. 

lovens, estudantes, operarios e marginais, eles 
constituem urn proletariado juvenil que deses
tabiliza 0 sistema, pregando a aC;ao imediata 
para mudal' sua existencia de excluidos. A ten
sao nao para de crescer entre esse movimento 
incontrolavel e urn poder acuado, 

A essa situa<;ao acrescenta-se um fator 
agravante que havia poupado a Fran,a de Maio 
de 68 e do pcs-Maio: 0 terrorismo, praticado 
cada vez mais correntemente por algumas or
ganizayoes da ultraesquerda italiana. As Bri
gadas Vermelhas (Brigate Rosse), surgidas em 
1970, benefldam~se de uma penetrac;ao real nas 
fabricas, particularmente no feudo de Agnelli, 
a Fiat, ern Turim. Em 1972, desempenham um 
papel fundamental nas greves selvagens que 
perturbam 0 grupo industrial, pois semeiam 0 

panico nos contramestres enos operarios nao 
grevistas, lanr;ando 0 movimento dos "len<;os 
vermelhos". Ao longo dos anos de 1970, as BR 
se orientam para 0 terrorismo, e os sequestros 
visam principalmente juizes e politicos. Alero 
das BR, essa ala terrorista conta ainda com 
uma organiza,ao surgida em 1984, os Nlicleos 
Armados Proletarios (NAP), que reunem mi
litantes de extrema esquerda e antigos presos 
comuns. Essas duas organizac;oes pre gam a luta 
armada na clandestinidade e 0 terrorismo. Em 
1977, nao ha urn mes em que nao ocorram se
questros, explosoes, assassinatos. 

Outros preferiram palavra e dialogo ao 
P-38"'. Aproveitando 0 Hm do monopcho da 
RAJ, aprovado em 1976, uma profusao de ra
dios livres se apoderou das ondas, abrindo-as 
it possibilidade da expressao da contracultura. 
Entre esses inumeros polos de agitac;ao cultu
ral, a Radio Popolare e transmitida para MilitO 
com uma audiencia e capacidade de mobiliza
,ao impressionantes. Em dezembro de 1976, 
elas .transmitem ao vivo os disturbios duran
te a abertura da Scala e, em mar,o de 1977, 
"anunciam a morte de uma mulher que teve 

'" N.de R. T.:A P-38, e uma arrna de fogo (Walther pistol 38) 
de fabricayao alema, criada na II Guerra Mundial. 
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recusado urn aborto terapeutico; nos minutos 
seguintes,5 mil mulheres saem as ruas,,4. 

Entre tadas as radios da contracultura, a 
Radio Alice nao e das menores, lan<,:ada por 
urn antigo dirigente de Potere Operaio de Bo
lonha, Franco Berardi, vulgo "Bifo". Essa radio 
e transmitida para Bolonha, cidade estudanti!, 
mas tambem vitrine do compromisso hist6ri
co, com sua municipalidade comunista. eonta 
com uma audiencia muito grande e com urn 
publico apaixonado e bastante ligado a essa 
voz dissidente. Bifo esta fazendo 0 servi<;:o mi
litar, aos 23 anos, quando descobre Psicandlise 
e Transversalidade. A reflexao de Guattari so
bre a pSicanalise e sabre a maneira como ela 
modiftca a rela<,:ao corn a politica desperta seu 
entusiasmo de militante. No prefiicio a urn li
vro sabre essa radio, Guattari escreve; ''A Radio 
Alice entra no olho do tufilo cultural - subver
sao da linguagem, aparecimento de um jornal, 
'A/Traverso', mas esta tambem diretamente 
envolvida na a,ao politica que deseja 'trans
versalizar"''- Em 1976, Bifo foi preso por "ins
tiga,ilo moral it revolt<i': ''A Radio Alice tinha 
uma importancia incrivel em nivel nacionaL 
Era muito ouvida. Nas fabricas, havia grupos 
de operarios que entravam em suas oflcinas 
com 0 radio e 0 ligavam na Radio Alice,,6 Em 
1977, a situac;:ao e muito mais tensa. 

Em 8 de fevereiro de 1977, a maioria das 
grandes universidades italianas e ocupada pe
los estudantes em protesto contra a reforma 
universitaria. No final do mes, uma assembleia 
nacional do movimento estudantil que se re
aHza em Roma da Iugar a violentos confron~ 
tos. Em ]] de mar,o de J 977. urn militante da 
Lotta Continua, Francesco Lo Russo, e morto 
pelos carabineiros, 0 que motiva uma manifes
ta,ao de rnais de 100 mil pessoas, no dia se
guinte, nas ruas de Roma. Eclodem tiroteios, a 
cidade esta em estado de sitio. Do lado de Bo
lonha, a situac;:ao tambem e muito tensa: "Em 
mar,o de 1977, passou-se da fase de ocupa,ao 
a fase de criac;:ao de 'zonas !ivres'. Decidiu~se 
que uma parte da cidade seria interditada aos 
tiras, aos fascistas, e ergueram-se barricadas. A 
po}fcia atirou e 'W,1atou u~ estudante,,7. A no-

ticia dessa morte e difundida imediatarnente 
em Bolonha atraves da Radio Alice, 0 que leva 
a um ajuntamento de 10 mil pessoas. 

Em 12 de mar,o, "as 22h25, a policia ocupa a 
rua onde fica a Radio Alice, zona onde ate entao 
nao havia acontecido nada, fecha bares e res~ 
taurantes, lanc;:a gases lacrimogeneos e se apre~ 
senta com fuzis apontados e coletes a prova de 
bala diante desse "perigoso covil'''s. A radio e 
fechada, os carabineiros fazem oito prisoes por 
instigac;:ao a delinquEmcia e associac;:ao subver
siva, mas nao consegue por as maos em Bifo. 
No dia seguinte, 13 de mar,o, Bolonha esta em 
estado de sitio. Tres mil carabineiros e policiais 
em blindados ocupam a zona universitaria a pe
dido do prefeito democrata~cristao. 0 adminis
trador comunista da ddade, Zanghari, exorta as 
forc;:as da ardem a repressao mais severa: "Entre 
11 e 16 de mar,o ocorre em Bolonha urna es
pecie de insurreic;:ao. Todo 0 centro esta cerca
do de barricadas, com bairros controlados por 
estudantes, mas tambem muitos jovens opera
rios. Um dep6sito de armas foi saqueadd,<J. Os 
funerais do estudante morto dao Iugar a violen
tos confrontos. Em 16 de man;:o, a Democracia 
Crista e 0 PCI organizam ern conjunto uma 
grande passeata com 150 mil pessoas contra a 
viol en cia, enquanto, por sua vez, 15 mil estu
dantes desfllam nas ruas de Bolonha. Uma a,ao 
rapida da policia culmina com a prisao de 300 
pessoas em Bolonha. Em 13 de maio, 0 rninistro 
do Interior adota medidas antiterroristas; a par
tir de entao, os autores de atentados terroristas 
seriam condenados a prisao perpetua. 

Bifo, em fuga, vai para Milao, depois Turim, e 
atravessa a fronteira francesa. Chega a Paris em 
30 de maio com 0 ardente desejo de encontrar 
Guattari, cujos textos tanto apreciou. 0 pintor 
Gianmarco Montesano. amigo de Bito e do filo
sol'o Toni Negri, 0 leva ate Guattari. Esse artista 
pintor e urn antigo militante de Potere Operaio, 
encarregado pel a dire,ao de sua organiza,ao 
de abrir 0 movimento Italiano a uma dimensao 
europeia e, portanto, de estabelecer contatas 
a fim de constituir redes de uma esquerela al
ternativa. Ele esta em Paris ha algum tempo e 
conheceu na ENS Yann Moulier-Boutang, que 

prepara a agregayao de citmcias sociais; os dois 
fundarn 0 grupo "Camarades", que publica uma 
brochura difundindo informayoes e analises 
com 0 titulo "Materiais para a intervenyao". E 
nesse grupo que Montesano encontra a sod6-
loga Daniele Guillerm: "Quando propus a 'Ca
marades' traduzir coisas sobre 0 movimento na 
Italia, Radio Alice ... ela me propos discutir com 
Felix"lO. Desse encontro nasce 0 livro prefaciado 
por Felix Guattari sobre a Radio Alice". 

No inicio, Guattari nao conhece muita coi
sa sobre a situac;:ao italiana, fora 0 movimento 
da antipsiquiatria com 0 qual man tern rela
yao estreita. No plano politico, seu primeiro 
informante e Montesano: "Meus primeiros 
encontros com Felix eram totalmente instru
mentais"l·l. Para alem da motivayao maior de 
constituir uma rede militante internacional 
eficaz, logo nasce uma cumplicidade, e Guat
tari dedica atenc;:ao crescente a situac;:ao ita
liana. Ele acolhe Montesano em sua casa, na 
Rue Conde, local de passagem de todas as elis
sidencias e marginalidades. Quando Bifo, que 
conhece bern Montesano, esta foragido em 
Paris, nao tern nenhuma dificuldade de encon
trar Guatari. 

Assim, Bifo encontra Guattari varias vezes 
elesde 0 mes de junho de 1977 e de imeeliato se 
torna seu amigo. Em 7 de juIho, vai para a casa 
de uma amiga em Paris: quem 0 espera dian
te da porta e a policia italiana. Bifo e detido e 
encarcerado em La Sante, depois em Fresnes. 
Guattari organiza rapidamente uma rede de 
apoio para sua libertayao. E nessa ocasiao que 
ele se dedica com alguns amigos a criar 0 Cen
tro de Iniciativas para Novos Espac;:os de Liber
dades (CINELlI", cujo primeiro objetivo e ga
rantir a defesa dos militantes persegnidos pela 
justi,a, Esse grupo publica urn jorna!, encontra 
uma sede na Rue de Vaugirard e se mobiliza 
imediatamente pela liberta,ao de Bifo. 

o processo, em que esta em jogo 0 exame 
do pedido de extradi,ao por parte das auto
ridades judiciarias italianas, e aberto apenas 
alguns dias apos a prisilo. Embora perseguido 
como animador de uma radio ·livre, 0 motivo 
da extradi,ao faz dele urn chefe de gangue 
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responsavel por um sequestro em Bolonha. A 
defesa dos advogados franceses, entre eles Me 
Kiejman, nao tern dif1culdade de demonstrar 
a fragilidade das razoes oficiais do processo 
aberto. Em 11 de j ulho, Bifo e considerado 
nao extraditavel e acolhido na Franc;:a como 
refugiado poUtico: "Na tarde de minha saida 
da prisao, foi redigido urn apelo contra a re
pressao na Italia para ser assinado par inte
Iectuais franceses"H. Bifo, ao ser libertado, 
instala-se na casa de Guattari, na Rue Conde. 
Ele acaba de conhece-Io e ja 0 considera como 
urn "irmao mais velho»!". Os dais amigos redi
gem a apelo condenando a repressao que se 
abate sobre 0 movimento na Italia e acusam 
frontalmente 0 poder democrata-cristao, mas 
tam bern a politica de cornpromisso hist6rico 
do PCI. Essa iniciativa suscita de irnediato 
uma verdadeira reayao de exasperac;:ao nacio~ 
nal do lado italiano, onde os intelectuais e os 
politicoS atacarn violentamente os franceses 
por ingerencia em assuntos que nao conhe
cern e lhes negarn 0 direito de se erigirem em 
donos da verdade. 

A rea~ao de Bolonha 

Para reagir contra a politica repressiva e 
retomar a iniciativa, toda a extrema esquer
da italiana se reline para urn grande encontro 
e coloquio na cidade de Bolonha nos dias 22, 
23 e 24 de setembro de 1977. a PCI, que ad
ministra a ddade, diz que e provocayao, e seu 
secretario~geral, Enrico Berlinguer, den uncia 
os "portadores da peste". Esperavam-se pre
dado res, mas se assiste, ao contrario, a urn 
encontro de tres dias de dimensoes dantescas 
para uma cidade media conic ,Boionha, acu
pada par 80 mil pessoas na maior calma, sem 
saques, sem violencia, 0 que, considerados 0 

clima de tensao e a dimensao da muitidao reu
nida, e uma proeza. Bifo passa esses tres dias 
se informando ao telefone sobre 0 que se passa 
na cidade, para onde nao pode ir sob 0 risco 
de prisao, Todo 0 banda de Guattari esta-Ia, 
nas ruas de Bolonha, em estado de estupefa-
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9ao. Estao presentes todas as componentes da 
extrema esquerda italiana, da ala terrorista a 
corrente da autonomia openiria, passando pe~ 
los "Indios Metropolitanos", pelas feministas, 
pelos homossexuais, peJas "leshicas verrne~ 
lhas" ... Os militantes do PCI mantem discric;ao 
na sua propria cidade-sfmbolo do compro
misso hist6rico contestado e ainda fornecem 
alojamento, durante tres dias, a essas dezenas 
de milhares de jovens. Um acordo tacito foi fe
chado com as BR para que evitassem qualquer 
violencla. Habilmente, as BR respeitaram esse 
pacto, mas aproveitaram de sua manifestac;:ao 
de fOl'ya para reerutar em massa nessa opor
tunidade (mica que Ihes foi oferecida de des
filar publicamente na total impunidade: "Isso 
ocorreu, evidentemente, a nossa revelia, nao 
se havia considerado cssa possihilidade"t6, Du
rante essas tres jornadas, circula-se dia e noi~ 
te pelas ruas de Bolonha, debate-se par toda 
parte, sobretudo no Palacio dos Esportes, onde 
milhares de pessoas vao ao forum permanente 
discutir bitica, estrategia, abolic;ao do traba
Iho ... Das janelas da sede da administra,ao de 
Bolonha, as hierarcas do PCI assistem impo
tentes a essa mare humana multicolorida. "Foi 
a primeira vez que se viu uma manifesta9ao de 
20 mil jovens mulheres que faziam ° simbolo 
de seu sexo com a mao e que gritavam. Era de 
uma belezat Era a primeira vez que se via essa 
possibilidade: um poder de mulheres!", recor
da Gerard Fromanger, inebriado17

• 

Guattari representa 0 heroi em Bolonha. 
Considerado urn dos inspiradores essenciais 
do esquerdismo italiano, ele assiste a Esses des
tIles na maior felicidade pOl' ver suas teses se 
tornarem uma fon;a social e politica. No elia se
guinte ao encontro, a grande imprensa diaria e 
semanal estampa sua foto na capa e a apresen
ta como 0 iniciador e 0 idealizador dessa mo
bilizaC;ao. Guattari se torna de subito 0 Daniel 
Cohn-Bendit da Italia: "Quando ele caminhava 
pelas ruas de Bolonha, todo mundo se precipi
tava para eumprimenta-Io, toea-Io, abra,a-Io. 
Era uma coisa louca, inusitada. Era Jesus Cris
to caminhando sobre as aguas. Quanto a mim, 
estava muito contetite porqug recebia algumas 

gotas"lS. Durante esses tnes dias, Herve Maury 
tambem se encontra em Bolonha, no mesma 
hotel que Guattari, Christian Bourgois e Maria 
Antonietta Macciocchi: "Eu estava com Fran
yois Pain como Fabrfcio em Waterloo, nao es
tava entendendo nada. Era uma enorme festa 
de pacificayao dos movimentos de extrema es
querda, e ao mesmo tempo se desfila diante da 
prisao para libertar os camaradas, e eu vejo de 
subito os jovens sacarem os P_38,,19. 

o editor Ghristian Bourgois, mortifieado 
pela campanha dos italianos contra os intelec
tuais franceses, decide com Yann Moulier-Bau_ 
tang ir a Bolonha para se explicar. Ele participa 
dos desfiles ao lade do Iider da Liga Comunista 
Revolucionaria, Henri Weber: "Encantramos 
nessa ddade de Bolonha dezenas de pessoas 
dizendo que tinhamos provocado tudo isso, 
com urn sentimento de medo, naa de nos, mas 
isso podia degenerar, e teriamos sido comple
mente irresponsaveis. Recebi nesse momenta 
uma grande liyao de politica italiana, pois nao 
viamos os comunistas. Eles estavam nos cor
redores dos preclios ao longo do caminho, nos 
patios internos. A policia vigiava a cidade, mas 
flcava fora"20. 

Entre a delegayao frances a em Bolonha 
encontra-se, portanto, Yann Moulier-Boutang, 
um instigador essencial da solidariedade 
franco-italian a, que muito cedo se ligou aos 
italianos do movimento autonomo, no qual 
se reconhecia politicamente. Militante ativo 
desde 1968 em Censier, em grupos, ele pro
poe ja em 1970 receber camaradas italian as. 
Camunista mais libertario, pertence enVio a 
corrente Cahiers de Mai, semanario oriundo do 
movimento de Maio de 68 que sera publicado 
ate 1974. Em 1972, ele organiza um encontro 
em Jussieu com representantes da Lotta Con~ 
tinua e do Potere Operaio. Entre 1973 e 1974, 
mobiliza-se em grupos de imigrantes, enfati
zando a carater aut6nomo de seu movimento: 
essa ideia de autonomia vern dos italianos. Ela 
implica levar em considerac;ao a singularidade 
de cada grupo. Politica signifiea tambem que 
cada grupo defina seus objetivos proprios. A 
partir dessa concep9ao, 0 movimento social e 
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concebida nao em torno de uma unidade for
mal, mas a partir da conexao de multipliCida
des. E trabalhando sabre essa apropriac;ao pelo 
movimento frances das orientac;oes italianas 
e militando ao lada de Montesano que Yann 
Monlier-Boutang conhece Guattari em 1977 e 
se engaja na criac;ao do CINEL pela Iibertac;ao 
de Bifo. E muito natural que esteja em Bolonha 
em setembro: "Poi sobre essa questao do apelo 
de Bolonha que encontrei Felix pela primeira 
vez, na Rue de Conde"2J. Ele viajou com 0 artis
ta Gerard Fromanger. 

No cortejo, nem todos os componentes 
tern a mesma postura de bam menino: varios 
milhares de brigatistas, com seus bones de 1a 
encobrindo a cabec;a e a pesco«a, brandem 
armas. Essa demonstray8.o de forc;.a, em ulti
ma analise, foi favoravel a recuperac;ao de boa 
parte do movimento pelas BR. E verdade que a 
festa nao degenerou em violencias, mas pode
-se considerar esse desafio de Bolonha como 
urn fracasso, pOis, para alem da euioria do mo
mento, a encontro nao ofereceu nenhuma al
ternativa clara ao movimento, que foi deixado 
de novo a propria sorte, de novo confrontado 
com a repressao e com 0 isolamento. 

A placa de chumbo na Alemanha 

o movimenta de contestac;.ao na Europa 
esta as voltas com uma repressao mais in ten
sa, e os diversos govern os se munem de um 
arsenal juridico adequado para tel' mais efica
cia em sua politica repressiva. Na Franc;a, e a 
lei antidepredadores de 8 de junho de 1970: na 
Mlia, uma lei promulgada pelo presidente da 
Republica em agosto de 1977, trazendo novas 
"disposi90eS em materia de ordem publica", 
agrava 0 instrumento juridico central da re
pressao italiana: a lei real que data de 1975 e 
ja permite praticar a detenc;ao por tempo in
determinado. Resta, portanto, organizar a vi
gilancia em face das violayoes das liberdades, 
eo CINEL, pronto para alertar a qualquer mo
menta as intelectuais, esta atento a qualquer 
eventualidade. 

Apenas dais meses apcs os acontecimen
tos de Bolonha, dois alemaes chegam a sede 
do CINEL. Guattari e Fromanger os recebem: 
"Eles nos dizem: gostariamos que voces fi
zessem pOI' nos a que fizeram pelos italianos 
em Bolonha, pais estamos enlouquecendo,,22. 
Buscam apoio internacional para mil hares 
de comunidades alternativas de Bedim cuja 
vida esta cada vez mais diffcil devido a tensao 
com urn Estado que suspeita de que qualquer 
marginal tenha ligaC;ao com 0 banda de Baa
der, Guattari ja havia se comprometido a ir ao 
Brasil, para se encontrar com 0 Hder do Partido 
dos Trabalhadores, Lula. Entao, recorre ao seu 
amigo Gerard Fromanger para atender ao pe
dido dos alemaes. 

Fromanger, que nao se sente pre parada 
para tal missao e nao fala uma palavra sequel' 
de alemao, qualifica a proposta de Felix de 
"Ioucura", mas se resigna. Toma urn aviao para 
Berlim com urn de seus camaradas do CINEL, 
Gilles Herviaux. Na escala em Frankfurt, eles 
tern a dimensao do clima de terror que reina 
na A1emanha ao ver fotos de terroristas pro
curados coladas par toda parte: "Chegamos 
ao aeroporto de Bedim: ninguem. Nos nos 
perguntamos 0 que estavamos fazendo ali. 
Deviamas partir de volta quando, varias horas 
depois, vimos no fundo do aeroporto urn sujei
to com urn cachecol enrolado no pesc090 que 
ia ate os pes e uma mo,a de belos cabelos lou
ros encaracolados,,23. Sao justamente seus con
tatas, e Fromanger e Herviaux se encaminham 
ate 0 centro de Berlim para uma reuniao onde, 
diante de 60 pessoas, lanyam as bases de uma 
grande concentrac;.ao em Frankfurt para a qual 
se preve a reuniao de 100 mil pessoas. Para 
prepara-la e romper a cerco quepesa sabre as 
comunidades berlinenses, trata-se de reunir, 
dais meses mais tarde, 1 mil pessoas em Ber~ 
lim: "De fato, somas 27 mil durante tres dias 
e treE; noites, inventando um c6digo chamado 
de 'Tunix' (Nao fazer nada, nilO se mexer)"24. Os 
alternativos de Berlim, permanentemente sob 
suspeita de terem liga90es com a RAP (Fac,ao 
Exercito Vermelho) nao podiam sequer se mo
vimentar livremente em seu proprio bairro, e 
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suas mulheres cram 0 tempo todo insultadas, 
tratadas de "putas nOjentas". Bastava que se 
juntassem tres na rua, e a policia sacava suas 
metralhadoras leves, revistava-as cia cabe<;a 
aos pes, encaminhando as mo<;as para a dele
gacia. Durante esses tres dias, a policia subita
mente e milagrosamente desapareceu, e 0 mo
vimento pode respirar de novo: "Como pintar, 
eu tinha inventado urn truque com as cores: 
10 mil pequenas bombas coloridas, quentes e 
frias. Cada urn ficava com duas ou tres e toda 
vez que passava diante de urn tanque: pimba! 
Diante do muro: pimba! Os tanques logo fica
ram todos coloridos. Depardon lirava fotos. 
Felix estava la, como tambem Foucault e De
leuze,,25. Assim como em Bolonha, Berlim abri
ga urn forum permanente no enorme anfitea
tro da Universidade Politecnica, que chegou a 
reunir ate 5 mil pessoas. 

o CINEL encontra-se tambern nos postos 
avan,ados da rnobiliza,ao de 1977 pela liber
tayao do advogado de Ulrike Meinhor(', Klaus 
Croissant,detido na prisao de La Sante por 
ocasi1LO de sua visita a Paris. 0 CINEL decide, 
junto com a Liga dos Direitos do Homem, or
ganizar urn encontro no Palacio da MutuaJite 
para defender 0 advogado. A sala fica superlo
tada: 6 mil pessoas. Contudo, essa mobilizayao 
nao e suficiente para impedir a extradi<;:ao de 
Croissant, solicitada pelas autoridades alemas: 
"Em um corredor estrito do Palacio da Justiya 
de Paris, estavamos amontoados desde 0 ini~ 

cio da tarde diante da porta da sala precavida
mente abarrotada de policiais em trajes civis, 
onde a Corte de Apela,ao deveria se pronun
dar 'publicamente' sabre 0 recurSQ do refugia
do Klaus Croissant recusando sua extradic;ao 
para a Alemanha. Era impassivel entrar, entao 
por que ficar ali'! Cabisbaixos, alguns se reli
raram discretamente. Mas iS80 estava fora de 
questao para Felix, cavalo de batalha, um gra
cejo nos tabios e as 6eulos prestes a voar. tra
mos algumas dezenas os que, como ele, per
sistimos durante longas horas, para nao ceder, 
para no final ficar sabendo que 0 recurSQ havia 
sido rejeitado. Assim era Felix ... Estava sempre 
pronto a fazer d'.'tudo'''' . .Na noite da extradi-

,ao, um pequeno grupo chega it sede da Liga 
dos Direitos do Hornem para protestar dian
te da prisao de La Sante. Desse grupo fazem 
parte alguns advogados, como Jean-Jacques de 
Felice e Michel Tubiana, assim como Foucault. 

No deconer das reuni6es do CINEL, na Rue 
Vaugirard, urn born numero de contestadores, 
durante a mobilizac;ao contra a extradic;ao de 
Croissant, come9ava a tomar como exemplos 
as posturas terroristas das BR italianas ou do 
bando de Baader na Alemanha, 0 que 0 jurista 
Gerard Soulier deplora na epoca. Ele se abre 
com Guattari sabre 0 problema de consciencia 
que the cria esse desvio, confessa-lhe que nao 
pode e DaD quer seguir em hip6tese nenhuma, 
e se diz prestes a deixar 0 CINEL: "Felix me 
diz; 'De jeito nenhum, e muito importante que 
voce fique'. E eu compreendi ncsse momento 
que ele estava fazendo psicoterapia coletiva, 
e se nao houve derrapagem de tipo !taua/ Ale
manha foi grac;as a iS80, pois esse era 0 lugar 
cia catarse"Z3. 

A proposito dessa questao dos desvios ter
roristas, Eric Alliez confirma a posic;ao muito 
firme de Guattari, embora Bernard-Henri Levy 
a tenha acusado de ter tido mais do que fra
quezas pelas posi90es dos terroristas: "Era pre
cisQ, nos anos de chumbo italianos, par exem~ 
pIa, ir a campo, como eu fiz, nas universidades 
de Roma ou de Bolonha, falar com os possfveis 
adeptos das Brigadas Vermelhas para dissua
di~los de se desviar. Mas, discutir diretamente 
com as brigatistas, debater com os proprios 
assassinos como fazia Guattari na epoca, naG, 
mil vezes nao"29. E verdade que Guattari nao 
condenou publicamente em 1977 e 1978 as 
ay6es dos brigatistas italianos ou da RAF na 
Alemanha. Esse silencio parece explicar~se 
pelo trabalho subtenaneo que Guattari realiza 
para dissuadir, mais do que para condenar, as 
que estivessem tentados a se passar para 0 ter~ 

rorismo, explicando~lhes a que ponto uma tal 
escolha e grave para as outros e conduz a enve~ 
nenar a si me sma. Ele teria, portanto, desem~ 
penhado um papel importante nesse plano e 
principalmente em seu apartamento da Rue 
de Conde que nesses anQs e a rota de passa~ 

gem de todos as marginais: ''A forma como Fe
lix abrigou, acolheu essas pessoas! Felix me di~ 
zia: 'Estou me lixando que eles nos espionem'. 
Ele acolhia pessoas perseguidas como ratos e 
tentadas pela luta armada. Acrescentava: 'A 
gente deveria ser reernbolsado pela previden
cia social",:Jo. Outro companheiro de Guattari 
nas mobiliza,oes do CINEL, Jean Chesneaux, 
confirma: "Se as aventuras armadas estilo Bri
gadas Vermelhas ou Fac,ao Exercito Vermelho 
foram evitadas na Franya, isso se devia em boa 
parte aos seus contatos terapeuticos com os 
marginais e os autonomos tentados pela vio
lencia direta. Felix me disse alias que convivia 
com essas pessoas intencionalmente, pois, ao 
inves de fabricar seus coqueteis Molotov, ele 
os colocava no seu diva de psicanalista',:ll. 

Os an os de chumbo italianos 

A execu,ao pelas Brigadas Vermelhas do 
presidente do conselho, Aldo Mora, em 1978, 
acentua a repressao e refon;;a os processos judi~ 
dais na lt1ilia. 0 CINEL ainda se encontra nos 
postos avanc;ados. p, 0 caso quando as autori~ 
dades judiciarias italianas pedem a extradiyao 
de Franco Piperno, preso em Paris em 18 de se~ 
tembro de [978, e de Lanfranco Pace, suspeitos 
de estarem Ugados ao assassinato de Mora. 0 
mandado nao f01 aceito, e urn ultimo pedido de 
extradiyao e justificado em nome de dehtos de 
direito co mum. Todavia, nao ha nada nos au
tos, pois esses militantes italianos nunca tive
ram ligac;ao com os melos terroristas. Na Italia, 
urn apelo aos magistrados italianos e assinado 
par numerasas personalidades, entre as quais 
Leonardo Sciascia, Alberto Moravia, Umberto 
Eco, etc. Na Fran,a, 0 CINEL coleta assinaturas 
contra a extradic;aO:J2. Piperno, antigo militante 
do Potere Operaio, seria preso antes de se tor
nar 0 que e hoje, professor da universidade de 
Catane e grande fisico nobelizavel. 

o caso mais rumoraso nesse final dos anos 
1970 e a detenyao de outro antigo dirigente do 
Potere Operaio. Toni Negri nao tem mais liga~ 
9ao com 0 meio terrorista dos brigatistas. Ami-
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go de Gianmarco Montesano, e, como ele, par
tidario da autonomia operaria. Fil6sofo, Toni 
Negri tem a estatura de urn lider politico impor
tante, ja autor de varias obras. Chega a Paris em 
1977 e atraves de Montesano encontra Guattari, 
que no momento prepara 0 encontro de Bolo
nha. Seus textos, embora nao defendam as BR, 
nao deixam de exaltar a violencia annada. 

Pesa sobre Toni Negri um mandato de pri
sao como lider do grupo Autonomia e mais 
particularmente do grupo Rosso de Miliio. 
Professor de ci€mcias politicas e sociais na 
universidade de Padua, ete teve de fugir para 
escapar a prisao, primeiro para a Sufya, onde 
permaneceu apenas tres meses, depots para 
Paris, onde chegou em setembro de 1977. Ele 
encontra refugio na casa de Guattari, na Rue 
de Conde. Tomarn-se amigos, e Toni Negri cos
tuma passar seus fins de semana em Dhuizon, 
proximo de La Borde. 

Yann Moulier-Boutang 0 convida entao, 
por meio de Louis Althusser, para coordenar 
um seminario sobre os Grundrisse de Marx na 
ENS, publicado em 197933

. Toni Negri tambem 
assiste as aulas de Gilles Deleuze em Vincen~ 
nes: "Ouvir Gilles Deleuze era uma especie de 
limpeza do que estava predeterminado no meu 
cerebra ... Tornei~me espinosista no decorrer de 
suas aulas"", Em 1978 e 1979, Negri co mete a 
imprudencia de dividir seu tempo entre a Fran
,a e a Italia. Ate que em 7 de abril de 1979 e 
preso pelas autoridades italianas, assim como 
Oreste Scalzone, outro lider do Potere Operaio: 
sao acusados de serem a fachada legal das BR 
e de estarem envolvidos no assassinato de Aldo 
Moro. Sao encaminhados imediatamente a 
"prisao especial", 0 equivalente dos QHS (quar
teis de alta seguran,a) franceses. Ele ficara 
encarcerado quatro anos e meio, e, ao final do 
processo, em 1983,0 tribunal do juri de Roma 
o con dena a 30 anos de prisao, e Scalzone, a 20 
arias, pOl' constituic;ao de associac;ao subversi
va e de grupo armado. 0 CINEL, evidentemen
te, com Guattari a frente, se mobiliza de pron~ 
to: ''A ideia de que Negri seja chefe das BR e tao 
ridicula como se alguem dissesse que em 1937 
Trotski era chefe da KGB"". 
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o CINEL envia seus militantes para visi
tarem Toni Negri e Greste Scalzone na prisao. 
E urn momento de intensa atividade para 0 

CINEL, que se v€ confrontado com 0 lllimero 
crescente de pedidos de extradi,ao e de pri
saes: 'Agregam-se juristas ao CINEL, advoga
dos: Jean-Pierre Mignard, Jean-Denis Bredin, 
Georges Kiejman, 0 juiz Yves Lemoine, alguns 
do PS, como Franyois Lonele e 0 senador Par
mentier. A gente se mobiliza, colhe assinaturas 
de textos, interpela as personalidades, des
monta pet;:as de acusa<;:8.o,,36. 

Imediatamente apos sua deten,ao, quando 
o processo ainda DaD foi iniciacio, Deleuze de~ 
fende a inocemcia de Toni Negri em uma carta 
aos juizes, publicada ern La Repubbliea, ern 10 

31 de maio de 1979 . Surpreende-o que se possa 
perseguir alguem e encarceni-Io sem que se 
tenha nada de paipavel no auto de acusa,ao 
e faz uma analogia - retomada mais tarde por 
Carlo Ginzburg quando do processo de seu 
amigo A~riano Soffi - com os interrogat6rios 
feitos pela Inquisi,ao. Deleuze enuncia alguns 
principios: 'Antes de tudo, a justi,a deveria se 
conformar a um certo principio de identida
de,,3s. Entretanto, nesse caso, a acusayao nao 
dispae de provas palpaveis para fundamentar 
seus processos. Em segundo lugar, 0 inquerito 
e a instrw;:ao devem ser sustentados por urn 
minimo de coerencia, segundo 0 principio de 
disjunyao ou de exclusao, enquanto a acusayao 
"procede por inclusao, adicionando os termos 
contraditorios,,39. 0 acusado nao pode ter esta
do em urn lugar e em outro ao mesmo tempo, 
como afirma a irnprensa italiana, que atribui a 
Toni Negri urn darn de ubiquidade, pais ele es
taria presente no mesmo momenta em Roma, 
Paris e Milao. Finalmente, Deleuze responde 
por antecipaGao as criticas veementes feitas 
pelos italianos aos intelectuais franceses, acu
sando-os, a prop6sito do documento de Bolo
nha, de se imiscuirem naquilo que nao Ihes diz 
respeito, assinalando que "Negri e urn teorico, 
urn intelectual importante tanto na Fran,a 
como na Italia,,40. Pouco depois, por ocasiao 
do lan,amento pelo editor Bourgois ern 1979 
da obra de Toni N'egri, MWx, au-delll de Marx, 

Deleuze volta a carga no Le l11atin de Paris para 
rea£lrmar a inocEmcia de seu autor. Ele convida 
as juizes que investigam sobre as intenc;oes de 
Negri e seu grau de envolvimento no caso Moro 
a ler sua obra, que "15 literalmente uma prova de 
inocencia,,41, pois as teses defendidas atestam 
que ele s6 pode ser hostil a urn tal assassinato, 

Guattari vai diversas vezes a Ibilia para vi
sitar Toni Negri na prisao, e os dois homens se 
correspondem durante mais de quatro anos. 
Essa liga,ao mantida gra,as it escrita e, sobre
tudo, urn grande conforto para Negri, que se im
pacienta e se desespera na prisao. Em maio de 
1980, Guattari faz uma nova visita ao prlsionei
ro Negri e lhe sugere uma troca de cartas mais 
regular. Dais meses depois, Toni Negri Ihe expri
me sua prostrac;ao: "Estive bem mal- comeGo a 
me sentir cansado na prisao e de estar em uma 
situaGao psicologica que acaba se transforman
do em pregui,a:,<2 No final do ana de 1980, Toni 
Negri e transferido para a prisao de Rebibbia em 
Roma para ser submetido aos primeiros inter
rogatorios desde sua deten,ao, isto e, depois de 
17 meses de encarceramento". Ele acaba de Ier 
na prisao a ultima obra de Deleuze e Guattari: 
"Li, finalmente, quase inteiro, Mil PlatOs. E urn 
livro importante, talvez 0 mais importante que 
eu tenha lido nos liltimos 20 anos,,43. 

Para ajudar 0 amigo a suportar 0 choque, 
Guattari Ihe propae em 1982 escrever urn li
vro a quatro maos com base em sua corres~ 
pondenda. Toni Negri aceita com prazer essa 
proposta que permite tira-Io da morbidade da 
vida carceniria e espera assim se beneficiar cia 
experiencia de escrita comum de que Guattari 
ja dispae com Deleuze: "Yoce tern mais expe
riEmcia que eu no que se refere ao trabalho em 
dupla, e ereio que a montagem final e voce que 
deve fazer,,44. 

Ern junho de 1983, Toni Negri e libertado 
antes de uma condena,ao formal, porter sido 
eleito deputado europeu do Partido Radical 
italiano. No momento em que deixa a prisao, 
a classe politica se mobiliza para obter a sus
pensao de sua imunidade parlamentar. Con~ 
vencido de que sera mandado novamente para 
a prisao, Toni Negri recorre a Guattari. Em se-

tembro de 1983, uma maioria de quatro votos 
_ 300 votos contra 296 - se pronuncia no Par
lamento Italiano pela retirada de sua imunida
de parlamentar: "Parto para a C6rsega em urn 
navio que muito provavelmente foi pago por 
Felix,,45, Ele entra clanclestinamente em Paris, 
corn a ajuda de Gerard Sculier e Guattari. 

Ele prossegue entao face a face com Guatta
ri () trabalho ja bern avan,ado do livro comum: 
"De 1983 a 1987, eu me chamavaAntoine Guat
tari. Era ele que pagava tudo. Mudei-me da Pla
ce d'!talie para 0 Boulevard Pasteur, depois para 
a Rue Monsieur-Ie-Prince,,46, para apartamen
tos que Guattari conseguia: "Felix realmente 
me assistiu como urn irmao. Ele me ajudava por 
toda parte,d7. A Rue Conde continua sendo a 
rota de passagem do movimento. Ii Ia que Toni 
Negri conheee Daniel Yernet, jornalista do Le 
Monde, Serge July e Regis Debray: "Foi Ia que se 
construiu a 'doutrina Mitterrand"18. Nao e uma 
tomada de posi,ao externa a prop6sito da Ita
lia. E uma construGao interna,,49. 

Les Nouveaux Bspaees de Liberte e publi
cado ern 1985. Come,a par defender a "comu
nismo", urn termo marcado de infamia, mas 
deixando claro que, "de nossa parte, nos 0 con~ 

cebemos como a via de uma liberta<;:ao das sio
gularidades individuais e coletivas"so. A ruptura 
em relayao ao esquema marxista tradicional 
consiste em afirmar que "comunidade e singu
laridade DaO se opoem,,51, Esse ensaio reafirma 
o enraizamento da experiencia naquilo que se 
passou em 1968 e que da 0 titulo ao segundo 
capitulo: 'A revolu,ao come,ou ern 1968"". 0 
movimento de Maio de 68 nao foi somente urn 
movimento de emancipayao politica, mas a ex
pressao de uma verdadeira vontade de liberta
,ao, ao mesmo tempo radical e plural. 

o que alguns chamam de morte do politico 
nada mais e que 0 parto de urn novo mundo, 
de uma nova politica: 0 sucesso da reaGao nos 
anos de 1970, a apari,ao de urn "No Future", Ii
gado ao estabelecimento de urn CM! que im
poe sacrificios ao conjunto do plan eta. Com 0 

CMl, os individuos em geral sao mais subjuga
dos a medida que incapazes de localizar 0 po
der. 0 mercado mundial e apresentado como 
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urn instrumento eficaz de "enquadramento" 
da pobreza, de "conten,ao" da marginaliza,ao. 
Apesar desse enquadramento do universo so
cial em escala mundial, a revolu<;ao, e portanto 
a esperanc;a, nao acabou. 

o final da obra e constituido por duas con
tribuiyoes pessoais, uma de Guattari sobre 
"Liberdades na Europa" e a outra de Toni Ne~ 
grl, "Carta arqueologica". Mais uma vez, pode
-se ter a medida do que, para alem de sua Iuta 
comum, distingue uma abordagem aberta a 
questionamentos profundos em Guattari e 
uma vontade de se agarrar a qualquer pre<;o a 
tradiyao revolucionaxia classica em Toni Ne
gri. Guattari explica que suas lutas em defesa 
dos direitos de Bifo, Croissant, Piperno, Pace, 
Negri 0 levaram a rever seu julgamento "sabre 
a importancia que se devia atribuir a essas 
liberdades pretensamente formais e que me 
parecem hoje como inteiramente insepaniveis 
de outras liberdades de 'terrene',,!>:l. Guattari se 
congratula corn a papel positivo que desempe
nham na Franya organizayoes como a Anistia 
Internacional, a Liga dos Direitos do Homem, 
France Terre dAsHe, a Cimade*, etc, Ele suge
re falar "de graus de liberdade, ou melhor, de 
coeficientes diferenciais de liberdade"". Essa 
pluraliza,ao da no,ao de liberdade soma-se 
a preocupayao de mio apresentar 0 Estado 
como urn monstro exterior a sociedade - 0 

poder, como 0 desenvolveu Foucault, esta por 
toda parte, e antes de tudo em nos mesmos, e 
"18 preciso 'se virar com 0 que se tern",55. Ja Ne
gri. em sua contribuiGao, se permite expressar 
seu apego inabahivel ao leninismo. 

Se a repressao e 0 refor<;o do arsenal nao 
cresceram na Fran<;a no mesmo grau que na 
Alemanha e na ItaIia, nao foi par uma anco
ragem rnais salida na tradic;ao democratica. 
Simplesmente, a FranGa nao conheceu ver
dadeiros movimentos terroristas, fora alguns 
marginais. Contudo, a vontade de erradica,ao 
do perigo esquerdista, a lei antidepredadores 
de junho de 1970 e a repressao brutal de certas 

~'N. de T.: Organiza<:ao ecumenica de deiesa dos c\ireitos 

dos migrantes. 
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manifesta<;oes na Franya contribufram para 
que 0 dima internacional dos anos de 1970 ad
quirisse 0 carater pesado de anos "de chumba". 

Em 19 de setembro de 1979, urn dos me
lhores amigos de Guattari, 0 cineasta Fran<;ois 
Pain, e detido e preso. E perseguido por fatas 
que remontam a mais de seis meses: partici~ 
pou da manifesta<;ao dos metalurgicos de 23 
de marc;o de 1979 que acabou em confrontos e 
pancadaria. Franyois Pain se viu entre a Repu~ 
blique e a Opera no bulevar saqueado por "au
t6nomos" que quebraram e pilharam tadas as 
vitrines das lojas luxuosas. Franyois Pain, que 
caminha entao pela cat<;ada diante da loja Lan
cel, recebe uma bolsa na cara e, quando a pega 
nas maos para examinar a natureza do projetil, 
e fotografado no meio de um grupo de enca
puzados. Essa fota aparece no semamirio de 
extrema direita Minute.]i bern conheeido da 
poUcia por suas liga90es com os esquerdistas 
italianos, como tambem por sua ayaa em favor 
das radios livres, e imediatamente idenlificado 
e preso pelo roubo de uma bolsa que a policia 
jamais encontrou! Bela oportunidade de fazer 
Guattari pagar, pOl' intermedio de Fran,ois 
Pain, por suas atividades de apate aos italianos. 

Quando do interrogatorio, Fran,ois Pain 
esta convencido de que 0 prenderam porque 
estava voltando de Rama orrde havia ajudado 
a por em abrigo alguns militantes procurados 
pela policia italiana. "Quando me apresentam 
a foto da bolsa, foi urn alivio ... Dou uma garga
lhada!""- 0 CINEL entra em a<;ao sem demora, 
e a defesa de Franc,:ois Pain e assumida por Je
an-Pierre rvIignard e uma assistente de Georges 
Klejman. Em uma das reunices do CINEL, uns 
e Dutres, muito exaltados, fazem as propostas 
mais esdruxulas para chamar a atenc,:ao da 
opiniao publica. A uma eerta altura, alguem no 
fundo da sala grita: "Grana para Pain!". Guattari 
comenta: "Genial, e exatamente a campanha 
que vamos fazer". Franc;ois Aubral recorda que 
nesse momento "0 tipo que esta ao meu lado 
me diz: 'Escute, se continuarem assim, ele vai 
passar 0 resto da vida na prisao, sou Henri Le
crerc, sou eu que a defendo,,57. Franyois Pain e 
processado em'p\imeiro.lugar em nome da lei 

antidepredadores: seu encarceramento dura 
quatro meses e meio. Seu amigo Guattari, que 
o visita regularmente na prisao da Sante, deci
de lanyar, simultaneamente a campanha por 
sua libertayao, uma batalha contra a detenyao 
preventiva que permite ao juiz manter Fran
yois Pain na prisao pOI' seis meses antes da 
abertura do processo. 0 Instituto Nacional do 
Audiovisual, onde Fran,ois Pain trabalha, in
tervem em sua defesa, e 0 CINEL multiplica os 
testemunhos de moralidade: "Ri muito quando 
me eontaram que Jean-Lue Godard queria tes
temunhar com uma pedra de ayucar roubada 
em urn bistro e joga-la no juiz. 0 juiz a pegaria, 
e ele diria: 'E, uma receptayao, pais a ayucar foi 
roubado',,5s. A campanha de opinHio funciona 
bem, e nao ha urn dia sequer sem menyao ao 
easo na imprensa. Em fevereiro de 1980, Fran
<;ois Pain pode finalmente deixar a prisao. Con
vencido de que era 0 verdadeiro alva atraves 
de seu amigo, Guattari pagou-lhe, a ele e a sua 
companheira Marion, "uma estadia de 15 dias 
no suI do Marrocos para [Ihe] dar prazer"". 

Em 1979, Guattari e visado pessoalmente, 
desta vez por uma operayao policial que proee
de a uma investigayaO em La Borde no ambito 
do inquerito sobre 0 sequestro do bilionario 
rleori Lelievre por Jacques Mesrine, 0 inimigo 
publico ntimero urn. A policia nao encontra 
nada, ° que nao impede 0 di<lrio lAurore de dar 
a manchete, da autoria de Pierre Dumas, "A via 
esquerdista", e de pretender revelar as relay6es 
entre determinados bandidos e ° meio esquer
distal Esse jomal destaca 0 caso de urn certo 
Charles Bauer que Guattari teria ajudado a se 
reinserir a pedido de seu amigo Pierre Goldman. 
e que depois se tomou cumplice de Mesrine. 

Do bobo da corte a 
libera~ao das ondas 

Em mar<;o de 1980,0 Charlie-Hebda lan,aa 
ideia de uma possivel candidatura de Coluche* 
it elei,ao presidencial. Em outubro de 1980,0 

"N. de 1'.: Comediante de sllcesso. 

que era inicialmente apenas uma brincadeira, 
assume outro contorno: as primeiras sonda
gens revelarn que as intenyoes de voto em Co
luche situam~se em tomo de 17%. Para ir ate 
o fim, e preciso reunir 500 assinaturas de elei
tos. Se para os gran des partidos politicos iS80 
e mera formalidade, para os candidatos sem 
apoio partidario mio. Nesse mes de outubro 
de 1980,0 jurista Gerard Soulier recebe urn te
lefonema de seu amigo Guattari: " - Voce nao 
pode imaginar, me diz ... Ele nao ia direto ao 
assunto ... - 0 Gilles Deleuze me ligou ... Sabe 0 

que ele me disse? Que apoia a candidatura de 
Coluche!,,60. Gerard Soulier fica radiante com 
isso. Nao apenas aprecia, e muito, 0 humor 
de Coluche, como esperava secretamente par 
essa candidatura havia pelo menos seis meses. 
Soulier comeya entao a redigir a famosa peti
,ao do "candidato dos nulos". 

Toda uma serle de intelectuais, por tnis dos 
duelistas Deleuze e Guattari, adere a Coluche, 
sobretudo arede do CINEL e, em partieular,]e
an~Pierre Faye: "Felix manda me chamaI' e me 
eliz: 'A gente deddiu com Gilles apoiar 0 direito 
a candidatura de Coluehe'. A direita dizia que 
Coluche arruinaria a Franya, a esquerda dizia 
que a arruinaria, e ele precisava de suas 500 as
sinaturas. Respondi: 'Coluehe? Quem e't e ele 
replicou: '£ 0 Pere Duchesne,,,61l~. Jean~Pierre 
Faye, autor de uma obra sobre 0 Pere Duches~ 
ne, sabe muito bern a que ponto 0 personagem 
pode ser eorrosivo para 0 sistema politico 
frances. Ele concorda e passa a participar ati
vamente das reuni6es com Coluche. 

Para eompreender esse engajamento e a 
forya de sua dinamica, deve-se recordar a pane 
politicadesse outono de 1980, com a quase cer
teza da reelei<;ao para sete anos de Valery Gis
eard-d'Estaing. Acredita-se que Fran<;ois Mit
terrand esti prestes a repelir a derrota de 1974, 
aparentemente incapaz de foryar 0 destino da 

"'N. de 1'.: Le Pere Duchesne e 0 tItulo de um jornal que SUl'

giu durante a Rcvolw;ao Francesa, e que fOi utilizado por 
muitos autores. () pel'sonagem que da nome it pubJica<;:fto 
representa 0 homem do povo, sempre empenhado em de
nUnciar os abusos e as injustir;as. 
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esquerda. Para alguns, a soluc;ao e rir, e e esse 0 

sentido da dinamica etemera que acompanha a 
candidatLlra de Coluche: "Coluehe chega entao 
e vira urn bobo da corte, porque ele tern talen
td,62, explica Paul Virilio, que encontra Guattari 
nessa ocasiao e que se tornani seu editor. 

No final dos anos de 1970, fazer uma emis
sao de uma radio nao autorizada pelo Estado, 
o que e 0 caso de algumas nidios privadas, 
como Europe 1, Radio Luxemburg ou RCM, e 
urn ato delituoso passivel de severas medidas 
judiciais. Fran<;ois Pain, especialista nessas 
teenologias, esta bastante envolvido, junto 
corn seu amigo Guattari, na implantayao des
sa rede alternativa que difunde a revelia da 
pollcia: "Criei llma rede de fornecimento de 
emissores de radio que passavam clandestina
mente, vindos cIa Italia"f>:l. A rede italiana esta 
ligada, e claro, a Radio Alice em Bolonha, onde 
urn tecnico muito competente fabricava ex
celentes emissores, que Franyois Pain reecbe 
regularmente na estayao ferroviaria de Lyon. 

Tao logo detectadas, as emiss6es das radios 
livres sao distorcidas pela polieia. Contudo, 0 

numero delas cresee, as iniciativas proliferam, 
atestando um real desejo de tomar a palavra, 
dez anos apas Maio de 68. Guattari simpatiza 
com urn profissional muito envolvido na luta 
pelas radios livres, que em setembro de 1977 
eriou a Associa<;ao pela Liberdade das Ondas 
(ALO). A assoeia<;ao divulga urn apelo em fa
vor da liberalizayao das ondas assinado por 18 
personalidades, entre as quais Deleuze, Guat
tari e Foucault. De sua parte, Franyois Pain 
consegue agregar as pequenas radios associa
tivas a partir de urn grande encontro entre as 
radios emissoras que se reaUza em 1978. Desse 
encontro. nasce uma associayao, a ALFREDO. 
que agrega essa miriade de pequenas redes

M
. 

Tendo~se tornado majoritaria no movimento 
das radios livres, a corrente que se reconheee 
nas posi,ces de Guattari funda a Federa,ao 
Nacional das Radios Livres Nao Comerciais. 

Um dos filhos de Guattari, Bruno, que tem 20 
anos em 1978, tambem se lanya nessa aventura. 
Em 1979, enquanto a repressao se abate sobre 
qualquer tentativa de radio livre, Bruno apro~ 
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veita a autonomia universitaria de Jussieu para 
eriar uma radio local. A partir dessa experiencia 
de pequeno alcanee, ele amplia suas ambiyoes 
com a Radio Paris 80, que atinge seu publico e a 
qual ele fornece 0 material. Quando Felix Guat
tarl e Franyois Pain edam a Radio Libre Paris, 
que se torna, em dezembro de 1980, a Radio To
mate, Bruno Guattari euida da programayao. 

o aparelho repressivo e refor,ado: a lei de 
julho de 1978 preve uma multa de 10 mil a 100 
mil francos para qualquer infra<;ao, acrescida 
de uma pena de prisao de um mes a urn ana. 
Essas medidas nao refreiam a determinayao 
daqueles que querem liberar as ondas. A efer
vescencia chega ao apice com 0 grande festival 
'Anti-Brouille 78" [Antidistor,iioJ, organizado 
durante 0 verao de 1978 no parque de Hyeres, 
onde as partidpantes podem assistir gratui~ 
tamente a 48 horas ininterruptas de musica 
com a participa<;ao dos melhores cantores do 
momento, como Jacques Higelin, TeMphone ... 
Contudo, para muitas pequenas esta,oes, as 
riseos sao excessivos, e elas se veem for<;adas 
a abandonar a parada no outono de 1978 ou 
passar a c1andestinidade, Quanto as persona
Iidades como Guattari, esta fora de questao 
para 0 poder cobrir-se de ridiculo, jogando-as 
na prisao, mas elas nao se Hvram dos tribunais, 
Urn advogado amigo de Gerard Soulier, Michel 
Tubiana, futuro presidente da Liga dos Direitos 
do Homem, assume a defesa da maioria dos 
casas relacionados as nldios livres: "A gente os 
ridiculariza frequentemente. Ocorreu mais de 
uma vez de se dar uma entrevista, ao sair da 
audiencia, com uma radio emissora no carro, 
Vou me lembrar para 0 resto da vida 0 que se 
passou na 17a Camara Corredonal. Fizemos 
desfilar umas 40 testemunhas, e a sessao, que 
havia come,ado as 13h50, s6 terminou as 23h. 
o advogado da TDF [Telediffusion de France], 
que rec1amava perdas e danos, termina sua 
argumentayao pedindo um franco simb6lico 
de indeniza,ao. A 17a Camara e uma sala bern 
comprida e esta abarrotada de gente; entao, al
guem joga uma moeda de I franco do fundo da 
sala em dire,ao ao advogado e ela vai rolando 
ate cair aos seufpes! MQmento muito ludico,,65. 

Criada no final de 1980, em plena cam, 
panha presidencial, a Radio Tomate agrega 
principal mente militantes do CINEL: 'A gente 
transmite inicialmente cia cozinha do Felix, ate 
encontrar uma especie de adega no edificio 
da Fondation de France, na Rue Lacepede,,66, 
A ",dio transmite 24 horas por dia e difunde 
ao mesma tempo animayoes culturais sabre 
cinema, musica, teatro e programas mais SO~ 
ciopo!fticos de debates e de analise. Guattari 
tern urn hon1rio reservado na programac;:B.o, 
consagrado aos debates politicos, na segunda, 
-feira a tarde. Podem-se ouvir tambem repor~ 
tagens sabre os squatters~' ou aincia sabre 0 

africano que anima a noite com ''A arvore de 
palavras"''tI.~. A parte dedicada a informac;:ao e 
bastante consequente, e Gisele Donnard, mi
Iitante ativa do CINEL. cuida urn pouco desse 
setar por ocasiao de debates regulares sabre 
a Po Ionia, sobre a guerra do LIbano, sobre a 
questao arabe-israelense. Contudo, 0 material 
naD tern a quaUdade necessaria para permitir 
uma boa eseuta, e 0 aIcance da recepyao ainda 
e pequeno, se bern que a Radio Tomate jamais 
conquistou 0 publico que poderia atingir. 

Essa experimentayao nas ondas corres~ 
ponde, no entanto, a um prolongamento na 
pratica das teses enunciadas por Deleuze e 
Guattari. Ha ali, de fato, urn modelo de ins
criyao rizomatica transversal que rompe com 
as 16gicas, sejam estatais, sejam comerciais. 
Como em todD rizoma, as conex6es podem se 
produzir em qualquer ponto, 0 que proporcio
na eartografias bern surpreendentes e sempre 
originais, como a que liga a Radio Bastille a sua 
vizinha Radio Onz'Debrouille, que, por sua vez, 
colabora com a Radio Fi! Rose: "Gra,as a essa 

<, N. de '1'.: Palavra de origem inglesa que designa os inva
sores de imoveis desocupados, 

>;<';' N. de R. '1'.: No original, L'arbre it palabres. 0 vocabulo 
frances pafabre corresponde, na sua primeira acep9ao, a 
um uso pejorativo de um discurso enfadonho. Na Africa, 
no en tanto, relaciona-se a um debate costumeiro entre os 
homens de uma pequena cidade. Assim, 0 verbo palabre, 
atocia em uso africano, significa queixar-se, pedir justil;a. 
Este ultimo significado parece-nos 0 adequado a tradw;ao 
do conteudo deste texto. 

organizayao rizomatica que engloba estayoes 
e individuos, 0 movimento de radios livres de
senvolveu-se como uma verdadeira maquina 
de guerra no campo audiovisual"67, 

Quando Fran<;ois Nlitterrand e eleito pre
sidente da Republica, em 10 de maio de 198!, 
decide abrir as ondas, a que beneficia todos 
aqueles que falavarn na sombra, Contudo, 
outros problemas surgem. E preciso princi~ 
palmente operaI' agrupamentos para conti
nual' emitindo, Com quem a Radio Tomate 
e chamada a coabitar? Urn primeiro projeto 
designa a Radio J [Radio Judaica], mas hi 
pr6-palestinos demais na Radio Tomate para 
que esse casamento fundone sem atritos. De~ 
pois, e a Radio Solidarnosc, "mas la eram os 
antissemitas, e a coisa terminou em panca~ 
darla, .. Finalmente, encontramos um Iugar s6 
para n6s,,6S 

Uma hip6tese mais seria pes a sobre a 
concep<;ao associativa das radios Iivres, com 
a ehegada em massa nas ondas de radios eo
merciais, cujos recursos sao bem outros: "Na 
superflcie do aquario, estao os peixes miudos 
dos radiomanfacos, mas abaixo estao os gran
des tubaroes da publicidade""- Para defender 
sua COnCepyaO de radios de experimenta<;ao 
social, Guattari convida 0 ministro da Cultura, 
Jack Lang, com 0 qual mantem boas rela,oes, 
para debater ao vivo na Radio Tomate com ele, 
Jean-Pierre Faye e Fran,ois Pain. Parte do de
bate e publicada em La Quinzaine Litteraire70

• 

Nesse final do ano de 1981, 0 ponto de vista 
do ministro e 0 de Guattari nao estao multo 
distantes: "Esta nao pode ser aliberdade da ra
posa no galinheiro ... Sim a liberdade desde que 
nao seja em proveito dos poderosos, que seja 
uma liberdade para aqueles que inventam ou 
tem coisas a dizer,m. 

A conquista de liberdades novas tambem 
passa pOl' cima do muro que separa 0 mundo 
comunista e a Europa Ocidental. No final dos 
anos de 1970, muitos dissidentes sovieticos 
e da Europa do Leste eneontram refugio na 
Fran,a. 0 CINEL e 0 CERFI contribuem para 
dlfundir a relato de sua experiencia nos cam
pos de concentra<;ao, Inclusive urn numero da 
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revista Recherches sera dedicado a isso, sob a 
responsabilidade de uma sovit"~tica nascida em 
1936 em Moseou, Natalia Gorbanevska'ia, in
cumbida de reunir os textosn. 

o CINEL representou para Guattari a pos
sibilidade de demonstrar a eflcada de uma 
micropolftica, dotando~se de Buportes orga
nizacionais minimos e simplesmente ligados 
a a<;ao, com isso abandonanclo esquemas tra
dicionais. Foi 0 equivalente politico do CERFI, 
cuja atividade era voltada as ciencias huma~ 
nas. Um pouco a maneira do movimento de 
22 de mar,o, trata-se de urn agrupamento de 
personalidades vindas de horizontes diferen
tes em torno de urn objetivo co mum, no caso 
servir de desmancha-prazeres no clima pesado 
dos anos de chumbo. Sem uma verdadeira or~ 
ganiza<;ao, sem programa, mas simplesmente 
com um local regular de reuniao, a "maquina" 
CINEL conseguiu sensibilizar e mobilizar, mas 
tambem provar sua eflcacia politica em certas 
situayoes de urgencia. 
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Deleuze e Foucault: uma 

amizade filos6fica 

A afirma,ao Il.cida de Michel Foucault ao 
declarar em 1969 que "urn dia, talvez, a soculo 
sera deleuziano'd foi muito repetida. Por sua 
vez, "Gilles tinha uma profunda admira,ao 
par Michel Foucault,,2. Embora se encontras~ 
sem mUlto, estivessem lado a lade em lutas 
comuns, nunca chegaram a trabalhar juntos. 
Contudo, no momenta da ultima homenagem 
prestada a Foucault em La Salpetriere, diante 
de algumas centenas de pessoas em estado 
de choque em face de sse desaparecimento 
prematuro, foi Deleuze quem tomou a palavra 
e leu urn trecho do pre facio de 0 Usa dos Pra
zeres. Uma certa concorrEmcia na encarna9ao 
eto magisterio do pensamento critico sem du~ 
vida ati,ou alguns desacordos de fundo, pelo 
menos do lado de Foucault. Paul Veyne. uma 
pessoa proxima de Foucault, atesta esse esta
do de espirito em seu amigo: "Tive a SenSa98.0 
de uma rivalidade de Foucault em rela9ao a 
Deleuze,,3, Foucault, exasperado de ver a obra 
de Nietzsche a tal ponto Jigada it leitura feita 
par Deleuze, apoquentava seu amigo Veyne, 
dizendo-Ihe que 0 que ele gostava em Nietzs
che era "0 Nietzsche de Deleuze,,4, 

Nao se pode dizer que esse sentimento de 
ciume e desconfianya fosse compartilhado par 
Deleuze, que nuncaJ;tleix0lJ- d,~ afirmar sua proxi~ 

midade com Foucault: "Nao trabalhei com Fou
cault, mas acredito que existem muitos pontos 
de correspondencia entre nosso trabalho (com 
Guattari) e a dele, mas fomos como que man
tidos a disU'mcia por uma grande diferenGa de 
metoda e mesmo de objetivci's. Prosseguia a pro
p6sito da hip6tese de sua rivalidade: "Vou lhe di
zer: que Foucault crista com essa personalidade 
tao forte e tao misteriosa, que tenha escrito tao 
belas Iivros, com urn tal estilo, iS80 so me deu 
alegria"t;, A rivalidade com Foucault era impen~ 
savel para Deleuze, pois pOl' elc sentia apenas 
admira9ao: "Talvez nos tenhamos conhecido 
tarde clemais. Eu bnha urn enorme respeito por 
ele. Urn novo ar chegava. As coisas mudavam. 
Era atmosferico. Havia uma emancipa<;ao~Fou
cault... 0 gesto de Foucault era admiravel: de 
metal e de madeira seca, de betas gestos"', 

A histOria de sua cumpliciclade come9a cedo. 
o primeiro eneontro data de outubro de 1952, 
em Lille, Como professor no liceu de Aliens, De
leuze e seu amigo Jean-Pierre Bamberger vao a 
uma conferencia de Foucault, assistente de psi~ 
cologia na universidacle de Lille. No infcio dos 
anos de 1950, Foucault esta bern pr6ximo do 
PCF, e Deleuze nao se engana: "0 que ouvi era 
muito nitidamente de orienta9ao marxista"s. 
Terminada a conferEmcia, Bamberger convida 

. ambos para jantar em sua casa. Esse primeiro 
encontro, glacial, parecia nao tel' futuro. 

A oportunidade seguinte so surgini dez 
anoS mais tarde, em 1962. Foucault, profes
sor em Clermont-Ferrand, esLi concluindo 
sell Raymond Roussel e Nascimento da Clfnica. 
Quanta a Deleuze, acaba de publicar seu Niet
zsche, que fascina muito Foucault. Como Jules 
Vuillemin foi eleito para 0 College de France, 
ha uma vaga a ser preenchida na universidade 
de Clermont-Ferrand. Foucault sugere a Vuil
lemin 0 nome de Deleuze para substituf-lo. 
Sonclaclo para 0 cargo, Deleuze vai a Clermont, 
onde passa ° dia com Foucault, que nao 0 via 
desde 0 jantar em Litle. "0 encontro e muito 
born, e todo mundo esta contente. A candida
tura de Deleuze era unanimidade no departa
mento de mosofia, e Vuillemin fani com que 
seja aprovada igualmente pelo voto unanime 
do Conselho da Faculdade"'. Contudo, essa 
perspectiva de colabora9ao entre Foucault e 
Deleuze no mesmo departamento nao se con
cretiza: 0 ministerio ja havia decidido entregar 
° cargo a alguem da hierarquia do PCF e mem~ 
bro do comite politico, Roger Garaudy, Nesse 
meio tempo, Deleuze e nomeado para a uni
versidade de Lyon, mas a pequena guerrilha 
contra Garaudy aproximou os do is homens: 
"Eles se veem regularmente quando Deleuze 
vai a Paris. Ainda que isso nao os torne inti~ 
mos, suas liga90es sao suficientemente fortes 
para que Foucault empreste seu apartamento 

, d; "to a Deleuze e a esposa quan 0 esta ausente . 
Nesse inleio dos anos de 1960, Foucault e 

Deleuze trabalham juntos, para a Gallimard, 
na edi,ao das Obras Completas de Nietzsche, 
que deve modificar radicalmente a leitura que 
se fez dele ate entao ll

. Os dois se reencontram 
nos dois grandes momentos desse "retorno 
a Nietzsche", 0 col6quio de Royaumont, em 
1964, e depois a de Cerisy, em 1972. Ambos es
tao ligados a Pierre Klossowski. que traduziu 
A Gaia Ciencia em 1964, e esse e seu primeiro 
grande encontro no terreno da fllosofia. De
leuze conhece Klossowski ha muito tempo, e 0 
reencontrou nos drculos de Marie-Magdeleine 
Davy durante a guerra. Quando publica seu 
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Nietzsche e 0 Circulo Vicioso, em 1969, Klosso
wski 0 dedica a Deleuze em homenagem a seu 
Nietzsche e a Filosofta. 

A reflexao paralela de Klossowski fornece 
tanto a Foucault quanto a Deleuze uma pro~ 
blematica co mum, diretamente inspirada na 
obra dele". Esta e colocada sob a signa de urn 
prolongamento da literatura transgressiva que 
cruza a fic9ao e a filosofia a maneira do si
mulacro: "Por meio dessa mimesis paradoxal, 
ao mesmo tempo atualizante e exorcizante, 
o simulacro se torna 0 ponto de inversao das 
relagoes entre 0 profano e 0 sagrado"!3. E im~ 
portante interrogar a identidade facticia das 
coisas e dos seres suscitando a ruptura que 0 

simulacra e a proliferagao de mascaras possi
bilitam. Encontra-se ali 0 tema foucaultiano 
da motte do homem, que 0 tornara famoso 
e ao mesmo tempo causara escandalo em As 
Palavras e as Coisas: "Toda a obra de Klosso
wski tende para um objetivo unico: assegurar a 

I 
,,['1 

perda da identidade pessoal, disso ver 0 eu . 
Assim, Foucault e Deleuze fundamentam seu 
nietzschianismo - e sel! anti-hegelianismo 
- utilizando 0 simulacro como maq ulna de 
guerra contra urn pensamento da identidade e 
da representaqao. Deleuze sauda no ultimo en
saio de Klossowski, "0 Baphomet" (dedicado a 
Foucault), uma narrativa que permite escapar 
do dilema moral e teologico entre 0 Bern e a 
Mal, mostrando que os dois sistemas nao sao 
alternativos, mas simultaneos, e desse modo 
constituem "uma continua98.0 grandiosa de 
Zaratustra"l". 

Separadamente - Deleuze esta em Lyon, e 
Foucault, em Sidi-Bou~Sald, na Tunisia -, eles 
compartilham 0 mesmo entusiasmo pOI' Maio 
de 68. Em sua aula sobre Foucault, Deleuze in
siste na importancia do acontecimento para 
compreender os desafios da filosofia foucaul
tiana que nao sao apenas teoricos, mas de 
ordem pratica. Evocando esse acontecimento 
fundador em 1986, Deleuze recorda seu alcan
ce internacional, a exuberancia indescritfvel e 
impensavel no deserto dos anos de 1980

16
, Ele 

situa 0 operador dessa ruptura no questiona
mento das diversas formas de centralismo. 
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Quando se disc ute a criayao cia universida
de de Vincennes, durante 0 verao de 1968, Fou
cault, sondado para impiantar 0 departamento 
de masefia, [eeorre naturalmente a Deleuze, 
que e obrigado a recusar temporariamente por 
razoes de saude. E 0 momento em que Deleuze 
publica Diferenqa e Repeti,do e Logica do Senli
do, que Foucault acolhe como uma verdadeira 
revolU98.0 filos6Hca. Expressa seu entusiasmo 
diante do que qualifica como uma "fulgura,ao 
que levari 0 nome de Deleuze: urn novo pen
samento e passiveI; 0 pensamento, de novo, e 
passive!. Eic nao esta por vir, Prometido pelo 
mais longinquo dos recome<;os. Eic esta ali, 
nos textos de Deleuze, saltando, dan,ando 
diante de nos, entre nos; pensamento genital, 
pensamento intensivo, pensamento afirma
hvc, pensamento acateg6rico,,!7, Foucault ja 
percebe muito bern, em 1969, que a filosofia de 
Deleuze e em primeiro lugar e acima de tuda, 
como mostrani Fran90is Zourabichvili, uma 
~filosofia do acontecimento")S, Mostra que a 
questao fundamental eolocada par Deleuze e 
a de saber 0 que e pensar e situa 0 pensamento 
na "disjuD9ao afirmada'J!9 do acontecimento e 
cia fantasiaY.'. Como em eeo, Deleuze afirma em 
20 de maio de 1986, ao finahzar sua aula sobre 
Foucault: "Uma tmica coisa preocupou Fou~ 
cault a tempo todo: 0 que quer dizer pensar'!"". 

A aventura do Grupo de 
Informac;:oes sobre as Prisoes 

Essa proximidade filosofica conheee no 
inieio dos anos de 1970 urn prolongamento 
politico com a cria,ao do Grupo de Informa-
90es sobre as Prisoes (GIP) por Foucault e 0 

engajamento de Deleuze ao seu lado. 0 GIP 

"N. de R. 1'.: No originalfantasme. Seria interessante exa
minar as difcren<;as de conteudo pelos quais passa esse 
conceito, sobretudo no usa da epistemologia psicanaiftica 
francesa, naquilo que se refere a tradw;:ao e ao emprego 
(julgado ou nao "apropriado") referindo-se usa de "fantasia" 
ou de "fantasma". Ver artigo classico de Laplanche, I & IE. 
Pontalis: Pantasme originaire,jantasme des origines, origine 
duJantasme. (Les Tilthps Modernp;, n. 215, p. [833-1868). 

nasce quando da dissolu,ao da GP (Gauche 
Proletarienne) em maio de 1970 pelo ministro 
do Interior, Raymond Marcellin. 0 poder endu
rece nesse momenta sua politica de repressao 
da agita,ao esquerdista no pas-68 e prende 
numerosos militantes da organizayao dissolvi~ 
cia, como }\lain Geismar. Em setembro de 1970, 
militantes presos fazem LIma greve de fome de 
25 dias para obter 0 estatuto de preso politico, 
que nao obtem. Em janeiro de 1971, come,a 
uma nova greve de fome com apoio mais am
plo da opiniao publica. 

Uma audiencia requisitada par Alfred Kas
tler, Paul Ricceur e Pierre Vidal-Naquet junto 
ao ministro da justiya, Rene PI even, resulta na 
promessa de uma comissao para estatuir so~ 
bre a condic;:ao carceniria e, por fim, depois 34 
dias de jejum por alguns, "as advogados Henri 
Leclerc e Georges Kiejman anunciam, em 8 de 
fevereiro de 1971, em uma coletiva de impren
sa na capeia Saint-Bernard, a suspensao da 
greve de fome,,21 e a obtenc;:ao de urn regime 
especial de detenc;:ao. Durante essa coletiva de 
imprensa, tnes intelectuais de renome, 1I1:ichel 
Foucault, Pierre Vidal-Naquet e 0 diretor da 
revista Esprit, jean~Marie Domenach, anun
clam a criac;ao de urn "Grupo de lnforrnac;:oes 
sabre as Pris6es". Na origem, esse grupo e di~ 
retamente oriundo da corrente maoista e tern 
como objetivo proteger do arbitrio os militan~ 
tes processados da GP. Os antigos da GP ha
viam criado na verdade uma Organizac;:ao dos 
Prisioneiros Politicos (OPP) sob a responsabi
liclade de Serge July e depois de Benny Levy. Na 
pratica, 0 GIl' logo sera aut6nomo. 

Sem ter combinado com ele, Daniel Defert 
lan,a entao 0 nome de Foucault para cuidar de 
uma comissao de pesquisa sabre as condiyoes 
nas prisoes. Foucault aceita e, "no final de de~ 
zembro, reune em sua casa aqueles que julgava 
capazes ou de constituir ou de preparar uma 
comissao de pesquisa sobre as pris6es"n. Ra
pidamente se estabelece 0 metodo de pesqui
sa: a advogada Christine Martineau esta con
cluindo um livro sobre 0 trabalho na prisilo e ja 
elaborou com a filosofa Danielle Ranciere um 
questionario, que agora e preciso fazer chegar 

aos detentos: "Nosso metodo era a pesquisa 
openiria de Marx"23. Finalmente, por inicia
tiva de Foucault, 0 projeto de uma comissao 
de pesquisa, urn POllCO desgastado pelas pes
quisas populares realizadas pelos militantes 
maoistas apas 1968"', se transforma no GIl' 0 
grupo se organiza de maneira totalmente des
centralizada (urn grupo por prisao). Em pou
co tempo, esse modele parisiense se propaga 
nas prisoes de provincia onde he. militantes. 
Deleuze logo flca seduzido por esse tipo de or
ganizac;:ao ao mesmo tempo guiada por uma 
resistencia pnitica, efetiva, e que rompeu com 
toda forma de aparelho burocratico centrali
zando, definindo-se como uma microestrutu
ra: "0 GIl' desenvolveu urn dos unicos grupos 
esquerdistas a funcionar sem centralizac;ao ... 
Foucault saube nao se conduzir como chefe,,25. 

Pretextando uma tensao crescente desde 
o moUrn na prisao de Clairvaux em setem
bra de 1971, em que dais prisioneiros, Buffet e 
Bontens, tomaram como refens um carcereiro 
e uma enfermeira, 0 ministerio da justic;a de
cidiu nesse ano, a titulo de punic;ao coletiva, e 
para acalmar a angustia dos carcereiros, supri
mir as encomendas de Natal para 0 conjunto 
dOB detidos. Essa decisao teve como efeito ati
<far 0 fogo da contestac;:ao nas pris6es: durante 
o inverno entre 1971 e 1972, contabilizam-se 
32 movimentos de revolta, alguns deles che
gando a destruiy8.o de celas e a ocupac;ao dos 
tel had os. Na noite de Natal, 0 GIl' organiza 
uma manifestac;:ao diante da prisao da Sante, 
em Paris, da qual participam Foucault e De
leuze. Ao longo de dezembro de 1971, ocorrem 
violentos confrontos, sobretudo na central ele~ 
trica da prisao de Toul, que deixam uma quin
zena de feridos entre os detentos. 

Os intelectuais do GIP sao chamados as ve
zes a se deslocarem a provincia. E 0 caso em 
Nancy, onde 0 moUm foi duramente reprimi
do, e 6 dos 200 amotinados sao levados aos tri
bunais. Deleuze, Daniel Defert, Helene Cixous, 
Jean-Pierre Faye, Jacques Donzelot fazem 0 

trajeto para participar de uma manifesta,ao 
de protesto. Foucault, detido depois de ter in
tervindo para prestar socorro a urn imigrante 
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que estava senda espancado no metro, nao 
pode estar la. Na pra,a central da cidade, Je
an-Pierre Faye conversa com urn jornalista de 
L'Est Republieain, que Ihe diz que essa manifes
tac;:ao nao tern 0 menor interesse. Faye 0 aCOll
selha a esperar mais alguns minutos antes de 
julgar: "Mal proferi essas palavras profeticas e 
os policiais cairam em cima de n6s,,26. Deleuze 
sabe em um banco para discursar, logo corta
do pelo ataque da polieia, e afirma: "Meu chefe 
nao esta aqui, por isso vou falar no lugar dele". 
Com a policia atacando, Deleuze, debilitado 
pOl' suas dlficuldades respiratorias, passa mui~ 
to mal e se ve obrigado a deitar no chao em urn 
estado de semicoma. 0 jovem Jacques Donze
lot, amigo de FOLlcault, fica junto dele, muito 
preocupado: "Quando recobrou a consciemcia, 
ele me disse: 'All! Voce esta ai? Que genUl!"m. 

Quando Donzelot esta para defender sua 
tese sobre ''A policia das famflias,,28 em Pa
ris-VIII sob a orienta,ao de Jean-Claude Passe
ron, Deleuze Ihe propoe fazer parte da banea: 
'l\marelei de subito e, ineapaz de dizer qualquer 
coisa, disse simplesmente: 'Por que eu faria urn 
resumo, visto que voce ja me leu?', e Deleuze re~ 
truea: 'Nao faz mal, you resumir a tese no seu 
lugar'. Fantastico!"". Quando da publica,ilo 
da tese, foi Deleuze quem sugeriu a Donzelot 
escrever urn prefacio para ele. Entretanto, au~ 
menta a tensao entre os dois amigos, Foucault e 
Deleuze. Donzelot acaba de defender uma tese 
muito foucaultiana e quando diz a Foucault que 
vai ter um prefacio de Deleuze, ouve como res~ 
posta: "Tenho horror disso, nao suporto que urn 
velho venha meter sua marca no trabalho de 
urn jovem,,30, No fim das contas, para nao ferir 
a suscetibilidade de Foucault, Deleuze escreve 
nao urn prefacio, mas urn po~faci03!, 

Em 17 de janeiro de 1972, para protestar 
contra a repressao nas prisoes, 0 GIP consegue 
rcunir em uma mesma manifestac;:ao Sartre e 
Foucault. Um pequeno grupo de personalida
des adotou como objetivo penetrar no interior 
do ministerio da Justi,a, na Place Vend6me, 
para conceder ali uma entrevista coletiva a im~ 
prensa. Toda essa gente importante se senta 
no corredor do ministerio para ouvir Foucault, 
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que se poe a ler a declarac;ao dos prisioneiros de 
Melun. A policia intervem calmamente sob as 
urros e gritos de "Pleven na prisao!" ou "Pleven 
assassino!"~'. "Os policiais se enervam. Sartre re
siste. Foucault resiste. Faye resiste. Deleuze re
siste e naD para de rir. Os policlais acabam por 
veneer nossa resistencia e conseguem empur
rar 0 grupo ate a calc;ada',32. Finalmente, posta 
para fora dos muros do ministerio protegido 
por uma fileira tripla de policiais com capace
tes e armas, a entrevista coletiva a imprensa se 
reaUza nos escritorios da agencia noticiosa de 
Liberation, na Rue Dussoubs. 

Pouco tempo depois, em 31 de janeiro de 
1972, Deleuze escreve em Le Nouvel. Observa
teur: "0 que os prisioneiros esperam de n68 .. :>33, 
Ele lembra suas reivindicac;6es sabre 0 levan
tamento da censura, sobre 0 tribunal, sobre 
a "solitaria", sobre a explora,ao do trabalho e 
sobre a liberdade condicional, e ve na expres
sao dos prisioneiros algo de inteiramente novo 
que nao diz respeito mais a "confissiio publica', 
mas 'a>uma "crftica personalizada,,34. Foucault, 
nessas manifestac:;oes, se mostra bastante 
atento e preocupado com 0 estado de saUde de 
seu amigo Deleuze, Assim, em 16 de dezembro 
de 1972, durante os confrontos com as for,as 
da ordem, Claude Mauriac encontra-se com 
Foucault e urn pequeno grupo apas urn ataque 
policial: "Voces viram Deleuze,., Espero que 
nao tenha sido preso ... Eis como se preocupa 
Michel Foucault - muito paJidci'''. 

Nem das a,oes voltadas as prisees, 0 GIP 
se mobiliza em casos de repressao e de racis
mo. Na primavera de 1971, estoura 0 caso Jau
bert. Jornalista do Nouvel Observateur, Nain 
Joubert e testemunha de viol en cia policial 
durante uma manifesta,ao de antilhanos, E 
embarcado em carro-cela e espancado pelos 
guardas, Em uma reuniiio presidida por Clau
de Mauriac, Foucault anuncia que esta sendo 
form ada uma comissao de informac:;oes. No 
ilia 21 de junho de 1971, realiza-se uma coleti
va de imprensa. Ap6s uma intervenc:;ao de De
nis Langlois, Deleuze toma a palavra: "Um pri-

,', N. de T.: Rene Pl~en. ministr.o daJustiya. 

meiro grupo de questaes parte do cornunicado 
pubJicado pela chefia poJicial em 30 de maio". 
Se 0 comunicado e tao inverossimil e porque 
nao se espera que acreditem nele. Ha outro ob
jetivo, que e a intimidac:;ao ... ,,:16. 

No outono de 1971, urn jovem argelino des
trata a zeladora de seu predio na Goutte d'Or, 
o marido da zeladora ve a cena, saca a espin
garda e mata, acidentalmente, diz ele, 0 argeli
no Djellali. Esse caso revela 0 contexto de ten
sao racial crescente no bairro, e manifestac:;oes 
denunciam um crime racista. Foucault toma a 
iniciativa de uma nova comissao de pesquisa 
em que se encontram, entre outros, Deleuze, 
Jean Genet, Claude Mauriac e Jean-Claude Pas
seron. Em 27 de novembro, Sartre e Foucault 
tomam a frente de urn encontro na Goutte 
d'Or em nome de urn 'Apelo aos trabalhadores 
do bairrci', assinado por Deleuze, Foucault, Mi
chel Leiris, Yves Montand,Jean Genet, Sartre e 
Simone Signoree7

• 

Essas intervenc:;oes militantes de 1971 e 
1972 permitirao a Deleuze e Foucault travar urn 
diaJogo sabre a maneira como definem as no
vas tarefas dos intelectuais em face do poder. 
E durante esse encontro de 1972 que Deleuze 
retoma a frase de Guattari: "Somos todos gru
pusculos,,38. Deleuze ve no GIP urn novo tipo de 
organizac;ao capaz de renovar as relac:;6es entre 
teoria e pnltica, ressituando-as em urn quadro 
mais concreto, local e parcial: "Para nos, 0 inte
lectual te6rico deixou de ser urn sujeito, uma 
consciencia representante e representativa,,39. 
Foucault considera, de sua parte, que 0 papel 
universal do intelectual como encarnac:;ao do 
discurso da Verdade acabou, pOis a democra
tizaqao da sociedade permitiu a toda categoria 
social exprimir melhor suas insatisfac;6es sem 
ter necessidade dos intelectuais. Estes ultimos 
devem se concentrar na luta contra as formas 
de poder. Cabe a eles delimitar os focos de po
del' e retrac:;ar sua genealogia. 

Se nesses anos os dois amigos se aproxi
mam no terreno da pnitica politica, sua con
cepc:;ao do engajamento naG e exatamente 
identica: "De urn lado, Foucault parte de expe
riencias e de praticas e conceitualiza. Deleuze 

e Guattari inventam maquinas de guerra e as 
experimentam,,40. Assim, Foucault, que passa 
urn tempo em Sainte-Anne e se interessa pela 
pSiquiatria, crla 0 GIP, depois escreve Vigiar e 
punir e trabalha sobre a analitica do poder, Ao 
contnirio, Deleuze e Guattari produzem con
ceitos, maquinas, e testam 0 que elas podem 
dar na realidade social. Guattari Inscreve sua 
reflexao em toda uma serie de pratieas sociais 
ligadas a militancia, na psicoterapia institucio
nill e ainda em varios organismos de pesquisa, 
como 0 CERFI, todos lugares de experimenta
Gao de conceitos elaborados em conjunto com 
Deleuze, 

Contudo, Foucault se deixa convencer 
pOI' Deleuze, apesar das reservas em face de 
Guattari e do desejo de manter distancia de 
seus grupos, a participar de alguns numeros 
das publica,aes do CERFI. Assim, Foucault 
colabora em dois numeros da revista Recher
ches: Les Equipements du Pouvoir (n. 13, dez, de 
1973) e Trois Milliards de Pervers (1973t. Ao 
mesmo tempo, no ano letivo de 1971 e 1972, 
Deleuze participa do seminario de Foucault 
no College de France. Foi nessa ocasiao que se 
examinou de todos os angulos 0 caso de Pierre 
Riviere, que degolou a mae, 0 irmao e a irma 
no seculo XIX, aos 20 anos, e que deixou urn 
relato, parcialmente publicado em 1836. 

o momento das fraturas 

o outro momento de mobilizac;:ao conjun
ta de Foucault e Deleuze fOi, urn pouca mais 
tarde, a caso Klaus Croissant, em 1977. 0 ad
vogado do bando de Baader na Nernanha che
ga a Paris em 11 de julho de 1977 para pedir 
asila politiCO - ele e denunciado em seu pais 
como "agente" de Baader, instrumentalizado 
pelos terroristas, Logo que chega a Paris, as 
autoridades alemas pedem sua deten,ao e ex
tradi,ao, Em 30 de setembro, ele e preso pela 
policia francesa. 

o advogado Gerard Soulier, amigo de Guat
tari e muito ativo no CINEL, ficou sabendo da 
noticia pelo Le Monde quando se preparava 
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para dormir: "IS80 me despertou!,,42. Ele salta 
do sofa, pega 0 anuario dos advogados e liga 
para Jean-Jacques de Felice, Tubiana e Antoi
ne Comte, que organizam uma coletiva de im
prensa com a participa,ao do presidente da 
Liga dos Direitos do Homem, Henri Nogueres, 
De sua parte, Alain Peyrefitte, en tao ministro 
da Justi,a, declara em 26 de outubro de 1977 
que "nao e possivel que a Franc;:a se torne uma 
terra de asHe para terroristas". No inicia de no
vembro, realiza-se na lOa Camara da Corte de 
Apelac:;ao de Paris a aucliencia que deve estatuir 
sobre 0 pedido de extradi,ao. Em 16 de novem
bro de 1977, enquanto uma pequena multidao 
se posiciona diante cia prisao de Sante, Fou
cault e Deleuze estao la quando a policia ataca. 
Croissant e reconduzido a fronteira alema. 

Desta vez, as discordancias entre os dois 
amigos estao prestes a abalar sua relayao de 
amizade. Embora estejam juntos no protesto 
contra a extradic;:ao de Croissant, Foucault se 
recusa a assinar a petic:;ilo da qual particlpam 
Deleuze e Guattari, pOis a considera excessi
vamente complacente com os terroristas da 
RAP. Foucault pretende limitar seu apoio es
tritamente ao advogado CrOissant". Claude 
Mauriac se recorda de ter ligado para Foucault 
"a fim de Ihe perguntar como ele havia reagi
do ao telefonema de Guattari a prop6sito da 
extradi,iio pedida para 0 advogado de Baader, 
Klaus Croissant. Ja entao, sem ter combinado 
antes, tinhamos nos recusado a assinar urn 
texto, concordando com urn nao absoluto a 
extradic:;ao, mas recusando ambos a assumir 0 

que se dizia, no mesmo texto, daAlemanha"44. 
Anos depois, 0 bi6grafo americano de Fou

cault, James Miller, perguntou a Deleuze 0 que 
poderia ter afetado de maneira tao irreversivel 
essa amizade. Deleuze destacou tres pontos, 
em 7 de fevereiro de 1990, cinco anos apas o fa
lecimento de Foucault: "1, E evidente que nao 
hi uma resposta unica. Urn de nos pode ter 
dado uma resposta num dia ou outra num ou
tro dia, nao por inconstancia. Esse e urn ambi
to em que as razoes sao mwtiplas, e nenhuma 
e 'essencial'.Justamente porque nenhuma des
sas razoes e essencial, elas sao sempre varias 
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ao meSilla tempo. A unica coisa importante e 
que durante muito tempo eu 0 havia seguido 
filosoficamente e, em certos momentos, ja DaD 
tinha mais as mesmas avalia<;::6es que ele sabre 
varios pontas. 2. IS80 o<io provocou urn 'esfria
mento' entre n6s, nem uma 'explicayad. Passa
mos a nos ver com menDs frequencia, como 
por fon;:a das caisas. Com iSBa, flcava cada vez 
mais difkil nos revermos. Curiosamente, nao 
foi por desentendimento que deixamos de nos 
ver, mas, ao contnirio, foi por nao IlOS vermos 
mais que se instalou talvez uma especie de in
compreensao au de distancia. 3. Posso the di
zer que lamente constantemente, e cada vez 
mais, DaO ve-Io. Entao, 0 que me impediu de 
ligar para ele? E nisso que intervem uma razao 
mais profunda ou mais essenciaI que as outras. 
Com au sem razao, achei que ele desejava mais 
solidao, para a sua vida, para 0 seu pensamen
to, que ele tinha necessidade dessa solidao, 
man tendo relaC;6es apenas com seus intimos. 
Penso agora que deveria ter tentado reve-Io, 
mas acllO que nao 0 fiz pOl' respeito. Ainda so
fro por nao te-lo revisto, tanto mais que nao 
creio que houvesse razoes externas,,45. Essa 
carta diz muito, mas de modo alusivo. Para 
cornpreender a porque dessa ruptura radical, 
e preciso voltar a alguns pontos de desacordo. 

Em primeiro lugar, nesse ano de 1977, ha 
duas tomadas de posiyao diametralmente 
opostas acerca dos novos mosofos, defendidos 
por Foucault e violentamente rejeitados pOl' 
Deleuze

46
. Alern do caso Croissant, e preciso 

acrescentar sua divergencia profunda quan
to a questao palestino-israelense. Sobre esse 
ponto, Edward Said deu uma entrevista a Ja
mes Miller em novembro de 1989. Said consi
dera que 0 conflito do Oriente Media foi uma 
das principais causas da ruptura: "Ele obtivera 
essa informac;ao do pr6prio DeJeuze"47, 0 que 
Deleuze nao contradisse quando Miller Ihe 
colocou a questao. Enquanto Deleuze escreve 
urn artigo louvando Yasser Arafat 48, Foucault 
den uncia a resoluyao da ONU que compara a 

. . • 49 
slOmsmo a urn raClsmo e, em 1978, em plena 
crise libanesa, ataca 0 totalitarismo da Siria e 
da URSS e poupa.a politica israelense. 

-{, -. 

Urna nova divergencia politica surge par 
ocasiao da troca de poder em 1981, com ache_ 
gada da esquerda. Deleuze esta seduzido e mes
mo entusiasmado corn os infcios da presidencia 
de Mitterrand. Acha que se deve deixar os so
cialistas trabalharern e demonstrar benevoIen_ 
cia. Foucault, de sua parte, julga que e preciso 
critica-los como todo poder, ou ate mais, e isso 
porque as comunistas entraram no governo de 
Pierre Mauroy. Quando Jacques Donzelot en
contra Deleuze pela ultima vez, "foi em 1981, 
no Pantheon. £Ie estava do lado de Mitterrand. 
Cruzo com e1e, estava indo no outro sentido. 
Ele me diz: '£ fantastico 0 que esM acontecen_ 
do!', e eu the respondo que nao, e um polftico ci
nico que deu sorte. Ele estava fascinado,,!iD. Essa 
diferenya de apreciayao explode par ocasiao do 
golpe de Estado do general Jaruzelski na Polcl
nia em 1981, destruindo as sonhos do dirigente 
do Solidamosc, Lech Walesa. Foucault redige 
com Bourdieu urn documento condenando as 
fraquezas do novo governo socialista diante de 
mais um golpe de forya stalinista. Deleuze, can
tataclo para assina-Io, se recusa e assina urn do
cumento concorrente, emanado de Jack Lang 
e retocado por ]eanMPierre Faye, denunciando 
a repressao na Pol6nia e ao mesmo tempo elo
giando a a,ao de Mitterrand. 

A todas essas divergencias de ordem po
litica, e preciso acrescentar diferenc;as no
t6das nas orienta<;oes fHosoficas, ainda que 
insuficientes para explicar a ruptura do vin
culo entre Deleuze e Foucault. Depois de ter 
expressado sua mais viva admira<;ao quando 
do lanyamento de Diferen9a e Repeti9D.O e de 
Logiea do Senlido, Foucault flea perplexo ao ta
mar conhecimento em 1972 de 0 Anti-Edipo. 
E verdade que ele escreve, em 1977, urn pref';
cio para a ediC;ao americana, onde apresenta 0 
Anti-Edipo como 0 primeiro livro etico escrito 
depois de muito tempo. Entretanto, segundo 
seu amigo Donzelot, esse prefacio nao tra
duziria () verdadeiro sentimento de Foucault 
quanta ao livro de seu amigo: "Foucault nao 
gostou de 0 Anti-Edipo. Ele me disse varias 

,,51 Q d vezes . uan 0 Jacques Donzelot escreve, 
de sua parte, uma resenha entusiasmada em 

Espril2
, Foucault se sente aliviado por nao ter 

de faze-Io: para ele, esse Iivro e "um efeito de 
Iinguagem, e Celine. Ele [Foucault] partiu com 
meu texto para dar a uma revista americana 
e com isso pode se redimir de nao tel' cscrito 
nada a respeitd,53. 

Em 1976, Foucault pretende acertar as 
contas com a psicanalise, com Lacan e com 
sua teoria da falta, ao publicar 0 primeiro vo
lume de uma Hist6ria da Sexualidade54

• Nessa 
obra inaugural, ele ataca 0 desejo no senti
do freudiano e contradiz as teses segundo as 
quais a sociedade seria cada vez mais repressi
va desde a Idade Clissica. Foucault mostra que 
nao se assiste a uma rarefayao progressiva dos 
discursos sobre 0 sexo, mas, ao contrario, a sua 
proliferayao. Deleuze e Guattari foram de fato 
apanhados no olho do furacfio pela critica fou
caultiana do desejo e dos "desejantes". Deleuze 
reage, alias, enviando uma carta pessoal a Fou
cault, par intermedio de Fran,ois Ewald, na 
qual argumenta ponto por ponto. Nessa carta, 
que sent publicada bem mais tarde, em 1994, 
sob a titulo de "Desejo e prazer,,55, Deleuze se 
pergunta se e possivel pensar como equivalen
tes aquila que para ele provem do "carpo sem 
orgaos-desejos" e para Foucault do "corpo-pra
zeres". Ele recorda nesse texto a virulencia da 
rejei,ao da noyao de desejo em Foucault: ''A tH
tima vez que nos vim os, l\1ichel me disse, com 
muita gentileza e afei<;ao, mais ou menos 0 se
guinte: nao consigo suportar a palavra desejo; 
ainda que voce a empregue de outra maneira, 
nao posso me impedir de pensar ou de viver 
que desejo = falta, ou que a desejo se diga re
primido"S6. POI' sua vez, Deleuze considera, de 
maneira espinosiana, que os prazeres nao sao 
senao obstaculos no eaminho do desejo de ser, 
do conatus, da realizayao de s1, do perseverar 
no Ser, e, partanto, so podem conduzir a per
da. 0 prazer, para ele, interrompe 0 "processo 
imanente ao desejd,57. 

Ferido, Foucault nao responde. Ele ve ali 
uma razao a mais para romper com seu amigo: 
"Pouco depois, Foucault decidiu subitamente 
nunca mais ver Deleuze,,58. Para compreender 
o que mais chateou Foucault na acolhida mui-
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to eetica de Deleuze, e preciso recordar que, 
sem duvida, seu livro configura urn sucesso 
de publico evidente e imediato a ponto de ser 
preciso reimprimir 22 mil exemplares alem da 
tiragem inicial de 22 mil. A imprensa tam bern 
Ihe reservou uma aprecia9ao mUlto favoraveL 
Ao contrario, a tese central do Iivro, que poe 
em questao 0 combate antirrepressivo, der
rapa no entourage de Foucault. Nao se eOffi
preende bem como toda uma decada de lutas 
de emancipac;ao em nome de minorias sexuais 
deveria reverter do lade do desenvolvimento 
de urn biopoder. As criticas e inc om preen
soes se fazem ouvir, e 0 Esquecer Foucault de 
Baudrillard, vem coroar urn contexto que fra
giliza 0 flIosofo um pouco abalado, pois todo 
o ediffcio que programara e abandonado. Ele 
s6 publica 0 segundo tomo de sua Historia da 
Sexualidade em 1984, au seja, apos sete anos 
de silencio e em bases totalmente renovadas. 

Essa questao do desejo e tanto mais cen
tral na ruptura com Deleuze na medida em 
que no cerne de seu encontro esta 0 mesmo 
imperativo de pensar 0 desejo". Segundo De
leuze e Foucault, Freud e Lacan teriam fraeas
sado em pensar 0 desejo ao reduzi-lo a falta e 
ao proibido: "Mas se os dois mosofos se encon
tram, mais do que nunea, em uma causa co
mum, estao tambem irredutivelmente distan
tes,,60. Em .1983, Foucault e muito claro sobre 
essa divergencia em uma longa entrevista com 
Gerard Raulet, que the pergunta se ele admi
tia urn certa proximidade com Deleuze: "Essa 
proximidade iria ate a concepyao do desejo 
deleuziano?". Foucault responde de maneira 
categorica e tapidar: "Nao, justamente nad,61. 
De fato, eles naD dao as mesmas respostas a 
urn questionamento que 1hes e comum. Ainda 
que compartilhem a preocupa<;ao de construir 
uma etica de vida nao fascista e concordem 
tambem sabre a falta de naturalidade e de 
espontaneidade do desejo sempre preso em 
agenciamentos, 0 projeto de Deleuze e Guat
tari e pensar 0 desejo como concatena9aO em 
agenciamentos e em uma perspectiva resolu
tamente construtivista: ''A geniaJidade filoso
fica de Deleuze e inventar urn novo vitalismo, 
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buscar as condic;oes nao de possibilidade, mas 
de realidade entre expressao e construyao,,62. 
Entra em jogo mais uma vez no plano de suas 
concep,oes diferentes do desejo a apropria
,ao pessoal de Nietzsche, que Deleuze retem 
sobretudo para a questao do desejo em A Von
tade de Potencia - enquanto que 0 que mills in
teressa a Foucault e a questao da verdade emA 
Genealogio do Moral. 

A ancoragem nietzschiana do desejo em 
Deleuze e preciso acrescentar a potencia de 
ser espinosiana. Ele introduz a potEmcia de ser 
em uma ontologia. Em sua aula sabre Foucault, 
em janeiro de 1986, Deleuze volta it concep9iio 
foucaultiana do desejo/prazer, apresentando 
sua recusa da n098.0 de desejo e seu apego a 
ideia do corpo e de sellS prazeres como a ex
pressao de uma sexualidade sem sexo com que 
ele termina sua obra A Vontade de Saber. Essa 
vontade de substituir uma concep,ilo "mo
lar", centrada no seXQ, por uma abordagem 
"molecular" de prazeres multiformes encontra 
suafonte de inspira,ao, segundo Deleuze, em 
Proust, quando este define tres universos em 
Sodoma e Gomorra: 0 dos grandes conjuntos 
de amores heterogeneos, urn segundo em que 
o mesmo e remetido ao mesmo, 0 hom em ao 
homem, a mulher a mulher. Proust inclui urn 
terceiro nivel "transversal e nao mais vertical"6:~ 
em que todo homem tern uma componente fe~ 
minina e toda mulher uma componente mas~ 
culina, mas que nao se comunicam entre elas, 
da! a necessidade imperiosa de ter os quatro 
termos e agenclamentos moleculares. Pulveri~ 
zando 0 tema da culpabilidade, Proust "chega 
ate a falar de prazeres 10cais"M. 

A Verdade 

Com 0 lan,amento de A Vontade de Saber, 
urn novo diferendal opoe Foucault e Deleuze, 0 

da reativa,ao do tema da verdade. Como lem
bra Jacques Donzelot, "Deleuze me chamou a 
atenyao sobre isso muitas vezes: 'Jacques, 0 que 
e que voce acha disso? Michel est. completa
mente louco. Q4,GIue e ~ss~ coisa ultrapassada da 

verdade? Ele nos reconduz a essa coisa ultrapas~ 
sada, a veridic,ao! Ahhh! Nilo e possivel!"". Na 
carta que envia a Foucault, Deleuze manifesta 
explicitamente sua preocupac;:ao com 0 reSSur
gimento dessa tematica em seu amigo: "0 peri~ 
go e: sera que Michel retrocede a urn analogo do 
'sujeito constituinte', e por que ele tern necessi
dade de ressuscitar a verdade, mesmo que fa,a 
dela urn novo conceito?,,66. Para Foucault, nao se 
trata de retroceder a tradicional oposiyao fron
tal entre 0 verdadeiro e a falso. Falando da con
cep,ilo do verdadeiro em Heidegger e em Witt
genstein com Paul Veyne, certa noite, Foucault 
acrescenta "textualmente (pois eu anotei sua 
frase) que a questao e: de onde vern que a ver-' 

dade e tilo pouco verdadeira'!"". Se eJe pretende 
exumar urn conceito adormecido na tradic;:ao, e 
"para faze~lo atuar em outr~ cenario, ainda que 
ao prevo de se voltar contra si mesmo"6S. 

Contudo, Deleuze expressa na carta de 
1977 sua perplexidade quanta aos meios desse 
retorno. Partindo da ideia de que os disposi
tivos de poder assim como os dos contrapo
deres sao portadores de verdade, Foucault 
subordina a questao da verdade it do poder, 
Coloca-se "0 problema do papel do intelectual 
em Michel, e sua maneira de reintroduzir a ca
tegoria de verdade, pois, ao renova~la comple
tamente e ao subordimi~la ao poder, ele encon
trara nessa renovayao uma materia retormivel 
contra 0 poder. Mas isso, eu nao vejo como,,69. 
Tentando compreender 0 usa foucaultiano do 
verdadeiro em sua aula do ana letivo de 1985 e 
1986, Deleuze percebe uma disjun,ao que est. 
se operando em Foucault entre 0 dominio do 
vel' e 0 do dizer, entre 0 visfvel e 0 enunciado. 
E a partir dessa tensao paradoxal que se joga 0 

jogo do verdadeiro, pois falar nao ever. As duas 
posiyoes sao acordadas a verdade entre os dois 
amigos fil6sofos. Foucault acaba por eneontrar 
no designio de verdade a fun,8.o mesma da fl
losofia: "Nao vejo muitas outras deflniyoes da 
palavra 'filosofia' a nao ser essa"70. Inversamen
te, para Deleuze, nilo e a verdade que determi
na a importancia de uma afirmac;:8.o ou de um 
conceito, "ao contnlrio, sua importancia e sua 
novidade e que determinam sua 'verdade",71. 

Em muitos nlveis, ha uma contradanya 
entre Foucault e Deleuze, principalmente nos 
autores-recursos comuns dos quais fazem usos 
diferentes e as vezes inconciliaveis. Assim, De~ 
leuze, ao abandonar os retratos da hist6ria da 
filosofia, em L6gica do SenUdo, inspirou-se for~ 
temente no estoicismo. POl' sua vez, Foucault se 
apropriou das teses estoicas em todas as suas 
Ultimas publica,oes. Ele ja havia retomado por 
sua eonta, alusivamente, desde 1970, em A Or
dem do Discurso, 0 horizonte estoico de L6gica 
do Sentido, quando afirmou ser preciso conferir 
uma "materialidade" propria aos enunciados, 
que seria da ordem de uma materialidade in
corporaL Deleuze e Foucault tem um adversa~ 
rio comum, 0 platonismo, e se apropriam dos 
mesmos aspectos do estoicismo, tais como 0 
primado do acontecimento: "Foucault e De
leuze assinalam tam bern que essa arte estoica 
do acontecimento visa a uma inseryao de si 
na imanencia do mundo e do tempo',n. Contu
do,o uso que fazem dos estoicos e diferente: 0 

de Deleuze se inscreve mais em uma hist6ria 
filos6flca da fila sofia, que ve neles um deslo
eamento de toda a reflexilo na qual "a filosofia 
se confunde com a ontologia"7:~, Deleuze busca 
mais do lado dos primeiros estoicos, enquan
to Foucault privilegia os estoicos da epoca da 
Roma imperia!, Epicteto au Marco Aurelio, que 
tem reputayao de moralistas. 

Contudo, sua relayao comum com 0 pen~ 

samento grego e mediada, tanto para urn 
como para 0 outro, pela obra de Nietzsche, 
para quem 0 fil6sofo, a partir dessa idade gre
ga, e aquele que afirma a vida: ''A vontade de 
potencia em Nietzsche e afirmar a vida, e nao 
mais julgar a vida como 0 Desejo~soberano"74. 
o interesse de Foucault pelos gregos em 0 Usa 
dos Prazeres tambem deriva de Nietzsche, mas 
avanc;a em proposiyoes muito pessoais. Fou
cault pergunta quem pode ser esse homem li
vre escolhido para ser 0 pastor da comunidade 
civil na cidade grega da Antiguidade. "Somente 
aquele que sabe governar a si mesmo esta apto 

,,75 D l d' , a governar os outros . e euze !Scerne aJ a 
tese central de Foucault, em ruptura com seus 
trabalhos anteriores: esse governo de si e desli-
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gado do saber, mas tam bern do poder, para se 
tornar uma verdadeira "arte de S(76. Essa forya 
de subjetivayao nao e primeira, pois permane
ce dependente da singularidade do "diagrama 
grego". 

A proximidade entre Focault e Deleuze, 
ainda grande a proposito da referencia estoi
ca, e bem menor quando se compara a filosotla 
fundamentalmente afirmativa, resolutamente 
espinosiana de Deleuze, em urn procedimento 
metafisico assumido a partir se Espinosa, e a 
de Foucault, fundamentalmente kantiana, que 
integra a negatividade as vezes ate 0 ceticis
mo: "Para mim, seus livros sao grandes !ivros 
ceticos. A verdade de Foucault esta ali, em um 
ceticismo moderno al'ticulado a uma forma de 
engajamento inteiramente misteriosd

m
. Isso 

nao significa que Espinosa nao tenha conta
do para Foucault: "Daniel Defert me disse que 
Foucault tinha utilizado Espinosa, que estava 
na cabeceira de seu leito de morte. Ele 0 estava 
relendo',7s. 

Contudo, tanto quanta Deleuze segue Es
pinosa com a ideia de uma temporalidade, de 
uma eternidade propria ao conatus que escapa 
ao chronos, Foucault prefere praticar descon
tinuidades, rupturas radicais no tecido tem
poral. Nesse plano, Deleuze est. do lado de 
uma ontologia da potencia que nao para de 
crescer, enquanto Foucault esta mais proximo 
do criticismo kantiano. Em seu curso de 1985 
e 1986, Deleuze diz, alias: "Ha um neokantismo 
particular em Foucaul(79. POl' ocashlo do que 
designa como seu "pequeno passeio" em Kant, 
Deleuze presta uma vibrante homenagem a 
luz kantiana que considera extraordinaria

so
. 

Foucault encontra essa abertura kantiana"", se
gundo Deleuze, par sua maneira de distinguir 
over e 0 falar, cuja diferenya de natureza nao 
permite reduzir uma cUmensao a outra. Se nao 
se pode cobrir essa distancia, como se pode tel' 
conhecimento dela? Deleuze ve nessa ques
tao kantiana uma analogia entre a situay8.o de 
Kant, dividido entre suas duas faculdades, 0 

entendimento e a intuiyao, e a de Foucault, as 

"N. de R. T.: No original. beance, signlfica abcrtura/fcnda. 
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valtas com essas duas dimensoes heterogene
as que sao 0 visivel e 0 enunciavel. 

Em linhas de frente invertidas, visto que 
sempre se apos urn vitalismo deleuziano consi
derado como perigoso a urn neokantismo mais 
respeitoso dos limites em Foucault, Deleuze, 
em varias ocasioes, qualifka de perigosas as 
posi<;6es foucaultianas. Ele se explica: "Perigo
so, sim, porque ha uma vioiencia em Foucault. 
Ele tinha uma extrema violencia controlada, 
dominada, tornada coragem. Ele tremia de vio
lenda em certas manifestac;:oes. Ele perecbia 0 

intoleniveL.. E seu estilo, pelo meTIOS ate os ul
timos livros, que conquistaram uma especie de 
serenidade, e como urn chicote, uma correia, 
com suas torc;:6es e distensoes"SI. Deleuze com~ 
partilha 0 ponto de vista de Paul Veyne sobre 
urn Foucault guerreiro, pronto a transformar a 
historia do pensamento em maquina de guer
ra, em uma abordagem polemol6gica fascinada 
pela morte. Deleuze, par sua vez, esta mais do 
lado da astucia, da inteligencia grega, daMetis, 
do rir, do'humor devastador, 

Jogos de espelhos 

o jogo de espelhos entre essas duas obras 
que caminham em sua singularidade propria, 
mas sobre tematicas geralmente muito proxi
mas, e percebido pela mosofaJudith Revel em 
varios momentos de suas discuss6es como 
uma relayao ao mesmo tempo muito forte e 
sempre enviesada, Urn e outro tern uma rela
yaO de proximidade com a historia, mas em 
posturas diferentes, com um Foucault mais 
kantiano, que se coloca a questao das condi
<;6es de possibilidade, enquanto Deleuze se 
situa no plano das condi<;6es de realidade. 
Foucault fica exultante ao descobrir os funda
mentos de uma politica da diferen<;a em Deleu
ze em 1968-1969, que ressoa como sua busca 
da figura do outro, da alteridade, que deu lugar 
a sua Histaria da Loucura (1961). Foucault se 
sente, pOltanto, reforyado em sua posic;6es, e 
Deleuze the permite definir uma via de saida 
de urn estrutural\fmo que reneganl mais tarde, 

mas que em 1967 ainda defendia com 0 maior 
ardor. A experiencia da esquizofrenia apajxo~ 
na a ambos como via de saida da codiilcac;ao 
binaria estrutural: "Ela permitia aparentemen_ 
te narrativas que eram ao mesmo tempo ma~ 
nuais de decomposiyao de codigo"S2. 

Em suas aulas no inicio dos anos de 1970, 
Foucault desenvolve a ideia de uma medica
lizayao da sociedade, de uma psiquiatriza<;ao 
do social, de um devir institucional de pniticas 
de poder que e preciso contra-arrestar porpni
ticas anti-institucionais de saber. Essa posi9ao 
nao esta distante das teses de Deleuze e Gual. 
tari enunciadas em 1972, em 0 Anti-Edipo,e 
principal mente das praticas da pSicoterapia 
institucional de La Borde"'. Contudo, 0 que pa
rece uma perspectiva comum nao 12, pois a ho~ 
rizonte de interroga9ao de Foucault esta Con
centrado entao na questao do poder, enquanta 
o interesse de Deleuze e Guattari consiste nos 
processos de subjetiva<;iio: os grupos-sujeitos, 
os sujeitos coletivos de enunciac;ao ... "Depois 
Foucault se volta it subjetiva<;ao, 0 que e a caso 
desde Vigiar e Puntr, e entao se diz que eles va~ 
se cruzar, mas i880 nao acontece"S'i. 

Judith Revel, que estudou de perto os ecos 
do pensamento de urn no Dutro atesta as efei
tos da ruptura do final dos anos 1970, quando 
Foucault se engaja no terreno da etica: "Quan
do se observam as ocorrencias a partir de 1977 
e 1978, na~ ha mais referencias de urn ao outro. 
Ha urn verdadeiro silencio'S!'. Ao contrario, no 
plano do uso frequente da metafora espacial, 
Foucault e Deleuze, assim como a maiaria dos 
pensadores dessa gera<;ao, estao muito pr6xi
mos, 0 que corresponde neles a uma vontade 
de sair do hegelianismo e de uma filosofia sub
jacente da historia por meio da espacialidade 
e suas logicas proprias: a do plano de imanon
cia para Deleuze~Guattari, com seus estratos e 
seus espayos lisas, seus buracos, suas linhas de 
fuga, que permitem uma cartografia dos feno
menos. Quanto a Foucault, ele define a historia 
geral que apregoa como 0 possivel desdobra
menta de urn "espayo de dispersao"S6. Como 
assinala Deleuze, sob os term as genealogia 
e arqueologia em Foucault, esta em questao 

tambem uma geologia, com seus lenc;6is de 
arrastamento, seus deslizamentos de terre no, 
suas descontinuidades. Alias, Deleuze deflne 
Foucault como urn "novo cartografo". Sem du
vida, 0 modo de posicionamento de Foucault e 
de Deleuze em face cla hist6ria 12 muito diferen
te, como Deleuze afirma sem ambiguidade em 
1988: "Sempre gostamos (Felix e eu) de uma 
hist6ria universal, que ele detestava,87. 

Dois fil6sofos do acontecimento 

Foucault e Deleuze se libertaram de uma fl
lasofia da historia no sentido de uma teleologia 
hegeliano-marxista para dar lugar a uma mo
sofia do acontecimento. Ambos, de maneira di
ferenciada quanto a sua relac;ao com a historia, 
com os historiadores e com 0 arquivo estarao 
sempre esquadrinhando 0 surgimento do novo, 
as fulgur!mcias que subvertem os habitos e as 
ideias prontas. E nas fases de crise, de muta-
9ao que se podem perceber esses momentos de 
cristalizayao tao essenciais para a compreen~ 
sao daquilo que esta em jogo na historia social 
assim como na hist6ria do pensamento. E, ali
as, 0 que afirma 0 proprio Deleuze ao abordar 0 

pensamento de Foucault a partir de seus deslo
camentos, de suas passagens, que atestam mo
mentos de crise cuja travessia e esclarecedora 
das tens6es produzidas par um pensamento 
entre a virtualidade e a atualidade. Em sua 
aten<;:ao ao novo, Foucault e herdeiro de toda 
filia,"o da escola epistemologica francesa, a 
de Bachelard, de Canguilhem e da genealogia 
nietzschiana. A partir dessa tradi9ao, ele apre~ 
goa uma abordagem descontinufsta do tem
po, privilegiando as cortes radicais que cha
ma temporariamente de episteme (termo que 
abandona depois de As Palavras e as COisas"). 

A partir de Nietzsche, Foucault substitui 
a busca de origens temporals e de causalida
des par um positivismo critico, procurando 
demarcar as descontinuidades grayas a urn 
esquema das potencialidades materiais. Em 
segundo lugar, Foucault pretende demarcar 
a singularidade dos acontecimentos fora de 
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sua finalidade declarada. Finalmente, a acon
tecimentalidade permite minorar a figura do 
sujeito consciente e sua ilusao de dom.inar 0 

tempo: ''A historia efetiva faz ressurgir 0 acon
tecimento naquilo que ete pode ter de tIDico e 
de agir"S9. Foucault op6e as tres modalidades 
platonicas da historia seu proprio uso, des
construtor, dos mitos historicos. E1e substitui 
a historia-reconhecimento pelo uso parodico 
da realidade; a historia-continuidade por urn 
usa destruidor da identidade, e a historia-co
nhecimento por urn uso destruidor de verda
des. Nessa perspectiva, a hist6ria-sfntese total 
e, segundo e1e, urn embuste, pois "uma possfvel 
tarefaimplica que se questione tudo a que per
tence ao tempo, tudo 0 que e formaclo nele ... de 
maneira que apare<;:a 0 rasgo sem cronologia e 
sem historia de onde provem 0 tempo',90. 

Deleuze e Guattari, de sua parte, tambem 
enfatizam em sua concep9ao do envenemen~ 
ciar a carater de surgimento de uma novidade, 
de come<;o, de origem em si mesmo. Em Dia
logos, Deleuze fala de "fulgura<;ao de superfi
cie"". Em 0 que Ii aJilosofla?, Deleuze e Guat
tari se apoiam em Peguy (Clio) para explicar 
que ha duas maneiras de ver 0 acontecimento. 
Registrar sua efetuac;ao na hist6ria, seu con
dicionamento, e remontar ao acontecimento, 
instalaI'~se nele e passar por todas as compo~ 
nentes e singularidades. Mil PlatOs enuncia em 
1980 a importancia das escans6es evenemen
ciais, pols cada um dos treze platos e situado 
sob 0 signo de uma data inaugural: ''A Hist6ria 
nao se desembarayara das clatas. Talvez seja a 
economia, ou a amilise financeira, que melhor 
mostre a presenc;a e a instantaneidade desses 
atos decis6rios em urn processo de conjunto"n. 

Essa ideia do acontecimento nao tem nada 
de presentismo. Ao contrario, a filosofia como 
crlagao de conceitos deve estar em ruptura 
com sua epoca. Ela 12 fundamentalmente ina
tual e intempestiva segundo a concepyao niet
zschiana compartilhada com Foucault: 'Age 
contra 0 tempo, portanto sobre 0 tempo, e, es
peremos, em beneficia de um tempo por vir'.93. 
Deleuze distingue historia e devir. A cria<;fiO 
do novo e sempre lnatual e constitui urn devir. 
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Este ultimo, sem duvida, tern necessidade da 
historia, de estados de caisas, para nao perma~ 
necer totalmente indeterminado, e, ao mesma 
tempo, escapa deja. 0 devir irrompe no tempo 
e jamais se reduz a ele. 

Foi assim com 0 acontecimento vivido com 
intensidade par Deleuze, Guattari e Foucault, 
Maio de 68, que nao pode ser compreendido 
apenas no eixo dos fatos hist6ricos do afunda~ 
mento, pois iSBa significaria omitir 0 essencial, 
seu aspecto criativo. 0 acontecimento e urn de
safio it concep,ao tradicionaJ da historia. Xl pro· 
priamente sua crise. Deleuze e Guattari defen
dem taJ posi,ao na medida em que, para eJes, 
o que acontece nao poderia ser expJicado pela 
historia. 0 tempo poe em crise a causalidade 
sob a qual reina urn acasa irredutivel que a tor
na ontologicamente secundaria, sem nega-Ia. 
Em Logica do Sentido, Deleuze recusa dais mo· 
dos de abordagem do acontecimento: 0 essen
cialista, plat6nieo, que subsume a pluralidade 
dos aconteclmentos em urn acontecimento 
pura, mas tambem a abordagem circunstancia
!ista, segundo a qual 0 acontecimento se reduz 
ao aeidente atestado. Ele responde a isso dando 
enfase a pluralidade dos acontecimentos como 
''jatos de singularidades"", e tambem ao fato de 
que 0 acontecimento enquanto tal abre para 
urn questionamento: "0 acontecimento por si 
mesmo e problematico e problematizante,,95. 
Em A Dobra, Deleuze responde it pergunta de 
Whitehead: "0 que e um aeontecimento?". Se· 
gundo ele, 0 acontecimento se manifesta como 
uma vibrac;ao em harmonias infinitas, series 
extensivas, 0 surgimento do novo, ao mesma 
tempo publico e privado, potencial e atua!, mar· 
eado par intensidades. 

E possivel, nessas condi<;oes, pensar 0 

acontecimento e confimi-Io em seu dizer? 0 
acontecimento excede sua discursividade. 
Foucault, depois de A Arqueologia do Saber, 
muda sua orientayao para urn programa ge
neal6gico que supervaloriza 0 nivel discursivo 
com A Ordem do Discurso, sua aula inaugural 
no COllege de France. Ele desenvolve a progra· 
rna de uma problematizac;:ao da vida, do crime, 
da loucura por rtleio do e.~ame das condic;:oes 

de validade do saber. Trata·se de "restituir 
ao discurso seu caniter de acontecimento"96 
segundo rela,oes de descontinuidade: "O~ 
discursos devem ser tratados como praticas 
descontinuas"97. A esse respeito, Foucault se 
apresenta como um positivista feliz, e isso 
desde A Arqueologia do Saber, em 1969, com a 
preocupa,ilo de prospectar 0 que e a suporte 
enunciativo para ele mesmo, em sua positivi
dade e em sua efetividade. 

Deleuze expressa esse excesso em reJac;:ao 
ao dizer do acontecimento assinalando seu 
carater singular. Ele se apoia na demonstrac;:ao 
sobre Duns Scot e retoma dele 0 conceHo de 
hecceidade pelo qual define a individualidade 
evenemencial. Disso resultam duas caracteris
ticas essenciais. De um lado, 0 acontecimento 
se define peJa coexistencia simultanea de duas 
dimensoes heterogeneas em urn tempo em que 
o futuro e a passado nilo param de eoincidir, de 
se sobrepor urn ao outro, simultaneamente 
distintos e indiseerniveis. Em segundo lugar, a 
acontecimento e a que ocorre, e sua dimensao 
ernergente ainda nao esM separada do passa
do. Xl uma intensidade que vem e que se dis· 
bngue simplesmente de outras intensidades. 0 
acontecimento idea!, definido como tal par De· 
leuze em L6gica do Sentido, e pOltanto uma s1n
gularidade au urn conjunto de singularidades. 

Para pensar 0 acontecimento, Deleuze e 
Guattari consideram que este deve ser de
clinado em dois modos temporais distintos. 
Primeiro, ha sua efetuayao em urn estado de 
coisas, em urn presente. 0 acontecimento esta 
ligado entao a urn tempo particular chama
do de Chronos e pelo qual fixa as coisas e as 
pessoas segundo urn certa medida. Ao mesmo 
tempo, 0 acontecimento nao se reduz a sua 
efetuayao, e por isso a necessidade de consi
derar uma segunda rumensilo temporal para 
ele, que Deleuze e Guattari qualificam de AiOn, 
uma eternidade paradoxal pela qual alguma 
coisa de incorporal, de inefetmivel. transborda 
e se abre para 0 tempo indefinido do aconteci· 
mento, "uma linha flutuante que nao conhece 
a velocidade e ao mesmo tempo nao deixa de 
divisar 0 que ocorre em urn ja-Ia e em urn ain-

da-nao-Ia, urn tarde-demais e urn cedo-demais 
simultaneos, alguma coisa que ao mesmo tem
po vai se passar e que acaba de se passar,,9S. 

Essa enfase no acontecimento remete em 
Deleuze e Guattari a esfera do agir, segundo 
as ensinamentos da filosofia pratica de Espi
nOsa, mas tambem dos estoicos

99 
- urn cami

nho estoico que, em urn eia vitalista, tende a 
ser digno do que ocone, a se apoiar e valorizar 
todo clado que possa revelar 0 que ocorre: urn 
acontecimento, uma velocidade, um devir. Um 
Eventum Tantum pode ser imperceptivel e, no 
entanto, mudar tudo: "Fazer urn acontecimen
to, por menor que seja, a coisa mais delicada 
do mundo, 0 contrario de fazer um drama, ou 
de fazer uma hist6ria, Amar os que sao assim: 
quando entram em um lugar, nao sao pessoas, 
caracteres ou 8ujeitos, e uma variac;:ao atmos
ferica, uma mucianya de cor, uma molecula 
imperceptive!, uma popula,ao discreta, uma 
bruma au uma nevoa. Tudo mudou, na verda
de. Os grandes acontecimentos, eles tambem, 
nao silo feitos de outro modo: a batalha, are, 
volugao, a vida, a morte.,. As verdadeiras Enti
dades sao acontecimentos"IOO. 

Deleuze, leitor de Foucault 

Ao Iongo de todo seu percurso, Deleuze es· 
teve sempre muito atento a ohra de Foucault 
e 0 resenhou regularrnente, Em particular, fez 
dais estudos, em 1970 e em 1975: um sabre A 
Arqueologia do Saber e 0 outro a proposito de 
Vigiar e Punir101

• Sobretudo, consagra todo seu 
curso de 1985 e 1986 a Foucault e no verao pu· 
blica seu Foucault. 

o fato de se consagrar a obra de Foucault 
imediatamente ap6s seu falecimento atesta 
a for,a da liga,ilo e a diffeil trabalho de Iuto 
empreendido par Deleuze, que perde ali mais 
que um amigo. Quando Jhe perguntam par que 
um livro sabre Foucault, ele responde de forma 
muito clara: "Par necessidade para mim, par 
admiragao par ele, par emoyao de sua mor~ 
te, dessa ohra interrompida',102. A maneira de 
Deleuze fazer a Iuto do desapareeimento de 
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Foucault foj mostrar a 16gica propria de seu 
pensamento, procurando a coer€mcia deste 
atraves das crises, dos sobressaltos, dos des
locamentos incessantes que ele atravessa. Se
guinda as HyDeS de Martial GuerouJt, Deleuze 
defende a ideia de que nao se pode extrair a 
parte de uma obra de seu conjunto. E preciso 
recuperar tudo e restituir sua logica, seu gesto: 
"A 16gica de urn pensamento e como urn ven
to que sopra as nossas costas, uma serie de 
Iufadas e de sacudidelas. Imaginava·se estar 
no porto e se ve lanc;:ado em mar aberto, para 
usar uma frase de Leibniz. E eminentemente 
o caso de Foucault,,103, Deleuze refaz, portan
to, todo 0 percurso cia obra de Foucault e en
contra nela simultaneamente uma profunda 
unidade e deslocamentos importantes. Toda a 
obra dele, segundo Deleuze, e articulada com 
base na distingao de natureza entre 0 ver e 0 

falar, entre 0 visivel e 0 enunciaveL Nesse as
pecto, e fundamentalmente dualista e desdo· 
bra essas duas dimensoes irredutfveis uma a 
outra: "Para ele 0 primado dos enunciados nao 
impedira jamais a irredutibilidade historica do 
visivel, ao contnirio~104, 

Entretanto, Deleuze demarca evolw;:oes 
notorias em Foucault. Ate a publica,ao de A 
Arqueologia do saber, em 1969, a que domina 
a obra deste e a questao do saber. Depois, com 
Vigiar e Punir eA Vontade do Saber, Foucault se 
langa em uma nova dimensao, a do poeler. De
leuze se indaga sobre 0 que 0 levou a passar de 
urn registro ao outro e sugere que 0 problema 
de Foucault e 0 do duplo, e "0 enunciado e a duo 
plo de qualquer coisa identica a ele" '05. 0 saber 
sendo a integra,ilo de relayoes de for,as, ele se 
serve de uma dupla parti,ao, a das rela,oes de 
forgas constitutivas do poder que se somam as 
relayoes de formas que constituem 0 saber. As 
singularidades proprias emanam de uma rela· 
,ao endogena do saber com a poder. 

Contudo, essa rela,ao em espelho entre sa· 
ber e poder vai dar em uma apor.ia, Para resta
belecer uma dinamica, e necessario que inter
venha urn terceiro eixo, que Deleuze considera 
como ja-presente, mas em modo menor, e que 
ocupa a ultimo Foucault, 0 de suas duas ulti· 
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mas obras, com 0 estudo dos modos de sub
jetivac;ao, que se julgou abusivamente como 0 

retorno do sujeito. Essa dimensao da subjeti
vac;ao "estava presente em Foucault, mas mio 
pOl' eIa mesma, entremeada no saber e no po
der"W6. A questao maior que Foucault se coloea 
entaD e saber como 0 poder e 0 saber tentam 
reconquistar esse terceiro eixQ, 0 da subjetiva-
9<10, para se reapropriar dele no interior de sua 
propria 16gica. Assim, reencontra-se uma dina
mica, pOis ''quanta mais 0 pader se apodera da 
subjetiva98.0, mais se formam novas modos de 
subjetivac;8.o"107. 

Sera que se pode dizer que Deleuze, do 
mesmo modo que procedeu quase sistemati
camente com outros fil6sofos da tradic;ao, 1he 
fez urn filho pel as costas com seu Foucault, 
justapondo-o as suas proprias posic;oes? Essa e 
de algum modo a opiniao de Potte-Bonneville, 
que vo na obra de Deleuze a melhor porta da 
entrada na obra foucaultiana, um bela convi
te para ler e para esclarecer, mas, ao mesmo 
tempo; uma operayao "de encobrimento, de 
oculta,ao de alguns aspectos do pensamento 
de Foucault. Assim, a questao da hist6ria desa
parece completamente, 0 que e bern estranho 
para falar de Foucault"'os. 

Quando 0 especialista da obra de Foucault, 
Frederic Gros, publica urn estudo consagrado 
a imagem que Deleuze retem de Foucault, ve 
neIa uma "flcQao metafisica"109. Ele nao reco
nhece ali nem seu Foucault nem seu latim e 
lembra que compreender Foucault nao signi
fica para Deleuze proceder a urn comentario 
esclarecido sobre sua obra: "Compreender 
um autor, para Deleuze, e de certa maneira 
fimda-Io antes de tudo ... e se lan,ar mais a me
tafisica inerente a uma obra"llo. Isso seria tam
bern poder sonM-Io, e sonM-Io eomo duplo 
do que ele foi, como metafisico. Frederic Gros 
reconhece, sem duvida, a extraordimiria coe
rencia que traz a luz a leitura feita pOl' Deleuze 
da obra de Foucault, que estaria ligada ao fato 
de que, "Iendo Foucault, Deleuze encontra as 
aquisiQoes de sua leitura de Bergson"lli. Con
tudo, depois de redigir esse artigo em 1995, 
Frederic Gros pcltie avali<:!:F 0 acerto de certos 

eixos da leitura deleuziana: "0 livro de Deleuze 
e urn verdadeiro livro filosofieo. Tudo 0 que ele 
enuncia sobre a relayao entre os enunciados e 
as visibilidades mostra que compreendeu al
guma coisa de multo forte, e que eu reencan
trei nos ultimos cursos de Foucault no College 
de France, mas que Deleuze nao pode faze-Io, 
a saber, a ideia de que ele canstroi uma etica 
direta pracurando estabelecer uma correspon
dencia entre a trama visivel dos gestos e dos 10-
gal; dos enunciados. E surpreendente ver como 
Deleuze, que nao teve acesso a esses cursos no 
College de France, pode ter feito uma leitura 
" t .>1" C II b M tao corre a . omo escreve 0 ert aggiori 

quando do lan,amento do Foucault de Deleu
ze, este liltimo "nao explica Foucault, que se 
expUca muito bern ele proprio em seus livros, 
nem 0 comenta, pois ja esta assoberbado de 
comentarios.11ineiro respeitoso da rocha que 
resiste a ele, e habil em se desfazer de todas 
as escorias, Deleuze escava ate encontrai' na 
produ,ao de Foucault 0 que e mais produtivo e 
aumenta as possibilidades de pensamento,,1l3. 

o desaparecimento 

No decorrer de 1984, comeQa a circular 
em Paris 0 rumor de que Foucault esta muito 
doente: de que? Nao se sabe, mas alguns tern 
conhecimento de sua hospitalizaQao. Deleuze 
se preocupa com 0 estado de saude do amigo 
com quem nao tern mais contato desde 0 final 
dos anos de 1970: "Quinze dias antes da morte 
de Foucault, Deleuze me ligou muito preocu
pado para perguntar se eu tinha noticias dele, 
dizendo: 'Voce sabe 0 que esta acontecendo? 
o que ele tern?'. Eu nao sabia de nada, a nao 
ser que ele estava hospitalizado. E Deleuze 
acrescenta: 'Mas talvez nao seja nada, e Fou
cault saia do hospital e nos procure para dizer 
que esta tudo bem",l1'1, Quanto a Foucault, se
gundo Didier Eribon, urn de seus desejos mais 
intensos, ao saber que estava condenado, seria 
se reconciliar com Deleuze. Contudo, eles DaO 

se viram mais. 0 fato de Daniel Defert ter pe
dido a Deleuze para tomar a palavra nas obse-

quias de Foucault atesta essa vontade de rea
proximaQao para alern da SeparayaO da morte. 

Deleuze, que detestava os coloquios, abre 
uma exceyao para 0 amigo Foucault e participa 
do eocontro internacional organizado em ja
neiro de 1988 em sua homenagem, intitulando 
sua intervenc,:ao de "0 que e 0 dispositivo?"lls, 
Em um curso que consagra a ele entre 1985 
e 1986, Deleuze evoca a morte de Foucault a 
proposito da valoriza,iio do "On"", do "Ele", de 
sua critica de toda personologia. Em L'Espace 
Litteraire, Blanchot desdobrava 0 "Se morre" 
como acontecimento, concebendo que a mor
te so pode vir de fora. Reencontra-se esse tema 
do "Se morre" reinterpretado por Foucault que 
" ,,116 "F· It morreu como pen sou a morte . 'oucau' 
nos dizia uma coisa que se refere diretamente 
a ele"ll1, a morte nao e 0 acontecimento irredu
tIve1, ultimo, esse momento limite tal como 0 

concebem os moralistas e os medicos. Portan
to, nunea se acaba de morrer: "Foucault vive a 
morte a maneira de Bichat. Elc morreu assim. 
Ele morreu tomando seu lugar no 'Se morre' e 
em forma de 'mortes parciais",IlS. 

Para alem de suas difereoc;as e desacordos, 
para aIem do desaparecimento de ambos, seria 
absurdo falar de urn "foucault-deleuzianismo"? 
J8. se viu que essa expressao naD poderia ser 
cristalizada, pois ela encobriria a singularida
de de cada um, suprimiria os objetos de dis
cordia por uma falsa aparencia em nome de 
um ecumenismo esteril. Assim, e preferivel fa
lar, a maneira da relac;3.o entre Deleuze e Guat
tari, de "sfntese disjuntiva". 

Alem da heran,a filosofica, sua proximidade 
se mede pelo uso que fazem da literatura. 0 tra
balho cHnieo sobre a literatura e comum a am
bos e os distingue da corpora,ao dos filosofos 

,', N. de R. T.: 0 texto original refere-se a crftica de Foucault 
a todo tipo de "personaliza9ad' e, como tal, a valorizac;ao 
dos pronomes pessoais indefinidos on e if que designam 
uma pessoa ou um grupo de pessoas de maneira indeter
minada (nos, a gcnte, alguem, se). Por exemplo, On est taus 
egaux devant fa Loi, traduz-se [Nos] Somos todos iguais 
perante a Lei: On meurt, traduz-se Mone-se ou nao! se 
morre; II se f~lit qu'il y a de la peur a cet endroit. traduz-se 
[Acontece que] existe medo nesse lugar, etc .. 
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de ofido, que frequenternente limita seu corpus 
ao saber fllosofico academico. Sabe-se como 0 

grito de Artaud em L6gica do Sentido descons
troi as engenhosas conexoes de superflcie de 
Lewis Carroll, e Deleuze reencontra Artaud no 
cerne mesmo das indaga,oes de Foucault: "0 
impensado como duplo do pensamento, tudo 
enfim de As Palavras e as Coisas e 0 tema do 
duplo, proprio a Foucault, que ele reinterpreta 
e que conheceu com Artaud, Heidegger, Blan
chot"1l9, Foucault ve ali uma experiencia pro
xima a de Artaud, que atingiu no pensamento 
alguma coisa que se furta ao pensamento e que 
se torna no escritor urn "impoder vital"!20. 

Esse tema da duplicidade aparece em urn 
dos primeiros bvros de Foucault, que trata de 

l21 urn outro escritor, Raymond Roussel ,Sobre 
a distorc;ao entre 0 ver e 0 dizer, Foucault tam
bern encontra inspiraQao na literatura. A rela
Qao com a lingua, com a vontade de pratica-Ia 
em seus limites, que e comum a Foucault e a 
Deleuze, pode ser expressada por esta frase de 
Roussel: "Fender as coisas, fender as palavras"l22, 
Vma das intuiQoes de Roussel e construir dois 
enunciados a partir de uma diferenya infinite
simal, mas que modifique fundamentalmente 
seu sentido globall23

• Para Foucault, assim como 
para Deleuze, a literatura nao tern valor ilustra
tivo ou exotico, mas um valor de experimenta
Qao, de ato de criaQao, e como a filosofia con
siste, segundo Deleuze, em inventar conceitos, 
a literatura a acompanha nessa criayao. 

Dessa rela,ao Foucault-Deleuze, pode-se 
extrair bem mais que uma base com urn: um 
devir do foucaultismo trazido por Deleuze. 
Com seu texto "Post-scriptum sobre as socie
dades de controle", publicado em 1990, Deleu
ze prolonga 0 gesto de Foucault l

". Como Fou
cault, Deleuze e interpelado pela atualidade e 
pela necessidade de pensar 0 que muda. Ele 
parte do historicismo proposto por Foucault. 
Deleuze distinguiu urn modele de sociedade 
fundado na soberania no qual 0 poder se revela 
por sua capaeidade de matar. Depois, na epoca 
moderna, nos seculos XVIII-XIX, impos-se urn 
modelo disciplinar determinando os limites 
da atividade humana segundo 0 esquema de 
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urn "grande confinamento", que levoL! a uma 
generaliza<;ao dos universos fechados com sua 
diseiplina alcan,ando eada particula do corpo 
social. Sabre a modelo do panoptico, multi
plicaram-se as construyoes de presidios, ca
sernas, escolas, fabricas, etc. 0 poder naa tern 
mais a fUDyao de matar, mas de disciplinar as 
corpas, de faze-los viver, de otimizar suas po
tencialidades e de deixa-Ios morrer. 

Foucault come<;:ara a perceber a emer
gencia de urn novo modele social girando em 
torno do biopoder e de uma biopolitica das 
popula,oes, urn poueo defasada em rela,ao as 
16gicas disciplinares. Deleuze aprofunda essas 
intui96es e discerne em 1990 0 advento de urn 
novo tipo de sociedade: 0 das sociedades de 
controle. Elas tedam se instalado depois da Se
gunda Guerra Mundial, que termina com a cri
se generalizada de todos os meios de confina~ 
menta: "Trata-se apenas de gerir sua agonia,,125. 
Deleuze e premo nita rio nessa analise que de
senvolve ja em seu curso sobre Foucault De 
fato, Deleuze percebe nessa gestao da vida em 
multipJicidades abertas e indefinidas, a que s6 
veio a se confirmar, uma gestao bern diferente, 
a do controle, e uma transformayao do sujei
to de direito. Este nao se limita mais a pessoa 
como na era humanista, pOis implica todas as 
outras popula,oes alem das humanas - os ce
reais como os rebanhos de vacas, os carneiros, 
as aves de cria<;:ao e qualquer outro ser vivo. 
o sujeito de direito se torna, na sociedade de 
controle, 0 vivo: "0 vivo no homem,,126. 

Nao ha mais necessidade de confinamen
to, "pois se sabe que a tal hora os encontrad. 
todos na estrada. Os dlculos de probabilida
des sao bern melhores que uma prisao"127. Des
de os anos de 1980, Deleuze constata a frag
menta<;:ao de todo 0 tecido de confinamento, 
e particularmente 0 da fabrica, que nao para 
de se decamp or sob os golpes do trabalho 
temporario, do trabalho no domicilio ou ainda 
dos arranjos do tempo de trabalho. Na escola, 
vive-se em urn mundo menos disciplinar, mas 
as controles ali se multiplicam: "Os individuos 
se tornaram 'dividuais', e as massas, amostras, 
dados, mercadosf'bancos::,'12s. Em todas essas 

transformayf)es que quebram as velhas rigi
dezes disciplinares para dar lugar aos chips, 
aos telefones celulares, que permitem ter um 
controle permanente sobre cada urn em um 
espa<;:o aberto onde nao se distingue mais a 
interioridade e a exterioridade, 0 que conta "e 
que estamos no come<;:o de alguma coisa"129. 
Novas formas de subjetivayuo e de resistencia 
ao controle devem seguirvias ineditas. 

Notas 

!. Michel FOUCAULT, "Theatrum philosophi_ 
cum", Critique, n. 282, nov. 1970; reproduzido 
em DUs et eerits, tomo II, Gallimard, Paris, 
1994, p. 76. 

2. Fanny Deleuze, entrevista com 0 autor. 

3. Paul Veyne, entrevista com 0 autor. 

4. Ibid. 

5. Gilles Deleuze, «Fendre les choses, fendre les 
mots", entrevista com Robert Maggiori, libe
ration, 23 de setembro de 1986; reproduzido 
em PP, p. 117. 

6. Ibid., p. 117. 
7. Gilles Deleuze, A. 

8. Gilles Deleuze, palavras reportadas par Didier 
ERIBON, i\1ichel foucault, Flammarion, Paris, 
1989, p. 83. 

9. Ibid., p. 162. 
10. Ibid., p. 163. 
11. Ver capitulo 3, ''A triade vitalista". 

12. Michel FOUCAULT. "La prose dActeon', NRF, 
n, 135, maryo de 1964, p. 444-459; reproduzido 
em Dits et ecrits, tomo I, Gallimard, Paris, 1994, 
p. 326-337; Gilles DELEUZE, "Klossowski ou 
Ie corps-Iangages", Critique, n. 214, mar90 de 
1965; reproduzido em LS, p. 325-350. 

13, Philippe SABOT, "Foucault, Deleuze et les si-
mulacres", Concepts, 8, Sils Maria, 2004, p. 6, 

14. Gilles DELEUZE, L8, p. 329. 
15. Ibid., p. 348. 

16. Gilles Deleuze, aula de 28 de janeiro de 1986. 
universidade de Paris-VIII, arquivos sonor08, 
BNF. 

17. Michel FOUCAULT, "Theatrum philosophi
cum", art. cit., Dits et ecrits, tomo II, op. cit., p, 98. 

18. Franyoi, ZOURABICHVILI, Deleuze. Une phi
losophie de /'evenement, PUF, Paris, 1994, 

19. Michel FOUCAULT, "Theatrum philosophi-
cum", Dits et ecrits, op. cit., p. 85. 

20. Gilles Deleuze, aula de 20 de maio de 1986, 
universidade de Paris-VIII, arquivos sonoros, 
BNE 

21. Philippe ARTIERES, Laurent QUERO, Mi-
chelle ZANCARlNI-FOURNEL, Le Groupe d'in-
formation sur les prisions, Archives d'une Lutte 
1970-72, IMEC, 2005, p. 28. 

22. Daniel DEFERT, ''L'emergence d'um nouveau 
front: les prisions", em 1,e Groupe d'iriforrnation 
sur les prisions, op. cit., p. 317. Essa reunHio com 
cerca de vinte pessoas reune em tomo de Fou-
cault, entre outros, Daniel Defert, Casamayor, 
Jean-Marie Domenach, Louis Joinet, Frederic 
Pottecher, Christian Revon, Jean-Jacques de 
Felice, Christine Martineau, Danielle Ranciere, 
Jacques Donzelot. 

23. Ibid.,p.318. 
24. Particularmente pelo caso de Bruay-en-Artois 

em 1972. Foi encontrado nas proximidades da 
vila operaria 0 corpo de uma adolescente de 
16 anos, filha de urn mineiro, Brigitte Dewevre, 
nua e mutHada. 0 juiz Pascal logo tratou de 
acusar a personalidade local, 0 notario Pier-
re Leroy. 0 diario maoista La Cause du peuple 
considera que apenas urn porco burgues pode-
ria ter cometido urn tal crime, e instala-se urn 
tribunal popular em nome da necessaria justi-
c;a popular. 

25. Gilles Deleuze, aula de 28 de janeiro de 1986, 
universidade de Paris-VIII, arquivos sonoros, 
ENE 

26. Jean-Pierre Faye, entrevista com 0 autor. 

27. Jacques Donzelot, entrevista com 0 autar. 

28. Jacques DONZELOT, La police des familles, 
Minuit, Paris, 1977. 

29. Jacques Donzelot, entrevista com 0 autor. 

30. Mche} Foucault, palavras reportadas par Jac-
ques Donzelot, entrevista com 0 autor. 

31. Deleuze escreveu entao urn bela postacio com 
o titulo ''A ascensao do social" (Gilles DELEU-
ZE, 'L'ascension du social", postacio aJacques 
DONZELOT, La police des families, op. cit., p. 
213-220). 

32. Alain JAUBERT, Michel Foucault, une joumee 
particuliere, Aede!s. ed., Lyon, 2004, p. 15. 

33. Gilles DELEUZE, Ie Nouvel Observateur, 31 de 
janeiro de 1972, 

Gilles Deleuze & Felix Guattari 271 

34. Ibid,; reproduzido em 11), p. 286. 

35. Claude J\1AURlAC, Mauriac et Fils, Grassel, Pa-
ris, 1986, p. 388. 

36. Gilles Deleuze, arquivos da universidade Pa-
ris-VlII-Vincennes, BDIC. 

37. Informac;oes Didier ERIBON, Michel Foucault, 
op. cit., p. 254. 

38. Gilles DELEUZE, "Les intellectuels et Ie pou-
voir", L'Arc, n. 49, 4 de mm'yO de 1972; reprodu-
zido em ID, p. 289. 

39. Ibid., p. 289. 
40. Judith Revel, entrevista com 0 autor. 

41. Vel' 0 capitulo "0 CERFI em suas obras", 

42. Gerard Soulier, entrevista com 0 autor. 

43. Posteriormente se sabera, mas bern mais 
tarde, que essa personalidade democratica, 
advogado de seu estado, era, na verdade, urn 
agente da Stasi. 

44. Claude MAURIAC, Mauriac et Fils, op. cit., p. 
294. 

45. Gilles Deleuze, carta de 7 de fevereiro de 1990 
a James Millel~ em James MILLER, Michel Fou-
cault, Plan, Paris, 1993, p. 346. 

46. Ver capitulo "1977: 0 ano de todos os comba-
tes". 

47. James MILLER, Michel Foucault, op. cit., p. 345. 

48. Gilles DELEUZE, "Grandeur de Yasser Arafat", 
Revue d'etudes palestiniennes, n. 10, inverno 
1984, p. 41-43 (texto de 8etembro de 1983); re-
produzido em RF, p. 221-225. 

49. Miche! FOUCAULT, Le Monde, 17-18 de outu-
bro de 1976, reproduzido em Dits et icrits, op. 
cit., tomo II, p. 96, 

50. Jacques Donzelot, entrevista com a autar. 

51. Ibid. 
52. Ver capitulo "Fogo no psicanalismo", 

53. Jacques Donzelot, entrevista com 0 autor. 

54. Mchel FOUCAULT, La Volonte de savoir, Galli-
mard, Paris, 1976. 

55. Gilles DELEUZE, "Desir et plaisir", Le Maga-
zine litteraire, outubro de 1994, n, 325; repro~ 
duzido em RF, p. 112-122. 

56. Ibid., RF. p. 118-119. 
57. Ibid., p. 119. 
58. James MILLER, Michel Foucault, op. cit., p. 345. 
59. David RABOUrN, "Entre Deleuze et Foucault: 

penser Ie desir", Critique, junho-julho de 2000, 
n. 637-638, p. 475-490. 



272 Dosse 

60. Ibid., p. 485. 

61. Michel Foucault, entrevista com Gerard Rau
let, "Structuralisme et post-structuralisrne", Te
/os, v. XVI, n. 55, primavera de 1983, p. 195-211; 
reproduzido em Dits et eerits, op.cit., toma IV, p. 
445. 

62. Eric Alliez, entrevista com 0 autor. 

63. Gilles Deleuze, aula de 21 de janeiro de 1986, 
universidade de Paris-VIII, arquivos soooros, 
ENE 

64. Ibid. 

65. Jacques Donzelot, entrevista com 0 autor. 

66. Gilles DELEUZE. "Desir et plaisir", Le Maga
zine litteraire, art. cit., p. 59; reproduzido em 
RF. p.1I3. 

67. Paul VEYNE, "Le dernier Foucault et sa mo
rale", Critique, n. 471-472, agosto-setembro de 
1986, nota I, p. 940. 

68. Herve COUCHOT, "Philosophie et verite: 
quelques remarques sur un chasse-craise", 
Concepts, 8, Sils Maria ed., 2004, p. 29. 

69. Gilles DELEUZE, "Desir et plaisir", art. cit., p. 
62; reproduzido em RF, p, 118. 

70. WChel Foucault, introduc;J.o ao curso do ano 
letivo de 1978 no College de France, 11 de ja
neiro de 1978, gravac;ao publica, citado pOl' 
Herve COUCHOT, uPhilosophie et verite: quel
ques remarques sur un chasse-croise", art. cit., 
p. 39, nota 1. 

71. Herve COUCHOT, ibid., p. 43. 

72, Thomas BENATOUIL, uDeux usages du stol
cisme: Deleuze et Foucault", em Frederic 
GROS e Carlos LEVY, Foucault et la philosophie 
antique, Kime, Paris, 2003, p. 31. 

73. Gilles DELEUZE, LS, p. 210. 

74. Gilles Deleuze, aula sobre Foucault, universi
dade de Paris-VIII, 6 de maio de 1986, arquivos 
sonoros, BNE 

75. Ibid. 

76. Michel FOUCAULT, L'Usage d.es plaisirs, Galli
mard, Paris, 1984, p. 90. 

77. Mathieu Potte-Bonneville, entrevista com 0 

autor. 

78, Judith Revel, entrevista com 0 autor. 

79. Gilles Deleuze, aula sobre Foucault, universi
dade de Paris-VIII, arquivos sonoras, BNF. 

80. "Kant foi 0 primeiro a deflnir 0 ser humano 
em func;ao dE1 uma abertura que 0 atravessa" 

''it' 

(ibid.). Kant realiza 0 acontecimento da mo
sofia moderna diferenciando duas dlmensoes 
heterogeneas e ressaltando a disjunc;ao lrre, 
dutivel entre a receptivldade e a espontanei_ 
dade, entre a lntuic;ao e 0 conceito, e erigindo 
a finitude em principia constituinte: "Com 
Kant, aparece alguma coisa que nao podia 
aparecer antes" (ibid.). 

81. Gilles DELEUZE, "Un portrait de Foucault", 
entrevista com Claire Pernet, 1986; reproduzi_ 
do em PP, p. 140. 

82. Judith REVEL, "Foucault lecteur de Deleuze: 
De J'ecart a la difference", Critique, n. 591-592, 
agosto-setembro de 1996, p. 734. 

83. Ver 0 capitulo "La Borde, entre mito e realidade". 

84. Judith Revel, entrevista com 0 autor. 

85. Ibid. 

86. Michel FOUCAULT, Dlrcheologie du savoir. 
Gallimarcl, Paris, 1969, p. 19. 

87. Gmes Deleuze, entrevista com Raymond Bel
lour e Frant;ois Ewald, Le Magazine litteraire, 
setembro de 1988, p. 24. 

88. "E precisa despedat;ar aquilo que permitia a 
jogo consolador dos reconhecimentos. Saber, 
mesmo na ordem historica, nao significa '1'e
encontrar' e, menos ainda 'nos reencontrar'. 
A historia sera 'efetiva' na medida em que in
troduza 0 clescontinuo em nosso proprio ser. 
Ela dividid. nossos sentimentos, dramatizara 
nossos instintos; multiplicara nosso corpo 
e 0 opora a ele mesmo ... E que 0 saber nao e 
feita para compreender, e feito para cartar" 
(Michel FOUCAULT, "Nietzsche, la genealogie, 
l'histoire", em 5. BACHELARD (dir.), Hommage 
ajeanHyppolite, PUF, Paris, 1971; reproduzido 
ern Dits et eerils, tomo II, op. cit., p. 147-148). 

89. Michel FOUCAULT, "Nietzsche, la genealogie, 
l'histoire", em S. BACHELARD (dir.),Hommage 
"lean Hyppolite, op. cit., p. 161. 

90. Michel FOUCAULT, Les Mots et les Chases, Gal
timard, Paris, 1966, p. 343. 

91. Gilles DELEUZE, D, p, 80. 

92. Gilles DELEUZE, Felix GUATTARI, MP, p. 103. 
Essa data de 20 de novembro de 1923 esta 11-
gada a inflac;ao galopante apos 1918 na Ale
manha: "A cortina cal em 20 de novembro de 
1923", escrevia 0 economista J. K. Galbraith 
(]. K. GALBRAITH, ['Argent, Gallimard. Paris, 
1976, p. 259). 

93. NIETZSCHE, Deuxieme consideration intem-
pestive, prefacio. 

94, Gilles DELEUZE, L5, p. 68. 

95. Ibid., p. 69. 

96. Michel FOUCAULT, ['Ordre du discours, Galli-
mard, Paris, 1971, p. 53. 

97. Ibid., p. 55. 

98. Gilles DELEUZE, Felix GUATTARl, ME p. 320. 

99. "Nao ser inferior ao acontecimento, tomar-se 
o mho de seus proprios acontecimentos" (Gil
les DELEUZE, D, p. 80). 

100. Ibid., p. 81. 

101. Gilles DELEUZE, "Um nouvel archiviste", Criti· 
que, n. 274, mar90 1970; "Ecrivain non: un nou
veau cartographe", Critique, n. 343, dezembro 
de 1975: artigos reproduzidos e revistos em 
Foucault, Minuit, Paris, 1986, p. 11-30 para 0 

primeiro artigo, p. 31-51 para a segundo (do
ravante citaclo F). 

102. Gilles Deleuze, entrevista com Didier Eribon, 
Le Nouvel Observateur, 23 de agosto de 1986; 
reproduzido em PP, p. 129. 

103. Ibid., p. 129. 

104. Gilles DELEUZE, F, p. 57. 

105. Gilles Deleuze, aula sobre Michel Foucault, 
universidade de ParisMVIII, 17 de dezembro de 
1985, arquivos sonoros, BNE 

106. Gilles Deleuze, aula sobre Michel Foucault, 
universidade de Paris~Vm, 6 de maio de 1986, 
arquivos sonoros, BNE 

107. Ibid. 

108. Mathieu Patte-Bonneville, entrevista com a 
autor. 

109. Frederic GROS, "Le Foucault de Deleuze: une 
fiction metaphysique", revue Philosophie, n. 47, 
setembro de 1995, p. 53-63. 

110. Ibid., p. 54. 

Ill. Ibid., p, 63. 

Gilles Deleuze & Felix Cuattari 273 

112. Frederic Gros, entrevista com a autor. 

1.1.3. Robert MAGGIORl, "Gi!les Deleuze-Michel 
Foucault: une amitie philosophique", Libera
tion, 2 de setembro de 1986. 

114. Frant;ois Regnault, entrevista com 0 autor. 

115. Gilles DELEUZE, 'Qu'est-ce qu'un dispositif?", 
em Michel Foucault philosophe, Seuil, Paris, 
1989, p. 185-195. 

116. Gilles Deleuze, aula sabre Michel Foucault, 
universidade de Paris-VIII, 26 de novembro de 
1985, arquivos sonoros, BNF. 

117. Ibid. 

118. Ibid. 

119. Gilles Deleuze, aula sobre Foucault, universi
dade de Paris-VIII, 22 de abril de 1986, arqui
vos sonoras, BNF. 

120. Ibid. 

121. Michel FOUCAULT, Raymond Roussel, Galli
marci, Paris, 1963. 

122. Raymond ROUSSEL, Comment j'ai ecrit cer
tains de mes livres, UGE, 10/18, 1977. 

1.23. Exemplo: "Les lettres du blanc sur les ban des 
du vieux billard"; "Les lettres du blanc sur les 
bandes du vieux pillard". IN. de T. Que pode
riam ser traduzidas como: "As letras de giz nas 
bandas do velho bilhar"; e ''As cartas do branco 
sobre os bandos do velho pilhador".J 

124. Gilles DELEUZE, "Post-scriptum sur les socie
tes de contr6Ie", Dlutrejournal, n.l, maio de 
1990; reproduzido em pp, p. 240-247. 

125. Ibid, p. 241 

126. Gilles Deleuze, aula sobre Foucault, universi~ 
dade de Paris-VIII, 8 de abril de 1986, arquivos 
sonoros, BNE 

127. Ibid. 

128. Gilles DELEUZE, "Post-scriptum sur les socie
tes de contrale", PP, p. 244. 

129. Ibid.., p. 246. 



18 
Uma alternativa a psiquiatria? 

La Borde foi confundida frequentemente 
com a antipsiquiatria, apresentado~se a clini
ca de Loir-et-Cher como a expressao francesa 
dessa 'C6rrente. Basta ouvir seu diretor, Jean 
Oury, para se convencer de que urn fosso se
para a psicoterapia institucional e as teses da 
antipsiquiatria. Em La Borde, pratica-se a psi
quiatria e se assume isso: "Ele [Felix] ficou fas
cinado, mais Oll menos na mesma epoca, pelos 
antipsiquiatras, E dill que vern a nuvem que se 
formou, na cabe,a mal informada das pessoas, 
entre La Borde e a antipsiquiatria. Issa sempre 
me deixa com raiva»!, Oury considera que os 
antipsiquiatras sao "cstetas muito perigosos. 
Eu gostava bastante do Basaglia por seu ca
niter impulsivQ, mas nao por sua polltica. Os 
doentes salam de manha, voltavam a noite, e 
o hospital flcava fechado. Os doentes desapa
receram fisicamente. Talvez seja iS80 que a an
tipsiquiatria concerta, suprimem~se os doenM 
tes, eles desaparecem"z, 

Antipsiquiatria 

A antipsiquiatria surgiu na Italia com 
Franco Basaglia, que, a partir de 1961, deci
diu abandonar .-f principio do confinamento 

dos doentes mentais, abrir todos os serviQOS 
de seu hospital e organizar assembleias gerais 
abertas a todos. Apas urn primeiro momento 
de espanto, Basaglia foi seguido pelos psiquia
tras de seu hospital, que contabilizou mais de 
50 reunioes por semana. Foram registrados 
progressos importantes com doentes que ve
getavam no hospital hi 15 ou 20 anos. Alguns 
inclusive puderam voltar para casa graQas a 
melhora de estado. Apas essa primeira etapa, 
Basaglia decidiu estudar experiencias psiquii
tricas em outras partes da Europa. Em 1965, 
foi a La Borde em companhia de outro repre
sentante da antipsiquiatria italiana, Giovanni 
Jervis. Basaglia mostrou-se critico diante das 
pniticas da psicoterapia institucional, que jul
gou excessivamente reformistas, integradoras 
e conformistas. Seu objetivo declarado na epo
ca e destruir a instituiyao. 0 movimento que 
Basaglia lan,a mais tarde, "Psichiatria Demo
cratica', defende, alias, 0 fechamento puro e 
simples dos hospitais psiquiitricos. 

No dima de radicaliza,ao politica da Itillia 
dos anos de 1960, a corrente da antipsiquiatria 
e urn ator nao desprezivel. Guattari nao segue 
Basaglia ate suas posiyoes extremistas. Em 
1970, ele se pergunta se nao se trata de uma 
"fuga adiante", de uma tentativa de "carater 

desesperadd<l, Ah~m disso, Guattari critica 0 

caniter irresponsavel de certas posi<;oes de 
Basaglia, que se recusa a administrar medica
mentos a pacientes sob 0 pretexto de que seria 
urn meio de 0 medico mascarar sua incapaci
dade de estabelecer uma verdadeira relayao 
com 0 doente. Guattari se pergunta inclusive 
se nao se chega assim, com as melhores inten
<;oes do mundo, a recusar ao louco 0 direito de 
ser louco. A nega,ao institucional de Basaglia 
seria, entao, uma denega<;ao no sentido t'reu
diano da singularidade da doen,a mental. 

A outra grande cepa da antipsiquiatria e 
britanica, com Ronald Laing e David Cooper'. 
Guattari os conhece por ocasiao das "Jorna
das da Infancia Alienada", organizadas em 
1967 pela psicanalista Maud Mannoni e com 
a participa,ao de Lacan. Essas duas jornadas 
dao lugar it publica,ao de dois nilmeros da 
revista Recherches!), Contudo, Guattari rea
firma ali suas reservas em relayao as pniticas 
antipsiquiatricas, que ele considera prisionei
ras do esquema edipiano, que, junto com De
leuze, tentou superar com a publica,iio de 0 
Anti-Edipo. Poueo depois, ele faz uma critica 
radical da experiencia anglo-saxa da antipsi
qUiatria6

• 

A primeira experiencia de antipsiquiatria 
anglo-saxa ocorreu em torno de Ronald Laing 
no subUrbio de Londres, em Kingsley Hall, em 
1965. Nesse antigo reduto da histaria do mo
vimento operario ingles, desenvolve-se uma 
tentativa de romper as fronteiras institucio
nais entre cuidadores e cuidados. Psiquiatras, 
enfermeiros e doentes abolem as relayoes 
hierarquicas e as cliferen<;as de estatuto. Entre 
o grupo de psiquiatras, ao lado de Laing, os 
principais animadores da vida de Kingsley Hall 
sao David Cooper e Maxwell Jones. Essa expe
riencia suscita reayoes de rejeiyao do meio e 
transt'ormam esse "territ6rio livre" em uma for~ 
taleza sitiada. Para fundamentar sua critica, 
Guattari toma 0 caso da celebre residente de 
Kingsley Hall, Mary Barnes, que escreveu com 
seu pSiquiatra Joseph Becke urn livro narran
do sua experiencia. Ele ve nesse relate a "face 
oculta da antipsiquiatria anglo-saxa,,7, que e 
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uma mistura de dogmatismo neobehaviorista, 
de familialismo e do puritanismo mais tradi
cional. Mary Barnes, enfermeira, ernpreende a 
"viagem" da esquizofrenia e faz uma regressao 
ate 0 limite da morte. 0 familialismo em que 
eia se fecha a conduz a negar a realidade social 
a sua volta. Qual tera sido a contribuic;ao da 
antipsiquiatria? Levar ao paroxismo esse des
vic t'amilialista e, ao inves de enquadra-Io em 
uma relaC;ao entre 0 paciente e seu psiquiatra, 
dar-lhe um possivel desdobramento coletivo 
e teatral que tera exacerbado todos os et'ei
tos. Segundo Guattari, a dire,iio da cura nao 
f01 no bom sentido. Mary Barnes nao necessi
tava de urn a mais-de-familia, e sim de urn a 
mais-de-sociedade. 

Na Alemanha, a antipsiquiatria tambem 
conquista adeptos do lado do SPK (Coletivo 
Socialista de Pacientes), nascido na policlini
ca da universidade de Heidelberg, em torno 
do doutor Hubber. Constituem-se grupos te
rapeuticos reunindo cerca de 40 doentes com 
seu medico, e eles denunciam a instituiyao 
psiquiatrica como um instrumento de opres
sao. A dire,ao da universidade decide acabar 
com esse movimento contestat6rio. Em julho 
de 1971, usando como pretexto as desordens 
causadas pela circula<;ao de doentes na ci
dade e em seu entorno, assim como algumas 
trocas de tiros, 300 policiais armados de me
tralhadoras leves ocupam as instala,oes do 
SPK, enquanto helic6pteros vigiam a cidades 
e se procede a buscas. Medicos e doentes sao 
presos, e 0 SPK desaparece. 0 doutor Hubber 
e sua mulher sao mantidos na prisao durante 
varios anos, e seus advogados, imediatamente 
dissuadidos, por press6es e intimida,oes, de 
assumir sua defesa, que so podera ser feita por 
advogados de oficio. 

it sobretudo a dimensao politica do com
bate do SPK que atrai Guattar;, mais do que 
a: defesa de sua pratica psiquiatrica: "Produ~ 
ziu-se alguma coisa de totalmente novo que 
constitui uma saida da ideologia e a passagem 
para uma verdadeira luta politica. Isso e im
portante nos militantes do SPK, e nao 0 fato 
de saber se eles confundem aliena<;ao social e 
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aliena<;;ao individual, all se seus metodos tera
peuticos sao discutlveis ... Como no dia 22 de 
mar90 em Nanterre, 0 SPK se mobilizou em 
torno de uma luta real - e a repressao mio se 
enganoul"s, Quando do proceSSQ, Guattari e 
Deleuze se deslocaram ate Heidelberg. Urn 
aluno de Deleuze ern Vincennes, Pierre Blan
chaud, encontra-se no saguao da universidade. 
Vindo para Heidelberg aos 19 anos para fugir 
a urn curso de letras classicas e viver plena
mente 0 pos-6S, ele acredita nesse dia que se 
trata de uma apari,ao irreal: "Vejo diante de 
mlm Deleuze e Guattari! Entao exclamo: 'De
leuze, 0 que e que voce esta fazendo aqui?' 
EIe me responde: '0 acasa!"''), E brincadei
ra, evidentemente, pois essa estada tern urn 
objetivo militante, tanto mais que Deleuze 
detesta as viagens ... Na realidade, Deleuze e 
Guattari vao manifestar sua solidariedade ao 
SPK juntamente com urn grupo de psiquiatras 
holandeses, italianos e franceses. No mesmo 
instante, EJerre Blanchaud os acompanha ao 
campus, onde um grupo de estudantes de ex
trema esquerda convoca a mobiliza<;:ao contra 
a repressao. Pierre Blanchaud confia a Deleuze 
seus problemas de dinheiro - ele vive de ma
neira muito precaria ern Heidelberg: "Ele me 
disse: 'Eu preciso te deixar algum entao?', e me 
deixou 400 francos, que era muito na epoca, e 
deu para eu sobreviver por duas semanas. Ele 
me dissera: 'Voce me pagani quando ficar rico'. 
Muitos anos mills tarde, quando consegui meu 
cargo de Lektor" na Alemanha em 1983, escrevi 
uma carta me propondo a reembolsaAo, mas 
ele me respondeu: 'Nao, escute, e uma recor
da<;:ao de viagem, eu, que viajo tao poUCo' .. :'lO. 

Se 0 "momento anlipsiquiatricd' faz adep
tos da Italia, na Inglaterra e na Alemanha, esse 
nao e nem de longe 0 caso na Franya. Essa "ex
ce<;:ao" esta relacionada, sem dlivida, aos avan
,os permitidos no quadro da psiquiatria de se
tor, it implementa,ao das teses da psicoterapia 
institucional e as clinicas como La Borde. Ha 
alguns grupos na Fran,a que pregam a antipsi-

* N. de T: Assistente estrahgeiro adjunto a um professor de 
Iinguas vivas em um estabeledmentb de ensino. 

quiatria, como 0 GIA (Groupe de Information 
Asiles), que pretende reunir os psiquiatrizados 
e suas famflias contra 0 aparelho psiquiatrico: 
"Para nos, nao existe boa psiquiatria, psiquia
tria de esquerda, que se oponha a uma psiquia
tria burguesa ... 0 que hit sao apenas graus na 
repressao, no isolamento, no embrutecimento. 
na privatiza<;:ao e na medicalizayao da loucu
ra"ll. Varios outros pequenos grupos surgem 
na me sma epoca, como as "Cahiers pour la 
Folie", "Garde-fous", "Marge", "Tankonalasan
te", "Breche", "Le Vouvray", "Psychiatrie en Li
berte de Saint-Dizier", "La Gratte", mas todas 
essas organizayoes permanecem confinadas 
na marginalidade. 

No infcio dos anos de 1970, Guattari, em 
visita aos Estados Unidos, conhece Mony 
Elkaim, psiquiatra de origem marroquina 
que adquiriu notoriedade internacional por 
sua pratica no campo da teo ria familiar fora 
da institui,ao. Mony Elkaim organizou luga~ 
res abertos de reinser<;:ao em um dos bairros 
mais carentes de Nova York, 0 South Bronx. 
Ele trabalha particularmente com a United 
Bronx Parents, associa,ao fundada em 1966 
por iniciativa de pais de alunos da comunida
de porto-riquenha que foram educados contra 
as praticas discriminatorias. No mesmo setor. 
militantes revolucionarios decidem ocupar 
urn andar do Lincoln Hospital em Nova York, 
e empreendem 0 que cbamam de Lincoln De
tox Program, urn programa de desintoxica<;:ao 
para drogados que recebem doses de meta
dona ao mesmo tempo em que participam de 
semimirios de conscientizayao polftica. A ideia 
deles era que as autoridades clifundiam inten
cionalmente a droga a fim de enfraquecer a 
determinayao revolucionaria. No infcio, esses 
programas causaram a desconflanya das insti~ 
tuiyoes oficiais, que acabaram por aceita-los e 
ajuda-Ios financeiramente. 

Mony Elkaim, interessado pelas rela,oes 
entre as quest6es de saude mental e os proble
mas sociais, trabalha portanto nesse quadro 
nos Estados Unidos quando conhece Guattari: 
"Encontrei-o na casa de amigos que moravam 
em Manhattan, ele estava com Arlette na epo-

ca, e 0 contato foi extremamente caloroso. De 
imediato, convidei-o para ficar no meu apar
tamento no Bronx State Hospital e me insta
lei em outro lugar"12. Guattari encontra sobre 
a mesa do apartamento urn artigo de Mony 
ElkaYm, ''Antipsiquiatria, para uma revisao 
epistemologica", em que critica a visao cari
catural de uma corrente que atribui mecani
camente a causa da doenya mental a socieda
de, a familia: "Felix me diz: 'Voce sabe, nossos 
pensamentos estao muito proximos, apesar de 
virmos de horizontes muito diferentes'. Dito 
isto, foi a uma livraria francesa de Manhattan 
comprar 0 Anti-Edipo para me dar"". 0 ponto 
de concordancia entre eles, que esta na origem 
de uma aventura internacional, e que ambos 
consideram a dimensao poHtica fundamental 
em sua abordagem das questoes pSiquiatricas. 

Mony Elkaim trabalha de fato para lirar 
a psiquiatria familiar do campo estrito do fa
rnilialismo, conectando-a ao ambiente social. 
E 0 caso particularmente em Nova York na 
epoca em que mantem liga,ao com os grupos 
revolucionarios, os Black Panthers e as Young 
Lords. Elkaim dirige uma equipe composta 
por profissionais, psiquiatras, psicologos e tra
balhadores sociais, mas tam bern por pessoas 
recrutadas ao acaso, em encontros na rua, e 
formadas na pratica grayas aos creditos fede
rrus. Muito seduzido pOI' esse novo amigo e por 
seu trabalho pioneiro, Guattari retorna rnuitas 
vezes a Nova York: eles se veem, trocam suas 
experH~ncias mutuas e, ao mesmo tempo, fre
quentam as boates de jazz de Manhattan. 

A "Rede Alternativa it Psiquiatria" 

Antes de seu retorno a Europa, em 
1974-1975, Mony Elkaim organiza um grande 
coloquio no Bronx sabre 0 tema "Formar os 
trabalhadores da saude mental nos guetos ur
banos", com a inten,iio de agrupar diferentes 
escolas psiquUltricas. Alem das delega,6es de 
Nova York, da Fitadelfi"" de Chicago e de algu
mas outras cidades americanas de vanguarda, 
Guattari, Robert Castel, GiovanniJervis parti-
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cipam desse col6quio, cujo sucesso foi ainda 
maior porque Mony Elkaim conseguiu ereditos 
para garantir entrada e alimentayao gratuitas, 
embora muitagente do Bronx tenha compare
cido apenas para comer em um ambiente par
ticularmente festivo. 

Mony Elkaim pratica a psiquiatria na Bel
gica em urn bairro pobre de Bruxelas, quando 
em 1975 decide, com Guattari, juntar as expe
riencias alternativas, reunir todas as escolas 
pSiquiatricas dissidentes em uma rede inter
nacional. ElkaYm ocupa entao uma posi<;:ao im
portante no campo da teoria familiar. Quanto 
a Guattari, e muito receptivo as teses sistemi~ 
cas do amigo, que tern a merito de conceber 
a terapia em termos de grupos, e nao de indi
viduos dessocializados. Assim, em janeiro, em 
Bruxelas, decidem juntos lan,ar uma "Rede Al
ternativa a Psiquiatria". Por esse engajamento, 
Guattari pretende ir mais longe que as teses da 
pSiquiatria institucional: "Com essa Rede 1n
ternacional, e como uma pagina virada. Nao se 
pretende mais 'ir para'! Procura~se que as coi
sas partam dos proprios interessados,,14. 

o modelo nesse campo e urn pouco a expe
riencia do South Bronx. Para Guattari e Mony 
Elkaim, trata-se tambem de romper, corn essa 
rede,o isolamento em que vivem alguns inova
dores, sujeitos a repressao ou ao conformismo. 
E 0 que ocorre particularmente no beryo da 
antipsiquiatria no norte da Italia, onde a ex
periencia lan,ada ern 1969 e levada a Reggio 
Emilia par Giovanni Jervis esM a ponto de ser 
abandonada, pois enfrenta muitos obstaculos 
politicos. Quanto ao SPK, acabamos de ver 
como ele foi removido pela for,a em 1971. Nes
sa "poca, na Inglaterra, David Cooper desistiu, 
e Ronald Laing esta fascinado pela india. 

Contudo, a esperanc;a renasce na Espanha 
do fim do franquismo. Em setembro de 1975, 
uma reuniao de internos dos hospitais psiquia
tricos da Espanha em Santiago de Compostela 
convida a Rede Alternativa a Psiquiatria a par
licipar de seus trabalhos e ajuda-Ios a enfren
tar a repressao. Na origem desse encontro, esm 
a decisao do governo espanbol de dispensar 
11 internos, os dois medicos chefes e 0 diretor 
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administrativQ considerados culpados de ter 
aderido a reformas aventureiras. Em 1973, eles 
haviam iniciado urn processo de renovaQao 
das estruturas do hospital psiquiatrico Consco 
de Santiago de Compostela, que permanece
ra uma verdadeira penitenciaria psiquiatrica, 
"doentes acorrentados, espancaclos por qual~ 
quer motivD, amontoados na palha',15, 

Em 1975, Mony Elkaim consegue reunir em 
torno dele Guattari, Castel e Franco Basaglia, 
que compareceu apesar de seus desentendi
mentas como 0 primeiro, grat;as a interven~ao 
do segundo, A denominac;ao inicial, "Alterna
tiva ao setar" logo foi considerada limitada 
demais, e adotou-se a proposi,ao de Basaglia 
de "Rede Alternativa a Psiquiatria,,16. Guattari 
se envolveu muito nessa rede bastante ativa na 
defesa de Franco Basaglia e dos antipsiquia
tras alemaes: "Felix era urn militante incrivel, 
sempre prestes a me ajudar a redigir urn textc, 
cartas. Ele era de uma disponibilidade extraor
dimiria na epoca. Vinha regularmente a Bruxe
las participar de nossas atividades17

:, 

A Rede organiza numerosos encontros in~ 
ternacionais apos a reuniao constitutiva de Bru
xelas, em Paris (mar,o de 1976), Trieste (setem
bro de 1977), Cuernavaca no Mexico (setembro 
de 1978), San Francisco (setembro de 1980).0 
objetivo dessas reunioes nao era construir uma 
nova ortodoxia, mas estar a escuta do que se faz 
em outros lugares. Em suas intervenyoes dentro 
da Rede, Guattari se atem absolutamente a essa 
atitude isenta de proselitismo. Nesse campo, a 
ci€mcia nao pode se erigir como uma autoridade 
unificante, pois as pniticas eficientes so podem 
emergir de uma micropolitica cuja natureza sin~ 
gular nao se limita mais a sua escala de anause 
sabre pequenos grupos, mas ao fato de que ela 
implica um di8.1ogo permanente e um processo 
contfnuo de elaborayao com a escala macrosso
cial. Nao de trata, portanto, de constituir grupos 
isolados, separados do resto da sociedade em 
nome de uma Iogica alternativa. 

Os encontros internacionais aliam a serie
dade das interven,6es e 0 aspecto engra,ado 
de uma rede nao institucional animada pOT 
personagens pou.\jo habituados a certas restri-

,6es. E a caso particularmente de David Co
oper, que desempenhou um papel importante 
no itinerario intelectual de Mony Elkaim com 
seu livro PSiquiatria e Antipsiquiatria l8

• Mony 
Elkaim tambem aprecia bastante Franco Ba
saglia, do qual e muito proximo: "Franco era 
um homem de rara delicadeza. Passando por 
Bruxelas, ocorria de bater na minha porta en~ 
tre dois avioes para me trazer uma flor. Quan
do eu dormia na casa dele em Veneza 011 em 
Trieste, as vezes me trazia 0 cafe da manha na 
cama e me contava seus sonhos da noite"l9. 

Urn dos wtimos grandes encontros interna
cionais da Rede teve lugar na California, em San 
Francisco, urn mes apos a morte de Basaglia, 
em setembro de 1980. Por iniciativa desse en
contro, 0 grupo "Pacientes contra 0 assalto psi
quiatrico" acolhe em domicilio seus convidados. 
Mony Elkaim e Guattari ficam no mesmo quar
to, povoado de baratas. "Para mim, e impossIvel 
dormir com baratas! Fiquei empuleirado numa 
cadeira a noite toda!,,20. Logo que amanhece, 
Mony ElkaIm sai em busca de um hotel, apesar 
dos protestos de Guattari, que teme constran
ger seus anfitri6es. Quando da se,ao plenaria, 
no momento em que Elkaim passa a palavra a 
Guattari, a delega,ao italiana se levanta para 
deixar a sala em sinal de protesto. Elkaim se 
irrita e lhes pede uma explicayao. Seus repre~ 
sentantes esclarecem, entao, que nao se pode 
aceitar alguem que aplica eletrochoques nos 
doentes, fazendo referEmcia aa que se pratica 
efetivamente em La Borde. Elkaim responde que 
Felix nao e medico, e iS8a nao passa de fantasia. 
Entao, eles se desculpam e voltam ao lugar. 

Acusal;oes de pedofilia 

Depois de 1980, as atividades da Rede di
minuem. Acontecem apenas mais alguns en w 

contros, como 0 de 1983, na lugoslavia. Nessa 
ocasiao, e Claude Sigala quem apresenta sua 
experiencia de cuidar de crianyas em dificulda
de na Fran,a, fora dos quadros instituidos. Ele 
acaba de sofrer pessoalmente os anatemas da 
repressaa, 0 que the valeu uma pena de prisao 

a partir do final do ano de 1982. Depois de ter 
obtido 0 diploma de educador especializado e 
de ter feito curso de psicologia aplicada, Clau
de Sigala trabalhou cerca de dez anos em ins
tituiyao. Insatisfeito com sua pra.tica, hastil as 
compartimentac;oes e arredia as relayoes hie
nirquicas, ele se encontra com Guattari, Fer
nand Deligny, Roger Gentis, Maud Mannani, e 
decide lanGar-se em proposlc;oes alternativas. 

No final de 1986, Fernand Deligny e Maud 
Mannoni the encaminham duas crianc;as, e ele 
cria uma associayao, 0 Coral, em Aimarges, per
to de Nimes, no sui da Fran,a. Trata-se de uma 
comunidade de adultos e de crian,as que tem 
como objetivo acolher em meio aberto crianyas 
com problemas. 0 principio e constituir urn "lu
gar de vida" propfcio a reinsery8.o e ao desabro~ 
char da crianya, que poderiam assim escapar 
ao confinamento psiquiatrico. Essa associayao 
adere naturalmente a Rede Alternativa a Psi w 

quiatria. Em 1982, Claude Sigala organiza os 
primeiros estados gerais dos "lugares de vida" 
em Nimes. 0 caso ganha amplitude. Sao implan
tados varios "lugares de vida" no Sudeste, para 
acolher crianGas psicoticas, autistas ou deficien
tes. Esses centr~s, conveniados com a Segurida
de Social, inspiram~se urn pouco no espfrlto do 
trabalho de Fernand Deligny com crian,as, mas 
com uma dimensao mais diretamente politica. 

Nessas comunidades de adultos e de crian
,as, coloca-se 0 delicado problema do tipo de 
relayoes possiveis e de seus limites. Claude Si
gala "tentou promover relayoes corporals entre 
os educadores e as crianGas como urn modo 
possivel de relayao,,21. Chega~se as fronteiras 
de um tabu, 0 da pedofilia. Guattari dissuade 
Claude Sigala de seguir essa via, que corre 0 

serio risco de comprometer a legitimidade de 
sua experiencia e de leva~la a urn impasse. Com 
essa associa,ao, Claude Sigala atrai alguns edu
cadores que revelam ser ped6filos. Em mar,o 
de 1982, sua assacia,ao e processada com base 
no testemunho de urn menino. Esse menina, 
encaminhado pelo DDASS" do Gard ao Co-

"N. de T.: Direction Departamentale des Affaires Sanitai~ 
res et Sociaies. 
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ral. era particularmente perturb ado. Ele vivia 
chamando a atenyaO por suas fugas e, urn dia 
depois de ter sido acusado de viola,ao de uma 
menininha de Algues-Vives e de uma tentativa 
de atear fogo a vegeta,ao, den uncia 0 Coral de 
til-Io violado. No final do ano, Sigala e preso e 
processado par ter acobertado essas praticas. 
Apresenta-se, entao, a associayao Coral como 
Iigada a uma rede internacional de pedofilia 
que comercializa fotografias pornograficas. 
Essa acusayao e de8considerada nos autos do 
process 0, mas 0 juiz mantem Claude Sigala 
na prisao: ".E, urgente que voce veja as autos do 
processo. Meu conflnamento nao se justif1ca 
EM NADil', escreve ele a Guattari". 

Alem de seu amigo, Claude Sigala conta 
com 0 apoio de Edgar Morin, de Bruno Fra
ppat, do Canard Enchaine, e de alguns outros: 
"Precisam me tirar do buraco, Felix, por todos 
os meios: estoll ficando Louco, tenho medo de 
tanta injusti,a e de tanta sujeira. Voce sabe 
como eu gasto do Coral e da a,ao que realizei... 
Minhas filhas estao completamente perturba
das ... Minha mulher esta em panico: eis 0 ver~ 

dadeiro atentadd.2S. Em urn texto a ser enviado 
a Guattari e escrito na prisao, Claude Sigala es
elarece sua posi,ao ace rca da pedofilia: "0 que 
me interessa nas minorias sexuais nao e a per
versao ... Percebi muito rapido que 0 Coral era 
urn lugar que interessava aos pedofilos, nao 
particularmente por acolher crianGas, mas so~ 
bretudo por sua estrutura libertaria e autoges
tionaria que atribui urn lugar preponderante 
aos men ores. Sempre soubemos colocar as li
mites do respeito do Outro ... Ver na pedofilia 0 

individuo que persegue crianyas para 'se apro
veitar delas' e uma imagem reducionista pou~ 
co fundamentada e que so q)fresponde a uma 
situayao que acredito ser extremamente rara. 
Nao sou absolutamente defensor desses per
versos. 0 que me parece mais frequente sao 
pessoas que amam as crianyas, dando-Ihes a 
dimensao da liberdade ... A erian,a tem neces
sidade de Amor. Amar, e preciso insistir, nao e 
possuir, ao contrario, e deixar 0 outro feliz .. :,24. 

Ao final, Claude Sigala e inocentado e, ao 
sair da prisao, prossegue suas ativldades no 
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Coral; em maio de 1992, reune os segundos 
estados gerais com a participayao do psiquia
tra Roger Genlis, de Guattari, Maud Manno
ni, Edgar Morin, do psicanalista Tony Laine e 
do filosofo Cornelius Castoriadis. Nesse mela 
tempo, publica uma obra prefaciada por Guat
tari

25
, do qual se senlia proximo a ponto de lhe 

propor, em 9 de agosto de 1992, ou seja, vinte 
dias antes da morte dele, escreverem urn livro 
a dois: "Eu gostaria que nossas ideias, pniticas 
e teorias fossero compreendidas pelo maior 
numero de pessoas. Voce sabe que seus livros 
atingem uma parcela infima dos intelectuais e 
estudantes. Proponho trocarmos uma serie de 
cartas que depois publicaremos em uma cole
,ao de bolso""'. 

Gourgas tomada de assalto 

Outro caso que atinge de perto Guattari, 
ligado It Rede Alternativa It Psiquiatria, eclode 
em sua prol'riedade de Gourgad, no Gard, em 
1977. Recorda-se que Guattari havia adquirido 
em 1967 essa grande fortaleza ao pe de Ce
vennes, no territ6rio da comuna de Monoblet, 
ende havia instalado temporariamente Fer
nand Deligny. Essa fortaleza servia ao mesmo 
tempo de lugar de veraneio para alguns pen
sionistas de La Borde, para os animadores do 
CERFI, mas sobretudo de lugar de encontro 
para todos os componentes do movimento 
contestat6rio e para todas as marginalidades. 
Em 1977, enquanto 0 amigo de Guattari, Louis 
Ohrant, militante openirio da primeira hora, 
estava instalado em Gourgas com a mulher e 
os tres filhos e cuidava da gestao do local, a 
comunidade antipsiquiatrica do povoado de 
Routier, no Aude, assim como algumas outras 
comunidades do mesmo tipo estabelecidas no 
Sudeste comunicam a Louis Ohrant que pre
tendem se fixar em Gourgas. Assim, uma pri
meira delega,ao solicita que ele deixe 0 local 
ou, pelo menos, que se limite a urn pequeno 
apartamento. Essa primeira tentativa se de
para com uma recusa clara e nitida. Guattari, 
proprietario do loc\\], nao toma partido, e em 

suas "Cartas de longe" apregoa que e preferivel 
o entendimento e urn acordo amigaveL Vista 
que 0 entendimento cordial e manifestamen_ 
te irrealizavel, a comunidade de Routier, com 
o apoio dos militantes parisienses do mavi
mento antipsiquiatrico "Marge", desembarca 
em Gourgas e ali se instala. Nao sendo 0 pro
prietario, Louis Ohrant nao dispoe de nenhum 
recurso judicicirio e e obrlgado a ceder olugar. 
Apesar de tudo, os novos ocupantes deixam a 
ele, a sua familia e dois ou tres amlgos urn pe
queno apartamento de dois c6modos. 

A internacionaliza!;ao da rede 

A Rede cresce ao longo dos anos 1980 e 
adquire uma dimensao mais internacional. 
Em dezembro de 1986, pela terceira vez, a rede 
latino-americana de alternativa a PSiquiatria 
se reline em Buenos Aires. Guattari intervem 
sobre a questao da mudan,a de paradigma 
que nao afeta so mente as praticas sociais do 
campo "psi", mas 0 conjunto dos procedimen
tos de subjetiva,3.o em liga,ao com as revo
lu<;oes informatica, rob6tica, telematica e da 
engenharia genetica. Guattari ve ali a passa
gem de urn paradigma tecnico-cientifico "a urn 
paradigma etico-estetico, isto e, implicando 
uma responsabilidade moral, urn engajamen
to micropolitico e cobrando, a proposito de 
cada caso concreto, uma atitude criatlva, que 
eu reportaria ao tema generico da ressingula
riza<;ao das prfixis,,27. 0 principal efeito social e 
uma generaliza,ao da precariedade, 0 fim do 
trabalho garantido que afeta ate os funciona
rios dos paises desenvolvidos. 

Nessa epoca, a corrente alternativa a psi
quiatria perdeu duas de suas grandes figuras 
com 0 falecimento de Franco Basaglia e de Da
vid Cooper. Entretanto, conseguiu conquistar 
uma posiyao forte e dinamica em Trieste com 
o sucessor de Basaglia, Franco Rotelli. A Rede 
tende a se abrir a outras realidades nacionais, 
difundindo novas experiencias realizadas na 
Grecia, na Iugoslavia, na Espanha e na Ameri
ca Latina. Ela pode oferecer ajuda em termos 

de divulgac;ao de informac;6es e de uma maior 
eficacia nas interven<;6es. 

Urn dos terrenos de intervenyao privilegia
dos e a Grecia. Em 1987, os psiquiatras de equi
pe de Trieste, coordenada por Franco Rotelli, 
intervem no hospital de Sal6nica. Guattari 
aproveita urn encontro internacional da antip
siquiatria para visitar esse serviyo totalmen
te renovado com a colabora<;ao deles. Dois 
anos depois, em 1989, eclode um escandalo 
na midia. Em uma das mais belas ilhas do Do
decaneso, a ilha de Leros, subsiste uma peni
tenciaria pSiquiatrica onde foram confinados 
1.200 doentes: "Urn campo de concentrac;ao, 
sem a presenya de urn pessoal cuidador, sem 
sequel' urn psiquiatra. As imagens apresenta
das na TV eram pavorosas: carpos nus, rostos 
descarnados e petrificados no medo e na an
gUstia por tras das grades, e 0 odor fetido pa
recia atravessar a tela"2~. Franco Rotelli decide 
montar uma equipe internacional - italiana, 
holandesa, irlandesa e alema - para investigar 
Leras. Cada grupo e composto de 12 pessoas, 
e 0 conjunto e de responsabilidade da Comu
nidade Economica Europeia. Guattari viaja de 
Paris para Atenas em 8 de outubro de 1989. 0 
dossie de imprensa que Ihe foi passado pelo 
jornalista Eric Favereau no aviao e verdadei
ramente estarrecedor: doentes em urn campo 
de prisioneiros confinados em gaiolas de fer
ro, 85% deles amarrados, em camisa-de-forya. 
Relatam-se ali os tratamentos sofridos: espan
camentos, jatos de agua para "acalmar" e um 
"saldo de cinco a seis duzias de mortos pOl' 
ano. Nenhuma alta ha 30 anos!". 

Do Pireu, Guattari e seus amigos tomam 
o navio para a ilha de Kos, fazem escala em 
Kalymnos e desembarcam em Leros em 9 de 
outubro em urn navio privado. Chegando ao 
hospital de reputa,iio sinistra e esperando 0 

pior, Guattari descobre no fim das contas uma 
realidade ordinaria, sem duvida escandalosa, 
mas nao mais que qualquer outra, infelizmente 
banal; "Devo confessar antes de tudo que aqui 
nao e pior que em outras lugares. Inclusive e 
exatamente como a maloria dos asHos franceses 
ha 25 anos,,29. A visita as alas revela claramente 0 
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exagero da midia, que apostou no sensacionalis
mo: "0 fata esta ali: nao ha mais doentes rolan
do na lama.Ja houve; ninguem nega; mas nao ha 
mais ja faz varios meses,,30. Urn dos pSiquiatras 
de Leras, Lucas Jannis, foi adepto de Basaglia e 
espera ansiosamente a vinda da missao italiana 
para avanyar na reabilitac;ao do lugar, que esbar
ra em muitas resistEmcias. 

Em compensayao, como 0 advertira Fran
co Rotelli, urn escandalo pode esconder Dutro: 
a hospital de Daphni, a 5 Km de Atenas, onde 
se encontram 1.900 pessoas, e inegavelmente 
pior que 0 de Leros. Guattari empreende entao 
dificeis negociac;oes para poder visitar 0 local 
com seus amigos. Quando conseguem, em 11 
de outubro, descobrem uma imensa industria 
hospitalar com 16 servic;os distribuidos em 33 
pavilhoes. 0 responsivel pelo local, que orienta 
a visita nesse labirinto, 0 doutor Savas Tsitou
vides, tenta escamotear a pior. Contudo, nao 
conta com a vigilancia de uma coordenadora 
da equipe de Trieste que trabalha hi urn ano 
em Atenas. Chiara Strulti "cochichou no nosso 
ouvido; 'Pe,am 0 pavilhiio 1 r. Eric Favereau in
siste: 'E 0 pavilhao II!' Nao tendo mais como re~ 
cuar, hi fomos nos. Urn horror! 95 homens - se 0 

nome pode se aplicar a eles - andam em circu
los, urram, alguns completamente nus, outros 
amarrados ... E urn amontoado indescritiveL.. 
Para reerguer meu moral, Chiara Strulti me diz 
que em outro pavilhao eles soltaram crian<;as 

d h ' 1"31 que estavam amarra as a quatro anos. . 
Fazendo urn balan,o da Rede Alternati

va a Psiquiatria em 1990, Guattari considera 
que, em face das ambi,oes do inicio, em 1975, 
poucos objetivos foram alcan,ados. A Rede 
nao conseguiu, sobretudo, mudar as politi
cas nacionais em materia de psiquiatria, com 
exce,iio da ItaJia. Entretanto, levando-se em 
conta 0 periodo de refluxo dos anos de 1980, 
desses "anos de inverno", e excepcional que 0 

grupo ainda esteja de pe. Alem disso, a Rede 
conseguiu constituir um verdadeiro bastiao de 
resistencia a certas praticas com as equipes de 
Trieste, que se irradiam nao somente peIo res
to da Italia, mas tambem pelo suI da Europa e 
pela America Latina. 
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Guattari considera, no inicio dos an as 
1990, que e oportuno relanyar a Rede Alterna
tiva a Psiquiatria, pois alguns acontecimentos 
recentes podem assegurar seu exito. Em pri
meiro lugar, a queda do Muro de Berlim em 
1989 e, com ele, de todos os regimes comunis
tas, coloca frontalmente 0 problema dos USDS 

da psiquiatria pelos regimes totalit1irios: "Seria 
desejavel que a Rede Alternativa it Psiquiatria, 
Oll 0 que resta dela, estivesse aqui na posi<;ao 
de interlocutor,,32. Colocando 0 problema es
sencial da formayao, ele sugere que 0 hospital 
de Trieste, sede do movimento. se torne urn 
"centro internacional de formayao,,33. Nesse 
local se conceberia uma forma<;ao profissional 
e que, sobretudo, poderia ser difundida a nao 
especialistas, como e 0 caso nas cooperativas 
de Trieste. 

Partindo da ideia de que a questao naD e 
formar para reproduzir, Guattari eoncebe a 
forma9ao como uma autopoiese, tal como 
a define Francisco Varela, 0 que pressup6e 
que, em cada nivel, os protagonistas da saude 
mental usufruam de um "maximo de liberda
de,,34. Nao se trata, para Guattari, de reviver 0 

velho mito autogestiomtrio, que corre 0 risco 
da autarquia. A verdadeira forma<;ao e 0 relan
yamento da rede passaro pela necessaria arti
culayao entre 0 teo rico e a travessia de expe
riencias singulares, inspirando-se nas teorias 
da auto-organiza<;ao35

• 

Notas 

1. jean OURY, em jean OURY, Marie DEPUSSE, 
A quelle heure passe Ie train ... , Calmann-Levy, 
2003, Paris, p, 223. 

2. Jean Oury, entrevista com 0 autor. 

3. Felix GUATTARl, "Guerilla en psychiatrie", La 
Quinzaine litteraire, n. 94, maio de 1970; repro
duzido em Felix GUATTARI, PT, p, 263. 

4. Ronald LAING, La PoUtique de l'experience, 
Stock, Paris, 1969; David COOPER, Psychiatrie 
et antipsychiatrie, Seuil, Paris, 1970. 

5. Recherches, n. 7, "Entance alienee 1", setembro 
de 1967; Recherches, n. 8, "Enfance alienee II", 
dezembr9,de 1968. 

'4, 

6. Felix GUATTARI, "Mary Barnes ou l'CEdipe an
tipsychiatrique", Ie NouveL Observateur, 28 de 
maio de 1973: reed. em Felix GUATTARI, &\1, 
p.125,136. 

7. Ibid, p. 127. 

8. Felix GUATTARl, RM. p. 152,153. 

9. Pierre Blanchaud, entrevista com 0 autor. 

10. Ibid. 

11. GIA, brochura: Psychiatrie, fa peur change de 
camp, em Gardes Fous; reproduzido em Alain 
jAUBERT, jean,Claude SALOMON, Natha
lie WElL, Ian SEGAL, Guide de fa France des 
Luttes, Stock, Paris, 1974, p. 37l. 

12. Mony Elkaim, entrevista com Virginie Linhart. 

13. Ibid. 

14. Felix GUATTARI, RM, p.149. 

15. Ibid., p. 155. 

16. Ver Mony ELKAiM (sob a dir.), Riseau,Alter
native a la psychiatrie. Collectif internationaL, 
lOllS, Paris, 1977. 

17. Many Elkaim, entrevista com Virginie Linhart. 

18. David COOPER, Psychiatrie et antipsychiatrie. 
op. cit. 

19. Mony Elkaim, entrevista com Virginie Linhart. 

20. Ibid. 

21. Jean-Claude Polack, entrevista com 0 autor. 

22. Claude Sigala, carta a Felix Guattari. 22 de ja
neiro de 1983, arquivos lMEC. 

23. Ibid. 

24. Claude Sigala, carta a Felix Guattari, 4 de feve
reiro de 1983, arquivos IMEC. 

25. Claude SIGALA, Vivre avec, ed. du Coral. 1987. 

26. Claude Sigala. carta a Felix Guattari, 9 de agos
to de 1992, arquivos IMEC. 

27. Felix Guattari, "Un changement de paradig~ 
me", intervenc;ao no Painel "Amilise crftica 
do modelo medico e bases epistemologicas 
para novas prciticas", 3° Encontro da "Rede 
latino-americana de alternativa a psiquiatria', 
Buenos Aires, 17 a 21 de dezembro de 1986. 
texto datilografado, arquivos IMEC. 

2S, Felix GUATTARI, 27 de setembro de 1989, Pa
ris, "Le Journal de Leros~, texto datilografado, 
arquivos IMEC; reproduzido em Chimeres, n. 
18, inverno de 1992 e 1993, p. 36. 

29. Felix GUATTARI, 9 de outubro, "Le Journal de 
Leros", ibid.. Chimeres, p. 44. 

30. Felix GUATTARI, JO de outubro, "Le journal de 
Leros", ibid., Chimeres, p. 46. 

31. Felix GUATTARI. 11 de outubro, uLe Journal de 
Leros", ibid., Chimeres, p. 51. 

32. Felix Guattari, texto datilografado sabre "La 
Reseau~Alternative a la psychiatrie", 1990, ar

quivos IMEC. 

Gilles Deleuze & Felix Guattari 283 

33. Felix Guattari, carta manuscrita a Maria Gra
zia e a Franco sobre a Rede Alternativa a Psi
quiatria, arquivos IMEC. 

34. Ibid. 

35. Vcr Franciso VARELA, Autonomie et connais
sanee (1980), Seui!, Paris, 1989. 



19 
Deleuze em Vincennes 

No fim de 1969 - 0 ana decisivo de seu en
contro com Guattari -, Deleuze foi nomeado 
professor titular no departamento de filosofia 
da:nova universidade experimental de Vincen
nes, criada no outono de 1968. Deleuze assu
me 0 lugar de Michel Serres, que esta deixando 
a campus. Se Dcleuze atravessou Maio de 68 
na periferia do movimento, em Lyon, a partir 
do ano letivo de 1970 e 1971. ele mergulha no 
centro do "reator", 

o caldeiriio de Vincennes 

Esse micro cosmo, que naa tern nada em 
comum com a tradi98.0 universitaria academi
ca, e urn verdadeiro caldeirao. situado em pIe
no bosque de Vincennes, ao lada de urn cam~ 
po de tiro. 0 ministerio da Defesa cedeu por 
tempo limitado it prefeitura de Paris um terre
no para a construy8.o a toque de caixa de uma 
universidade experimental, aberta ja no inicio 
do ano letivo de 1968 e 1969. Essa nova univer
sidade, Paris-VIII, especie de anti-Sorbonne, 
faz da pluridisciplinaridade sua religiao, recu
sa os cursos tradicionais de preparayao para 
concursos a fim de permitir 0 florescimento 
de capacid~des de pesquisa. 0 curso magis-

tral, com pouquissimas exc€<;oes, e proscrito, 
e a palavra circula nos grupos que trabalham 
em pequenas salas de aula. 0 academicismo 
e a tradiC;ao sorboniana sao barrados nessa 
universidade que se pretende resolutamente 
contemporanea e se apropria das tecnologias 
mais sofisticadas e dos metodos mais avan~ 
c;ados das ciencias do homem para assegu
rar a renovac;ao das anUgas humanidades. A 
disposiyao interior da laculdade e fantastica, 
verdadeira joia da coroa de um regime gaullis~ 
ta desgastado que olerece ali uma vitrine: ha 
tapetes em todos as anfiteatros; cada pequena 
sala de aula e equipada com uma televisiio li
gada a uma central; a decorac;ao e assinada por 
Knoll, e tudo cercado de verde, sem as ruidos 
da cidade, perturbado apenas pelos tiros lon
gfnquos dos treinamentos de recrutas. 

Os mais contestadores do movimento de 
Maio de 68 encontram refUgio em Vincennes. 
Cruza-se ali com muitos maofstas. As forc;as 
vivas da contestac;ao de 1968 se reuniram ali, 
encurraladas nessa universidade confinada, 
abalada, onde a agitayao pode se expandir 
com toda a liberdade, ao abrigo da sociedade, 
bastante satisfeita por ter circunscrito 0 mal 
no meio de uma floresta que constitui seu cor
dao sanitario. 

Desde as primeiros anos, a faculdade-vi
trine cai no esquecimento: 0 poder deixa Vin
cennes asfixiada pela penuria, sobrevivendo 
nOS limites da pauperizac;ao. Privada de meios 
materiais suflcientes, a escola vivencia um 
afluxo de inscric;oes que excede amplamente 
sua capacidade de acolhimento. As paredes 
logo sao arrebentadas pelos estudantes para 
descobrir se a policia nao instalou microfones. 
Contudo, Vincennes sera sempre animada 
pelo desejo de todos os seus membros, cio
samente empenhados em preservar as liber
dades conquistadas, a qualidade das trocas, 
e essa palavra libertada que e uma aquisic;ao 
fundamental de Maio. Par tras da vitrine, par 
tnts da agita,ao militante de uns e do hedo
nismo explicito de outros, ha os trabalhos e 
os dias, 0 labor subterraneo que se pretende 
o mais moderno, 0 mais cientifico de todas 
as faculdades de letras da Fran,a. Alias, a uni
versidade ganha rapidamente proje,ao inter
national. Se Paris nao e a Franc;a, Vincennes 
poderia ser 0 mundo. 

E 0 decano da Sorbonne, 0 anglicista Ray
mond Las Vergnas, que cuida da instala,ao 
dessa nova universidade. Em outubro de 1968, 
uma comissao de orientac;ao com 20 perso
nalidades se reune sob sua presidencia, entre 
as quais Roland Barthes, Jacques Derrida, Je
an-Pierre Vernant, Georges Canguilhem, Em
manuel Le Roy Ladurie, etc. Doze pessoas sao 
designadas para formar 0 nueleo de coopta,ao, 
que se encarregani da nomeayao do conjunto 
do corpo docente: professores, professores-as
sistentes e assistentes. 0 grande projeto e fazer 
de Vincennes um pequeno MIT~', uma univer
sidade a americana, um modele de modernida ~ 
de, urn enclave de projec;ao internacional cuja 
ambi,ao deelarada e a interdisciplinaridade. 

A notfcia mals espetacular e, incontesta
velmente, a nomeaC;ao para 0 comando do de
partamento de filosofia de uma das estrelas da 
hora: Michel Foucault. Responsavel pelo recru
tam en to, ele convoca de inicio seu amigo De-

'" N. de R. '1:: Massachusetts institute ojTechnology. 
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leuze, que, multo doente, s6 vai para Vincennes 
dois arros mais tarde.Ja Michel Serres aceita de 
imediato participar cia aventura de Vincennes. 
No outono de 1968, Foucault dirige-se it ENS 
de DIm, por intermedio dos editores da revista 
Cakiers pour lflnalyse, com um objetivo preci
so: reerutar althussero-Iacanianos para Vin
cennes. E assim que ele consegue convencer a 
filha de Lacan, Judith Miller, e Alain Badiou,Ja
cques Ranciere, Fran,ois Regnault. A tonalida
de dominante sera estruturalista-maoista, mas 
h:i outras nomeac;oes que permitem nao estar 
exclusivamente sob 0 comando dos "macs": 
as de Henri Weber da LCR"" e Etienne BaHbar, 
fil6sofo althusseriano e membra do PCF. Para 
garantir que 0 conjunto [uncione sem atritos, 
Foucault convoca urn homem da conciliaC;ao: 
Fran,ois Chatelet. 

Foucault intervem na implanta,ao do cen
tro experimental, alem do departamento de fi
losofia. Ele quer afastar as psic610gos em favor 
dos psicanalistas, que assim poderiam fundar 
um departamento s6 para cles, dispondo de to
dos os crerutos e nomea<;6es. A ideia de um tal 
departamento, instalado por Foucault, vem de 
Jacques Derrida. 0 psicanalista Serge Leclaire 
e quem assume sua direc;ao, com 0 aval de La
can. Embora Lacan nao esteja em Vincennes, 
o lacanismo se introduz em massa ali, e desse 
modo a psicanalise passa a fazer parte oficial
mente de uma universidade liteniria: todos os 
professores do departamento de psicanalise 
sao membros da Escola Freudiana de Paris e 
coordenam nada menos que 16 seminarios, 

o departamento de filosofia anunda na as
sembleia geral constitutiva, de II de dezembro 
de 1968, a linha a ser seguida: sua vocac;ao nao 
e "fabricar caes de guarda", mas prosseguir a 
luta politica e ideologica. 0 exercicio da filoso
fia cleve obedecer estritamente a esse impera
tivo. As tarefas do departamento sao definidas 
em mar<;o de 1969. Consistem em apreender a 
natureza exata da "Prente Filos6fica" e em es
tudar a ciencia como desafio da luta de clas-

>I<*N. de T.: Liga Comunista Revolucionaria, se~ao francesa 
da rv Internacional. 
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ses, contribuindo assim para "a entronizayao 
nas massas estudantis da prepondenlncia te6-
rica do marxismo-ieninismo'd. 

o poder quis dar a Maio de 68 e a contes
tayao esse concentrado do "revolucionarismo", 
mas em janeiro de 1970 come<;a a se alarmar 
com a radicalidade demonstrada por esse de
partamento de fllosofia, tao fora das normas 
academicas. 0 ministro da Educac;:ao Nacio
nat Olivier Guichard, den uncia em janeiro de 
19700 carater "marxista-Ieninista" dos ensina
mentas filos6ficos em Vincennes e a atribui
(aO excessivamente indulgente de notas aos 
estudantes. Em uma entrevista concedida ao 
L'Express, Judith Miller, militante da Esquer
da Proletaria, declara placidamente: "Certos 
grupos decidiram por urn controle dos conhe
cimentos por melD de uma prova, Dutres op
taram pela atribui,ao do diploma a todo estu
dante que desejava tii-lo"'- 0 departamento de 
fllosofia se ve privado da habilita,ao nacional 
de seus diplomas. Foucault protesta e justifica 
a orienta,ao muito engajada dos filosofos de 
Vincennes. 

Em 1970, ele deixa Vincennes, nao por ter 
sido relegado a urn colegio de secundario, con
forme os rumores que circularam no campus, 
mas porque acaba de ser eleito professor do 
College de France. Deixa a dire9ao do departa
mento de filosofia para Fran,ois Chiltelet, uni
co professor titular capaz de fazer navegar esse 
barco desgovernado. Os efetivos estudantis es
Hio se esvaindo rapidamente ao sol do Oriente 
Vermelho: 416 inscritos em filosofia no primei
ro ana (1968-1969), 247 em 1970-1971 e 215 em 
1971-1972,0 que representa a perda da metade 
dos alunos, enquanto a universidade passa ao 
mesmo tempo de 7.900 estudantes em 1968 
para 12.500 em 1971 e 19723

. 

Lutas internas 

E nesse contexto de crise aguda, de ba
talhas intramaoistas pela conquista de uma 
posi,ao hegemonica, que Deleuze chega entre 
1970 e 1971 e cOl\sagra seus primeiros cursos 

a temas urn pouco em defasagem com 0 espi
rito ambiente: "Logica e desejo" e "L6gica de 
Espinosa". 0 percurso realizado por Deleuze 
em seus cursos em Paris-VIII e bastante rico, 
sempre em conexao com suas publicaQoes. Ele 
come,a em 1970-1971 par temas que vao ali
mentar 0 Anti-Edipo: os codigos, os fluxos, a 
codifica,ao e a decodifica9ao, 0 double bind, a 
libido e 0 trabalho, a psicanalise e seus mitos, 
o corpo sem orgasmos e sem intensidades, 
a axiomatica, 0 capitalismo, Marx e Freud, a 
esquizofrenia. Rapidamente entra em sin to
nia com seu publico, sem que para isso tenha 
de ceder sobre 0 conteudo muito mosofico 
de seu ensino. Sua notoriedade ja adquirida 
quando chega a Vincennes, seu talento de pe
dagogo e 0 rumor que circula em Paris sobre 
o carater excepcional de seu curso the valem 
em pouco tempo urn publico muito numero
so. As pessoas se espremem para ouvi-Io na 
pequena sala onde da sua aula de ter,a-feira, 
recusando-se terminantemente a falar em urn 
anfiteatro, Tendo chegado a Vincennes no ou
tono de 1970, Deleuze so saini ao se aposentar, 
no final de 1986, inicio de1987. 

Ele ficou imediatamente seduzido pelo pu
blico heterogeneo de Vincennes, que convem 
magnificamente a urn ensino que pretende 
ultrapassar 0 corpus dassico da filosofia para 
se abrir as ci€mcias e as artes. Vincennes lhe 
parece realizar urn saIto no tempo: "Quando 
ia a outra faculdade, tinha a impressao de cair 
em pleno seculo XIX"". A. diversidade das com
petencias e dos centros de interesse de seus 
alunos, e preciso acrescentar a particularida
de de Vincennes de naa exigir 0 baccalaureate 
de ter uma grande propor9ao de estrangeiros. 
Estes ultimos sao atraidos pela qualidade das 
publica,oes de Deleuze e fascinados por sua 
personalidade: "Em ondas, M de repente 5 ou 
6 australianas que estavam la nao se sabia por 
que. Os japoneses eram constantes: 15 ou 20 
todos os anos, os sul-americanos, os negros .. :,5, 

Quando Deleuze chega ao departamento 
de filosofia, dirigido por seu grande amigo Fran
,ois Chatelet, 0 dima ainda esta muito agitado. 
Ao longo de todo mes de junho de 1971, e ainda 

no reinicio das aulas no outono de 1971, a uni
versidade esM semiparalisada por uma greve 
muito determinada do pessoa!, que mobiliza 
simultaneamente os temponirios, os serviQos 
administrativos, tecnicos e de reprografia em 
protesto contra a insuficiencia de meios, a pre
cariedade dos status e as remuneraQ6es muito 
baixas. Em 23 de junho de 1971, 0 departamen
to de filosof'ia se declara solidario a essa greve, 
e entre os signatarios destacam-se, ao lado 
do responsavel pelo departamento, Chatelet, 
os outros nove professores titulares, entre os 
quais Deleuze6

, Esse movimento, que motivou 
a demissao coletiva do conselho da universida
de e de seu presidente, Claude FrioUJ(, em 11 de 
junho, solevara a urn protocolo de acordo em 9 
de novembro de 1971. 

Em 1974, 0 departamento de filosofia e sa
cudido por outro conflito. F. sobretudo a mo
mento da chamada it ordem do departamento 
vizinho, de psicanalise, estruturalmente ligado 
aos filosofos. que foi reorganizado sob a au
toridade da dire,ao da Escola Freudiana de 
Paris, e portanto de Lacan, por intermedio de 
seu genro. 0 fato e que, em 1974,Jacques-Alain 
Miller e designado para a chefia dos professo
res de psicanillise de Vincennes. 0 jornalista 
Roger-Pol Droit divulga 0 caso no Le Monde, 
qualiflcando 0 apoderamento de expurgo e 
denunciando 0 espirito vichista da manobra7

. 

Esse apoderamento familiar nao agrada a De
leuze e Lyotard, que redigem juntos urn pan
fleto divulgado em dezembro e publicado em 
Les Temps Modernes'. Deleuze e Guattari qua
Iificam 0 caso de "opera,ao stalinista', verda
deira inovaQao em materia universitaria, pOis a 
tradiQao profbe que pessoas privadas interve
nham diretamente na universidade para pro
ceder a destituiQ6es e nomeaQoes: "Todo terro
rismo e acompanhado de lavagem: a lavagem 
do inconsciente nao parece menos terrivel e 
autoritaria que a lavagem cerebral,,9. 

Retomado agora por Jacques-Alain Miller, 
o departamento de psicanillise de Vincennes 
trabalha em favor de Lacan em uma estrita or
todoxia. Em 1969, Lacan prevenira: "Voces en
contrarao seu mestre", Os estudantes imagina-
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vam ingenuamente que ele estava pensando 
em Pompidou, mas se tratava dele proprio. 
A pSicamilise de Vincennes volta a ser, entao, 
uma estrutura de ordem que tera justificado 
a agitaQao para restaurar a hierarquia. Com 0 

exito do "golpe", Lacan define 0 que deve ser 0 

ensino em Vincennes, na linha do que, a seu 
ver, era 0 desejo de Freud, ou seja, 0 ensino da 
linguistica, "lingufstica - que se sabe ser aqui 
a mai~r", Que a lingufstica tenha como cam
po 0 que chama de la langue para dar suporte 
ao inconsciente, eia pro cede de urn purismo 
que assume form as variadas, justamente de 
ser formar lO

• A lingufstica acrescentam-se a 
logica, a topologia e a antifilosofia, "como eu 
intitularia naturalmente a investigaQao daqui-
10 que 0 discurso universitario deve a sua su
posiQao 'educativa'''ll, 

Ao mesmo tempo, 0 departamento de filo
sofia e agitado pela questao dos encarregados 
de curso. Cada urn tendo convidado pessoas 
de suas relat;6es pessoais para se inscreverem 
como professores, 0 numero de encarregados 
explode: sao bem uns 50, dos quais a maior 
parte nem se d. ao trabalho de se deslocar 
para dar aula. A dire,ao do departamento, sob 
a responsabilidade de Chatelet, decide nao 
renovar 0 contrato firmado com muitos deles 
que nao honraram seu compromisso. Essa de
cisao e tomada no mesmo momento em que 
se procede a normalizaQB.o no departamento 
de psicanillise, por iniciativa de Alain Badiou, 
Jacques Ranciere, Fran,ois Regnault e Jean 
Borreil. Ela e interpretada como um inicio de 
ca,a as bruxas por Deleuze e Lyotard, alerta
dos pelos exclufdos que denunciam ali urn 
golpe de for,a bolchevique: "Eles organizaram 
uma especie de greve de fomeno curso de De
leuze"12. eria-se um movimento dos encarrega
dos de curso que recebe 0 apoio de Deleuze e 
Lyotard. Chatelet, que inicialmente avalizara 
essa decisao, acaba voltando atras. A batalha 
foi longa, e as feridas, dificeis de cicatrizar. 
Fran,ois Regnault, que faz parte dos vencidos, 
decide ir para 0 departamento de psicanali
se a convite de Jacques-Alain Miller, embora 
nao tenha nada de psicanalista profissional. 
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Quanta a Badiou. Ranciere, Linhart e Weber. 
constituem no departamento de filosofia urn 
efemero "Setar" que pretende uma autonomia 
relativa em face da direc;ao. 

A verdadeira consequencia dessas querelas 
intestinas e a autonomia do departamento de 
filasaHa, urn recolhimento dos professores em 
seus centros de interesse particulares. Quanta 
ao diretor, Chiltelet, consulta os colegas pelo 
telefone antes de cada decisao, para grande 
alfvio de todos: "Havia entao dois tipos de AG": 
a AG feira, que ocorria no departamento, e as 
AG decisorias, que ocorriam fora da univer
sidade"13. Entre essas AG. em plena crise dos 
departamentos de filosofia e de psicanalise, 0 

caso de Gerard Miller e submetido a discus
sao, 0 irmao de Jacques-Alain Miller e encar
regado de curso do departamento de filosofia: 
a AG dos filosofos, muito irritada contra esse 
novo golpe, decide votar a revogac;ao de seu 
contrato em urn ambiente bastante exacerba
do: "Nesse momento, ap6s a votac;ao, Deleuze 
toma apalavra para dizer: Acho que a gente 
acabou de fazer uma coisa repugnante!', e 
consegue retomar a AG, que de imediato re
considerou sua posiC;ao e renovou 0 contrato 
de Gerard Miller"l4, Essa atitude atesta a preo
cupa,iio maior de Deleuze com a equidade, 
pOis nao se pode dizer que ele tivesse a menor 
complacencia com a corrente lacano-maoista. 

Dizer que durante os anos de 19700 depar
tamento de filosona de Vincennes atravessa 
uma crise de reconhecimento politico nao ex
plica tudo, Quando ele nao se desmoraliza por 
discordias internas, e atingido de frente por 
urn poder que the devota urn 6dio as vezes nao 
dissimulado, como e 0 caso quando a ministra 
das Universidades, Alice Saunier-Selte, declara 
em 16 de junho de 1978, ou seja, quinze dias 
antes de anunciar a mudan,a de Paris-VIII 
para Saint-Denis, em urn jantar-debate: "Nao 
se pode fazer 0 que quiser, deve-se evitar 0 ex
cesso de indulgencia, E um fato que em Vin
cennes se diplomou urn cavalo'.I5. 

'* N. de T.: Assemblei'~:geral. 

Para se contrapor a esse 6dio e a hemor~ 
ragia de alunos que afeta 0 departamento de 
tUosofia, Chiltelet e Deleuze tern a ideia de 
eriar urn Instituto Politecnico de Filosofia, Tal 
denominac;ao, urn pouco pomposa, soa estra
nha nessa faculdade, mas a nova "instituic:;:ad' 
permite conceder diplomas que proporcionem 
urn mfnimo de reconhecimento social aos 
seus titulares. A ideia era exigir que as teses 
defendidas tratassem de objetos coneretos de 
criaC;ao, liteniria, musical ou cinematognifi
ca. Certamente, 0 numero de teses atestadas 
por esse Instituto foi limitado: "Sem diivida, 
Deleuze havia superestimado as potencialida
des criativas dos estudantes. Sua ideia sernpre 
foi favorecer a inven<;ao e 0 fato de trabalhar 
fora das regras universitarias. Mas a maioria 
dos estudantes se sente evidentemente mais a 
vontade na representac:;:ao'J!6, Entretanto, 0 Ins
tituto, implantado pouco antes da transferen- . 
cia para Saint-Denis, funcionou com efica.cia. 
Numerosos estudantes, sobretudo estrangei
ros, podem assim adquirir um diploma reco
nhecido pelo mercado de trabalho, 

Desde que chegou a Vincennes, Deleuze 
se sente muito proximo de seu velho amigo 
Fran,ois Chatelet Eles se veem bastante fora 
do campus universitario, Contudo, nao se pode 
dizer que seu corpus de auto res seja similar: en
tre a paixao de Chatelet pela historia, por Hegel 
e pela filosofia politica, e 0 panteao filosofico 
de Deleuze, ha urn mundo. Mesmo assim, em 
meados dos anos de 1970, eles resolvem dar 
urn curso conjunto, com ]ean-Franc;ois Lyo
tard e Christian Deseamps, Deleuze e Chatelet 
tinham uma profunda estima urn pelo outro: 
"Sempre ouvi Franc:;:ois me dizer que 0 maior fi
losofo era Deleuze, Tinha uma grande admira
c:;:ao por ele e achava que era ele quem mais tra
zia urn novo olhar sobre esse seculo"17, recorda 
sua esposa Noelle, que se inscreve em Vincen
nes para preparar sua tese sob a orientac:;:ao de 
Deleuze, Ela faz sua defesa diante de uma ban
ea composta par seu orientador, Deleuze, ao 
lade de Roland Barthes e de Nicos Poulantzas, 

Noelle Chiltelet conheceu seu marido aos 
19 anos, em 1962, quando ele tinha 35: "Lern-

bra-me de ter me surpreendido com essa pai
xao, enquanto eu era uma menina ing€mua, 
muito inocente. Fran<;ois me respondeu, 0 que 
me ajuclou muito depois: 'Eu amo 0 que voce 
val 8er'''18. Chatelet, em sua aula, era como So
crates, urn mestre em maieutica, apaixonado 
pela transmissao intelectuaL Quinze dias an
tes de morrer, ligado as suas ffiaquinas respira
t6rias e sem pader falar mais verdadeiramen
te, ete ainda desejou, uma ultima vez, dar aula 
em casa: "De repente, ouvi sua voz que ganha
va vida novamente. Sua ultima aula foi sabre a 
felicidade"l9, 

Franc:;:ois Chatelet viveu urn verdadeiro 
calvaria, Atingido peIo cancer devido ao ta
bagismo, foi submetido a uma traqueostomia 
e ficou tmobilizado em casa nos ultimos do is 
anos, totalmente dependente de maquinas de 
oxigilnio, Em 1962, recebe a seguinte carta de 
seu amigo Gilles: "Penso em voce em Evreux. 
No fim das contas, voce e uma prova viva da 
exist€mcia da alma, era verdadeiramente ela 
que 0 segurava quando seu carpo escapava. 
Irnpressionou-me que, no pi or momento e 
quando estava sofrenclo, voce continuava sen
do 0 mesmo, era 0 tinico sinal que podia nos 
dar, Voce e urn homem maravilhoso, Noelle 
tambem, maravilhosa (evidentemente, perce
bo que meu vocabuhirio e restrito) .. , Os alunos 
tern urn enorme apego por voce: falta-lhes 
alguma coisa, isto e, alguem, voce. Que 0 mal 
termine rapidol As etapas de sua cura, depots 
de sua convalescenc;a, depois de sua inven9ao 
de urn modo de vida que 0 proteja mais, voce 
sabera fazer tudo isso. Isso come9a pela Nor
mandia, mas tern tam bern as caracterlsticas 
de uma incrivel viagem interior. Fanny e eu 0 

abra9amos e 0 amamos":w. Em 1983, dois anos 
antes de seu falecimento, Franc;ois Chatelet 
esta no hospital entre a vida e a morte, e 0 

prognostico e mais que reservado no servic;o 
de reanimac:;:ao. Ele reeebe, entao, a visita de 
seu amigo Deleuze, que 0 convence a aceitar 
a traqueostomia e a continuar vivendo. Sua 
cumplicidade se situa tambem ali, no terreno 
do sofrimento, de urn corpo que carece de ar, 
de graves insuficiencias respiratorias: "Quan-
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do Gilles foi visitar Franc:;:ois na reanimac:;:8.o, 
ele lhe disse: 'Enquanto voce puder segurar 
uma caneta, voce ainda pode viver'. E 0 filo
sofo pedindo ao outro £lI6sofo para continuar. 
Isso signiflea que enq uanto voce ainda pode 
fazer filosofia, e preciso viver,,2!. Durante esses 
dois {,ltimos anos, os Chiitelet recebiam prati
camente todos os domingos 0 casal Deleuze: 
"Gilles falava de filosofla com Fran,ois, Depois 
dizia: 'Passemos as coisas serias', e ele nos en
sinou a jogar belote-bridge, porque achava que 
a belote normal nao era para 0 nosso nivel*. 
Era 0 unico momento em que eu chamava Gil
les de 'GHou'. Ele era meu parceiro, e Fanny, a 
parceira de Franc;ois"n. 

Deleuze faz uma bela homenagem ao amigo 
faleddo. Quando retoma seu curso, logo ap6s a 
morte dele, dirige-se aos alunos para Ihes dizer 
que "a homenagem que se deve prestar a ele e 
reler seus livros para avaliar sua for9a. EIe real
mente construiu uma obram, No Liberation, 
Deleuze escreve: "Ele continua sendo uma es
trela, nao nO sentido de star, mas no sentido 
de constelac:;:ao"24. Nesse artigo, Deleuze traya 0 

percurso de seu amigo desde a epoca em que 
ambos eram estudantes, Ele recorda, 0 que fl
cou esquecido, sua primeira competencia de fi-
1080fo logico quando se falava dele como prov,,
vel sucessor de Cavailles e de Lautman, depois 
do apaixonado peia hist6ria sob a ipfluencia de 
urn dos introdutores de Hegel na Fran,a, Eric 
Weil, Deleuze expressa sua admirac:;:ao e emo
,ao com a releitura de seu livro "fitzgeraldia
no', Os Anas de Demoli,Cta, e sauda tambem 0 

grande capitao que ele foi para 0 comaodo do 
navio de Vincennes: "0 departamento de filo
sofia em Paris-VIII se apoiou nele. Foi ele quem 
verdadeiramente geriu esse departamento di
[fcil, e seu sentido da politica passava sempre 
por urn sentido da negocia,ao dura, isto e, de 
modo nenhum do compromisso,,25, Pouco de
po{s, Deleuze fara uma conferencia sobre seu 
amigo na qual celebra uma magnifica filosofia 
da imanencia, da relayao potencia/ato: "E nisso 

'*N. de T.: A belote e urn jogo de cartas simples e muito 
popular. 
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que Chatelet e aristotelico"26. A natureza desse 
ata em Chatelet e conduzida por seu radona
lismo, pois Uo ata e a razao"27, concebida como 
processo, e naD como simples faculdade. De
leuze recorda que a primeira publica9ao de seu 
amigo fai consagrada a Pericles28 e que eic Urad 
de seu heroi a li<;ao de que 0 racionalismo empi
rico e pluralista se desenvolve na agora de uma 
"hist6ria do presente,,29. A dimensao de politica 
responde em contraponto a criac;ao musical: "0 
que CMtelet mais gostava era de uma opera de 
Verdi sabre pericles,,30. 

Com 0 desaparecimento de Chatelet, 0 

departamento de mosofia e assumido pOlleo 
a pouco por seu amigo Rene Scherer, que ele 
conheceu muito cedo, no momento da prepa
ra,ao da agrega,ao entre 1946 e 1947. Quando 
nomeado em 1948 na Argelia, em Oran, CMte
let e acolhido par Scherer, que 0 precedeu em 
urn ano. Por intermedio de Chatelet, Scherer 
conhece Deleuze no llm dos anos de 1940 e 0 
reenco!}tra em Paris ao retornar a Fran<;a em 
1954. 'No -momento da cria<;:ao de Vincennes, 
CMtelet exige que Scherer esteja Iii. 

Se ate entao Scherer se sentia um pouco 
distante dos trabalhos de Deleuze, a publicac;ilo 
de 0 Anti-Edipo aeelera sua aproxima,ao: "E a 
partir da! que lui de minha parte uma especie 
de ado,ao do pensamento de Deleuze,,31. Essa 
aproxima-Qao passou tambem por Guattari, 
pelo CERFI, pela participa,ao de Scherer ao 
Iado de Guy Hoequenghem em alguns numeros 
da revista Recherches"- Quando a posi,ao de 
Scherer ficou tragilizada a prop6sito do caso do 
Coral em 1982, que terminou com urna impro
nunda em 1985:)3, Deleuze se engajou imediata
mente em sua defesa. Com 0 desaparecimento 
do capitao Chiltelet, Deleuze conlla 0 navio a 
Scherer: "Em urn instante me vi com a respon
sabilidade desse departamento de mosofia. Eu 
tinha ido visitar Deleuze, e, nao sei por que, ele 
me constituiu como mais competente que eu 
era nas fun<;:6es administrativas das quais ele 
nao gostava muito, fiando-se na minha apre
ciaQao,,34. No momenta da aposentadoria de 
Deleuze em 1987, sua proximidade e tanta que 
Deleuze confia~1us doutorandos a Scherer'". 

A outra grande figura fllos6llca de Vincen
nes, tambem pr6xima de Deleuze, e FranQois 
Lyotard, vindo do grupo Socialismo ou Barba
rie. Sua cumplicidade com Deleuze se estabe
Ieee em torno de Nietzsche e da decada de Ce
risy de 1972: "Eles chegaram juntos e partiram 
juntos, com uma leitura de Nietzsche muito 
pr6xima,,36. Lyotard sauda com entusiasmo a 
publiea,ao de 0 Anti-Edipo,rl. A publica,ao por 
Lyotard de Economia Libidinaf8 e 0 momento 
da maior proximidade: 'Ao mesmo tempo, essa 
associa<;:ao era uma especie de mal-entendido. 
Lyotard nao estava de modo nenhum na es
quizoami!ise", considera a fllha de Lyotard, a 
fil6sofa Corinne Enaudeau:>9. Ela acha que seu 
pai, ao contnirio de Deleuze e urn verdadeiro 
politico: "Ha ali uma divergencia efeLiva. Lem
bro-me de meu pai chegando em casa enraive
cido com Deleuze, que se eximia de tudo e nao 
fazia nada. Ele 0 imitava: 'Escute, Jean-Fran
c;ois, voce sabe, eu acho que nao tenho nada 
a dizer sabre a decisao a ser tomada .. : Deleuze 
era a crianc;a, e havia os pais: Ch§Jelet e Lyo
tard, convocados a cui dar de qualquer questao 
institucional,,40. 

Apesar desses poucos momentos de irrita~ 
<;:ao, Deleuze e Lyotard eram muito ligados, e 
suas obras foram recebidas entre 1972 e 1979 
como a expressao de uma exigcncia comum. 
Chegaram a ser considerados como duas mo
dalidades possiveis e compatfveis de uma 
mesma filosolla da diferen,a. Entretanto, com 
a publiea,ao de A Condi,ao P6s-Moderna41

, 

consuma-se a ruptura: Deleuze nao suporta 
vel' seu amigo defender posi<;:6es radicalmente 
relativistas, e Guattari zomba dessa rejei<:;:ao de 
toda metanarrativa: "Nao mais vagas; vogas"42~'. 

Fica claro entaD que eles estao em duas 
linhas mosollcas muito diferentes, e quando 
Lyotard publica Le DijJerendJ3

, nao menciona 
mais a obra de Deleuze-Guattari. Lyotard ja 
nao segue Deleuze em seu monismo e opoe 
a ele urn procedimento dualista em nome de 
Kant, de Freud e, sobretudo, da virada linguis-

'" N. de R. T.: No original, Plus de vagues, des vogues. ~Nao 
mais vagas (cndas). [mas sim] vogas (modas)". 

tica da filosolla anglo-saxa, apoiando-se es
sendalmente em Wittgenstein. Resta-Ihes em 
comum seu anti-hegelianismo, sua oposiQao a 
dialetica reeonciliadora que Lyotard aniquila 
em Le DijJerend. Apesar dessa degrada,ao de 
suas rela,oes a partir de 1979, Lyotard pre
serva uma grande estima pOl' Deieu7,e, que 
expressa sem reserva quando do falecimento 
deste. Lyotard escreve: "Sempre achei que ele 
era urn dos dois genios de nossa gerac;ao filo
SOfiCa"44. Sua filha, muito surpresa de ver 0 paj 
utilizar esse tipo de superlativ~ a que estava 
POllCO acostumado, pergunta quem e 0 outr~. 

Ele responde que se trata de Jacques Derrida e 
acrescenta: "porque as dois tin ham compreen
dido toda a historia da mosofia aos 19 anosWf5

• 

Deleuze pedagogo 

Vincennes e sobretudo 0 Ingar onde 5e de
senvolve entre 1970 e 19870 talento excepcio
nal de pedagogo de Deleuze. Ele atribui grande 
importancia a aula de terc;a-feira - 0 essencial 
de sua semana gira em torno da preparac;:ao 
dela. Urn amigo da familia, Pierre Chevalier, 
que viveu entre 1973 e 1983 na Rue de Bizer
te, na casa dos DeJeuze, Iembra-se do cui dado 
que ele dedicava a prepara,ao das aulas de 
Vincennes: "Eu via Deleuze trabalhar desde 
o domingo de manha, as vezes desde sabado. 
A aula era muito amadurecida durante tres 
dias e antes de ministni-Ia era como uma pre
parayaO fisica, como antes de uma corrida,,46. 
Quando chega entao na ter,a-feira de manha, 
ele de fato nao mais necessita da pequena £l
cha com anotaQoes que tern na mao, porque 
sabe sua aula de cor. Contudo, da a impressao 
de um pensamento prestes a se expressar, pura 
irnprovisaC;:1o e elabora<;:ao mental em harmo
nia com seu publico. Por esse procedimento, 
ele chega ao essencial, suscitando urn efeito de 
estupefa<;:ao e de encantamento dos estudan
tes, conduzidos por seu rigor inteIectuaL Uma 
aula, segundo ele, e "uma especie de materia 
em movimento musical, em que cada grupo 
apreende 0 que Ihe convem. Nao e tudo que 
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convem a qualquer urn. Uma aula e emo<;ao. 
Se nao ha emOC;ao, nao ha inteligencia, ne
nhum interesse, nao ha nada,,47. 

Claude Jaegle restitui magnificamente 
a polifonia, os divers os registros de voz que 
atravessam 0 corpo do professor Deleuze48

. 

o silencio de sua plateia heteragenea revela 
a [orc;a de efeito de sua vocaliza<;ao e drama
turgia. Ele conduz seu publico aos cumes que 
frequenta e, para se assegurar de que esta sen
do acompanhado, pergunta regularmente: "0 
que isso quer dizer?": "Os segundos durante as 
quais Deleuze capta urn conceito no apice de 
um desenvolvimento racional provocam urn 
suspense de reflexao em todo 0 audit6rio, e e 
no cerne dessa apneia subjetiva que se exerce 
a transmissao do pensamento,,'19.Jaegle identi
fica nele varias figuras e, entre elas, a do gaia
to que nao se interessa verdadeiramente pela 
mosolla: "0 gaiato produz na voz de Deleuze 
urn timbre nasalado, vivo, malicioso',50. Um dia, 
Deleuze se surpreende ao encontrar a porta 
de sua sala de aula aberta e explica aos alunos 
que a administra,ao elaborou todo urn dispo
sitivo de regras estritas para evitar a pilhagem 
de cadeiras pratieada pelos alunos das salas 
vizinhas: "Impos-se urn esquema totalmente 
estranho. Supostamente, quando chego, deve 
procurar urn vigia. Dou ao vigia uma pequena 
ficha redonda, e ele me da a chave da sala, mas 
fica com a llcha. Depois de ter fechado a sala, 
levo a chave, e ele devolve minha ficha"Sl. Urn 
outro dia, quando Ihe prop6em uma peque
na sala quase insalubre nos pre-fabricados de 
Paris-VJIJ em Saint-Denis, em 17 de janeiro de 
1984, ele tra,a urn quadro magnifico da sala 
muito modesta que the atribuem: "Fui ver a 
sala: e um palacio onde conheceremos 0 bem
-estar. Imaginem urn pequeno patio, urn tufo 
de grama no meio de um patio quadrado. Em 
torno, ha construc;oes com urn unico andar, to
das muito charmosas, em ocre e verde. Portas 
se abrem para fora, 0 que, para qualquer aci
dente com fogo, salva nossa vida ... A sala e ni
tidamente maior que aqui. 0 teto e mais baixo, 
o que favorece a concentrac;ao. Possui grandes 
baias com janelas duplas: nao hi problemas de 
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barulho, nem de aquecimento. Estaremos bem 
ali, e se nos perseguem, vamos para a garagem. 
Viveremos dias felizes, saudaveis, seremos b
vres. 0 tinieo problema e atravessar 0 bulevar ... 
E um palacio pre-fabricado, salas de estudo 
cnde ninguem se atrasa. A atmosfera logo as 
cobre de serenidade, e dizer que iS80 existia e a 
gente DaD sabia .. :,S2, 

Nao muito distante do gaiato, tem-se 0 clo
wn, que joga com repetic;;oes e torna audfvel a 
pontua,ao dos longos desenvolvimentos filoso
ficas. E 0 "testemunho ritmico" que lanya "Po
orrquM?". Ao lade do clown, ha 0 moribundo, 
o agonizante, que vive seus ultimos mementos 
e do qual se ouvem as estertores e as borborig~ 
mos. Ele geme seus ''Aaaah'' com "essa voz senil 
em que cada palavra pareee um gorgolejo,50'. 
Tados esses personagens acompanham 0 sedu
tor, 0 encantador Gilles Deleuze, cuja "voz e urn 
charme, urn canto eficaz"S4. Taclas essas vozes 
formam uma dramaturgia que poe em cena 0 

teatro [Ilosofico de Deleuze, que representa to
dos os personagens ao mesmo tempo diante de 
um auditorio petrificado e seduzido. 

Entre seus alunos, Deleuze conta com urn 
fiel dos fieis, que leva a presun,ao a ponto 
de tomar a palavra longamente a cada aula, 
contradizendo 0 mestre. Georges Comtesse 
se impos como interlocutor obrigatorio cujas 
rea,oes afetam 0 publico, mas que se benefi
cia de uma cortesia acolhedora de Deleuze. 
Presente sistematicamente em todas as aulas, 
tendo lido todas as pubJica,oes do mestre e se 
apropriado de seu discurso e de seus concei
tos, Comtesse se vangloria de acompanhar 0 

pensamento de Deleuze, interrogando-o, for
mulando obje,oes, para po-Io Ii prova. 

Nesse inlcio dos anos de 1970, entre esses 
estudantes faseinados par Deleuze, esta Eli
sabeth Roudinesco, membro da Escola Freu
diana de Paris desde 1969, que percebe bem 0 

carater devastador de suas proposiyoes sobre 
a psicanalise. Deleuze encontra-se em plena 
prepara,ao de 0 Anti-Edipo. Evidentemente, 
Roudinesco nao pode concordar com esse 
questionamentoradical do significante mestre 
ao qual se opoeY.a forc;a dos fluxos, com esse 

questionamento do Edipo, da falta, do uno 
em nome do multiplo, e ao mesmo tempo esta 
cativada: "Exaltado mas sempre tolerante, De
leuze era 0 filosofo mais socratico que se possa 
imaginar. Longe de se fazer 0 fdolo de um culto 
religioso, ele fascinava sua plateia tornando-se 
o parteiro terno e barbara do desejo dos que 0 

ouviam ... Ele falava sem anotayoes a quem 0 

Quvisse, como se 0 livro que trazia nele estives
se inscrito por toda eternidade no mais intimo 
de sua alma"ss. Essa admirayao nao impede Eli
sabeth Roudinesco de receber a publica,ao de 
o Anti-Edipo com grande severidade critica56

• 

Nessa massa que se espreme as ten;as-fei
ras, urn exegeta escrupuloso de Deleuze assiste 
aos cursos nos primeiros anos de 1970. Trata
-se de Philippe Mengue, ja professor em exerci
cio na Ecole Normale do Bourget, na forma,ao 
de futuros professores e professoras de prima
rio, dividido enlre sua adesao as teses lacania
nas e a fascina,ao por Lyotard e Deleuze: ''A, pri
meira vez que encontrei Gilles Deleuze foi na 
universidade de Vincennes, que acabara de ser 
criada. Foi urn choquel"s7. Quando vai a aula da 
ler9a-ferra, 0 ritual e sempre 0 mesmo. Deleu~ 
ze chega, e a sala ja. esta cheia de estudantes, 
a ponto de se ter dificuldade de entrar. 0 lugar 
on de Deleuze deve ficar ja esta tomado por 
uma infinidade de gravadores, Ele entaD inter~ 
pela a plateia: "Voces sao gentis. Sinto prazer 
em ver que ha tanta gente, mas eu precis aria 
pelo menos de um lugarzinho onde possa colo
car meus livros"5S. Ele trazia sempre debaixo do 
brac;o urn grande nurnero de volumes que em
pilhava cuidadosamente e nos quais se encon
travam tolhas de anota90es que nunca tocava. 
Quando em 1973 Philippe Mengue. cansado 
de lecionar psicopedagogia na Ecole Normale, 
expressa ao diretor sua insatisfayao e 0 desejo 
de ensinar metaffsica, ouve como resposta que 
nao pode esperar nada mais que urn meio pos~ 
to de filosofia no Midi. Ele aceita e deixa Paris. 
Depois de ter defendido sua tese sobre 0 sadis
mo sob a orienta,ao de Lyotard, em 1986, dian
te de uma banca presidida pOl' Deleuze, ele se 
dedica a escrever sobre a obra de seu mestre, a 
quem consagra dais livrosS9

, 

As razees mais diversas levam os estudan
tes a eonvergir para as aulas de Deleuze. 0 atual 
professor de filosofia de Nanterre.lean-Michel 
Salanski. aeaba de sair de sua agrega,ao de 
matematica quando se apaixona pela filoso
fla gra,as aos trabalhos de Lyotard, mas tam
bem ao descobrir Diferen,a e Repetir;ao. Vindo 
tambom de Lyotard, Richard Pinhas opta por 
Deleuze no momento da ruplura entre seus 
dois mestres. Apos 0 falecimento de Deleuze, 
desempenha urn papel fundamental na difusao 
de suas teses, criando um site na Internet no 
qual disponibiliza on-line um numero crescen
te de aulas dadas em Vincennes em frances, 
ingles, espanhol e alemao. Pinhas acompanha 
com consUlncia todas as aulas de Deleuze em 
Vincennes de 1970 a 1987 e frequentemente 0 

busca em casa para leva-Io de carro a universi
dade. Pinhas sempre discute as aulas antes, no 
trajeto, e prossegue a cliscussao durante 0 al
mo,o apos a aula. E1e se beneficiou da rela,ao 
nao sacralizada de Deleuze com 0 livro: "Ele me 
deu nao poucas obras raras, exemplares anota
dos, com dedicat6rias .. :,6o. Para nao transportar 
urn numero muito volumoso de livros, Deleuze 
nao hesitava em arran car as paginas de que ne
cessitava para suas aulas. 

A propor,ao de militantes politicos que 
assistiam as aulas caiu sensivelmente com 0 

tempo. Estimada em urn teryo no inleio, ela se 
dilui para dar lugar a uma plateia composta es
sencialmente de aprendizes fil6sofos nos anos 
1980. Richard Pinhas viveu ao lade de Deleuze, 
durante esses anos de ensino, uma encarnayao 
da tradi,ao filosofiea grega da amizade. No 
campo do saber filos6fico, Deleuze nao e nada 
diretivo e repete sempre que se cleve tomar 
para si aquilo de que se necessita: "U Espinosa 
tarde, com uns 30 anos, e ele me dissera: 'Che
gara 0 dia em que voce tera realmente necessi
dade dele, e nesse momento isso realmente lhe 
fara bern'. De fato, cinco anos antes, lsso nao 
teria lido 0 mesmo efeito sobre mim,,!>l. 

o estudante de lingua alema, Pierre Blan
chaucl, na epoca com apenas 18 anos, e tam
bem um fiel de primeirahora das aulas de 1970 
a 1972. Seu pai, autodidata, Ihe fala de Deleuze 
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durante 0 verao de 1968. depois de ter desco
berto com paixao seu Nietzsche e a filosofia. 
Em comum acordo, paj e filho deciclem acom
panhar a aula de Deleuze em Vincennes na ter
,a-feira e a de Foucault no College de France na 
quarta-feira: "Eu nao entendia quase nada, mas 
me senti a bern. Era uma festa. Ele tinha uma 
maneira tao genUI de falar! Havia uma fascina
yaO reaL Gostei dele de imediato,,62. 

Durante seus ultimos anos de ensino, entre 
1984 e J 987, Deleuze assiste ao afluxo de al
guns filosofos de oficio. Entre eles, aquele que 
sera urn dos mais promissores especialistas 
do pensamento de Deleuze e cujo destine foi 
tragicamente interrornpido em 2006: Fran90is 
Zourabichvili. Ele acompanha os dois ultimos 
anos do curso de Vincennes, e quando a PUF 
Ihe encomenda uma obra sobre Deleuze, tro
ca algumas palavras com ele63

• Estudante de 
filosofia na Sorbonne, Franc;ois Zourabichvili 
e imediatamente conquistado por Deleuze, 
que na cpoca consagra seu curso a Foucault, 
depois a Leibniz: "Para estar nas primeiras dez 
melras, era preciso chegar uma hora antes, e 
uma vez, intrigado com 0 fato de que eram 
sempre as rnesmos que ficavam aD lade dele, 
tive vontade de saber a que horas chegavam 
essas pessoas. Cheguei quase tres horas an~ 
tes, e eles ja estavam a cinco ou seis,,64. Zou
rabichvili aprecia particularmente a manei
ra lancinante que Deleuze tern de voltar as 
mesmas coisas. Nele, isso nao e da ordem do 
refrao, mas uma maneira de aglutinar novas 
dimensoes ao seu enunciado initial em forma 
de uma ladainha que exerce uma eficacia pe
dagogica excepcional: os ouvintes podem nao 
compreender a !i9ao do dia, mas, ao ver retor~ 
nar 0 rnesmo tema corn outras configurayoes, 
acaba por se apropriar dele, 

o detonador que conduziu Fran,ois Zou
rabichvili a Deleuze foi a leitura de Proust e as 
Signos na classe preparatoria a ENS no verao 
de 1982: "Eu 0 Ii e fiquei muito surpreso, pois 
nao se parecia com nada do que eu lia no cam
po da critica literaria. Tinha um forte teor filo
SOfiCO,,65. Ele experimenta depois a mesma fas
cina9aO com seu Nietzsche e rele sem parar as 
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duas primeiras paginas, seduzido pela maneira 
de ir diretamente aos fatas por meio de frases 
concisas, eficazes e faceis de memorizar. Entra 
assim em Deleuze com afinidade estilistica e 
interesses comuns, pais consagra seu mestra
do a Espinosa 66. Procurando trabalhar sabre 
urn filosafc contemporaneo, Franyois Zoura
bichvili faz, portanto, a escolha, evidente para 
ele, de Deleuze, e segue seus liltimos cursos a 
partir de 1985, Causa surpresa na Sorbonne 
que alguem tao serio e competente possa ter 
escolhido Deleuze, que nao e considerado em 
seu meio como urn verdadeiro m6safo. No seu 
circulo, ele era qualificado no melhor dos ca
sos de brilhante comentador edetieo e de dan
dy: "Assumi 0 desafio de mostrar que se tratava 
de uma verdadeira filosofia, Minha questao era 
detonar a bomba deleuziana na filosofia,,67. 

Mesmo nesse ultimo periodo, os filosofos 
naD sao os unicos a assistir as aulas de Deleu
ze, No ultimo anD, entre 1986 e 1987, consa
grado a Leibniz, um funcionario que trabalha 
em urrf centro de reinsen;:ao que Ihe causa te
dio instala-se regularmente ao lade de Fran
,ois ZourabichvilL Tendo partido em busca de 
conteudos mais estimulantes em Vincennes, 
eIe decidiu aportar no curso de Deleuze: "Isso 
Ihe causava prazer, e, certa vez, a coisa tinha 
sido muito ardua a prop6sito do cogito carte
siano e de Kant. Ele se vira para mim e me diz: 
'Nao sei muito bem do que se trata, mas gos
to bastante', Tinha-se de fato a impressao de 
que ele se dirigia a todo mundo,,68. Indo ouvir 
seu amigo Deleuze em Paris-VIII, Elias San
bar teve uma experiencia da mesma ordem: 
"Havia uma senhora idosa que vinha a todas 
as aulas, e fazia urn certo frio nesse dia. Nos 
intervalos, a maioria dos estudantes safa para 
fumar, e eu fiquei. Dirijo-me a essa mulher 
para the perguntar se estava preparando algu
ma coisa, pois ela nunca faltava a uma aula. 
Ela me responde: '0 senhor sabe, ele me ajuda 
a viver'. Existe de fato algo nesse pensamento 
que ajuda as pessoas a viver,,69. 

Entre os jovens filosofos desse ultimo pe
dodo de Paris-VIII, David Lapoujade assiste ao 
curso sobre FOllcilult entre 1985 e 1986, e, no 

final do ano letivo, Deleuze 0 convida para ir a 
sua casa, A partir de entao, Lapoujade se torna 
um familiar, primeiramente na relar;ao pro~ 
fessor-aluno. Depois de quatro anos de trocas 
regulares, ele e convidado para ir a Saint~Leo~ 
nard-de-Noblat, na propriedade de Deleuze 
em Limousin. Os dias de verao ali se desenro
lam tranquilamente entre pequenos passeios, 
partidas de xadrez e jogo de cartas: "Ele pas
sava muito tempo em sua correspondEmcia. 
pOls respondia sistematicamente, com sua 
letra tremula,,70. Deleuze tambem dedica mo
mentos para 0 trabalho ali, e a maior parte dos 
artigos ineditos publicados em Crftica e Clfnica 
foi escrita em Limousin. Fora isso, "Limousin 
era a vida de familia, de repouso, de jogos de 
salao entre amigos, de pequenos passeios, mas 
de carro,,71. Os intimos desses momentos de 
calma, alem da familia, sao essencialmente 
Jean-Pierre Bamberger, Pierre Chevalier, Claire 
Parnet e David Lapoujade, 

Nessa pequena sala de Paris-VIII, ao lado 
do mestre, encontra~se invariavelmente urn 
estudante japones que, por mais de dez anos, 
ocupa 0 mesmo lugar todas as terr;as-feiras, 
ao custo de levan tar muito cedo, Hidenobu 
Suzuki ehegou it Fran,a em 1974, vindo de 
Tequio, para aperfeic;:oar seu conhecimento 
de frances, e nao conhece nada de mosofia 
na epoca. Inscreve~se na Sorbonne nova onde 
encontra aquilo que satisfaz seu gosto pela li
teratura francesa: "Um dia, urn amigo japones 
que encontro na Sorbonne me deu 0 Kafka 
de Deleuze e Guattart72

• Grande apaixonado 
por Kafka, do qual leu a rnaioria das obras no 
Japao, e muito seduzido pela novidade des
sa abordagem, ele fica sabendo algum tempo 
mais tarde que Deleuze da aula em Vincennes. 
Decide fazer 0 curso do ano letivo de 1978 e 
1979, 0 campus ainda esta agitado, e a aula 
de Deleuze sofre constantes intervenc;oes in~ 
tempestivas. Pessoas chegam para dizer que e 
absolutamente necessario ajudar seus cama
radas em dificuldade e pedem ajuda financei
ra para esta ou aquela causa: "Quase toda vez 
Gilles circulava seu chapeu pela sala e tirava 
notas de seu bolso enquanto 0 chapeu clrcula-

va. Eu achava iS80 muito generoso e descobria 
alguem que nao ficava absolutamente em sua 
torre de marfim"n. Uma tal atitude contrasta 
muito profundamente com as praticas univer
sitarias japonesas. Hidenobu, que vem da ex
trema esquerda japonesa, descobre fasclnado 
que trabalhos de ordem universitaria como os 
de Deleuze e Guattari podem ter um prolon
gamento pratico: "Ir a sua aula tornou-se uma 
paixao para mim",·l. Tendo observado desde 0 

primeiro dia que havia muitos gravadores em 
torno de Deleuze, Hidenobu coloca 0 seu, urn 
Sony de ultima gerac;:ao. Ele se torna uma insti~ 
tuic;ao por si s6, e, quando um proximo de De
leuze lamenta nao ter podido assistir a esta ou 
aquela aula, este ultimo 0 aconselha a procu
rar 0 estudante japones para que Ihe empreste 
o cassete75. 

Na ter,a-feira, 2 de junho de 1987, chega 0 

dia tilo lamentado par todos da ultima aula, 
o acontecimento e ao mesmo tempo progra
mado e negado por Deleuze, que considera 
que se trata apenas de uma pen ultima aula, 
como de urn pen ultimo copo, mas nao deixa 
de fazer dele um acontecimento, e as came
ras, somando-se aos ja habituais gravadores, 
marcam presenc;:a. Esse momento e descrito 
pOI' urn dos representantes dessa diaspora in~ 
ternacional fascinada por Deleuze, 0 estudan~ 

te italiano Giorgio Passerone, tradutor de Mil 
PlatOs", Vindo de Genova e do movimento de 
extrema esquerda da autonomia italiana, Pas~ 
serone acompanha as aulas de Deleuze des
de 1977: "Depois mergulho em 0 Anti-Edipo 
e decido que hi ali uma linha de vida e fayo 
minha dissertayao de mestrado sobre a ideia 
da diferen,a em Deleuze'm, A situa,ao italiana 
se deteriorava com a progressao do numero 
dos que decidem se engajar na luta armada 
das BR, enquanto outros, desesperados, se 
entregam as drogas pesadas, e entao Passero
ne pede uma bolsa de estudos, instala~se na 
Fran,a e faz os cursos de Deleuze: ''As aulas de 
terc;a~feira sempre funcionaram assim, uma 
produyilo-Iaboratorio em torno do operador 
Deleuze: fazer uma leitura dos filosofos que 
capte sua originalidade,,78. 
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Assim, essa ultima aula nao apenas coroa 0 

trabalho empreendido sobre Leibniz, mas todo 
o cicIo de sua vida de professor, sobre 0 tema 
da harmonia, uma harmonia que deve emergir 
do conceito filos6fico de "acordo da alma e do 
corpo". Como de habito, Deleuze se volta parao 
universe criativo para mensurar 0 que poderia 
dar uma experimenta9ao dessa harmonia. Evo
ca a renovac;ao da noc;ao de harmonia na mu~ 
sica barroca: "Cabe aos 'musicos' do seminario 
desenredar essa hist6ria de transformar;ao da 
nor;ao de harmonia,,79. Ele recorre a competen~ 
cia de music6logos como Pascale Criton para 
esmiuc;ar a hipotese de uma mudanc;a de esta
tuto da harmonia, que nao se fundamentaria 
mais em intervalos regulares, mas em acordes. 
Essa transformar;ao que seria trazida pela mu
sica barroca estaria em sintonia com 0 que Lei
bniz entende com sua ideia de harmonia, que 
distingue tres maneiras de problematizar as re
lar;oes entre 0 corpo e a alma: a influencia que 
remeteria a melodia, a assistencia que corres
ponderia aos contrapontos e 0 consentimento 
a uma concepr;ao do acorde, E com essa ques
tao aberta que termina sem terminar seu en
sino, pois ele se abre a novas explorac;:oes. De
leuze encerra essa ultima aula afirmando: "Essa 
hist6ria da musica me proporciona pontos de 
partida em que eu nao teria pensado sem esta 
sessao de trabalho"so. 
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1977: 0 ana de todos os combates 

A meio caminho entre OAnti-Edipo (1972) 
e 0 segundo volume de Capitalismo e Esqui
zojrenia, Mil Platos (1980), Deleuze e Guat
tad escrevem urn pequeno texto de menos 
de cern paginas absolutamente essendal, de 
valor programatico: Rizoma1

• Esse texto ser
ve para afirmar a multiplicidade de entradas 
possiveis em uma obra: "Nenhuma entrada 
tern privitegid', "Portanto, pode-se entrar por 
qualquer saida,,2, 0 rizoma e concebido assim 
como uma teoria da recep9ao, da leitura, e 
justifica a parte atlva do leiter em rela9ao ao 
autor e a sua suposta intencionalidade. E con
siderado como a expressao passivel de uma 
teoria pragmatica da leitura: "0 rizoma, como 
teoria da leitura, leva em canta, portanto, 0 

ato de leitura e faz da recep,iio uma produ,iio 
ativa, uma verdadeira transforma<;:ao e uma 
captura da obra,,3, 

o conceito torna-se por 8i so uma forma 
manifesta de seu pensamento novo. Reves~ 
te~se de um aspecto polemico enquanto ma~ 
quina de guerra contra a tradi,iio ocidental da 
verticalidade, alternativa a famosa arvore do 
conhecimento. Propoe tambcm outra manei~ 
ra de pensar segundo as linhas da horizonta~ 
lidade, do plano de imanenda, sobre 0 modelo 
vegetal de plant'\~' rizomaticas, cujas ramifica~ 

<;oes sao ao mesmo tempo proliferantes e ho
rizontais. Com essa analogia, eles pretendem 
romper com urn racioclnio que vai do tronco 
aos ramos da arvore conforme urn esquema 
causal e linear, para substitui-Io por urn modo 
de pensamento que nao tern ponta original 
nem extremidade final, mas muitas conexoes 
significantes. Ao mesmo tempo, conseguem 
fazer com que toda ruptura possa se tornar 
significativa, em todos os pontos. 

Deleuze e Guattari opoem simultanea
mente ao pensamento do Uno, que se enrafza 
profundamente para se desenvolver segundo 
uma 16gica bimiria, um pensamento do mUlti
plo, urn "sistema-radicula", produto do fracas
so do enraizamento e que se desenvolve ja em 
uma logica da dobra que Deleuze tematizani 
mais tarde nela mesma a partir de Leibniz: ''A 
dobragem de urn texto sobre outro, constitu
tiva de raizes m(tltiplas e mesmo adventicias 
(dir-se-ia uma estaca), implica uma dimensao 
suplementar ados textos considerados. E nes
sa dimensiio suplementar da dobragem que a 
unidade continua seu trabalho espirltual"4. Ao 
cosmo-raiz se op6e a afirma<;ao de uma caos
mo-radicula, e por isso nao basta recolher do 
multiplo, mas e preciso produzi-Io: "0 multi
plo, e preciso jaze-Io"5. 

Opondo os bulbos e os tuberculos as raizes, 
Deleuze e Gllattari utilizam como sempre uma 
logica dualista para combater melhor 0 bina
rismo. Ao mesmo tempo, alertam seus lei to res 
contra toda simplifica<;ao abusiva em termos 
de oposi<;ao entre 0 bem e 0 mal, pois pode 
haver ai 0 melhor no rizoma, como a batata, 
eo pior, como a erva daninha. 0 rizoma indllz 
urn metodo, alguns prindpios. La tambem fo
ram muitas as simplifica<;oes que viram nisso 
a justificativa de urn certo laxismo intelectual 
que se contentarla com colagens, enquanto 0 

metoda pregado e 0 da ascese. Fazer 0 multi
plo exige sobriedade, contra,ao, subtra,ao e 
supressao das facilidades do Uno para estabe
lecer conex6es transversais produtivas de per~ 
tinencias ineditas. 

Os primeiros desses principlos sao os de 
conexiio e de heterogeneidade: "Qualquer pon
to de urn rizoma pode ser conectado a qual~ 
quer outro, e deve se-Io"'. Outro principio, 0 da 
multipliddade, e uma contribui,ao especifica 
reivindicada por Deleuze em uma perspectiva 
bergsoniana: ''A distinc;:ao do macro e do micro 
e muito importante, mas pertence talvez mais 
a Felix do que a mim. Meu, e mais a distin<;ao 
de dais tipos de multiplicidades. E isso 0 es
sendal para mim: que urn desses dois tipos 
remeta a micromultiplicidades, 0 que e apenas 
uma consequencia. Mesmo para 0 problema 
do pensamento, e mesmo para as ciencias, a 
no,ao de multipJiddade, tal como e introduzi
da por Riemann, me parece mais importante 
que a cia microfisica,,7. A multiplicldade e con~ 
cebida assim como substantivo, e nao remete 
mais ao Uno como pode fazer 0 multiplo. Sem 
objeto nem sujeito, a multipliddade tern ape
nas divis6es ou grandezas diferentes: "Pode-se 
falar entao de urn pLano de consistencias das 
multiplicidades"'. De sua parte, Guattari traz 
a esse conceito urn possivel desdobramento 
de seu tema da transversalidade, que pode se 
ramificar segundo linhas ineditas. 

Outro principio essendal, 0 da "ruptura sig
nificante ... Urn rizoma pode ser rompido, que
brada em qualquer lugar"'. A rela,ao fecundan
te da vespa e cia orquidea serve de ilustra<;ao 
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a esses possfveis agenciamentos multiplos de 
elementos heterogeneos entre eles. Nesse caso 
preciso, 0 animal e 0 vegetal se desterritoriali~ 
zam e se reterritorializam para estabelecer uma 
ramificac;:8.o surpreenclente de dois seres vivos, 
sem que haja uma medida comum entre um e 
outro. 0 rizoma nao tern a ver com urn clecal
que do ji-la, nem com quaJquer ascendencia ge
neal6gica; elc se abre para 0 ineciito, para a cap
tura, sempre em direyao a novas linhas de fuga, 
em direc;:ao a uma abertura para um de fora. 

Os outros prindplos do rizoma estao Jigados 
a prevalencia da cartografia sobre a decalcoma
nia e sua reprodutibilidade ao infinito, como 
percebem ern ac;:ao nas duas ciencias~piloto do 
estruturalismo, que sao a lingufstica e a psica
naJise. Disso resulta uma logica bern diferente: 
ao inves de representar c6cligos subjacentes, eia 
provem inteiramente da experimentayao; eia 
inova, conecta campos heterogeneos, provoca 
um deslocamento do real, multiplicando as en
tradas possiveis, os ingulos de visao. A linguis
tica e a psicanalise cometem 0 erro de impor a 
complexidade do real suas respectivas grades 
de interpreta<;ao, imutaveis enquanto modelos 
de significa<;ao. A leitura reclucionista e gradis
ta, os auto res opoem 0 procedimento cartogra
fico de urn Fernand Deligoy quando este ultimo 
faz suas crianyas autistas des en harem para 
reconstituir seus itinerarios nao trayados. Do 
privilegio atribuido a arvore, DeIeuze e Guatta
ri fazem inclusive urn invariante civilizacional 
caracterlstico do Ocidente. Assim, regionali
zam urn modo de pensamento considerado ate 
entao universal e Ihe opoem uma outra relayao 
com a natureza, oriental, que se ve confrontada 
com a estepe e com 0 jardim, com 0 deserto e 
com 0 oasis, e cujas culturas sao as dos tubercu
los. Etes encontram nos trabalhos de Jean Hau
dricourt sustentayao para essa oposi<;:1o entre 0 

enterrar oriental dos tuberculos e as semeadu
ras das plantas de grao da agricultura oddental. 
it essa abordagem do mundo vivo que sugerem 
nossas autores. Nao pretendem inaugural' uma 
nova ciencia, mas sim uma inflexao do olhar, 
que deve se desenvolver em pIanos horizontais, 
como nos convidarn os platos: "Chamamos de 
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plato toda multiplicidade conectavel com ou
tras pniticas subterraneas superficiais, de ma
neira a formar e a estender urn rizoma"lO. 

E urn campo de experimentayao segundo 
novas regras que Deleuze e Guattari inaugu
ram com esse ensaia que lhes serve de mani
festo antes de se to mar a introduc;ao ao segun~ 
do volume de Capitalismo e Esquizofrenia, uma 
verdadeira calxa de ferramentas de multiplas 
utilidades. Esse pensamento da experimen
ta<;:8.o e importante em todas as campos de 
atividade. Anne Sauvagnargues enfatiza sua 
contribui<;:ao no campo da estetica para re
cuperar a cria<;:ao artistica como captura de 
fOf<;:as e recusa do corte chissico entre a arte 
e a vida ou entre a obra e sua interpreta<;:ao II, 
Pode-se tambem elefinir a partir desse concei
to uma nova forma de pensamento que mio 
corresponde mais a busca de uma rnirnese en
tre a suposta realidade objetiva e a ideia que se 
faz dela segundo 0 esquema da representa,iio. 
Nao se partini mais tampouco em busca de 
origens,de suportes ontol6gicos que of ere, am 
urna base s6lida de verdade, e serao privilegia
dos os cruzamentos de fluxo, os encontros, 
discernindo neles 0 que sao impasses OU, ao 
contnirio, fecundas aberturas de certas linhas 
de fuga segundo a tecnica da clinica. Com a 
rizoma, pode-se ainda abrir 0 continente do 
saber cientifico, pois pensar 0 pensamento em 
termos de ligayoes esta em consonancia com 
as descobertas neurobiologieas. 

Pelo caniter multidimensional desse con
ceito, mede-se a for,a de interpela,ao de que 
ele se reveste. Sua apresentayao cursiva em 
uma pequena obra, muito mais acessivel que 
sera depois 0 imponente mas sempre dissua
siva Mil Platos, faz desse pequeno manifesto 
mais proposicional que polemico um desafio 
que suscitani 0 contra-ataque daqueles que se 
sentem vlsados pOl' essa nova orientayao. 

o "fascismo da batata" 

Alain Badiou, colega filosofo de Deleuze em 
Vincennes, ond~>iJ.eciona por trinta anos, e urn 

que compreende de imediato a forya atrativa 
desse opuseulo. Antigo discfpulo de Sartre, e 
depois de Althusser, ele comanda na epoca urn 
pequeno grupo de maofstas e dirige a revista 
Cahier Yenan, que empresta seu apoio ao "Gran
de Timoneiro'. Em 1977, ja sentindo a forte 
concorrEmcia e incomodado com 0 sucesso de 
o Anti-Edipo, que fez do curso de Deleuze Urn 
must do departamento de filosofia de Vincen
nes, Badiou decreta, desta vez, que com 0 Rizo
rna e demais. Deleuze figurara nas fileiras dos 
"inimigos do povo". Em Cahier Yenan, Badiou 
assina um artigo, "0 fluxo e a partido', que tern 
como alva 0 Anti-Edipo, e ainda um segundo, 
sob 0 pseudonimo de Georges Peyrol, em que a 
ataque e dirigldo a Rizorna com urn titulo bas
tante sugestivo: "0 fascismo da batata". 

No primeiro artigo, Deleuze e Guattari sao 
denunciados como defensores de uma filoso
fia do desejo que "tem quase a mesma virtu
de sonffera do opio"12. Eles teriam se tornado 
os representantes de urn moralismo dos mais 
vulgares que consistiria em demonstrar a du
ras penas, it custa de urna "balbUrdia cultural", 
de urn "inchamento do biceps subversivo', que 
a liberdade esta do lado do bern e da necessi
dade do mal, anunciando assim urn simples re
torno a Kant, esquecendo os ensinamentos do 
rnarxismo-Ieninismo que continua sendo a en
carnayao cia "seriedade da ciencia',13. Por tnis 
desse carater ltidieo da escrita de 0 Anti-Edipo, 
Badiou desmascara sem do 0 verdadeiro ros~ 
to dos inimigos do povo: "Qual e a ultima pa
lavra para esses adversarios que odeiam toda 
politica revolucionaria organizada? Leiamos: 
realizar 'esse processo que ja esta realizado na 
medida em que procede' (0 Anti-Edipo, p. 459), 
Em suma, correr como um pus ... Olhemos para 
eles, esses velhos kantianos com cara de quem 
esta brincando de quebrar as bibelos da cultu
ra. Olhemos para eles; 0 tempo urge, e eles ja 

. ,,14 
sentem a poelra . 

Na segunda parte do ato de acusa,ao, 
escrito sob a mascara de urn pseud6nimo, 
trata-se desta vez de qualificar as posi,oes do 
colega e de seu comparsa Guattari de "pre-fas
cistas". 0 que se encontra de fato par tras do 

multiplo do rizoma? "0 despota revisionista'>15. 
Badiou percebe que 0 alvo de Rizoma e 0 Uno 
que se divide em dois, a famosa maquina dia
Ietica de triturar quando serve de estrau§gia do 
camarada Lin Piao: "Deleuze e Guattari nan 
senio considerados analfabetos. Sera preciso 
en tao considenl-Ios escroques"J{). Suas mal
versac;oes estariam a servi<;o de urn combate 
travado contra 0 pensamento dia18tico, visan
do aos justos interesses do povo. Sua reduc;ao 
do Uno do proletariado ao Uno da metafisica 
seria a prova tangivel de sell profundo conser
vadorismo: eles perseguiriam a detestavel es
colha de classe necessaria para realizar a justa 
revoluy8.o proletElfia. Finalmente, Deleuze e 
Guattari convidariam seus leitores a se acan
tonarem em um papel pacifico de espectadar 
separado a maneira de Haymond Awn, ou seja, 
a trairem a classe openiria: "Ficar no seu canto, 
essa e a maxima das multiplicidades rizoma
ticas"17. Sob essas aparencias de bons mot;os 
que fazem pensar no jardim da aclimatayao, 
"Deleuze e Guattari sao ide610gos pre-fascis
tas. Nega,ao da moral, culto do aflrmativo 
natural, repudio ao antagonismo, estetica do 
multiplo permitindo subsistir fora dele, como 
sua condiyao politiea subtrativa e seu fascinio 
indelevel, 0 Uno do tirano,,18. 

o ato de acusa,iio e inapelavel. Esse ata
que violento coroa anos de "guerrilha" verbal 
coman dada por Badiou e suas tropas maofs
tas contra Deleuze desde 0 inicio dos anos 
1970 no campus de Vincennes. Nos momentos 
mais fortes do enfrentamento, Deleuze nunca 
consegue terminar sua aula: ele pega 0 cha
peu, faz sinal de que esta abandonando a par
tida. Na maio ria das vezes, essas intervenyoes 
de sabotagem sao obra dos "homens" de Ba
diou, mas a Mestre chega a se dirigir it aula de 
Deleuze para interrompe-Io, 0 que reconhece 
no livro que consagra a ele em 1977: "Para a 
maoista que sou, Deleuze, inspirador filosofi
co disso que chamavamos de 'anarco-desejan
tes', e um inimigo tanto mais temlvel na meru
da em que e interior ao 'movimento' e que seu 
curso e um dos pontos altos da universidade. 
]amais temperei minhas polemicas, 0 consen-

Gilles Deleuze & Felix Guattari 301 

so nao e meu forte. Ataco com as palavras da 
artilharia pesada de entao. Uma vez, eu mes
mo dirijo uma 'brigada' de intervenc;:ao em sua 

I ,,19 
aua . 

Alain Badiou e Judith Miller chegaram a 
criar em 1970 uma unidade de valor cuja fun
c;:ao consiste em controlar 0 conteudo politico 
dos outros cursos do departamento de mosofia. 
Alain Roger, ex-aluno que se tornou amigo de 
Deleuze, lembra ainda de um Deleuze contra
riado, pais e seu dia de controle pela "brigada' 
de Badiou: "Preciso if la pais tenho a banda do 
Badiou,,20. Deleuze reage a essas intervenyoes 
com a maior calma e evita 0 confronto direto. 
Contudo, os opositores geralmente chegam em 
massa, as vezes lIns dez, com a firme intenyao 
de brigar: "Bom, Deleuze, e muito agradavel 0 

que voce faz, mas voce fala sozinho diante de 
uma plateia de admiradores subjugados! Veja 
a corte que tern diante de voce. Eles estao de 
boca aberta! Nao dizem nada! E essa sua pra
tica. Defina para n6s sua pratica',2l. Philippe 
Mengue recorda da virulencia desses acusado
res que "tentavam colocar Deleuze em contra
diyao com ele mesmo e chegavam com textos 
de Nietzsche, fazendo perguntas que julgavam 
inc6modas para Deleuze"22. Com frequencia, 
a "brigada' acabava par impor a "lei do povo', 
ordenando aos estudantes presentes que se 
retirassem sob 0 pretexto de uma assembleia 
geral no anfiteatro ou de qualquer outro ate de 
apoio as lutas dos trabalhadores. Deleuze rea
gia calmamente, fingia falar no mesmo sentido, 
utilizava a arma da ironia. 

Deleuze nao e, alias, 0 tinieo alvo das "bri
gadas" de Badiou:Jean-Fran,ois Lyotard, outro 
"desejante" tambem figura na lista daqueles 
que e preciso importunar para garantir a salva
yEW de suas ovelhas. Mesmo 0 homem da con
cilia,ao, chefe do departamento desde a saida 
de Foucault, Fran,ois Chatelet esta no quadro 
de ca,a. Contudo, ao longo dos anos 1970, a 
vindita maoista val se atenuando ao ritmo do 
declinio progressivo das tropas submetidas ao 
pensamento de Mao. Assim, as aulas de Deleu
ze sao cada vez mais poupadas dessas incur
soes dos adoradores do livrinho vermelho. 
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Entretanto, quando Deleuze falece em 
1995, Badiou Ihe presta uma homenagem vi
brante. Depois, chega a se apresentar como 
digno sucessor de Deleuze no magisterio de fi
losofia de Paris-VIII, com a condi,ao de reler a 
obra de Deleuze com base em criterios da "boa 
mosofia'. Dois anos apos a morte de Deleuze, 
consagra a ele uma obra que pretende enfim 
atestar uma relayao de proximidade, embora 
so tenha havido conflito enquanto Deleuze 
era ViV02:~. Na verdade, 0 tom se tarnalt menos 
poli!mico a partir de final dos anos 1980. Mes
ma que Badiou ainda se refira a Stalin e a Pol 
Pot, 0 maoismo foi enterrado pOl' todas. De sua 
parte, Deleuze se aposentou em 1987. Badiou 
encontra entaD alguns meritos em seus novos 
bYr~s, como 0 ensaio sabre Leibniz publicado 
em 1988, A Dobra, do qual faz uma resenha elo
giosa para 0 Annuaire Philosophique. Deleuze, 
sempre cortes, the agradece caiorosamente, 
o que leva Badiou a pensar que eles formam 
"sem nun_ca tel' decidido iS80 (ao contnirio!) 
uma especie de tandem paradoxal"24, 

Inicia-se, enVio, urn confronto eplstolar 
tardio a partir do lan,amento de 0 Ser e 0 Acon
tecimenta, de Badiou, em 1988. Essa troca, que 
oeorreu entre 1992 e 1994, trata essencialmen
te de questOes de filosofia da matematica e de 
epistemologia. A iniciativa e do proprio Ba
diou. Seu objetivo, alias alcan,ado, e assegurar 
e assumir uma certa continuidade deleuziana 
em Paris-VIII, cnde numerosos estudantes de 
filosofia querem consagrar suas teses a Deleu
ze e encontram em Badiou as competencias 
requisitadas. Assim, em 1991, Badiou sugere a 
seu ex-colega a ideia de uma controversia, exa
tamente quando estc ultimo candui a reda<;ao 
de 0 que e ajilosofia? Deleuze recusa, mas de 
maneira argumentada, e Badiou Ihe responde 
por seu turno. De todD modo, resulta dessas 
trocas uma importante correspondencia ate 0 

final de 1994, data em que as duas partes de
cidem em comum acordo eneerra-Ia. Deleuze 
recusa qualquer publica,iio e da sumi,o a essa 
correspondencia, como faz com todos os vesti
gios que possui, par~ nao deixar it posteridade 
nada alem de suas 'Obras publicadas.Ja Badiou 

disp6e da correspondencia integral das duas 
partes, mas nao pode publica-Ia. 

o exercicio a que Badiou procede ern sua 
obra de homenagem de 1997 consiste em tirar 
um retrato de Deleuze que seria digno dele e 
que nao teria nada a ver com 0 dos deleuzia
nos, e menos ainda com a de Guattari, uma 
especie de Deleuze puro, um extrato de Deleu
ze passado na peneira, uma ideia de Deleuze 
sem Deleuze. "Qual Deleuze?", pergunta-se 
Badiou. Resposta: 0 seu. Descobre-se, entao, 
com espanto que Deleuze propae urn conceito 
renovado do Uno: "E ao advento do Uno, reno
meado por Deleuze 0 Uno-todo, que se consa
gra, em sua mais elevada destina<;:ao, 0 pensa
mento,,25, e ele fundamenta seu argumento na 
seguinte cita<;:ao tirada de seu contexto: "Urn 
unico clamor do Ser para todos as sendos,,26, 
que dara lugar ao titulo de seu livro. Badiou 
julga poder discernir na obra de Deleuze nito 
um grito filosofieo para libertar 0 multiplo, 
mas uma vontade de elaborar uma metafisi
ca do Uno. Esse horizonte sublime pressupoe 
afastar de Deleuze seus inumeros discipulos e 
sua rela,iio com qualquer posteridade pos-68: 
"Esse 'aut6mato purificado' esta sem duvida 
muito mais pr6ximo da norma deleuziana que 
os barbudos de 68 que levavam a tiraeolo de 
forma ostensiva seu grande desejo'>27. 

Remeter Deleuze ao Uno, eis a estrategia de 
Badiou em oposi,iio a todo pensamento de De
leuze, que situou as multiplicidades no proprio 
cerne de sua constru<;:ao mosofia: "Seu Ser, seu 
Uno, seu Todo sao sempre artificiais, e nao na
turais, corruptiveis, evaporados, porosos, frag
mentaveis, quebniveis. A diversidade do diverse 
foi substituida pelos filosofos pelo identico ou 
pelo contradit6rid'''. Em sua aula de 10 de de
zembro de 1985 sobre Michel Foucault, Deleu
ze se pergunta 0 que poderia ser uma posi<;:ao 
dualista e diferencia tres tipos de dualismo. Em 
primeiro lugar, a que considera ser 0 verdadeiro 
dualismo e que significa afirmar a existencia de 
duas dimensoes incomensuniveis uma a outra. 
Ele toma como exemplo 0 dualismo objetivo e 
substancial de Descartes quando este diferen
cia a substancia pensante e a substancia esten-

dida, au ainda 0 dualismo subjetivo de um Kant 
quando distingue a faculdade de receptividade 
e a de espontaneidade. A esse verdadeiro dua
lismo, convem acrescentar urn outro uso que 
vale como etapa provis6ria em diregao ao Uno. 
Nesse caso, 0 que se visa e a unidade profun
da grac;as ao proprio movimento de desdobra
menta. Desta vez Deleuze toma como exemplo 
Espinosa, que distingue do atributo do pensa
mento e 0 da extensao para aUngir a unidade 
da substancia. Do mesmo modo, Bergson e bas
tante conhecido par ser urn mestre das duali~ 
dades que op6em duragao e espayo, materia e 
memoria au ainda as duas fontes da moral e da 
religiiio, mas todos sao gestos metodologicos 
preparatorios para a restituic;ao de urn hori
zonte de unidade. Esses pensamentos perma
necem fundamentalmente monistas, e 0 abalo 
provocado pela tensao dual conduz ao triunfo 
final do elii vital que funda a unidade. 

o dualismo praticado por Foucault e De
leuze e de uma ordem bern diferente. Deleu
ze atribui a ele uma importancia primordial, 
a ponto de afirmar que e isso 0 que mais 0 

aproxima de Foucault, ainda que este ultimo 
nao empregue muito 0 termo "multiplicidade", 
preferindo em seu lugar "dispersad' ou "disse
minagao". Qual e entao essa terceira maneira 
de dualismo pratieada por Deleuze e Foucault? 
Esse dualismo e, como em Espinosa e Bergson, 
uma etapa preparatoria, mas 0 horizonte naa e 
mais construir 0 Uno, e sim leva!' as muitiplici
dades, ao pluralismo. 0 que Deleuze retem da 
multiplicidade e, diferentemente do adjetivo 
"multiplo",o fato de se tornar urn substantivo, 
uma "multiplicidade", e nao mais urn simples 
atributo. A multiplicidade pode entao ser pen
sada por ela mesma, e todo esfor,o de Deleuze 
conduz a isso, da mesma maneira que em sua 
tese Dijeren,a e Repeti,tio se tratava de pensar 
a diferen,a por ela mesma. A multiplicidade e, 
portanto, a (mica maquina de guerra que pode 
servlr, nao mais para reencontrar 0 Uno, mas 
para combate-Io: "A unica maneira de fazer 
uma critica do Uno e pela multiplicidade, pelo 
multiplo. Nao posso destruir 0 Uno sem subs
tancializar a multiplo"z9. 
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Em compensaGao, Badiou aCerta quan
do qualifica de "ascetico" 0 pensamento de 
Deleuze, quando 0 remete ao seu parentesco 
com os estoicos. Contudo. logo depois de des
tacar esse rigor proprio ao gesto deleuziano, 
Badiou afirma que a filosofia de vida pregada 
por Deleuze e de fato uma "mosofia da mor
te,,30. Como poderia ser animado par qualquer 
pulsao mortifera aquele que e animado pelo 
conatus espinosiano e que afirma em 1988: 
"Tudo 0 que escrevi era vitalista, pelo menos 
espero, e constituia uma teoria dos signos e do 
acontecimento',?31. Contra a evidencia, Badiou 
persiste: "Essa identidade do pensar e do mor
rer e dita em urn verdadeiro cantica a marte, 
onele Deleuze resvala sem esforgo no trago de 
Blanchot,,:l2. 

Nas palavras de seus alunos de Paris-VIII, 
Deleuze nao abria mao de uma atitude po
Uda, apesar das interrup<;:6es intempestivas 
dos partidarios de Badiou, mas tarnbem dos 
numerosos esquizofrenicos que assistiam as 
suas aulas. Contudo, certa vez fieou furioso 
quando encontrou em sua mesa urn panfleto 
de urn "comando da morte" incitando ao suici
dio. Em sua aula de 27 de maio de 1980, afirma 
que a morte so pode vir do exterior e nao po de 
em nenhurn caso ser pensada como processo: 
"Quando ouyo a ideia de que a morte possa 
ser urn processo, e todo meu corayao, todos os 
meus afetos que sangram,,:n. A pulsao de mor
te Ihe causava horror flsicamente, e tudo nele 
resistia a eia para fazer triunfarem as forgas da 
vida e da criatividade. 

Prosseguindo na mesma linha de estabele
cimento de urn Deleuze irreconhedvel, Badiou 
faz dele a homem de urn pensamento siste
matico e abstrato, pouco preocupado com a 
slngularidade dos casos, para fazer prevalecer 
seu sistema de urn pensamento produtor de 
conceitos "que eu nao hesitaria em declarar 
mon6tonos"?A. Segurarnente, 0 retrato de corpo 
inteiro realizado por Badiou tern pouca seme
Ihan,a, como ele proprio admite, com aquilo 
que designa como a doxa que se constituiu. 
Para dar urn toque final, como a cereja no bolo, 
Badiou qualifica Deleuze de pensador aristo-
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Cr<:ltico e ve como prova disso desprezo dele 
por debates e discussoes, que considera uma 
atitude anticlemocd.tica. 

Ao lange de sua demonstra,ilo, Badiou re
duz a singularidade de Deleuze, identit1cando 
suas posic;:6es como urn mera desvio da ontolo
gia beideggeriana. Ao contcario de suas preten
soes de pensar contra seu tempo, Deleuze teria 
sida, no fim das cantas, nada mais que uma 
palida reprodu,ao de um seculo dominado por 
Heidegger. Ao assimilar a filosofia a uma ontolo
gia, 0 que Deleuze visaria e 0 Ser. Nesse sentido, 
Deleuze haveria escapado da ruptura moderna 
de Kant e mIo teria compartilhado a natureza 
critica de sua filosofia. Teria permanecido urn 
pensador resolutamente classico, como Badiou 
se reconhece, ele proprio, nessa postura, Con
tudo, ele se distaneia de Deleuze quando este 
ultimo atribui ao virtual uma posic;:ao estrate
gica, pOis se mantem enta~ prisioneiro de uma 
transcendencia: "E tambem 0 conceito que me 

d 1 . b t ,,35 E' sepa:ca, __ e e mms a ruptamen e . IS nosso 
pensador da imanencia arremessado no fracas
so mais evidente de seu projeto filosofico. 

E sobre essa questao do virtual que co
me,a em 1993 a troca epistolar, quando Ba
diou escreve a Deleuze para Ihe dizer que 
essa categoria do virtual mantem uma forma 
de transcendencia. "Deleuze logo reconhece 
que nos encontnivamos ali no cerne de nossa 
controversia"%. Em sua resposta, Deleuze in
siste sobre a realidade do virtual. A partir dos 
argumentos trocados nessa correspondencia, 
Badiou pro cede a uma inversao espantosa. 
Apoiando-se no fato de Deleuze afirmar que a 
indizibilidade dos lances de dados permanece 
ligada a urn unico e mesmo lan<;ador, Badiou 
opoe sua concep,ao da irredutibilidade de 
cada um dos lances de dados, toda vez diferen
tes no plano onto16gico. Badiou tira dai a li,ao 
de que ele pr6prio se encontra no campo da 
defesa do multiplo, do aconteeimento como 
ruptura, enquanto que Deleuze se encontraria 
do lado do Uno, do continuo, do eterno retorno 
do mesmo: "Para Deleuze, 0 acaso e 0 jogo do 
Todo, sempre re-jogado tal e qual. Para mim, 
bi multiplicid&de (e raridade) dos acasos"". 

A leitura que Badiou prop6e da Dobra con
firma isso nessa hip6tese que leva a conside
rar Deleuze um passadista que poe em jogo as 
dobras e os desdobres da tradi,ao, do ja-I' em 
uma mem6ria que se oferece como forma de 
subjetiva<;ao, enquanto que ele, Badiou, seria 
o unico dos dois a ser verdadeiramente recep
tivo aos come<;os absolutos, aos verdadeiros 
acontecimentos. A sensibilidade extrema de 
Deleuze a todas as formas de criatividade ra
dical em todos os dominios constitui, segundo 
Badiou, campos de experimenta,ao que ates
tam as desdobres do Ser. Deleuze se aproxima
ria de Badiou em um pensamento metaffsico 
do Ser e de seu fundamento ontologico, mas 
teria permanecido a margem, mostrando-se 
incapaz de preconizar um pensamento radical 
em sua novidade. Posando de digno berdeiro 
da questao da Verdade, Badiou faz de Deleuze 
o defensor de um tempo imovel. 0 leit~r urn 
pouco acostumado a ler Deleuze ficani estupe
fato mais uma vez com 0 embuste praticado 
por Badiou quando, recusando radicalmente 
a singularidade de Deleuze e sua rela,ao pri
vilegiada com Nietzsche, 0 apresenta como 0 

chantre do dever de memoria, 0 defensor do 
fardo memorial, coroando sua filosofia como 
"injun<;8.o memorial a sempre recome<;ar,,33. 
Deleuze seria, portanto, um antinietzschiano! 
o cenario dessa disputatio opee 0 mestre da 
Verdade e do acontecimento que seria Badiou 
ao defensor da tradi,ao memorial e do culto 
do Falso que seria Deleuze. Como bam ma
oista, Badiou permaneceu fiel a logica da de
pura<;ao, a tabua rasa do passado contra aque
les que, ainda em um livro rccente, qualifica 
como "renegados,,:}<J. 

Nesse retrato-caricatura, nenhum lei tor 
serio de Deleuze pode encontrar qualquer se
melban,a que seja. Uma tal manobra de defor
ma<;ao-recupera<;ao e singularmente violenta, 
mais ainda que uma poiemica frontal. Os de
leuzianos nao se deixaram enganar. Reagiram 
a esse retrato de urn pseudo~Deleuze por tras 
do qual se reconhece sem margem de erro urn 
Badiou-Badiou. A replica mais aspera veio de 
Arnaud Villani, grande conhecedor da obra de 

Deleuze, que contesta 0 proprio procedimento 
de Badiou, que consiste em pretender discutir 
teses de urn outro filosofo sem precisar levar 
em conta 0 que ele efetivamente pensou'IO. 

Segundo Villani, Badiou pressup6e em De
leuze uma "desonestidade inata,,41, na medida 
em que teria cultivado conscientemente a am
biguidade para poder manipular melbor e para 
nao desencantar seus discipulos. Em urn dos
sie da revista Futur Anterieur, Villani contesta 
violentamente a imagem de urn Deleuze fU6-
soia fascinaclo pela morte. Badiou concebe um 
Deleuze partid'rio do Uno contra 0 multiplo, 
uma forma de "filosofla de uma perna s6", nos 
diz Villani, enquanto que, de sua parte, Badiou, 
como bom discipulo de Mao, continua a cami
nhar sobre as duas pernas. No mesmo dossie, 
o deleuziano portugues Jose Gil reage ao que 
qualifica como urn "livr~ maldoso',·12, perceben
do bem a logica da demonstra,iio implacavel 
que vem lembrar ao leitor que 1. onde Deleu
ze fracassou, Badion teve exito, e que s6 resta, 
portanto, deixar de lado as obras de Deleuze 
para ler melhor as de Badiou. A contrario, Gil 
poe em evidencia 0 movimento end6geno do 
pensamento de Deleuze, suas inflexees como 
aque!a, decisiva, segundo suas proprias pala
vras, quando ele constata 0 quase fracasso do 
projeto ontolOgico. E nesse sentido que 0 en
contro com Guattari e capital: a partir desse 
momento, ele passa a trabalhar DaO mais nos 
conceitos, deixando que estes 6!timos se fa
<;am "irrigar e ultrapassar pelo movimento que 
Ibes da origem e que vem de outro lugar, e ao 
qual eles imprimem dire<;oes e velocldades,,4:l. 

No mesmo espirito que Badiou, 0 filosofo 
Guy Lardreau publica em 1999 um opusculo 
com urn titulo sugestivo, 0 Exercicio Diferido 
daFilosofia 4", cuja objetivo e demonstrar como 
Deleuze nao realizou suas prornessas, que en
contrariam a realizac;:ao em Badiou, Lardreau 
concebe explicitamente sua interven<;ao como 
um complemento do livro de Badiou: "Deleuze, 
o clamor do Ser. E 0 livro que permite apreen
del' de vies a metafisica de Deleuze, pois ele 
a apreende de frente"4s. E evidente que entre 
Lardreau e Deleuze persiste 0 contencioso da 

Gilles Deleuze 

denlwcia por Deleuze dos "novos fil6sofos" 
dos quais Lardreau faz parte, e 0 antigo enga
jamento maoista de Lardreau. Contudo, este 
Llltimo pertence a uma gera<;ao marcada pelas 
publica,oes de Deleuze, a ponto de afirmar, 
fazendo pastiche de Engels, que "na bist6ria 
da filosofia, fomos todos momentaneamente 
deleuzianos,,"6. 

Lardreau den uncia em Deleuze urn tatko 
entrista que, tal como um carrapato, vern se 
alojar sob a pele dos corpos filos6fieos para 
perverte-Ios do interior e se nutrir de seu san
gue - ''A poHtica de Deleuze foi 0 'entrismo",47 
- e oferece como prova disso os diversos atos 
de obediencia de Deleuze aos seus primeiros 
mestres, que foram Hyppolite, Alquie, Cangui
lhem e, atraves deles, a institui<;8.o academica, 
Deleuze seria portanto urn "falsario", mas Lar
dreau explica que um deleuziano esclarecido 
nao pode se chocar com isso, pois seu Hder 
mesmo teria feito 0 elogio do falso. Deleuze se
ria plenamente consclente dessas submissoes 
sllcessivas e, para melhor imp6-las a forceps 
como a nova doxa a ado tar, praticaria, nas pa
lavras de Lardreau, um verdadeiro terrorismo 
intelectual fundado na intimida,ao. Se fosse 
possivel reconhecer nele uma fidelidade, seria 
reduzida ao seu bergsonianismo: "Deleuze e 0 

Bergson mal escritd"'s. S6 0 nome de Bergson ja 
seria suficiente para desqualificar seu homem 
e remete-lo as esferas de urn velho espidtualis
mo e da defesa da ordem estabelecida: "Ele so 
se interessou pelas doutrinas que se prendem 
a ordem das coisas"'19. Portanto, 0 cenario esta 
montado em vantagern do materialismo diaIe
tieo de Badiou contra 0 espiritualismo do falso 
moderno Deleuze. 

Em 1977, Jean Baudrillard publica Esquecer 
Foucault, urn ataque que tern COmo alvo 0 autor 
de As Palavras e as Coisas, mas tambern 0 traba
Ibo de De!euze-Guattari50

• Baudrillard denuncia 
esses pensadores do desejo como defensores da 
ordem estabeleeida sedentos de poder. Eles se
dam prisioneiros como Narciso da fascina<;8.o 
exercida por sua pr6pria imagem, e Foucault, 
por sua trilogia saber-poder-prazer, e que teda 
assim "contribuido para estabelecer urn poder 
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que seja da ordem, da mesma ordem de fun
cionamento que 0 desejo, assim como Deleuze 
tera estabelecido um desejo que seja da ordem 
dos futuros poderes. Essa colusilo e perfeita de
mais para nao ser suspeita',SI. Baudrillard ataca 
frontalmente as teses de 0 Anti-Edipo venda ali 
uma tentativa inutil de salvar 0 marxismo as
sim como a psicamilise. A crltica edipiana da 
psicamUise naG faria senao exaltar as farmas 
mais extremas da axiomatica do desejo. Quan
ta it defesa da "produtividade" e das "maquinas 
desejantes", eia retrocederia aas "axiomas de
purados do marxismo e da psicanalise"S2. Para 
Baudrillard, ao contnirio, naG hi logica no si
mulacra a nao ser circulat6ria, a prodw;ao e 0 

poder silo apenas engodo: "Escapa a Foucault 
que 0 poder esta rebentandd,53, 

Os novos fil6sofos: "urn 
trabalho de porco" 

o ana de 1977 e tambem, e sobretudo, a 
momento do grande confronto com as "novas 
fil6sofos". Estes ultimos utilizariio maci,amen
te a mfdia para representar diante do grande 
publico uma peya meio tragica, meio comiea 
que equivale a se libertar de seu engajamento 
maoista da Esquerda Prolet8xia. A escatolo
gia revolueionaria agoniza, e e 0 momenta em 
que toda uma gera9ao, em um mesmo ela, re
jeita seu passado "sessentoitista" e passa ao 
confessional para aliviar seuS pecados: "Essas 
erian9as mimadas, esses garotoes retardados 
queriam a revo}u9ao de imediato, nao! Ela nao 
veio, e entao eles batem 0 pe, [ ... J Pobres gati
nhos perdidos"S4, condoi-se 0 jornalista Pierre 
Viansson-Ponte. Esses adoradores de Mao, An
dre Glucksmann, Christian Jam bet, Guy Lardre
au, Bernard-Henri Levy e muitos outros, lideres 
da adesao mistica do Grande Timoneiro, desco
brem extasiados 0 charme discreto do libera
lismo e 0 horror do totalitarismo, conceito que 
pretendem inventar, esquecendo de passagem 
a contribui,iio decisiva de uma Hannah Arendt. 

Em 1977, Bernard-Henri Levy publica uma 
~." 

obra que se torna de imediata um best-seller, 

tamanha e sua correspondencia com 0 espf
rito do tempo, A Barbarie de Rosto Humano, 
Ali ele den uncia 0 Maio de 68, que se tornou a 
imagem do Mal ocultando 0 Mestre. Ele vlj no 
movimento de Maio de 68 0 crepusculo des-_ 
botado e banal de nosso seculo XX: "Vivemos 
o fim da historia porque vivemos na 6rbita 
do capitalismo continuado,s5 Nesse panfleto, 
Bernard-Henri Levy ataca de forma virulenta, 
entre outros, Deleuze e Guattari, considerados 
mais uma vez como expressoes de urn fascis
mo ordinario, "figuras da barbarie". Assimilan
do abusivamente sua filosofia a uma ideologia 
do desejo, ele denuncia ali uma nova maneira 
de ser barbaro: "Eles silo bem conheeidos, es- . 
ses cavaleiros da alegre figura, ap6stolos do 
desvio e chantres do multiplo, terrivelmente 
antimarxistas e prazenteiramente iconoclas
tas ... Eles tem seus timoneiros, esses marujos 
da moderna nave dos loucos, Sao Gilles e Silo 
Felix, pastores da grande famIlia e autores de 
o Anti-Edipo,,56. Fazer do fascismo uma ques
tao de libido na superficie do corpo soeial ao 
sabor das flutua,oes de rela,aes de for,a faz 
parte dessa "barbarie de rosto humano" estig
matizada por Bernard-Henri Levy. 0 veredicto 
e inapelavel: "A ideologia do desejo e uma figura 
de barbarie no sentido muito rigoroso em que 
o definCs7

, 

Esse libelo e trazido par um bela jovem de 
camisa branca desabotoada, Aquele que se 
tornou rapidamente uma marea, "BHL', e a 
coqueluche de Fran,oise Verny'" e faz a alegria 
dela a altura das tiragens de suas obras. Queri~ 
dinho do editor Grasset, e ovacionado por urn 
publico leitor imponente e "vida de autoflage
lac;ao pelos erros passados. 0 resto e questao 
de marketing e de rede, que permite passar 
sem transi,iio dos palcos da televisao aos dos
sies de imprensa e vice-versa. 

Para Deleuze e Guattari, essa agita,iio e 
mais coisa de circo do que especula,iio filo
s6fica. Portanto, presta-se mais a sorrir. Entre~ 

"N, de '1'.: Editora que se notabilizou como grande desco
bridora de talentos. Foi considerada durante decadas a 
rainha da edit;ao francesa. 

tanto, quando Mehel Foucault se envolve nis
sa, fazendo-se advogado dos "novos filosofos", 
nao e mais possivel manter 0 silencio. E de fato 
Foucault quem faz a apologia da obra de Glu
cksmann, Os IVlestres Pensadores, em Le Nouvel 
Observateu,ss, Ele sauda ali um dos "gran des 
livros de filosofia". Segundo ele, Glucksmann 
"faz surgir no cerne do mais elevado discurso 
mosofico esses desertores, essas vitimas, esses 
irredutiveis, esses dissidentes sempre emperti
gados - em suma, essas 'cabec;as ensanguenta
das' e outras formas brancas que Hegel queria 
apagar da noite do mundo''', Com a benyao do 
verdadeiro filosofo que e Foucault e que Deleu
ze tem em alta estima, 0 caso se torna serio e 
requer uma resposta imediata. 

Sem nenhuma combina<;ao com Deleuze 
e Guattari, dois jovens filosofos, Fran,ois Au
bral e Xavier Delcourt, se apressam em lan9ar 
uma pequena antologia critica denunciando 
a "nova filosofia,,60, A assessora de imprensa 
da editora Gallimard, Paule Neuveglise, bus
ca uma ocasiao de promover Aubral antes de 
uma apari<;ao temida no programa de Bernard 
Pivot, Apostrophes. Ela consegue que ele seja 
um dos debatedores escolhiclos para interpe
lar Philippe Soliers no programa L'Homme en 
Question. 0 que Aubral executa de mane ira 
bem direta: "Philippe Soliers, 0 senhor fi:li ma
oista, papista, feminista, antifeminista. 0 se
nhor foi quase tudo, 0 que 0 senhor e de fato?". 

Deleuze fora informado por seu amigo 
Fran,ois Chatelet de que seria publicado um 
opusculo polemicO sobre as "novos filosofos" 
e fica feliz ao saber do tom pouco respeitoso 
de Fran,ois Aubral na televisilo. Ele pede para 
encontra-Io e convida para urn jantar os dois 
auto res do livro a ser lanc;ado: "Passamos en~ 
tao uma noite na casa de Deleuze, fascinados, 
e Deleuze se transformou em grande feiticei
ro em relac;ao a essa hist6ria dos novos fil6-
SOfOS,,61, Fran90is Aubral e Xavier Delcourt 
come9am por manifestar sua surpresa diante 
do sileneio de personalidades como Deleuze e 
Chiitelet. Eles dizem a Deleuze que bastariam 
algumas palavras de sua parte, um pequeno 
artigo, para reduzi-Ios a nada: 'N1! Sim, ele nos 
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diz, mas voce compreende ... Teriam dito que 
esse velho esta com inveja dos jovens, E eu nao 
quero falar na mfdia. Voce sabe que eu nao sou 
disso, nao e meu estilo',62, 

Deleuze prossegue se perguntando 0 que 
poderia fazel', como poderia intervir: ''A gen
te esM en tao em uma situayao de samizdat.'~ 
Somos minoritarios. Preciso explicar a voces 
quem sao esses tipos. Esses tipos estao sempre 
do lade do poder, aconte9a 0 que acontecer,,63. 
Ao longo da noite, Deleuze considera varias 
hipoteses com seus convidados. Pensa princi
palmente em um pequeno livro que seria es
crito par ele mesmo e prefaciado par Aubral e 
Delcourt, mas essa proposta parece hilaria. Ao 
final do encontro, Deleuze deseja muita cora
gem aos seus convidados e os previne do que 
os espera: "Foi 0 que aconteceu, pois eu nao co
nheeia 0 tribuno Glucksmann, mas quando no 
estudio de televisao abordei um tema intelec
tual, ele joga na sua cam os campos de coneen
trac;ao, as poloneses ... e voce esta aeabado',6'1. 

Deleuze se convence de que a melhor e re
correr ajerome Lindon da editora lv:linuit. Pen
sa, entao, em escrever algumas folhas em for
ma de plaqueta, e como nao se trata de ganhar 
dinheiro com isso, pede a Lindon que distri~ 
bua gratuitamente esse fasciculo em todas as 
livrarias, recomendando-lhes que 0 colo quem 
Ii disposi,ilo dos clientes perto do caixa, Dita 
e feito. Jerome Lindon concorda e tudo deve 
ser rnantido em segredo. Contudo, algumas 
indiscri90es chegam ao Le l11onde, que imedia
tamente publica a texto em sua pagina "Ideias" 
de 19-21 de junho de 1977. Nesse interim, a 
plaqueta e disputada nas livrarias. 

Datado de 5 de junho de 1977, 0 texto de 
Deleuze e apresentado em forma de entrevis
tao A uma situac;ao excepcional, uma reayao 
excepcional, pois Deleuze viola seu principio 
de jamais perder tempo polemizando para nao 
parasitar sua forya de afirmac;ao. Na ocasiao, 
ele se mostra mordaz, consciente do perigo 

'"' N. de R. '1'.: A Samizdat era uma atividade-chave da dis
sidcncia russa para publicat;ao e distribuiQao de textos 
secretos. 
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que esses fil6sofos de araque imp6em ao pro
prio pensamento. Diante da pergunta: "0 que 
voce acha dos 'novos fil6sofos'?", Deleuze res
ponde secamente: "Nada. Creio que seu pensa
mento e oule. Vejo duas raz6es possiveis para 
essa nulidade. Primeiro, eles procedem por 
grandes conceitos, tiw grandes quanta den
tes ocos. A lei, 0 poder, 0 mestre, 0 mundo, A 
rebeliao, A fe, etc. Com isso eles podem fazer 
misturas grotescas, dualismos sumarios, a lei e 
o rebel de, a poder e 0 anjo. Ao mesmo tempo, 
quanta mais fraco e 0 conteudo do pensamen
to, mais 0 pensador ganha importancia, mais 
o sujeito de enunciar;iio se da irnportancia em 
relac;:ao aos enunciados vazios,,65, Deleuze ex
plica que 0 que mudou na siluac;:3.o e permitiu 
sua interven,ao foi a publica,ao do "bela livro 
tonico" de Aubral e Deicourt. 

A gravidade desse caso, segundo Deleuze, 
DaD ser serio e que esse falso pensamento cleve 
sua sedu,iio it ilusiio de que se pode dispensar 
todo a trabalho de camplexiflca,ao, de ajus
te de conceitos finDs para evitar esse tipo de 
dilemas dualistas e simplificadores: "Eles des
troem 0 trabalho", comenta, em particular 0 

que empreendeu com Guattari. Entao, e hora 
de por as coisas de novo no lugar, e Deleuze 
identifica no fenomeno "novos filosofos" urn 
casting particular, uma minuciosa distribuiyao 
dos papeis66

• A novidade do fenomeno esta na 
introduy8.o de regras do marketing no campo 
da filosofia, e e preciso pensar nisso, como diz 
Deleuze. 

Na origem do triunfo dos "novos filosofos", 
Deleuze encontra duas raz6es principais. De 
urn lado, a inversao da relayao entre 0 jornalis~ 

mo e a criayao intelectual. E 0 ate jornalistico 
que faz 0 acontecimento, e isto conduz, quan
do nao se da mais tempo para 0 pensamento 
se desenvolver, a urn "pensamento de minute". 
Em segundo lugar, 0 que anima esses escamo
teadores e 0 odio de 1968: "Era a quem mais in
sultava Maio de 68". Um rancor de 1968, eles so 
tern isso para vender67

• Aproxima-se 0 aniver
sario, 0 dos dez anos de Maio, e toda uma par~ 
te dessa gerayao,se deleita na negay8.o de suas 
esperanyas frusfradas em nome do fracasso 

das rupturas revolucionarias. La ainda se en
contra urn sentimento profunda express ado 
por Deleuze em sua rejeiyao desses "novos filo
sofos", seu companheirismo com uma cultura 
de morte: "0 que me aborrece e muito Simples: 
os novas fil6sofos fazem uma martirologia, 0 

Gulag e as vitimas da hist6ria. Eles vivem de 
cadaveres ... Foi preciso que as vitimas pensas
sem e vivessem de uma maneira bern diferente 
para dar materia aqueles que choram em seu 
nome e dao Hyoes em seu nome. Aqueles que 
arriscam sua vida pensam geralmente em ter
mos de vida, e nao de morte, de amargura e 
de vaidade morbida; as resistentes sao antes 
grandes viventes,,68. 

Deleuze convida a LIm hino a vida em face 
dos perigos mortais que ameayam varrer se
culas de esior,o de pensamento. Enquanto 
todo projeto de Deleuze e Guattari pretende 
deixar que 0 ar circule, os novos filosofos "re
constitulram um espayo sufocante, asfixiante, 
por onde passa pouco ar. E a nega,ilo de tada 
politica e de toda experimenta,iio. Em suma, 
o que critico neles e 0 fato de fazerem urn tra
balho de parco"". 
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21 
Guattari entre a<;:ao cultural e ecologia 

Urn certo mes de maio de 1981, a esperan-
9a hi muito tempo refreada, a vontade de "mu
dar de vida' pela politica parece en!lm encar
nar-se em Franyois lvlitterrand, que representa 
a esquerda desde 1965 e jii figura como 0 unico 
capaz de fazer frente ao general de Gaulle. 0 
ela de Maio de 68, que se acreditava ter sido 
interrompido pela vitoria gaullista nas elei90es 
legislativas de 30 de junho de 1968, encontra 
!lnalmente urn prolongamento politico. E pre
ciso dizer que desde 0 pos-guerra a esquerda 
nao frequentava mais as alamedas do poder. 
Essa ruptura politica que poe urn termo a uma 
ocupa9ao do poder pela dire ita sem partilha, 
sem alternancia, provoca imediatamente uma 
grande onda de entusiasmo no pais. 

Deleuze e Guattari tambem estao enleva
dos por essa atmosfera de euforia politica. De
leuze vai a cerimonia de posse do novo presi
dente Mitterrand no Pantheon, em 21 de maio 
de 1981, e participa do jubilo gera!. Quanto a 
Guattari, felicita-se com a nomeay8.o do novo 
ministro da Cultura: Jack Lang ja mostrou sua 
proximidade com os artistas e seu desejo de 
realizar profundas transformayoes nas prati
cas culturais. Guattari inclusive publica, em 
1983, urn artigo quase apologetico para defen
der Jack Lang contra as campanhas de difa-

ma9ao a que e submetido: "Enfim, Jack Lang 
veio .. :>!. Guattari expressa seu encantamento 
com urn estilo que rompe com as conven<;6es 
por seu sentido da escuta, por seus acessos de 
entusiasmo, por seu aspecto tao pouco proto
colar: "Contra qualquer verossimilhan<;a, acu
sa-se Jack Lang de trabalhar por uma estati
za,ao da cultura, do tipo daquela que grassou 
nos pafses do Leste. Curiosa Jdanov, na verda
de, que encoraja as iniciativas mais diversas, 
as vezes as mais surpreendentes,,2. Jack Lang 
tomou decis6es originais, como a de instituir 
a Festa da Musica, que de imediato a!can,ou 
urn sucesso espetacular. Alem disso, urn dOB 

maiores combates de Guattari, a libera<;ao das 
ondas, saiu vitorioso gra<;as a maio de 1981. 

As alamedas do poder 

Guattari representa junto a Jack Lang 0 

papel de uma caixa de ideias: "Gostariamos 
igualmente de Ihe falar de urn tema partieu
larmente cara a n6s: a cria<;ao de uma quarta 
rede de televisao cultural, consagrada a cria
<;ao, a experimenta<;ao de pesquisa", escre
ve-Ihe Gualtari ja no mils de agosto de 1981

3
. 

Em fevereiro de 1982, Guattari sugere a Jack 
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Lang a cria<;ao de uma funda<;8.o para inicia~ 
tivas locais, inova90es institucionais, pesquisa 
ativa em cieDcias sociais, animayao e pesquisa 
culturaL 0 ministro a encaminha ao seu assis
tente Dupavillon com 0 seguinte comentario: 
"Seria preciso ajuda-los ... e muito importante". 
A ideia de Guattari e que a descentraliza,ao 
em curso corre 0 risco de virar letra morta se 
for reduzida a uma simples transferencia de 
poder. Dai a ideia de eriar urn terceiro setar 
"que se interponha entre 0 mercado capita~ 
Usta e os sistemas de controle estatais"". Jack 
Lang apoia 0 projeto e consegue urn encontro 
de uma importante delega,ao coman dada 
por Guattari com 0 "conselheiro em chefe" de 
Fran,ois Mitterrand, Jacques Attali, no Elysee. 
A sight provis6ria adotada por essa institui
,ao e FIRC, de Fondation Innovation Recherche 
Creation. Guattari multiplica as diligE'mcias 
nos circulos governamentais para aprovar 
esse projeto e conscbrue entrevistas com Eric 
Arnoult, Segol/me Royal, sem que isso leve ver
dadeiramente a algo de concreto. Ele chega a 
se encontrar com 0 secretario-geral da Presi
dencia da Republica, Jean-Louis Bianco, para 
que a iniciativa avance, sugerindo-Ihe a ideia 
de ligar essa funda<;:ao a urn ministerio s6lido. 

Enquanto Guattari se ocupa ativamente do 
centenario de Kafka e ao mesma tempo presta 
alguns servi<;os discretos, como a reda<;ao do 
discurso de Mitterrand sabre a cultura na Sor
bonne, Jack Lang 0 distingue com 0 titulo de 
comendador das Artes e das Letras em janeiro 
de 1983: "Pouco sensivel as marcas de merito 
e menos ainda apto a julga.-las, eu a reeebo de 
sua parte como uma marca de amizade"s, 

Ao longo dos anos de 1980, a cumplicidade 
entre Lang e Guattari os torna mais proximos. 
Lang inclusive se desloca a La Borde, convida
do por Guattari, que 0 ajuda a encontrar uma 
casa na regiao de Blois: "Obrigado ainda por 
sua acolhida em Loir-et-Cher. Foi magnifico"'. 
Em 1984, em plena prepara,ao da exposi,ao 
de Kafka, Guattari e convidado para almo,ar 
com Lang no ministerio. Antes desse almo-
90, Guattari escreve a Lang a fim de fazer urn 
balanyo sabre as projetQs em andamento, a 

maiaria em suspenso. E urn verdadeiro fogo 
de artiflcio: Lang possibilita a Guattari entra
das em alguns ministerios. Em 1986, consegue 
urn encontro dele com a ministra de Assuntos 
Sociais e da Solidariedade Naciona!, Georgina 
Dufoix. Em 1991, prop6e aD primeiro-ministro 
Michel Rocard a nomea,"o de Guattari para 0 

Conselho Econ6mico e Social. 
No final dos anos de 1980, Guattari sugere 

a Lang uma exposi,ao universal para 1989, ano 
do bicentenario da Revolu<;ao Francesa, sabre 
o tema "Encontro do Quinto Mundo", que seria 
urn grande encontro internacional de represen
tantes de minorias tribais e n6mades vindas 
tanto do Alasca quanta cla Amazonia, tanto da 
China quanta do Saara, assim como ciganos 
de diversos paises. 0 objetivo desse encontro 
seria nao apenas fazer justi<;a a povos oprimi
dos, perseguidos, mas tambem reconhecer sua 
contribui<;ao a cultura mundial. Apesar do co~ 
mentario muito positivo de Jack Lang - "Esse 
projeto e apaixonante. Nosso amigo Guattari 
tem muitas ideias,,7 - 0 clima politico de 1989 se 
presta pouco a esse genero de manifestayoes, e 
o projeto !Hio vai adiante. Entretanto, por meio 
de seu amigo Jean-Pierre Faye, muito ligado aos 
dirigentes socialistas, Guattari dispoe de uma 
porta de acesso it alta cupula do poder do Es
tado. Assim, e convidado a mesa do presidente 
Mitterrand: "Felix tomou a palavra para defen
der Lang, pois Lang nada mais era que um mi
nistro delegado, relegado a urn subministerio. 
De forma muito corajosa, partindo para 0 ata
que, meu pequeno Felix toma a palavra e diz ao 
presidente: '0 senhor deveria conceder a cultu
ra a plenitude de seus direitos"'s. 

Guattari tambem se engajou, estimulado 
por Faye, na implanta,ao de um colegio inter
nacional de filosofia. A ideia veio do impasse 
em que se encontra 0 departamento de filoso~ 
fla da universidade de Paris-VlIl, que em 1980 
se mudou de Vincennes para Saint-Denis e 
cujos diplomas nao sao reconhecidos no plano 
nacionae: "Se voce encontrar Altali, faleja al
guma coisa do projeto de um eventual 'Colegio 
Filosoficd, cuja alma vincenniana seriam Gil
les Deleuze e Felix Guattari..., onde nao seria 

impossivel convidar personalidades estran
geiras, ou nao universitarios, para fazer semi
narios de curta ou longa dura<;:ao"lO. Quando 
Jean-Pierre ChevEmement e nomeado minis
tro da Educa9ao Nacional, Faye reapresenta 
seu projeto e recebe uma acolhida favonlvel 
do ministro, que 0 encarrega de organizar um 
almo,o. Esse almo,o reuneJean-Pierre Cheve
nement, Jean-Pierre Faye, Fran,ois ChateJet, 
Jacques Derrida e Dominique Lecourt, e dele 
resultara a cria,ao do Colegio Internacional de 
Filosofia, cuja responsabilidade ficara a cargo 
de Jacques Derrida. Quanto a Faye, e nomeado 
para a dire,ao do '1\.lto Conselho" do colegio, 
onde tera ao seu lade Guattari e algumas su~ 
midades, como Rene Thom, Vladimir Jankele
vitch, llya Prigogine e Isabelle Stenghers. Logo 
se constata que 0 verdadeiro centro de poder 
esta nas maDs de Derrida. 0 conflito e inevita
vel, tendo em vista que 0 Alto Conselho, com 
seu nome porn po so, nao dispoe de meios fi
nanceiros e, portanto, depende totalmente de 
quem detem as chaves do cofre. 

Rela<;oes tumultuadas 

Apesar de toda essa efervescencia, a re
la,ao de Guattari com 0 poder socialista ao 
longo dos anos 1980 nao esta livre de sombras, 
crises, explosoes diversas e rupturas irreversi
vels. Guattari se reconhece cada vez menos na 
politica conduzida pelo governo socialista, e 
as ocasi6es de manifestar suas discordancias 
se multiplicam, 0 que explica em grande me
dida pOl' que varios de seus projetos caem no 
esquecimento. No outono de 1984, a politica 
de acordo dos governos frances e espanhol 
para extraditar os nacionalistas bascos do ETA 
na Espanha provoca a indigna,ao de Guatta
rio que se abre primeiramente com Jack Lang: 
"Estou ulcerado com essas extradir;6es e expul
soes. Ainda nao consigo acreditar que os SOM 
cialistas franceses tenham chegado a 1S801 Sei 
que voce nao tern nenhuma responsabilidade 
direta nesse caso, e e facil imaginar qual e seu 
sentimento intimo. Mas as coisas do jeito que 
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estao, acho que nao e mais possivel manter a 
relayao 'publica' que tfnhamos antes. ereia que 
lamento sinceramente e conservo toda minha 
amizade por VOCe"ll. Guattari nao se limita a 
recriminayoes pessoais e privadas. Assume 
publicamente a of'ensiva e assina junto com 
Deleuze e Chatelet uma carta aberta enviada a 
Franyois Mitterrand, ao primeiro secretario do 
PS, Lioneljospin, e ao primeiro-ministro, Lau
rent Fabius, "por um direito de asilo politico 
uno e indivisivel", que aparece nO Le Monde l2

• 

Em 1983, Max Gallo, entaD porta-voz do 
governo, queixa¥se publicamente do silencio 
ensurdecedor dos intelectuais de esquerda 
que nao levantam um dedinho para defender 
a politica seguida pelos socialistas. Essa critica 
enunciada no mais alto escalao suscita uma 
ampla tomada de palavra sobre 0 papel dos 
intelectuais e suas rela<;:oes com os decisores. 
A controversia e particularrnente intensa. Jean 
Fran,ois Lyotard diagnostica 0 aparecimento 
de um "tumulo de intelectuais,,13, e Maurice 
Blanchot deixa de lado sua reserva costumeira 
para alertar contra a ideia de urn repouso eter
no dos intelectuais". E no quadro desse amplo 
debate publico que Guattari intervem, irritado 
com esse questionamento, ao mesmo tempo 
para estigmatizar a interven,ao de Max Gallo, 
qualificada de "homilia sobre 0 enfraqueci
mento cerebral dos intelectuais de esquerda", 
e para contestar a propria pertinencia da ideia 
segundo a qual os intelectuais deveriam se eri
gir em porta-vozes naturais. 

Ainda nesse final do anD de 1983, Guattari 
se preocupa com 0 ressurgimento do racismo e, 
tarnbem nesse caso, exige uma reayao dos res
ponsaveis politicos: "Cada urn tern 0 racismo 
que merece. Nao e natural, apcs 0 10 de maio, 
que se assista a manutenyao do estado de coi~ 
sas. Assim, a incapacidade do governo socialis
ta de mudar a natureza do tecida social provo
cou insensivelmente a retomada do racismo,,15. 
Segundo ele, e apostando em um terceiro setor, 
o do rnundo associativo, que se podera superar 
a fraqueza moral e os medos que alimentam 
a rejei<;:ao ao outro. Por ocasiao do exito espe
tacular da Frente Nacional nas ele1yoes euro-
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peias de 17 de junho de 1984, Guattari reafirma 
suas crlticas em face dos socialistas que eatao 
perdidos por naD 5e engajarem firmemente em 
uma politic a de mudanc;a. Diz que sao fOf<;a
dos a seguir a via de urn "compromisso absurdo 
com a direita no terreno da seguranc;a, da aus
teridade e do conservadorismo. Enquanto ela 
[a esquerda socialista] poderia tel' conseguido 
todos os sacrificios necessarios, no plano eco
n6mico, para fazer face a crise e as requalifica
((ces profissionais se tivesse contribuido efeti
vamente para 0 agenciamento de novas modos 
coletivos de enunciar;lio, deixou que a esperanc;a 
se perdesse de novo, que 0 corporativismo 5e 

reafirmasse, que as velhas perversoes fascisti
zantes voltassem a ganhar terreno" 16. 

No infcio dos anos de 1980, 0 CINEL se 
encarrega de algumas ac;oes que permitem 
manifestar concretamente sua solidariedade 
internacional. Lan<;:a um apelo a opiniao publi~ 
ca internacional para apoiar a causa da Frente 
Sandinista na Nicaragua contra a ditadura de 
Somoza, A sede do Centro e nada menos que 0 

domicflio de Guattari, no numero 9 da Rue de 
Conde, Em 26 de mar,o de 1985, Guattari par
ticipa de um congresso internacional sabre "os 
direitos coletivos das nacionalidades minori
tarias na Europa' em Bilbao, na Espanha, Con
dena 0 desprezo com que se trata essa questao 
considerada obsoleta no momento em que ul
trapassa a ambito nacionaL Disso resulta que 
algumas minorias se tornam as abandonados 
da hist6ria, e Guattari cita entre outros "os pa
lestinos, os armenios, os bascos, os irlandeses, 
os corsos, os lituanos, os uigures, os ciganos, 
os indios, os aborigines da Austnilia',17, Guat
tari ve ness as expressoes particulares uma 
forma de singularidade que se deve preservar 
no momento da uniformiza<;:ao generalizada, 
recusando-se a consideni-las isolados cultu
rals e lingufsticos, 

A revoluc;,:ao ecologica 

Nos anos de 1980, Guattari se engaja prin
cipalmente nos,"movimentos ecologicos. Antes 

de alcan<;:ar uma primeira conquista eleitoral 
em 1981, a movimento ecologista consegui_ 
ra estruturar grandes mobiliza<;:oes nos anos 
1970, sobretudo no terre no da contesta<;ao 
nuclear. Pierre Fournier, que organizou a pri
meira grande manifesta<;:ao ecologista na 
Fran<;:a, reunindo eerea de 15 mil pessoas ein 
outubro de 1971, havia lanyado, no seu impul
so, 0 jornal La Gueulle Guverte, em novembro 
de 1972, Uma se<;ao frances a dos Amigos da 
Terra se constitui em 1971 por iniciativa de 
A!ain Herve, movimento logo dominado por 
Brice Lalonde, que encarnou um herdeiro, 0 

dos "filhos de Maio de 68"", Pela primeiravez 
em 1974, par ocasiilo da elei<;ilo presidencial, a 
voz da ecologia se faz ouvir com 0 presidente 
de homa dos Amigos da Terra, Rene Dumont, 
que obtem em seu nome 1,32% dos votos. 

Em julho de 1977, em Creys-Malville, uma 
gigantesca manifesta<;:ao de protesto contra 
a constru<;:ao do reator Super-Fenix reu'ne 40 
mil pessoas, apesar de proibida pela autorida
de policiaL 0 caso acaba mal: a policia ataca, 
e 0 resultado e urn morto e eerca de 50 feridos 
entre as manifestantes. Tendo demonstrado 
sua capacidade de mobiliza<;ao social, os eco
logistas se apresentam na eIei<;:ao presidencial 
de maio de 1981. Brice Lalonde conquista3,9% 
dos votos, au seja, mais de I milhilo de elei
tores. Apos essas elei<;oes, Lalonde organiza 
essa sensibilidade a causa na Confedera<;:ao 
Ecologista, que privilegia a forma associativa 
e as iniciativas descentralizadas. Em novem
bro de 1984, no congresso de Clichy, a Confe
dera<;iio Ecologista e a organizayao Ecologia e 
Sobrevivencia, criada por Antoine Waechter 
no leste da Fran<;:a, se fundem para dar origem 
aos "Verdes", que, nesse embalo, obtem 3,4% 
dos sufragios nas elei<;6es europeias do final 
do anD, Contudo, a organiza,ao e prejudicada 
internamente por clivagens poHticas impor':: 
tantes entre a tendencia de esquerda, repre
sentada por Didier Anger e Yves Cochet, e a ala 
direita, coman dada pOI' Jean Briere e Antoine 
Waechter, Nesse dima, Felix Guattari abre pas' 
sagem e adere aDs Verdes em 1985, Esse e 0 ana 
do easo Rainbow Warrior, navio do Greenpeace 

afundado pelos servi<;:os secretos franeeses em 
Auckland, na Nova Zelandia, em 10 de julho, 
Jean Chesneaux, que mais tarde se tomou pre
sidente de honra do Greenpeace FranQa, eons
titui junto com outros urn pequeno coletivo de 
protesto, "Nao afunde meu navio", e organiza 
uma manifesta<;ao de protesto em navio com 
apaio do prefeito de Conflans-Sainte-Hono
rine, Michel Rocard: "Havfamos negociado 
um navio da prefeitura no qual fizemos uma 
rnanifesta<;:ao no Sena, e imagimivamos inge
nuamente que haveria centenas de navios com 
bandeirolas antinucleares. Eram apenas cinco. 

G
. ,,19 

E uattan estava presente . 
Guattari eneontra nos eeologistas urn meio 

reeeptivo ao mesmo tempo ao seu engajamen
to em favor de uma transforma9ao profunda 
da sociedade e a sua critica da politica ado
tada pela esquerda no poder, Evidentemente, 
elc se alinha de Imediato com a ala esquerda, 
alternativa dos "Verdes", Apas 0 grande movi
mento de contesta<;ilo estudantil de 1986 e a 
safda de um pequeno grupo de militantes de 
um PSU que nilo para de agonizar20

, ,:; lan<;ado 
urn apelo por urn ''Areo-iris'' em favor do agru
pamento de urn polo alternativo aDs partidos 
da esquerda tradicionaL A iniciativa e apoiada 
simultaneamente por Rene Dumont e Daniel 
Cohn-Bendit. Guattari assina 0 documento 
junto com lideres Verdes, como Didier Anger, 
Yves Cochet e Dominique Voynet, mas tam
bem nao Verdes, como Alain Lipietz e alguns 
militantes do PSU 0 modelo e 0 movimento, 
muito forte na epoca, dos Verdes alemaes, os 
Griinen, que conseguiram eriar verdadeiros en
claves associativos no seio da sociedade alema 
e que representam uma esperan9a politica. Os 
signatarios do apelo par urn ''Areo-Iris'' querem 
"reunir as for<;:as de transforma<;:ao da socie
dade no arco-iris de sua diversidade". 0 eon
gresso do PSU de dezembro de 1986, que pensa 
na possibiJidade de autodissolu,ao, consultou 
pessoas de fora para saber a opiniao delas so
bre suas propostas, Guattari redige com Daniel 
Cohn-Bendit uma resposta as perguntas do 
PSU em que afirmam que e preciso "favorecer 
o que chamamos de uma cultura de dissenso, 
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abrindo para 0 aprofundamento das posi90es 
particulares e para uma ressingulariza<;:ao de 
indivfduos e de grupos humanos", 0 que se 
deve visar nao e urn acordo programatico que 
apague suas diferen<;:as, mas urn diagrama co
letivo que permita articular suas pratieas em 
beneficia de cada uma delas, scm que uma se 
imponha sobre a outra,,21. Encontram-se essen~ 
cialmente nessa tomada de posi9ao os voea
bularios e os conceitos de Guattari. 

A elei<;ao presidencial que se perfila no 
horizonte de 1988 ainda divide as Verdes en
tre uma esquerda partidaria da candidatura 
do ex-comunista Pierre Juquin e Antoine Wa
echter, partidario do "nem direita, nem es
querda'. Este ultimo propoe sua candidatura e 
ganha a parada, e assim assume ° controle da 
organiza<;:ao e se torna ° candidato ofieial dos 
Verdes, Ele obtem 3,89% dos sufragios contra 
2,1 % de Juquin. 0 novo primeiro-ministro, :Mi

chel Rocard, nomeia Brice Lalonde seerebirio 
de Estado, depois ministro do Meio Ambiente, 
Nas elei<;6es europeias de 1989, os ecologistas 
de todas as tendencias em conjunto dao urn 
grande passo: II % dos sufn\gios e 9 eleitos, 

Em 1989, Guattari se integra a outro gru
po vinculado a sensibilidade ecol6gica, aque~ 
Ie que nasceu do Grupo dos Dez, 0 "Ciencia e 
Cultura", coordenado, entre outros, par Rene 
Passet, Jacques Robin e Anne-Brigitte Kern, 
que se pergunta como conceber outra esquer
da. Urn primeiro encontro se realiza na casa de 
Guattari em 1989 sobre a questao da transfor
ma<;:ao informatica: "Para mim, ele represen
tava a transversalidade, e the digo que a gen
te vai lanyar uma revista que deve se chamar 
Transversales. Ele se juntou a nos e escreveu 
no segundo numero sobre ecosofia>22. Guatta
ri passa a fazer parte do grupo de orienta<;:ao 
da revista: "Tivemos varias reunioes muito in
teressantes na casa de Sacha Goldman, com 
Edgar Morin, Paul Virilio, Felix Guattari, Rene 
Passet e eu,,23. Guattari incorpora essa dimen
sao ecologica em suas multiplas interven90es, 
dando eniase ao desequilfbrio Norte-SuI e as 
suas consequencias catastroficas, assim como 
a dimensao etica do problema: "Ser responsa-
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vel pela responsabilidade do outro, para reta
mar uma Frase de Emmanuel Levinas, iSBa nao 
significa de modo nenhum 0 abandono das 
ilus6es idealistas":l4. 

Em 1990, Brice Lalonde cria um polo de 
agrupamento que pretende se situar a esquer
da do PS, Gera,ao Ecologia, e que autoriza a 
dupla filia,ao. Algumas personalidades em
prestam seu apato a essa iniciativa, entre as 
quais Guattari, que, no entanto, faz parte dos 
Verdes. Na verdade, Guattari se envolve nas 
duas organizac;oes concorrentes, insatisfei
to igualmente com as praticas de Waechter 
e com as de Lalonde. Essa dupla tllia,ao nao 
agrada os dirigentes dos Verdes, que enviam 
uma carta registrada a Guattari para for98.-10 
a escolher e amea,a-Io de expulsao: "Cabe a 
voce, portanto, se quiser continuar membro 
dos Verdes, se desligar da Gera,ao Ecologia. 
Nesse caso pedimos que nos envie copia de 
sua carta de desligamento ate 14 de maio, data 
de nosso pr?ximo conselho regional... Scm res
posta de sua parte nessa data de 14 de maio, 
seremas obrigados a considenHo exduido de 
fato,,25. Guattari reage a essa decisao arbitniria 
com astucia taUca. Responde que, tendo rece~ 
bido a carta apenas no dia 13, esta impossibi
litado de tomar as provid€!Dcias necess8xias 
para se colo car a disposic;:ao para a reuniao do 
dia 14 e acrescenta: "Ha multo tempo consi
dero que os Verdes se tornaram uma organi
zac;:ao partidaria sectaria, fechada em s1 mes
rna, muito mais preocupada com a atividade 
burocratica interna do que aberta para a vida 
social e para a reinvenc;:ao de novas formas de 
militancia,,26. Entretanto, diz tambem que e 
muito cdUco a Brice Lalonde e afirma nao ter 
nenhuma intenc;:ao de continuar participando 
da Gera,1io Ecologia, mas que, "nao tendo ja
mais aderido formalmente a essa associac;:ao, 
nao preciso me desligar dela,,27. 

No inicio de 1992, quando se preparam as 
elei<;oes regionais, Guattari ainda se manifesta 
no Le Monde para dizer 0 quanta as querelas 
Waechter/Lalonde sao irrelevantes diante 
dessa "aspirac;:ao vaga, mas significativa, de 
uma abertura para 'Dutra coisa' ... Cabe ao mo-

vimento plural de ecologia politica dar uma 
expressao a essa aspirac;:ao,,28, Ao longo do ano 
de 1992, Guattari se empenha em reaproximar 
os militantes dos Verdes, da Gera,ao Ecologia 
e de outras associac;:oes ecologistas. Ap6s 0 exi
to dos ecologistas nas elei,oes de 22 de mar,o 
de 1992, ele consegue que se adote um texto 
comum a alguns desses militantes de organi
zac;:oes rivais. Deplorando 0 estado de divisao 
e as polemicas estereis, conclama a prepara
,ao dos estados gerais da ecalogia, que teriam 
uma func;:ao unificadora e mobilizadora. 

o ultimo dos inurn eros combates trava
dos por Guattari foi no front da ecologia. Em 
suas notas manuscrltas encontra-se um texto 
datado de um mes antes de seu falecimento 
intitulado "Por uma nova democracia ecol6gi
Ca"2~, em que observa com satisfac;:ao que uma 
parcela crescente da opiniao publica ve os eco
logistas como os Lmicos a colocar de maneira 
inovadora as questoes essenciais da epoca. 
Lamenta apenas que as duas componentes 
dessa corrente, scm desmerece-Ias, tenham se 
alinhado demais ao modelo de partidos chls
sicos: "Farece necessario que as componentes 
vivas que existem no interior de cada um des
ses movimentos se organizem entre elas e em 
ligaC;:<1o com 0 movimento associativo,,:m. 

Certo dia, no Hnal dos anos de 1980, Guat
tari convida para ir a sua casa Paul Virilio, que 
conheceu no eomite de apoio a candidatura 
Coluche. Virilio dirige na epoca uma cole,ao 
da editora Galilee: "Chego a casa dele. A gente 
discute. Havia uma grande amizade entre n68, 
e eu Ihe digo: 'Voce sabe, eu gostaria muito de 
publicar um livro seu em minha cole,ao'. Ele 
responde: 'Tudo bem, tem um ali na mesa, nin
guem quer'. Eu 0 vejo e pego. Ele me pergun
ta se ja Ii. Respondo que nao, mas 0 pego''''- E 
Cartografias Esquizoanaliticas, que Virilio pu
blica pela Galilee em 1989 e que e, com toda 
eerteza, 0 Iivro mais inacessivel de Guattari, 0 

mais so£lsticado, 0 mais 16gico. Esse livro refle
te na verdade as atividades do seminario que 
coordenou a partir do final da reda,ao de Mil 
PlatOs, em 198032: "Trata-se um pouco dos ar
quivos de Guattari, e como ele publicou pouco, 

seus arquivos me interessavam, Eu tinha cons
ciencia de que esse livro seria difi'cil de leI', mas 
isso nao me importava muito,,33. Foi par uma 
decisao irrefletida, um momento de entusias
mo, que ele decidiu publicar esse livro ern uma 
cole,ao de prestigio. Contudo, Cartografias Es
quizoanalfticas nao passara facilmente e nao 
encontrara verdadeiramente seu pubJico:l'I. 

A esse livro ja imponente por seu tamanho, 
Guattari pretende acrescentar urn pequeno 
conjunto sobre a ecologia. Virilio manifesta 
sua discord"ncia e propoe publica-Io separa
damente35

: "Tenho 0 instinto das coisas que 
eomec;:am, e 0 frescor era um elemento deter
minante em Felix, Esse texto sobre a ecologia 
tinha 0 mesrno freseor que Rizoma,d6. 0 diag
n6stico se revelou correto: As Tn§s Ecologias, 
publicado em 1989, e um sucesso editorial. 
Guattari define ali 0 que entende por ecosofia 
como articulac;:ao necessaria entre a dimen
sao politica e etica de tre8 registros, que sao a 
questao do meio ambiente, a das rela,oes so
ciais e a dimensao subjetiva. Encontra-se nele 
a preocupac;:ao constante de levar em conta os 
modos de subjetiva,il.o, articulando-os a partir 
de seus pontos de ancoragem. Assim, ele cons
tata que os progressos tecnol6gicos permitem 
liberar tempo para 0 homern, mas se coloca 
a questaa dos usos dessa liberay1io. Enfatiza 
tambem a escala de analise, que s6 pode ser 
planetaria em tempos de mercado mundiaL 
Um novo paradigma etico-estetico teria como 
ambic;:ao pensar os tres registros, que sedam 
uma ecologia mental, uma ecologia social e 
uma ecologia ambiental. Seu meta do, como 
desde 0 primeira dia, continua transversal e 
procura evidenciar em cada caso os veto res 
potenciais de subjetivac;ao para permitir 0 

florescimento das diversas formas de singu
laridade. Grac;:as as revolm;oes informaticas, 
it edosao das biotecnologias, "novas modali
dades de subjetiva,ao estao prestes a ver a Iuz 
do dia,,37. Guattari evlta tanto 0 discurso catas
trofista quanta 0 da Iamentayao. Ao contnirio, 
ele se felicita com as obras pOl' vir e com 0 ella 
em que havera cada vez menos necessidade 
de apelar a inteligeneia e a iniciativa hurnana. 
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E isso que motiva seu fascinio pelo Japao que 
soube "enxertar indus trias de poota em uma 
subjetividade coletiva e ao mesmo tempo pre
servar ligac;:oes com urn passado as vezes mui
to Ianginquo (remontando ao xinto-budismo 
para 0 JapaotlR. E essa ten sao que deve ser 
pensada pela nova disciplina que Guattari tan
to almeja e que chama de "ecosofia". 

Essas teses expostas em As Tres Ecologias 
aparecem em 1989 em um contexto em que 
o meio ecologista esta dividido entre, de urn 
lado, os partidarios da defesa do ambiente na
tural, com sua tentaGao conservadora que se 
destaca do progresso tecnico, e, de outro Iado, 
as que dao urn conteudo politico ao seu enga
jamento: "0 que me interessou foi que era uma 
das primeiras vezes que Felix deserevia as tres 
ecologias, ou seja, verdadeiramente 0 papel 
do ser humano em uma natureza com a qual 
e preciso ten tar realizar uma coevoluc;:ao,,39. 0 
editor e amigo de Guattari, Paul Virilio, tam
bern £leou muito entusiasmado com esse Iivro: 
"0 que importa e 0 fato de que a ecolagia e 
muito mais que a eeologia. A ecologia e a cien
cia do futuro. Nao se podera passar sem ela. 
Eis 0 que sera a eeologia: a coerE!Deia buscada 
entre a economia no sentido complexo do ter
mo e a economia no sentido eco16gico, Os dais 
nfveis vaG se fundir, estou totalmente segura 
disso, e Felix tambem,,'io. 

Em A Nova Ordem Ecol6giGa, publicado 
em 1992, LUG Ferry Ian,a um ataque violento 
contra a ecologia politica. Ele tenta reduzir as 
proposiyoes de Guattari a uma concep,ao fun
damentalista e ultraesquerdista da ecologia, 
que nao daria Iugar aos dlreitos do hornem, ao 
espayo publico de discussao e as institui<;oes 
republican as. Nao temendo um amalgama, 
Ferry pretende desaereditar 0 adversario, no 
caso aqui as teses de Guattari sobre a eeolo
gia, estabelecendo uma filia,iw com 0 redator 
das leis nazistas sobre a protec;:ao da natureza. 
Walther Schoenichen: "Para Guattari, como 
para Schoenichen, a cultura e uma realidade 
onto16gica, nao uma abstra<;ao: eIa se inscre
ve no ser dos homens,,41. Trata-se, da parte de 
Luc Ferry, de uma incompreensao tota1 quanta 
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ao sentido do cambate ecologista de Guattari, 
que nao cansa de insistir, em todas as opor
tunidades, sabre 0 carater nao passadista de 
suas proposic;oes. 

Caosrnose 

A ultima obra de Guattari e Caosmose, pu
blicada em 199242. Felix retoma com esse titu
lo uma n09aO que tirou de seu autor litenirio 
preferido, Joyce, que havia inventado 0 termo 
"caosmo", ja utilizado por Deleuze e ele. Com 
esse livro terminal, seu canto do cisne, Guatta
ri assina sem duvida seu texto mais legivel, 0 

mais bern acabado que havia escrito sozinho. E 
uma forma de testamento intelectual que lega 
no mesma ano de seu falecimento. A extrema 
legibilidade desse livre tern a ver com urn mo
menta de cristalizaQao e com teda a aquisiyao 
te6rica e pratica que ele consegue sintetizar, 
mas se deve tambem muito ao trabalho de 
uma ainiga, a psicanalista Danielle Sivadon: "A 
gente 0 reescreveu duas vezes. Ele tinha envla
do a Galilee um manuscrito completamente 
ilegiveJ, sem pontua,ao, sem sujeito. Foi preci
so retrabalhar em urn ptirneiro e depois em urn 
segundo jogo de provas e reiazer a totalidade"". 

A demonstra,ao a que se dedica Guat
tari consiste em definir urn novo paradigma 
estetico ao final de um processo que revisita 
a subjetividade, passando pelo maquinismo. 
Ele reaflrma 0 carater plural, polif6nico de sua 
concepGao do sujeito e a importancia da ques
tao da subjetividade com que se depara desde 
sempre como pnitico psicoterapeuta. Segundo 
ele, 0 metodo transversalista e mais ef1caz para 
dar conta do coquetel frequentemente explo
sivo de subjetividades contemporaneas as vol
tas com uma tensao entre modernidade tec
nologica e apego arcaizante. Guattari recorda 
a critica formulada contra 0 estruturalismo e 
seu reducionismo: "Poi um grave erro, da parte 
da corrente estruturalista, pretender remeter 
tudo 0 que diz respeito Ii psi que ao dominic 
do signHlcante linguistico"44. Felix se apoia nos 
trabalhos de miniel Stern sabre 0 bebe para 

cap tar 0 carater emergente e heterogeneti_ 
co da subjetividade'I.'. Nesse fim de percursa, 
nota-se 0 retorno discreto de Guattari aquila 
que marcou seus infcios, Sartre e a questao 
existencial: para ele, a consistEmcia dos siste
mas discursivos deve ser buscada do lado do 
conteudo, "isto e, dessa funG8.o existencial"46. 

Reconhecendo ao freudismo toda sua con
tribui<;ao historica, Guattari quer promover 
uma abordagem diferente, que nao gira mais 
em torno da oposiGao entre consciente e in
consciente, mas que considera 0 inconsciente 
como uma superposi<;ao de diversos estratos 
heterogeneos de subjetivaG8.o de consistencias 
variaveis e produtoras de fluxo, que ele tenta 
identificar em suas cartografias esquizoanalf
ticas47.0 trabalho anaHtico nao deve se refenr 
mais a universais, a estruturas preestabele
cidas, mas a uma "constela9aO de Universos. 
Nao se trata de Universos de referencia em 
geral. mas de dominios de entidades incorpo
rais, que sao detectadas ao mesmo tempo em 
que produzidas ... Sao dados no instante cria
dar, como hecceidade""s. Essa aten9ao a sub
jetiva((ao leva a rejeitar as modeliza<;:oes con
finantes, negadoras do novo, ern busca apenas 
das regularidades, de medias significantes. 
Guattari, ao contnirio, prefere 0 processual, a 
irreversibilidade e a singulariza<;:ao. Para sair 
das oposiGoes binarias, lan9a "0 conceito de in
tensidade ontol6gica. Ele implica urn engaja
mento etico-estetico do agenciamento enun
ciativo,,49. 0 freudismo tomou como modelo 
a neurose, enquanto que, segundo Guattari, a 
esquizoamiHse tem como modelo a psicDse: e 
nela que 0 outro esta alem da identidade pes
soal, e essa fratura permite construir uma ver
dadeira heterogenese. 

Apoiando-se nos trabalhos do filosofo Pier
re Levy, Guattari mostra por que nl\O se pode 
reduzir a no<;ao de maquina a ideia de urn 
funcionamento mecanico. De um lado, todas 
as maquinas sao atravessadas por "maquinas 
abstratas", mas, nos tempos da rob6tica, da in
formatica, elas dependem cada vez mais da in
teligencia humana". Como Pierre Levy, Guat
tari acha que e preciso derrubar a "cortina de 

ferro ontol6gica" que a tradi((ao filosofica edi
ficou entre 0 espirito, de um lado, e a materia, 
do outro. Felix encontra ali 0 pr6prio sentido 
da outra metafisica que construiu com Gilles 
em suas obras comuns. 

Guattari pro poe retomar a n09ao de auto
poiese de Francisco Varela, que designa assim 
os organismos que engendram seu proprio 
funcionamento e seus limites especificos, mas 
acrescendo-a do campo da aplica,ao biolegi
ca aos sistemas socials, as maquinas tecnicas 
e a qualquer entidade evolutiva a partir do 
momenta ern que Esses elementos sao logo 
envolvidos em agenciamentos singulares e 
em devil'. Depois de ter criticado novamente 0 

corte saussuriano entre a lingua e a palavra, e 
de tel' demonstrado ° caniter totalmente im
bricado dessas duas dimensoes, Guattari defi
ne, no final desse livro-sfntese de todas as suas 
reflexoes, 0 novo paradigma estetico que tanto 
almeja. Parte da ideia segundo a qual 0 que 
nas sociedades do passado provinha de impe
rativos ttknicos ou sociais, no nosso presente 
e percebido como manifestaGoes esteticas e 
atesta 0 ascenso dessa rela9ao de estetiza<;:ao 
que 0 homem moderno tem com 0 mundo: ''A 
potencia estetica de sentir ... nos parece prestes 
a ocupar uma posic;ao privilegiada no interior 
dos agenciamentos coletivos de enunciac;ao 
de nossa epOCa,,·51. E sinal de que a civilizaGao 
moderna s6 pode perdurar se for perman en
temente impulsionada no sentido da inova-
9aO. Mas esse processo de transformac;ao naD 
cessa de recolocar a questao da subjetividade 
sob angulos diferentes. A subjetividade sendo 
tanto quanta a agua e 0 ar um dado natural, 
"como trabalhar para sua liberac;ao, isto e, para 
sua ressingularizaGao?"s2, 

o desrnoronarnento de 
urn rnundo: 1989 

Guattari atravessou com a mesma acuida
de anaJitica a grande reviravolta de 1989 com a 
queda do muro de Berlim, a derrocada do co
munlsmo e 0 fim da "guerra fria". A consciencia 
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dos riscos que representa a multiplica<;ao dos 
desdobres identiUirios sectarios e fundamen
talistas nao diminui seu otimismo e seu desejo 
de avan,ar em dire,ao a futuros melhores. Ao 
contrario, essa e uma oportunidade (mica de 
"reinventar a polftica"S3. 0 mundo nao e mais 
bipolarizado entre Leste e Oeste e se encontra 
enta~ em pleno processo de integraGao com 
base no modele do CapitaJismo MundiaJ Inte
grado (CM!). Em 1987, em Liberation, Guattari 
exp6e 0 que ve como "Os novos mundos do ca
pitalismo,,54: uma das caracterlsticas do capita
lismo pes-industrial ou do eMI e transferir as 
estruturas produtivas de bens e servic;os para 
as estruturas produtivas de signos c subjetivi
dade, ou seja, a midi a, as pesquisas de opiniao 
e as mensagens publicitarias. 

Dessas reflexoes saira um ultimo texto, 
redigido algumas semanas antes de sua mor~ 
te e publicado postumamente por Le Monde 
Diplomatique na edi,ao de outubro de 199255

. 

Com essa contribuiC;8.o, ele pretende sacu
dir as passividades crescentes de um mundo 
que ve seu destino passar em uma tela, como 
se the escapasse inelutavelmente, embora as 
muta90es em curso permitissem estabelecer 
novos agenciamentos coletivos de enuncia<;:ao 
com impactos em todo 0 tecido sociaL Guat
tari reafirma nesse momento uma concep9ao 
que continuara a se desenvolver ate se impor 
como uma evidencia, a pluralidade de cada ser 
humano: "0 que pretendo enfatizar e 0 caniter 
fundamentalmente pluralista, multicentrado, 
heterogeneo da subjetividade contemporilnea, 
nao obstante a homogeneizaGao a que e sub
metida devido a sua mass-midiatizac;ao. Nes
se aspecto, um indivfduo ja e urn 'colehva' de 
componentes heterogeneas,,56, As concep90es 
fordistas e tayloristas estao ultrapassadas, e e 
preciso pensar novos agenciamentos coleti
vos de trabalho, considerando-os a partir de 
transversalidades possiveis com as demais ati
vidades sociais. Ele insiste na urgencia de res
ponder a esses novos desafios, pois, sem isso, 
os efeitos da inercia poderiam ser bem crueis 
e destrutivos: "Sem a promoGao de uma tal 
subjetividade da diferen,a, da atipia, da uto-
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pia, nossa cpoca podeda resvalar nos conflitos 
atrozes da identidade, como os que sofrem os 
povos eta ex~Iugoslavia"r,7. 

Essa referencia a desastrosa implosao que 
vive a ex~Iugoshivia e os riscos de uma genera
liza<;8.o da violencia belica em escala planetaria 
preocupam Guattari, que analisa a primeira 
guerra contra 0 Iraque, em 1991, como a ma~ 
nifestayao do hegemonismo americana, que 
irnp6s sua soluc;:ao a comunidade internacio~ 
na!. Sem negar 0 papel importante do ditador 
iraquiano na eclosao cia guerra, Guattari invo
ea uma situa<;ao de perversao da ordem inter
nacionai que levou a essa situa<;8.o desastrosa: 
a cumplicidade das grandes potencias no con
flito Jrii-Iraque, a nao resolu,iio da questao do 
Liliano e dos palestinos, a politica das gran des 
empresas petroliferas e, "de maneira geral, 0 

fato de que as relagoes entre 0 Norte e 0 SuI nilo 
param de evoluir de maneira catastr6fica"ss. 

A guerra contra 0 Iraque provoca uma re~ 
jeigao igualmente violenta em Deleuze, que 
assina junto com seu colega de Paris-VIII, Rene 
Scherer, urn texto bastante duro: "A guerra 
imunda',s9. Eles denunciam ali a destruiyao de 
uma nayao, a nayao iraquiana, sob 0 pretexto 
da libertagilo do Kuwait por um Pent"gono 
apresentado como "6rgao de urn terrorismo de 
Estado que esta testando suas armas,,60, e ata
cam 0 que consideram urn simples alinhamen
to do governo frances: "Nosso governo nao 
para de renegar suas declarayoes e se precipita 
cada vez mais em uma guerra a qual tinha 0 

poder de se opor, Bush nos felicita como quem 
felicita urn domestico',61. 

Por instigagao de seu amigo Sacha Gol
dman, no clima do pos-guerra do Golfo e em 
plena guerra na ex-Iugoslavia, inicia-se um 
dialogo em varias etapas entre Guattari e Paul 
Virilio. Tres sessoes de discussoes se realizam: 
em 4 de maio de 1992,22 de junho de 1992 e 
4 de agosto de 1992: ''A guerra da Espanha foi 
urn lab oratorio." A guerra do Golfo e a guerra 
da Jugoslavia sao lab oratorios de alguma coisa 
que vini depois ... Com 0 que acaba de ocorrer 
nos anos de 1990,,00 fim da arma de destrui
yaO em massa q1e se opera em proveito de 

uma arma de comunicaC;ao',62. Nesse diii.logo, 
Guattari volta permanentemente a questao es
sencial para ele dos modos de transformagao 
da subjetividade, ligando as novas tecnologias 
militares, as novas estrategias as "condiyoes de 
produgilo de subjetividade das quais elas sao 
adjacentes,,6:-l. Sacha Goldman envia aos par
ceiros a transcriyao desse dialogo do mes de 
agosto corrente. Paul Virilio esta corrigindo 0 

texto quando reeebe urn telefonema de Antoi
ne de Gaudemar: "Ele me diz: 'Voce viu 0 que 
aconteceu com 0 Felix?'. Respondo: 'Nao, ele 
esta aborrecido?', porque a gente tinha briga
do um POllCO, e eu achava que ele nao queria 
mais fazer 0 livro cornigo. Ete me diz: 'Nao, ele 

",6'1 morreu . 
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22 
Deleuze vai ao cinema 

Quando, na manhii de 10 de novembro de 
1981, Deleuze inicia sua aula consagrada ao 
cinema, sera que ele tinha realmente a dimen
sao do eanteiro que se abria'! Vai the dediear 
nada menos que tres anos letivosl, 250 horas 
de aula e duas obras2

• Esse novo cielo de estu
dos se desenvolve imediatamente apos a obra 
comum realizada com Felix GuattarL Pode
-se considerar essa investiga<;ao fora do cor
pus cbissico da filosofia como urn parentese 
recreativo? Nada disso. Como e comum, esse 
avan90 no continente cinematografico esta li
gado a fatores contingentes e exteriores e, ao 
mesmo tempo, a uma necessidade interior de 
sua reflexao Hlos6flca. 

Urn companheiro dos 
Cahiers du Cinema 

Em 1980, a universidade experimental de 
Paris-V1II acaba de deixar 0 bosque de Vin
cennes de ande foi aJijada pela ministra das 
Universidades, Alice Saunie-Seite, e t€ve de en
contrar refugio em Saint-Denis, Alom do fato 
de DaD dispor do mesma espayo, essa mudan
<;a tern consequEmcias sabre a vida da pesqui
sa e do ensino. Grayas a essa situac;:ao de crise, 

operaram-se aproxima<;:oes fecundas. E 0 caso 
entre 0 departamento de estudos cinemato
gratlcos e 0 de filosafia', Dado que a origina
lidade desse ensino esta em ligar a teo ria e a 
pratica, alguns cineastas sao convidados - Jac
ques Rivette ministrou cursos. Quando decidiu 
parar em 1970, propce-se ao redator adjunto 
do Cahiers du Cinema que 0 substitua: "Riram 
na nossa cara no ministerio ao qual se havia 
solicitado materiaL Achavam que estavamos 
desvalorizando a universidade, que era indig
no, que havia escolas para isso, mas a gente 
insistia nessa liga<;:ao entre teoria e pnitica',4. 

o departamento de cinema prepara um 
curso espedfico com diplomas. Contudo, para 
validar os doutorados, foi preciso encontrar 
professores habilitados para faze-lo: as res
ponsavels recorreram ao departamento de fi~ 
losofia para vahdar as pesquisas em curso. Guy 
Fihman e Claudine Eizykman, antigos do 22 
de Maryo, que dirigem a departamento desde 
o inicio, conservaram boas rela<;:oes com Je
an-Franyois Lyotarcl. Por sua vez, Jean Narbo
ni e alguns outros, como os diretores Serge Le 
Peron e Jean-Henri Roger, sao mais deleuzia
nos, assim como a especialista em estetica do 
filme, Dominique Villain. A partir de final dos 
anos 1970, Guy Fihman e Claudine Eizykman 
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decidem consagrar seu semiml.rio a pensar 0 

cinema a partir das categorias bergsonianas: 
"Disso resultou entaD uma situac;ao nova, em 
que 0 enquadramento do cursa de doutorado 
de cinematografia recebeu 0 concurso de nos
sos colegas de filosofia, Jean-Fran,ois Lyotard, 
cuja semiwirio estava centrada na estetica do 
sublime, e Gilles Deleuze, que aproveitou essa 
ocasHio para fazer enfim convergir seu gasto 
pelo cinema com seus interesses filos6ficos .. 5• 

Na verdade, nao 5e encontra em Deleuze qual
quer tra,o da contribui,ao de Bergson para 0 

campo cinematografico em sua obra de 19666
. 

Ele faz a ligay<1o entre Bergson e 0 cinema em 
seu tcxto sabre Godard para os Cahiers du Ci
m!ma em 19767

• 

Ao lada de projetos de tese serios, algumas 
solicitac,:oes sao burlescas, como a proposi
,ao feita a Deleuze de orientar um trabalho 
de pesquisa sobre 0 teatro de marionetes no 
Liliana: "Deleuze me liga para me dizer que e 
totalmente incompetente sobre esse tema, e 
respondo-Ihe que eu tambem"'- Nnda que, por 
generosidade, Deleuze estivesse prestes a assi
nar e dar sua caw;ao a essa pesquisa, estudan
tes libaneses 0 alertam: nunea houve teatro de 
marionetes no Ubano, e suspeitaHse que 0 tipo 
em questao seja urn policial: "Qutra vez, era 0 

estudo do lugar dos trabalhadores no cinema 
sirio, e Deleuze me liga de novo para me falar 
de sua ignonlncia desse tema, e, de novo, con
fesso-lhe nao saber mais do que ele,,9. 

Quando 0 estudante brasileiro Andre de 
Souza Parente, vindo da universidade do 'Rio, 
onde se iniciara na obra de Foucault e Deleu
ze, chegou it universidade de Paris-VIII para 0 

ano letivo de 1982 e 1983, ja havia realizado al
guns filmes experimentais. Tinha ido para Pa
ris fazer doutorado em cinema e inscreveu-se, 
entao, no departamento de Paris-VIII, mas 
nao eneontra ninguem habilitado a orientar 
suas pesquisas. ,f: 0 departamento de cinema 
que designa Deleuze como orientador oficial 
de sua tese. Essa contingencia administrativa 
foi uma sorte para Parente. Mais apaixonado 
pela filosofia do que pela teo ria do cinema, ele 
acompanha assiddamente as aulas de Deleuze 

e Ihe apresenta sua disserta<;ao de mestrado 
intitulada "Narratividade e nao narratividade 
filmica". Deleuze, inicialmente hesitante, 0 re
mete ao departamento de cinema, mas 0 estu
dante insiste ern ter sua opiniao: "Ele Ie minha 
disserta,ilo e a partir dai tudo muda. Ele me 
diz: 'Nao somente acho isto muito interessan
te, como teria necessidade de voce para 0 pro
ximo ano', pois ele tinha a inten<;ao de tratar 
da questao da semiologia"w. Parente defende 
sua tese em 1988 sobre 0 tema da "Narrativi
dade e nao narratividade lnmicas" com orien
tayao de Deleuze!l. 

A cinefilia de Deleuze e atestada muito 
antes de ele se lan<;ar na escrita de suas duas 
obras, Crftico do Cahiers du Cinema, Serge 
Toubiana lembra de ter visto Deleuze regular
mente, desde meados da decada de 1970, na 
"semana' de filmes ineditos na Action-Repu
blique, organizada todos os anos pelos Cahiers 
du Cinema: "W-Io com tanta regularidade 
entre a multidao de espectadores que vinha 
descobrir 'nossos' filmes nos deixava orgulho
SOS"12. Segundo Toubiana, Deleuze era 0 unico 
dos grandes pensadores desse perfodo a "ver
dadeiramente amar 0 cinema"13. Ele logo com~ 
preendeu a fon;a do cinema e a necessidade 
de pensar esse novo modo de expressao para 
pensar 0 mundo. Disso resultou uma grande 
afinidade entre os criticos dos Cahiers du Cine
ma e Deleuze, a tal ponto que Toubiana escre
vera em homenagem do t116sofo desaparecido: 
"0 cinema e urn movimento do pensamento. 0 
cinema e deleuziano"l4. 

Sua primeira intervem;ao publica sobre 0 

cinema data de 1974. Deleuze defende entao 
o filme de Hugo Santiago, Les Autres, que aca
ba de causar esd'tndalo no Festival de Cannes 
e no qual atua a jovem esposa de seu amigo 
Fran,ois Chatelet Noelle Chatelet. Deleuze 
sauda nesse filme uma arte da mobilidade, um 
uso da camara que se assemelha ao do plan
tador de arroz, que nao pro cede por enraiza
mento, mas por multiplos oriffcios15

• 

Tres anos mais tarde, enquanto varias fil
mes ja tinham sido proibidos pelo ministerio do 
Interior em 1976, L'Ombre des Anges, de Daniel 

Schmid, par sua vez, e atingido pela proibi,ao 
em fevereiro de 1977. Cerca de 50 cineastas, cri
ticos e alguns intelectuais assinam uma petiyao 
em protesto contra 0 que consideram urn aten
tado a liberdade de expressilo, na medida em 
que a decisao do poder e acompanhada de atos 
de violencia, como a eoloca<;ao de aparelhos fu
migenos no cinema Saint-Andre-des-Arts para 
dissuadir alguns raros espectadores. 0 filme e 
qualifieado pOl' seus detratores de antissemita, 
o que e refutado pelos peticionarios, entre os 
quais Deleuze, que publica urn comentario no 
Le Monde de 18 de fevereiro de 1977. 

Embora Deleuze nao negue que possa ha
ver f1lmes antissemitas, constata nesse caso 
especffico "a inanidade da acusayao. E inacre
ditavel"". 0 grande problema e sem duvida um 
personagem denominado "judeu rico", mas 0 

diretor nao expJicou que praticava uma cons
tante defasagem entre os rostos, os atores e 
seus discursos? Buscam-se em vao os motivos 
dessa "acusa<;ao demente de antissemitismo,17: 
Deleuze adverte contra a ascensao de urn neH 

ofascismo secretado pela acumula,ao de pe
quenos medos e de grandes angustias ern uma 
serie de microfascismos, dos quais faz parte 
a proibi,ao do filme. Essa interven,ao vale a 
Deleuze uma resposta aspera de seu antigo e 
devoto amigo Claude Lanzmann no mesmo 
jarna!, que torna publico assim 0 fosso aberto 
entre eles desde os anos do pos-guerra. Para 
Lanzmann, 0 antissemitismo desse fUme nao 
deixa dtivida: "Pilho legitimo do ludeu Siiss e 
do 0 Eterno ludeu", inscrito na linhagem direta 
das produ90es nazistas do auge, A Sombra dos 
Anjos, filme antissemita de R, W. Fassbinde
rer e Daniel Schmid, tambem foi considerado 
acima de qualquer suspeita pela crftica de es
querda na Fran<;a"IS. Lanzmann lembra que a 
delega,ao israelense abandonau 0 Festival de 
Cannes no ano anterior para protestar contra 
a apresenta<;ao desse filme e denuncia 0 "ter
rorisma" das panelinhas cinemas. Ele ataca 
Deleuze, que veio em socorro do inomimlvel: 

>:< N. de T: Filmes de propaganda alema lan9ados em 1940. 
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"Concordo, concede complaeentemente De
leuze, a palavra 'judeu rico' e muito imp or
tante. Nao a palavra, Deleuze, a coisa. E nao 
importante, essencial. Sem 0 'judeu rico - e 
Deleuze sabe disso - nao ha mais fiIme"l,). 

A liga«ao corn os Cahiers se estabelece 
nesses anos gra<;as a Jean Narboni. Ele ouve 
falar de Deleuze pela primeira vez por Barbet 
Schroeder, que, num dia de j 964, chega it sua 
sala exclamando que leu urn livro extraordina
rio, 0 Proust e as Signos de Deleuze. Entretan
to, a conexao nao e imediata, longe disso, pois 
os Cahiers vivem a partir de meados dos anos 
1960 sua fase maofsta. Eles encarnam uma 
linha ultrate6rica, lacano-althusseriana, mes
clada de um certo populismo com 0 livrinho 
vermelho do presidente Mao, e viram as costas 
resolutamente para 0 cinema burgues. Essa 
linha provoca uma ruptura com Fran«ois Tru
ffaut, que manda tirar a men<;ao ao seu nome 
a partir de 1970. As vendas se ressentem20

• No 
p6s-68 constituiu-se um "Front Q" (cultural), 
agrupando re! Que!, os Cahlers du Cinema e 
Cinethique, que nos Cahiers se traduz ern vio
lentas campanhas contra Yves BOisset, Louis 
Malle, Jean-Louis Bertucelli e outros cineastas 
"burgueses". Em 1972, em texto assinado por 
Pascal Bonitzer, as Cahiers passam a margem 
deAMae caPuta, de Jean Eustache, e deA Co
milanr;a, de Marco Ferreri, cujo interesse e to~ 
talmente subestimado: "Tive uma sensaC;ao de 
impasse total. Grandes obras de arte nos eram 
enviadas, e eramos incapazes de assisti~las"21. 

Apesar de uma linha politica bastante 
explicita de adesao ao movimento revolucio
oario, isso nao e considerado suficiente, e, no 
verao de 1973, os Cahiers sao instruidos a de
monstrar seu valor e a reunir os militantes de 
campo para difundir 0 pensamento de Mao. 
Elcs tem apenas um ano para atingir esse obje
tivo estipulado pela nova plataforma do "Front 
Q": Contudo, a partir dessa data. com 0 deeli
nio do esquerdismo e do maofsmo, as coisas 
come,am a mudar. A linha dos Cahiers e entao 
urn pouco reduzida. pois as unicas estrelas do 
firmamento sao Jean-Marie Straub eJean-Luc 
Godard, "JMS" e "JLG". 
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Sob 0 impulso de Serge Daney e de Serge 
Toubiana, a nova equipe que se instala na pas
sagem da Boule-Blanche, no bairro da Bastille, 
abandonando a linha dogmatica, reata com a 
"funC;ao critica' (Serge Daney) - e a revista com 
seu p6blico, A JMS e JLG somam-se entao va
rios diretores: Robert Kramer, Hans-jUrgen Sy
berberg, Manoel de Oliveira, Youssef Chahine, 
Raoul Ruiz, Akira Kurosawa, Wim Wenders, 
Barbet Schroeder, entre Dutros. A revista, que 
busca tambem novos recursos teoricos, reeOf
re a Michel Foucault, Marc Ferro e ainda Daniel 
Sibony, A equipe dos Cahiers - Pascal Bonitzer, 
Serge Daney e Serge Toubiana - reune-se com 
Foucault para uma longa entrevista publicada 
em 1974. Nessa acasiao, Toubiana apresenta 
Foucault a Rene Allio, que fa", uma adaptac;iio 
cinematognHica de sua pesquisa sabre Pierre 
Riviere, Daney e Toubiana refazem cantata com 
Fran<;ois Truffaut, em 1975, e Ihe pedem auxflio 
flnanceiro, que elc naD da, mas comunica, de
pais de ter feita urn sermao sabre a evoluyao da 
revistaapartir de final dos anos de 1960, que 
manteni agora uma neutralidade benevolente: 
"Ele nos diz que DaD tern nada a nos candenar 
no plano da orienta<;iio politica, mas que fi
cou ressentido por termos conservado 0 tftulo 
eahiers du Cinema, que pertence a tradiyao de 
Dazin, e termos feita 0 que fizemos. Ele deu a 
entender que deveriamos ter mudado 0 titulo, 
que haviamos traido a heram;a baziniana'>22, 

E nesse contexto que, durante () venia de 
1976, a Antenne 2 apresenta seis domingos se
guidos a serie de Godard SiX/Dis deux23

, Jean 
Narboni, professor como Deleuze no campus 
de Vincennes, naD perde a ocasHio, ainda mais 
porque soube por Caroline Champetier que 
Deleuze aprecia muito Godard e fkou im
pressionado com essa serie na TV Ele entaD 
lhe manda uma carta para pedir que escreva 
sobre Godard nos Cahiers, Deleuze aceita 0 

principia de uma entrevista, que e gravada na 
sede da revista. Contudo, depois da entrevista, 
recusa a publicayao das transcri90es e sugere 
escrever urn simulacro de entrevista intitulado 
"Tres perguntas sobre SixjiJis deux", contendo 
na verdade quatr!, perguntas formuladas pelo 

proprio Deleuze: "Essa 'entrevista sabre Six lois 
deux nos impressionou, Ele abre ali linhas de 
pensamento sabre Godard que depois foram 
retomadas, citadas, repetidas, pilhadas: 0 bal
buda crlador, a Hydo das palavras e das caisas, 
a politica das fronteiras, a inven9ao de uma 
lingua estrangeira dentro da propria lingua, a 
solidao povoada, etc:,24. Deleuze expressa ali 
a emo9ao duradoura que sentiu e evoca Go~ 
dard como um trabalhador solitario urn pouco 
a sua imagem, aigw§m que marca seu tempo 
sem conhecer 0 verdadeiro suceSSQ, "conti
nuando sua propria linha, uma linha de fuga 
ativa, linha sempre quebrada, em ziguezague, 
no subterraneo',25, 

Seduzido pela frase de Godard "nao uma 
imagem carreta, mas apenas uma imagem", ele 
edge em principia para os filosafos: "nao ideias 
corretas, mas apenas ideias,,26. Deleuze consi
clera, entre outras coisas, que 0 cineasta coloca 
um verdadeiro problema quando pulveriza a 
no,iio de forI'a de trabalho sugerindo remune
rar os telespectadores na medida em que eles 
fornecem de fato um servi<;o publico, 0 outro 
deslocamento operado por Godard tem aver 
com urn questlonamento radical da informa-
98.0 como forma de eamando. Deleuze retoma 
a analise de Andre S, Labarthe, que, no inicio 
dos anos de 1960, chamou a aten,ao para a 
maneira como Godard apagava as transic;oes 
para substitui-las por um "e", rompendo assim 
com a linearidade da narrativa ao estabelecer 
falsas continuidades entre as sequencias. 

Essa publicac;ao e 0 ponto de partida de en
contros e discuss6es regulares entre Deleuze e 
Narboni. Eles se veem com frequencla cada 
vez maior, sobretudo apos a publica<;iio da 
obra realizada por Deleuze e Carmela Bene em 
1979, Superposi,6es, 0 autor italiano foi muito 
apoiado pelo Colliers, e particularmente por 
Narboni, faselnado com seu filme Notre-Dame 
dos Turcos, exibido no Festival de Veneza, em 
1968, Em 1971, os Cahiers fazem a cobertura 
do seu segundo filme, e Narboni 0 encontra 
em uma de suas passagens por Paris, quando 
Bene esta decidido a abandonar a cinema peIo 
teatro, Narboni debate com Bene na presen<;a 

do especialista da literatura italianaJean-PauI 
Manganaro e de Deleuze. Colegas em Vincen
nes, Narboni leeiona no andar acima do de 
Deleuze, e urn de seus alunos lembra-se de ter 
fieado intrigado: invocando seu amigo Narbo
ni, "ele [Deleuze] apontava com 0 dedo para 0 

teto como se houvesse uma instancia trans
cendental que enearnasse uma autoridade 
superior,m, Mesmo preocupados em chegar no 
horario para suas aulas das terc;as-feiras pela 
manha, eles tern tempo de discutir antes de ir 
ao eneontro de seus respectivos alunos. 

Em 1972, a publicac;iio de OAnti-Edipo per
turba a Iinha marxista-leninista dos Cahiers 
sem modif1ca-Ia em um primeiro momento, 
mas, com a tempo, as tematicas da obra vao 
fissurar as certezas para alimentar alguns flu
xos desejantes que se insinuam entre os blo
cos epistemicos do momento. Pascal Bonitzer 
guarda a li,ao para mais tarde, na segunda 
metade dos anos 1970, quando prioriza a es
tetica do cinema e passa a estudar mais sobre 
o "olhar-camara", 0 "fora de plano" e 0 "desen
quadramento", No outono de 1977, acabam 
os longos textos te6ricos, deixando-se espac;o 
ao proprio cinema, e Pascal Bonitzer expressa 
inequivocamente seu desejo de narrativa: "Por 
que nos aborrecem desse jeito? ... Hoje, quase 
por toda parte, 0 que mais se sente e a falta de 
historias, de boas historias,,28, Nesse contex
to, quando Deleuze intervem sobre 0 cinema, 
Pascal Bonitzer considera isso bastante alen
tador, principalmente em relac;ao as teorias 
semiol6gicas de Christian Metz, que, segundo 
ele, jamais deram nada no terreno da crftica, A 
arte cinematografica "se expressa atraves das 
obras, nao e uma linguagem que se expressa 
atraves de um sistema de aplicac;ao, Deleuze 
estava em total sintonia com 0 cinema como 
obra e tinha uma compreensao muito rapida e 
pessoal dos cineastas que amivamos,,29. 

Deleuze, por sua vez, vai regularmente 
aos Cahiers e assiste as programac;oes orga
nizadas por Dominique Palni no Studio 43: 
"Ele vinha as vezes com sua filha Emilie, que 
tambem faz filmes, e as vezes com sua mu
Iher, Fanny"", Muito preocupada com uma 

Gilles Deleuze & Felix Guattari 329 

programa<;ao pensada, reflexiva, Dominique 
PaIni adquirira 0 hibito de cruzar 0 antigo e 
a novo em torno de um tema. Assim, eia exi
biu em sua sala, entre muitos outros temas, 
"0 papel dos canais e dos rios na constituic;ao 
da escrita do cinema frances desde 0 cinema 
mudo", Essa tematica da agua, do labil, se 
encontra tal e qual em A lmagem-Movimento 
como uma caracterlstica do cinema frances, 
fortemente marcado pelos cursos d'agua que 
atravessam seu territorio, e que Jean Renoir 
exprimiu com a maior intensidade. 

o que mais surpreende Jean Narboni e a 
capacidade de Deleuze de construir classifi
cac;oes e taxinomias, e se diverte lanc;ando a 
hipotese de que nele, com certeza, 0 compar
timento teo rico deve pre ceder 0 conteudo. 
Narboni considera que, entre as mais belas 
paginas produzidas sobre 0 cinema, sera pre~ 
ciso levar em conta 0 que Deleuze escreve so
bre a imagem-pulsao, 0 afeto, 0 grande plano, 
o rosto, as potencias e as quaJidades. Entre a 
mundo original das profundezas (Stroheim, 
Bunue!, Nicholas Ray, King Vidor, Losey) e 0 

das entidades extracorporais (Dreyer, Bres
son), Deleuze trac;a uma transversal "eviden
temente conectada as duas outras, a linha do 
cerebro e a do pensamento, a cidade-cerebro, 
Creio que seu cineasta preferido, no fundo, era 
Resnais":H. 

A proximidade de Deleuze com os Cahiers 
du Cinema e atestada pelo prefacio que escre
ve para 0 livro de Serge Daney, Cine ;ournafn. 
Deleuze reconhece em Daney alguem que, 
como ele, procura a liga<;iio profunda que une 
o pensamento e 0 cinema em uma tradiC;ao 
crltica, a de Bazin e dos Cahiers. Salida a ma
neira como ele soube converter em otimismo 
critico as ambic;oes dos primeiros realizado
res, como Eisenstein e Gance, que sof'rem com 
as tragedias do seculo XX: "0 cinema estaria 
Jigado nao mais a um pensamento triunfante 
e coletivo, mas a um pensamento casual, sin
gular, que nao se apreende e nao se conserva 
mais a nao ser em seu 'impoder,,,33. Finalmen

te, Deleuze situa 0 livro de Daney sob 0 signo 
da viagem, nao de uma busca do exotismo, 
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mas no sentido proustiano do verdadeiro 80-

nhador que tern necessidade de verificar suas 
intui90es: "Eis que, por sua canta, 0 que voces 
vaa verificar em suas viagens e que 0 mundo 
faz cinema, nunea para de fazer,,34. Apesar 
desse pre facio caloroso, Daney e Deleuze se 
enconlraram raramente, apenas duas vezes. 
Atendendo ao desejo de ambos de se rever, 
Raymond Bellour, que participa da revista Tra, 
jie, organiza urn ultimo encontro, dais meses 
antes do faJecimento de Serge Daney, em 1992, 

No essencial, 0 Deleuze cinelllo e fiel it Ii, 
nha de Bazin35

: seu panteao homenageia a 
mesma triade, Rossellini-Renoir-Welles, e, as
sim como 0 pai dos Cahiers, ele ve no neorrea
lismo italiano 0 advento do cinema moderno. 
o cinema como genero impuro e 0 instrumen
to que oferece a possibilidade de uma nova 
maneira de chegar ao realismo. Para Andre Ba
zin, discipulo de Emmanuel Mounier e marca
do pela fenomenologia, "a tela e a transubstan, 
ciac;ao do real, e esse fenomeno tem um nome: 
o realismo'3_6. Esse realismo nao e 0 que remete 
a simples rnimese do real, pOis 0 que a camara 
vai procurar no real e sempre esse "outro mis
teriosd' da realidade que a fragiliza ao mesmo 

'\7 
tempo em que a atesta' . Deleuze retomou por 
sua conta essa heranc;a intelectual pr6pria aos 
Calders: "Nao creio que ele tenha posto em 
questao a grande t6pico da Nouvelle vague, Ele 
retomou essencialmente uma hist6ria do cine~ 
ma tal como Langlois, a nouvelle vague, Bazin, 
as Cahiers, Truffaut e Godard tinham concebi, 
do antes dele,,3s. 

Essa proximidade com os Cahiers nao ex~ 
clui outras infiuencias. Quando Deleuze deci
de escrever sobre 0 cinema, refaz contato com 
seu ex-aluno de Louis-Ie-Grand, que se tornou 
diretor da revista Positif, Michel Ciment: "Ele 
tinha consclencia de que passara um longo 
periodo de interrup<;ao em sua relagao com 
o cinema. Sentiu necessidade de documenta-
9aO, que providenciei para ele,,39. Deleuze tem 
varios encontros com ele no bar Wepler, na 
place Clichy. E aconselhado a ler alguns livros 
e se remeter aos dossies da revistaPositif, entre 
outros, sobre Loseye Kazan, e em geral sobre 0 

cinema americano, paixao de Michel Ciment 
que acaba de publicar. no inicio dos anos 1980' 
duas obras sabre 0 tema, das quais Deleuze faz 
born usa 40. Por sua vez, Ciment utilizou a Apre~ 
senta,ao de Sacher,iv[asoch, de Deleuze, para 
escrever um opusculo em 1967 sobre Erich Von 
Stroheim, 

A terceira grande revista de cinema utili
zada par Deleuze e Le Cinematographe, funda, 
da nos anos de 1970 por Jacques Fieschi, que 
vern dos CaMers e de La Nouvelle Critique, Essa 
revista, mais ligada ao meio profissional, tern 
entre seus colaboradores regulares produtores 
como Philippe Carcassonne e roteirlstas como 
o pr6prio Fieschi e Jerome Tonnerre. Nascida 
um pouco como rea<;ao ao discurso multo ide~ 
ologico dos CaMers, Le Cinematographe prega 
um cinema que passe pela escrita: "Era 0 inicio 
da crftica egotista, sem que se diga abertamen
te 'eu', mas com urn investimento singular,,41. 
A revista tem reputa9-ao de dandismo e, em
bora cubra a atualidade, publica igualmente 
dossies sobre 0 neorrealismo italiano, Viscon
ti, Godard, 0 cinema do terceiro mundo ... En~ 
contra-se mais ou menos 0 mesmo panteao de 
cineastas, com apenas algumas nuanc;as, entre 
uma revista e outra, Michel Ciment inclusive 
considera Deleuze mais "positivista", pOl' co~ 
mungar com Positif a admira9ao por Kazan, 
Losey e Kubrick. Entretanto, como se viu, De
leuze continua proximo dos Cahiers e resolu
tamente alinhado com eles na batalha par Hi, 
tchcock: "Os criticos de Positif, que eram mais 
libertaxios, surrealistas, tinham horror da ma
neira como os Cahiers apresentavam Hitchco
ck, como encarnando a redengao em torno das 
questaes do pecado, da admissao, da confissao, 
e se portaram de maneira urn pouco ridfcula"42. 

Quanto aos Cahiers, vale lembrar que, por 
forga do maoismo, haviam ignorado Scorsese, 
Altman, Coppola e muitos outros cineastas 
americanos obrigatoriamente corrompidos 
pelo imperialismo. Fora isso, as duas cinefi
lias distinguem,se pela singularidade de suas 
adesoes: preferencialmente urn certo cinema 
italiano de esquerda, 0 de Antonioni e de Vis, 
conti, mas tambem Bufiuel e Franju, no caso 

do Positij,' enquanto os Cahiers sao mais favo
niveis a Hitchcock e Rossellini. Nos anos de 
1960, as duas revistas se aproximam na defesa 
dos jovens cinemas da Europa Oriental, do ter
ceiro mundo e do Canada. 

o engajamento de Deleuze no mundo do 
cinema e tal que ele passa furtivamente diante 
das camaras, aceitando por -amizade a propos
ta que Ihe faz Michele Rosier de representar 
um papel secundario, 0 de Lammcnais, em 
seu filme sobre George Sand, George qui?, Ian, 
,ado em 1974, Pode,se vo,lo duas vezes, em 
um salao e encarcerado em sua cela na prisao 
de Sainte,pelagie. No final dos anos 1970, De, 
leuze hesita par urn instante quando Philippe 
Venault e Haymond Bellour, que trabalharam 
sobre 0 Journal de Jules Michelet para fazer urn 
roteiro, the prop oem, desta vez, ser 0 heroi do 
filme, Michelet em pessoa'''. 

Uma nova metafisica bergsoniana 

Gra<;as a essa travessia do universe cine
matograflco, Deleuze pode reatar com 0 ex
trafilos6fico. Mostrando que 0 cinema anuncia 
uma verdadeira revolu<;ao filosofica, seu pro~ 
jeto continua sendo 0 de um fil6sofo e, como 
esclarecera mais tarde, nao tern a ambi<;ao de 
escrever uma hist6ria da setima arte. 

E na esteira de Bergson que se situa a refle
xao de Deleuze, do qual retoma as aberturas 
para prossegui-las ate seus limites extremos: ''A 
descoberta bergsoniana de uma imagem-mo
vimento e, mais profundamente, de uma 
imagem-tempo preserva ainda hoje uma tal ri
queza que nao se pode afirmar que ja se tenha 
tirado todas as consequencias dela,,44. Deleuze 
demarca urn avan<;o em Materia e lvlemoria, 
publicado em 1896, antes do nascimento oil, 
cial do cinema, Em A Evolu,ao Criadora, publi, 
cado em 1907, Bergson renuncia a prosseguir 
no sentido de suas primeiras intui<;oes. E esse 
projeto que Deleuze assume, quase um seculo 
mais tarde, enfrentando a desafio que Bergson 
abandonou no caminho quando denunciava a 
ilusao mecanica pr6pria do cinema. Contudo, 
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ele intufra uma possivel revolu<;ao filos6fica 
analoga a que estava em gestac;ao no mesmo 
momento no campo da cinematografia. 

Deleuze retoma por sua conta as tres te~ 
ses de Bergson sobre 0 movimento. A primeira 
acaba com a confusao entre 0 movimento e 0 

espa<;o percorrido. Enquanto 0 movimento re
mete a um ato, 0 de percorrer, que nan e divisi
vel, 0 espa<;o e divisivel. 0 rnovimento pertence, 
portanto, a outra dimensao, a da duragao. Re
corde-se, para ilustrar a dificuldade de pensar 
o movimento, 0 famoso paradoxo de Zenon, 
segundo 0 qual Aquiles jamais conseguira aI, 
can<;ar a tartaruga que partiu antes dele caso se 
proceda a uma simples divisao espacial de seus 
respectivos movimentos. Alem disso, Bergson 
considera impossivel entender 0 movimento 
procedendo a cortes im6veis operados no traje~ 
to. Ha uma irredutibilidade do movimento que 
nao esta ligada a urn tempo abstrato. Se Aquiles 
acaba por ultrapassar a tartaruga, isso se cleve 
ao fato de que seu movimento e incomensura
vel. Todo movimento e qualificado e procede 
segundo suas divis6es proprias. Esse movimen
to pur~, separado de seu substrato espacial, nao 
eo que 0 cinema pode exprimir? 

A segunda tese de Bergson e que existem 
duas maneiras de reproduzir 0 movimento 
por cortes im6veis: seja por momentos privi
legiados, seja a partir de instantes quaisquer 
definidos em fun,ao de sua equidistancia, 0 
pensamento antigo retinha 0 movimento a 
partir de momentos privilegiados. Ao COD

trario, a segunda maneira tern a ver, segundo 
Bergson, com a ciencia moderna; ela introduz 
o tempo como variavel especifica e requer 
uma nova metafisica: ''A revolu<;ao cientlfica 
moderna consistiu em relacionar 0 movimen~ 

to niio mais a instantes privilegiados, mas ao 
instante quaJquer,,45. Essa segunda maneira e 
ada tecnica cinematognifica, e Deleuze se per
gunta se 0 cinema nao e portador dessa nova 
metafisica que Bergson tanto almejava: "Seria 
preciso dizer: 0 cinema como metaflsica','16. E 
necessaria pensar 0 tempo da maneira como 
o pensa Bergson, como inven<;ao: "0 tempo e 
inven<;ao ou nao e absolutamente nada"47. 
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A terceira tese e que naD apenas as instan
tes consistem em cortes im6veis do movimen
to, como tambem 0 movimento "e urn corte 
move1 cia durayao, isto e, do Todo, all de urn 
todo. 0 que implica que 0 movimento expri~ 
me algo de mais profundo, que e a mudan,a na 
duraC;Eto ou no todo',4S, E precisQ, entaa, consi
derar a perspectiva temporal como pr6pria a 
imagem mostrada no cinema, e disso resulta 
que a imagem e mais que uma imagem em 
movimento, e uma imagem-movimento. En
tretanto, 0 todo de que se trata, assinala De
leuze, nao e de modo nenhum uma totalidade 
fechada nela mesma. Ao contrada, "0 Todo nao 
e um conjunto fechado, ele proprio 0 0 Aberto, 
dimensao de urn ser-tempo que muda e, com 
iSSQ, perdura e produz 0 novo',49. Essa dim en
sao do Aberto permite a mem6ria caminhar 
na profundeza do tempo: "Esse plano e 0 Plano 
Aberto. Ali se encontra 0 esp{rito do cinema"so. 

Em Materia e Memoria, Bergson inclusi
ve ,distingue dois tipos de imagens: as ima
gens-movimentos, enquanto fenomenos de 
superflcie ligados ao atua!, e as imagens-lem
bran,as das profundezas, que remetem it 
virtualidade. Depois, limitando sua reflexao 
apenas as imagens de superffcie, ele diferen
cia as imagens-percepGoes, as imagens-ayoes 
e as imagens-afeiyoes. E grac;as a esta ulti
ma dimensao, a da afeic;ao, que marca uma 
coincidencia entre 0 sujeito e 0 objeto como 
fonte de uma qualidade particular, que 0 mo
vimento deixa de ser pura transiayao para se 
tornar urn "movimento de expressao"Sl. Entre 
a imagem-percepyao e a imagem-ac;ao, algo 
ocupa 0 intervalo sem saturar seu sentido: e a 
imagem-afeic;ao. 

Deleuze retem ainda de Bergson uma outra 
via, que 0 a da fenomenologia. Na virada do so
culo, a disciplina psico16gica chlssica atravessa 
uma grave crise. Ela nao pode mais pensar a 
separayao entre imagens que teriam como lu
gar a consci€mcia e movimentos exteriores a 
ela. Duas vias se apresentam para sair do im
passe. A fenomenologia segundo Husser! defi
ne a conscie),)cia como consciencia de alguma 
coisa e inicth uma corrente filos6fica com urn 

destino bastante rico. Bergson, por sua vez, 
mais isolado, define a consciencia como algu
ma coisa. Segundo Deleuze, Bergson vai muito 
mais longe que Husser! para tirar a pSicologia 
dessa situayao diffcil: "Minha interven<;ao e de 
repara<;ao porque Bergson foi tratado dura
mente pela fenomenologia"s2. 

A contribuiyao de Bergson e decisiva para 
pensar a imagem como movimento e igual
mente para pensar a imagem-tempo. Bergson 
distingue de fato dois tipos de reconhecimen
to: 0 imediato, que remete ao habito, e ooutro, 
atentivo, que recorre ao passado. Esta ultima, 
a imagem-lembranc;a, ocupa 0 intervalo entre 
a percep9ao e a ayao com a dimensao da afei
,ao. Sao essas lembran<;as que, em fun<;ao da 
situac;ao presente e do que ela supoe como rea~ 
yoes, se atualizam em imagens e guiam a a<;ao. 
Contudo, a imagem-Iembranc;a nao tern 0 mes
mo estatuto no reconhecimento imediato e 
no reconhecimento atentivo. Ela pode'desem
penhar 0 papel de imagem virtual no caso da 
imagem-Iembranc;a, como modo de cristaliza~ 
,ao da aten,ao. Contudo, segundo Bergson, a 
imagem-lembranc;a nao e em si virtual, ela ape
nas atuallza a virtualidade de uma "lembranc;a 
pura". E 0 operador que, mesmo scm poder al
can<;ar a ressurreic;ao do passado, nao deixa de 
constituir 0 trayo de urn antigo presente. Essa 
evocayao se choca muitas vezes com obstacu
los e fracassos sobre os quais Bergson se inter
roga, pois, para ele, tais inadequayoes tornam 0 

fenomeno mais interessante. 
o cinema adota como objeto privilegiado 

essas disjunyoes do reconhecimento atentivo: 
"0 cinema europeu se confrontou muito cedo 
com um conjunto de fenomenos, amnesia, 
hip nose, alucinayao, delirio, visao dos mori
bundos e, sobretudo, pesadelo e sonhd'5'. Essas 
imagens-lembranyas remetem a dimensao me
morial e it do presente. As camadas do passado 
parecem suceder-se conforme uma ordem cro
nologica coerente. Para Bergson, "ao contrario, 
elas coexistem do ponto de vista do atual pre
sente que constitui sempre seu limite comum 
ou da mais contraida delas,,5<I. Bergson utiliza 
a metafora do cone para por em evidencia urn 

ponto que culmina e condensa as imagens-lem
bran<;as requisitadas pela a<;ao em um duplo 
movimento de contraGao em situac;ao de aten-
9aO viva ou de dilatayao em situayao de repouso. 

Disso resulta uma questao de ordem me
taffsica: por que 0 presente passa? Essa passa
gem do presente e de fato contemporanea do 
proprio presente. Ha, portanto, contempora
neidade do passado e do presente que foi, na 
medida em que 0 presente se constitui como 
passado no mesmo tempo em que surge como 
presente. 0 presente se desdobra assim ao lon
go de seu desenrolar, a cada instante, e se en
contra clivado entre um presente que e e um 
presente que foL Essas duas dimensoes coexis
tem e conjugam em configurayoes Singulares 
as rela<;oes entre 0 passado e 0 presente55

. E 
esse plano da indiscernibilidade do desdobra
mento do tempo que do lugar ao que Guattari 
chamou de "cristal de tempd', e que Deleuze 
retoma para fazer dele 0 proprio suporte da 
imagem-tempo, desse acesso direto da ima
gem ao tempo libertado de sua dependencia 
do rnovimento. 

Com a imagem-cristal, 0 cinema se dota 
de urn meio de acesso direto ao tempo e, as
sim como para a bola de crista!, trata-se mais 
de uma fun<;ao de videncia do que de simples 
percepyao. 0 pensamento e foryado a criar no
vos circuitos para dar conta de uma realidade 
sempre movente. Segundo Deleuze, e isso que 
Rossellini reaUza tao magnificamente quando, 
em Europa 51, sua herofna observa os opera
dos entrando na fabrica e diz: "Eu pensava es
tar venda condenados". Ela faz a liga,ilo, e nao 
apenas metaforica, entre 0 universe carcenirio 
e a empresa capitalista. Todos esses circuitos 
trazidos pelo cinema nao tern aver apenas 
com a psicologia, "sao regi6es de ser e de pen
samento"S6. 

Pensar, para Bergson, consiste em se insta
lar em uma dessas regi6es que contem a per
gunta que nile se e capaz de formular, poden
do revelar ao mesmo tempo urn aspecto do ser 
que ate entao estava oculto, e que desse modo 
abre para um circuito de pensamento inedito. 
E essa "arte de pensar"S7 que Deleuze tem em 
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vista em sua explora9ao da produyao cinema
tografica contemporfmea com a ajuda das ins
tituiyoes bergsonianas. 

Critica da semiologia do cinema 

Quando, no inicio dos anos 1980, Deleuze 
adota como objeto de estudo 0 cinema, 0 que 
aparece como 0 olhar critico mats profundo e 
o de uma semiologia do cinema, herdeira do 
paradigma estruturalista. Ela tern seu teo rico 
na pessoa de Christian Metz, que participa 
ativamente do desenvolvimento das leituras 
semiolinguisticas. Em 1968, ele publica uma 
obra que fara ec10dir toda uma nova corrente 
na semiologia, A Significar;ao no Cinema

58
• 

Segundo Metz, 0 cinema e uma lingua
gem sem lfngua caracterizada pela narrayao, 
a imagem-cinema sendo aproximativamente 
companivel a um enunciado: "0 plano fflmico 
se parece mais com urn enunciado do que com 
uma palavra'''. Quando se pergunta em que 
condic;oes essa imagem se torna urn enuncia
do, tende-se a definir regras de uso, e e esse 0 

projeto de uma semiologia do cinema, confor
me as orientac;oes da linguistica saussuriana. 

Metz passa da cinefilia a uma nova aborda~ 
gem do cinema, it qual aplica a grade concei
tual que elabora com sua "grande sintagmati
ca': "0 objeto de minha paixao intelectual era 
a propria maquina linguistica,60. Em 1964, seu 
primeiro texto semio16gico parte de uma rea~ 
yao contra a critica cinematografica que igno
ra as renova90es linguisticas e que se mantem 
a parte dos avanyos semiologicos, ao mesmo 
tempo em que aumentam as recorrencias a 
uma linguagem cinematogrMica particular: 
"Parti ali da no,ao saussuriana de lingua. [ ... J 
Eu achava que 0 cinema podia ser comparado 
a linguagem, e nao a llngua,61. 

Essa formalizayao extrema da linguagem 
cinematogrMica encontra sua fonte linguistica 
essencialmente na obra de Hjelmslev, cuja no
,ao de expressao define muito bem, segundo 
Metz, a unidade de base da "linguagem" fll
mica, enquanto que a codificayao esta ligada 
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a uma abordagem puramente formal, logica 
e relacional: "No sentido em que Hjelmslev 
o entendia (~ forma de conteudo + forma da 
expressao), urn c6digo e urn campo de comu
tabilidade, de diferencialidades significantes. 
Portanto, pode haver varios c6digos em uma 
(mica linguagem,,62, 

Deleuze se inscreve em ruptura radical 
com essa orientayao dominante no campus da 
universidade de Paris-III, na cpoca 0 principal 
reduto de estudos teoricos sabre 0 cinema na 
Franya. Para ele, nao se pode definir a irnagem 
cinematognifica como uma lingua, pais iS80 

significa deixar de lade 0 que especifica a ima
gem como movimento e como tempo. Deleuze 
qualifica Metz de "kantiano", qualificativo mais 
laudat6rio, mas acrescenta que Metz parece 
nao se dar canta disso. Kant e quem remete ao 
passado pre-critico a questao metaflsica plat6-
niea do "0 que e?" para substitui-Ia por Dutra 
interroga,iio, a das condi,oes de possibilidade. 
Ao par antigo da essencia a descobrir por tras 
da apar~ncia sucede 0 par dos fatos atestados e 
das condiyoes de sua possIvel emergEmcia. Metz 
e kantiano na medida em que descarta como 
urn falso problema a questao de saber se 0 ci
nema provem, como clamam os pioneiros, de 
uma lfngua universal. Ele desloca essa quesUio 
se perguntando: "Em que condir;oes 0 cinema 
pode ser considerado como uma linguagem?,,63. 

Deleuze elogia a prudencia de Metz quan
do f'undamenta sua demonstrac;ao em um fato 
hist6rico atestado, 0 da dominayao do cinema 
de Hollywood como matriz do cinema narra
tivo. Deleuze nao concorda mais com Metz 
quanta ao prec;o a pagar: "Desde que se subsb
tUlU uma imagem por urn enunciado, deu-se a 
imagem uma falsa aparencia, brou-se dela seu 
carater aparente mais autentico, 0 movirnen
to .. 

M
. Tudo se reduziu a linguagem com suas 

regras, e e a narrayao que faz a diferenya entre 
a fotografia e a imagem -cinema segundo Metz: 
"Passar de urna imagem a duas imagens e pas
sar da imagem it linguagem"65. Os discipulos de 
Metz seguern 0 mesmo caminho que conduz a 
suspender 0 mov.imento naquilo que e defini
do como uma "sf!miocritica". 

Metz tern como ambic;ao construir uma 
"grande sintagmatica", que faz rir Deleuze: 
"Isso me provoca 0 riso, pois OUyO 'a grande 
senhora esta morta', e Bousset!,,66. Sempre de 
maneira diverticla, Deleuze diz ouvir, atras da 
grande sintagmatica, a grande paradigmatica, 
mas Metz admite que para 0 cinema esta se re
veste de pouca importancia, pois e infinita em 
suas possibilidades. 

A semiologia saussuriana, Deleuze opoe 
uma outra fonte de inspira,ilo, que lhe permite 
avanyar em seu desIgnio de construir harmoni
cas de signos na continuidade do que havia fei
to com Proust. Quando fala em cinema, tem em 
mente uma classificayao de slgnos. Anunciando 
aos seus alunos, em 2 de novembro de 1982, que 
.ira retomar e ruminar, ''a, maneira de uma vaca', 
acrescenta, seu curso do ano anterior sobre 0 ci
nema, ele parte dessa intui,iio de que tern algo 
de importante. Sua intenyao e prosseguir em 
uma explorayao sistematica dos signos: "Nao 
digo, se chegar a essa classificayao, que eia vai 
mudar 0 mundo, mas que eia vai me mudar, e 
isso me da 0 mesmo prazer,,67. Deleuze nao tem 
a ambiyao de estabelecer para 0 cinema 0 equi
valente da tabela de Mendeleiev. Mais do que 
Saussure, e 0 inventor da semi6tica, Charles 
Sandres Peirce, que vai desempenhar 0 papel 
de caixa de ferramentas e dar uma dire<;:ao bern 
diferente de pesquisa, pragmatica, privilegiando 
a ayaO e os usos6

8.. Peirce assinala 0 fato de que 
cada degrau con tern degraus precedentes. Seu 
interesse maior aos olhos de Deleuze esta na 
concep,iio dos signos como ligados a outral6gi
ca que nao a cla lingua. De fato, sua trilogia esta 
ligada fundamentalmente a imagem-movimen~ 
to e permite pensar a imagem cinematografica 
segundo a logica endogena. Contudo, Deleuze 
nao se deixa aprisionar pela "pulsad' classifica~ 
t6ria de Peirce. Em primeiro lugar, da a eia outra 
acep<;:ao, mas, principalmente, recusa a ideia 
de fechar 0 sistema com a terceidade. 0 mode-
10 saussuriano nao podia interessar a Deleuze. 
pois e sincronico, negador de todo movimento 
em nome da lei que rege 0 sistema, e atem disso 
exclui a palavra como objeto da ciencia linguis
tica em proveito apenas da lIngua. 

Os pioneiros do estudo 
cinefilico na universidade 

o nascimento do departamento de estudos 
cinematograficos de Paris-llI remonta a 1969. 
Esse ensino e enUw dos mals confldenciais, 
fruto da vontade de um unieo individuo, Alain 
Virmaux, especialista em Antonin Artaud, as
sistido por sua esposa. No ano seguinte, esse 
pioneiro amplia sua equipe e, aconselhado par 
Raymond Bellour, telefona para os Cahiers para 
recrutar professores: Jacques Aumont, Pierre 
Baudry, Pascal Bonitzer e Pascal Kane aceitam 
a missao e se lan<;:am, sem nenhuma experien
cia, em uma aventura que em pouco tempo sera 
urn sucesso espetacular. Os estudantes afluem 
e esses crfticos de cinema serao obrigados a dar 
aula em anfiteatros, diante de 200 a 300 pessoas. 
Em 1971, apesar do sucesso, os quatro compa
nheiros dos Cahiers ficam sabendo que nao se
rao recontratados. Dispostos a brigar, procuram 
um advogado, ocupam junto com seus alunos a 
sala do presidente da universidade e obtem ga
nho de causa. Contudo, preocupados em esta~ 
bilizar esse departamento, recorrem ao cineas
ta Rene Gilson para dirigi-Io. Ii este ultimo que 
recruta Michel Marie, militante comunista que, 
com suas qualidades de organizador, estabelece 
as bases academieas do departamento. 

Paris-llI ganhou a aposta do reconheci
mento, a ponto de ter~se tornado () epicentro 
dos estudos universitarios franceses sobre a 
teoria do cinema: foi 1a que tiveram Iugar em 
1983 as primeiras nomea,oes de titulares. A 
semiologia estrutural do cinema tal como a 
concebe Christian Metz e entao dominante na 
institui,iio vizinha que e 0 EHESS", onde ele 
coordena seu seminario, que frequentemente 
se prolonga em Paris-IlI. Os pilares do departa
mento de Paris-llI passam a ser Michel Marie, 
Roger Odin, Jacques Aumont, Fran,ois Jost e 
Marc Vernet. 

Assim, quando em 1983 aparece 0 primei
ro volume de Deleuze sobre 0 cinema, A Ima-
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gem-Movimento, ele causa pavor e reprovayao 
do lade dos universitarios especialistas desse 
campo: "No meu caso, minha reaC;ao foi de 
uma terrfvel resistencia. Bergson, isso nao me 
interessava de jeito nenhum, era 0 inimigo do 
povo, eu tinha lido meu Politzer quando me
nino. Depois, eu achava que ele fon;ava portas 
abertas: passar 300 paginas muito complicadas 
para nos dizer que a imagem esta em movi~ 
mento, obrigado, eu ja sabia,,69. Situando-se no 
cruzamento dessas duas correntes, Raymond 
Bellour acha severa a crftiea deleuziana das te
ses de Christian Metz. Considera que Deleuze, 
de quem alias aprecia muito a contribuiyao no 
campo da teoria do cinema e ao qual consagra 
todo seu curso de 1989 e 1990, rejeita de forma 
um tanto quanto violenta a questao da narra
tividade. Ele partilha com Andre de Souza Pa
rente a ideia de que ha "processos narrativos 
imageantes" a partir dos quais se pode afirmar 
que a narrayao de inicio faz parte da imagem. 

A imprensa, par sua vez, da uma boa aco
lhida a essa incursao do fil6sofo Deleuze nesse 
novo continente. Le Monde publica uma lon
ga entrevista de Deleuze com Herve Guibert. 
Deleuze explica ali que nao se trata, com essa 
obra, de uma hist6ria do cinema, mas de urn 
ensaio de classificayao de signos e de imagens. 
Ete evoca 0 prazer que experimenta nas salas 
de cinema especializadas, como 0 Mac Mahon, 
onde pOde assistir a toda a obra de Joseph Lo
sey. Quanto ao que 0 levou a escrever sobre 
esse tema, explica que na infancia, por volta de 
10 anos, antes da guerra, ja ia muito ao cinema: 
"Tenho lembran,as de filmes e de atores dessa 
epoca. Eu amava Danielle Darrieux, e Saturnin 
Fabre me agradava muito, pois me causava 
medo e me fazia rir, ele tinha inventado uma 
dic,ao',70. Contudo, no pos-guerra, a filosofia a 
absorve quase por completo: "0 que me levou 
a escrever sobre 0 cinema e que eu arrastava 
hii muito tempo urn problema dos signos. A 
linguistica me parecia inapta para aborda-ld>7l. 
Serge Daney consagra uma pagina de Libera
tion a obra e tambem cla a palavra a Deleuze

12
• 

o mesmo acontece com os Cahiers du Cine
man. Por sua vez,jerome Binde sauda esse livro 
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que demonstra que a irruPQao da setima arte 
nesse seculo necessitava de uma verdadeira 1'e
VO!U9ao filos6fica, que Deleuze realizou74. 

Contudo, 0 essencial dos te6ricos do ci
nema reserva uma acolhida muito eritiea, 
quando nao caustica, it obra de Deleuze. Em
bora em seu semimirio Christian Metz aceite 0 

princfplo cia critica de suas teses, esclarece que 
Deleuze e eic nao falam da mesma coisa, 0 que 
Ihe permite evitar urn confronto direto: "Metz 
nao era fil6sofo, mas professor de gramatica, e 
se sentiu muito atingido. Elc era, alias, de uma 
fragilidade pessoal incrivel. Mas decidiu nao 
avan9ar no terreno do contraditor e entao fez 
de conta que naa the dizia respeito,,75. 

Quando aparece A Imagem-lvIovimento, 
Metz DaD e mais 0 lider de uma semiologia ge
neralizada em plena expansao, e seu isolamen
to e cada vez maior. Sua reayB.o de retraimen
to consolida seu primeiro drcuIo, 0 de Michel 
Marie, Roger Odin, Marc Vernet, Fran<;ois Jost 
e todos os frequentadores de seu semimirio, 
em uma 'rejei<;:ao violenta das teses de Deleuze. 
Essa rea<;:ao academica se mantem por mUlto 
tempo. Com apenas algumas exceyoes, e preci
so esperar os anos de 1990 para que os estudan
tes imponham aos seus profess ores as obras 
de Deleuze sobre 0 cinema. Essa experiencia 
e vivida par Jacques Aumont, que reconsidera 
agora suas primeiras impressoes negativas a 
partir do trabalho de pesquisa de seus alunos 
e, em particular, de seu doutorando Dork Za
bunyan

76
• Dominique Chateau ainda perma~ 

nece muito critica e muito poJemica nos anos 
1990, venda em Guattari urn guardiao do tem
plo filosoflco: preocupado sobretudo em con
servar urn monopolio sobre 0 conceito, ele teria 
uma concep<;ao "canibal da fllosofiim. As duas 
obras consagradas por Deleuze ao cinema sao, 
para ela, uma especie de roupagem filosofica de 
uma concepyao puramente baziniana que nao 
leva em considerayao as contribuiyoes da teo
ria filmolinguistica de Metz: "Deleuze descarta 
a hipotese linguistica para vol tar ao simplismo 
dos postulados bazinianos (e bergsonianos)"78. 

Nesse meio dos te6ricos do cinema, Je
an-Louis Leutrat e'\lm pouco exceyao, pois es-

capou a semiologia de Metz e muito cedo tra
vou rela<;iio com a obra de Deleuze. Estudante 
em Lyon nos anos de 1960, nao foi aluno de 
Deleuze - fazia urn curs~ de literatura -, mas 
urn de seus professores, Robert Mauzi, escre~ 
veu uma longa resenha de PrOLlst e as Signos. 
Portanto, descobre Deleuze precocemente e, 
quando aparecem os livros deste sobre 0 cine
ma, ja conhece bern as tematicas deleuzianas 
que sao para ele pontos de apoio para resistir 
a onda semiologica que conduz a critica ci
nematogrMlca a praias que julga estereis. Ao 
publicar em 1988 uma obra sobre 0 cinema, 
dedica-a Gilles Deleuze", tendo 0 cuidado de 
lhe enviar antes uma copia para ter sua apro
va<;:ao. Esse sera 0 ponto de partida de trocas 
epistolares e de alguns encontros. 

Born conhecedor da obra de Deleuze, Leu
trat identifica nele um interesse ja manifesto 
peIo cinema na rapida progressao das referen
cias cinematograficas desde Diferenya e Repe
ti9ao (1968). Sua analise do fllme de Welles, Ci
dadao Kane, e a afirmayao de que "0 tempo na~ 
esta mais subordinado ao mOvimentd'SO prefl
guram 0 corte que conceituara bern mais tarde 
entre imagem-movimento e imagem-tempo. 0 
Anti-Edipo ainda menciona apenas urn filme 
de Nicholas Ray, Atras do Espelho, e outro de 
Chaplin, Tempos Moderno", mas em Mil Platos 
(1980) ja se encontram reflexoes tecnicas sabre 
o grande plano e referencias a Godard, Eisens
tein, Herzog, Hitchcock, Sternberg, Wenders 
e Daniel Mann. Alguns conceitos essenciais 
sao apresentados desde essa obra escrita com 
Guattari, 0 de ''dividual'' ou ainda esse canteiro 
importante de exploraC;ao do virtual, de modo 
que e preciso ver esses dois livros sabre a ci
nema na estrita continuidade das indagay6es 
filosoficas de Deleuze. Assim, "uma parte de 
A lmagem-Tempo se desenvolve a partir do se
gundo capitulo de Diferen,a e Repeti,iio"". 

Na contracorrente, Leutrat e um dos pou
cos a poder situar essas interven<;:6es de De
leuze sabre 0 cinema na coerencia do conjunto 
de sua filosofia. Na medida em que Deleuze vai 
se tornando moda nos estudos cinematografi
cos, Leutrat e cada vez mais requisltado para 

orientar teses au participar de bancas, visto 
que pode argumentar de uma posiyao aca
de mica solida na condi9ao de presidente cia 
universidade de Paris-III durante cinco anos. 
Quando Deleuze se aposenla no final do ana 
letivo de 1987, confia a ele dois de seus dou
torandos que estao trabalhando na area do 
cinema: Veronique TacqLlin, especialista em 
Dreyer, e Alain Menil82

• 

o sismo de 1939-1945 

Os especialistas do pens amen to de De
leuze sabem de sua desconfianga nietzschia
na diante do fardo da historia e por isso se 
tranquilizam quando ele esclarece que seu 
projeto de cinema consiste em realizar uma 
classifica<;:ao das imagens e dos signos. Con
tudo, logo sao pegos a contrape por uma tese 
inteiramente ordenada em torno de urn corte 
historico muito incisivo, a partir do qual se de
senvolvem dois modos de ser da imagem: uma 
imagem-movimento antes da Segunda Guerra 
Mundial e uma imagem-tempo em seguida, 
Como urn filosofo como ele - perguntam-se 
alguns - pode ceder tao facilmente a urn his
toricismo que sempre combateu flrmemente? 
Seria na verdade uma conexao necessaria ao 
enredo, as imposiy6es narrativas especificas a 
um desenvolvimento no tempo de seu traba
lho de classificac;ao dos sign os? 

A hipotese que se Ian<;a aqui pretende dar 
a devida importancia a esse corte, para aMm 
das imposi<;6es pr6prias it narrativa, ligando-a 
a urn questionamento multo mais profundo 
de uma visao teleologica da hist6ria, que se 
traduziu em uma critica permanente da cliale
tica hegeliana. Pensar a modernidade implica 
para Deleuze "renunciar a Hegel", como, alias, 
sugere no mesmo momenta Paul Ricceur em 
Tempo e Narrativa. Se e preciso renunciar a 
esse grande mosofo e pOl'que um sismo muito 
forte abalou nossa reia<;:ao com 0 mundo des
de 0 triunfo da barbarie nazista no cora<;:ao da 
Europa. Nao se pode mais sustentar uma visao 
ingenua e linear de uma historia que realizaria, 
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seguindo uma linha de progresso continua da 
especie humana, 0 reino da Razao. A rela9ao 
com 0 mundo sera afetada, e Deleuze e, nesse 
senti do, urn fllho da Segunda Guerra, que a in
terpelou quando era ainda adolescente. Assim, 
o cinema foi para ele urn observat6rio privile
giado para medir a for<;a de desestabilizac;iio 
da grande tragedia do seculo xx. 

A maior ambiGao do cinema expressada 
pelos pioneiros da primeira gerayao e reno
var profundamente a rela<;:ao com 0 mundo e 
com 0 pensamento deste ultimo. Torna-se en~ 
tao uma arte de massa para as massas, onde 
o povo e sujeito do pensamento cinemato
grafico, sujeito de inspirayao e de en redo para 
Eisenstein como para Abel Gance. Segundo 
esses primeiros realizadores, 0 cinema po de 
se tornar 0 modo de expressao de uma lingua 
universal, que acaba par se romper com a tra
gedia da his tori a: torna-se, ao contrario, um 
instrumento de propaganda, de manipula,ao 
das massas, urn ingrediente da poHtica tota
litaria. Sobre esse ponto, Deleuze retoma as 
analises de Serge Daney segundo as quais as 
ambi<;:6es libertarias do cinema viraram obra 
de submissao. 

o que se discute apos a Segunda Guerra 
Mundial e que provoca uma ruptura radical 
com 0 cinema enquanto imagem~movimento 
sao "as grandes realiza90es poHticas, as propa
gandas de Estado que se tornaram quadros vi
vos, as primeiras transporta<;:oes humanas de 
massa,,83. A politica concentracionista e a obra 
cinematograflca que a acompanhou, como a 
de Leni Riefenstahl, derrotaram os sonhos de 
emancipa<;:ao trazidos pelo cinema. Ao inves 
de alavanca de uma renovayao do pensamen
to, 0 cinema se torna 0 lugar de sua asflxia. En
quanta se pensava poder transformar as mas
sas em atores responsaveis por sua propria 
hist6ria, 0 cinema contribuiu para sua submis
sao, para 0 seu extase e para uma brutaliza<;:ao 
generalizada. A guerra foi sempre uma grande 
realiza<;:ao, cada vez mais soflsticada, na medi
da de sua modernizayao, e 0 que ela empreen
de consiste menos em ocultar do que em exi
bir mentiras. Segundo Paul Virilio, 0 desejo de 
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Goebbels, ate a derrocada final do Reich, era 
rivalizar com Hollywood. Haveria, portanto, 
uma relayao circular, em espelho, entre os dais 
mundos opostos no terreno militar, mas uni
dos na mesma imagem do pensamento. 

Terminada a guerra, forma-se uma nova 
alianc;a entre 0 cinema e 0 pensamento. Ao 
mesma tempo em que 0 totalitarismo in
terrompeu 0 evolucionismo progressista do 
Ociciente, 0 sonho americana de uma socie
dade fraterna desmorona no pos-guerra. Em 
primeiro lugar e a crise de Hollywood e a ru
fna do sonho de integrayao americana como 
crisal de uma unica e mesma civilizac;ao. Por 
Dutro lado, a evoluc;ao tecnica que favorece a 
proliferay8.o de imagens alimenta uma crise 
generalizada da imagem em seu poder de en
carnar 0 mundo. A iS80 e preciso acrescentar 
urn questionamento do enredo no romance 
americana do qual Dos Passos e urn dos repre
sentantes: "Resta uma totalidade, mas disper
siva"S4. Dali saini, 20 anos mais tarde, 0 novo 
ciuema de Robert Altman. de Sidney Lumet e 
de John Cassavetes, em que nao ha mais per
sonagem principal, mas uma pluralidade de 
casos nao hierarquizados em uma narrativa 
patchwork,,85. 0 mundo circundante tornou-se 
o inumano, 0 impensaveL A barbarie acabou 
com a esperan,a de liberta,ao. Nao se acredita 
mais no mundo, e a nova funyao atribuida ao 
cinema e "fazer acreditar em uma relayao do 
homem com 0 mundo"S6. 

Assim, a ligac;ao entre 0 homem e 0 mundo 
se teria rompido irremediavelmente entre 1939 
e 1945: "E, essa liga,iio que deve se tornar obje
to de cren,a: e impossivel que ela seja refeita a 
nao ser em uma fe. A cren<;:a nao se dirige mais 
a urn mundo diferente, au transformado"S7. As
sim, 0 cinema nao tern mais como finalidade 
ser 0 reflexo de urn suposto real, mas passa a 
ser a expressao da propria cren<;:a no mundo, 
restituindo, pela Husao e pelo reencantamento 
do mundo, a confian<;:a em urn suporte social 
da existEmcia humana: "Cristaos ou ateus, em 
nossa universal esquizofrenia temas necessi-
d d d - d' d ,,88 a e e razaes para acre ltar nesse mun a . 
Dessa ruptura 1esulta urn desmoronamento do 

esquema sensorio-motor que estava na base 
do desenvolvimento da imagem-movimento. 0 
cinema chissico anterior a essa ruptura era urn 
cinema tonal que encadeava os cortes racionais 
segundo urn esquema linear e 16gico. Trata-se, 
entao, de urn cinema-verdade cujos encadea~ 
mentos exteriorizam urn todo que se supoe ser 
o verdadeiro. Entretanto, real ou fictlcio, pou
co importa para Deleuze, esse cinema dassieo 
visa chegar a uma verdade. A outra dimensao 
propria ao cinema dassico e of ere eel' uma re
presenta,ao indireta do tempo, pois ela depen
de do movimento com seus encadeamentos 
logicos e sua exterioriza<;:ao em uma totalidade 
realizada gra<;:as a opera<;:ao da montagem. 

o cinema moderno rompe com essas COrn

ponentes e promete uma configura<;:ao muito 
diferente. Ele nao e mais tonal, e sim serial, COD

forme urn regime de encadeamentos e reenca
deamentos de imagens a partir de disjun,oes e 
de cortes irracionais. Nao busca mais a verdade, 
mas mostra atitudes corporais que decorrem 
do gestas, ou seja. de comportamentos que nao 
traduzem 0 vivido, mas tentam se livrar de suas 
imposi,oes e daquelas da hist6ria. 

Da imagem-movimento 
it imagem-tempo 

De acordo com as tres modaIidades defini
das par Bergson de imagem-percep,ilo, ima
gem-afei<;:ao e imagem-a<;:ao, 0 cinema e antes 
de mais nada movimento. Deleuze identifica 
quatro correntes cinernatogr<:ificas que se dis
tinguem principalmente no plano da monta
gem, pois e la que tudo se opera no desenrolar 
do movimento e das escansoes. 

A escola americana privilegia 0 organico 
na composi<;:8.o das imagens-movimentos. 
Griffith e quem leva mais longe essa ambi,ao. 
Esse organismo sempre amea,ado de implodir 
constitui 0 enredo dessa nOva na<;:ao que surge 
das ondas de imigra<;:ao mais diversas e cuja 
fragil unidade e preciso preservar: "E, pr6prio 
do conjunto organico estar sempre amea<;:ado; 
e disso que os negros sao acusados em Nasci-

mento de urna Nar;iio, de querer romper a uni
dade recente dos Estados Unidos aproveitan
do a derrota do Sul"~<J. 

Do lade sovietico, na mesma epoca, 0 

problema e outro. Trata-se de mostrar que os 
sacrificios presentes se inscrevem em uma 
16gica dialetica de supera,ao por um mundo 
melhor. Nessa dialt~tica, a divisao e motriz do 
movimento historico que conduz ao futuro de 
acordo com as leis do desenvolvimento geneti
co. Eisenstein levou essa divisao aa cume. Ha 
tambem unidade, mas conforme uma dinami
ca, uma motricidade que ele induz em urn mo
vimento inexoraveL Sua expressao e 0 patetico 
peIo qual a consci€mcia se revela a si mesma 
como participante do movimento historico. 
Eisenstein expressa na tela essa lei essencial 
da dialetica segundo a qual "0 Uno se torna 
dois e forma uma nova unidade, reunindo 0 

todo organico e 0 intervale patetico,90. 
Do lado frances, os realizadores sugerem 

outra via com a composi<;:ao mecanica de ima
gens-movimento con forme duas modalidades: 
ada maquina-automato do tipo relojoaria e a 
da maquina a vapor, a maquina termodinami
ca: "A uniao cinetica do hom em e da maquina 
definif:::l. uma besta humana, muito diferente 
da marionete animada, e da qual Renoir sa
beni explorar as novas dimens6es,,9l. A essa 
mecanica dos s6lidos se acrescenta na Fran<;a 
uma mecanica dos fluidos que revela 0 gosto 
pronunciado dos realizadores franceses pelas 
aguas correntes, as margens dos rios, do mar ... 

Finalmente, 0 outr~ reduto de cria<;:ao di
namico dessa epoca situa-se na Alemanha 
com 0 expressionismo, que se concentra na 
luz como vetor de intensidade no movimento. 
Wegener e Murnau se tornaram mestres desse 
genero que pretende traduzir as for,as do abis
mo, a opacidade das profundezas, para melhor 
destacar a luminosidade e 0 jogo dos claros-es
curoS. 0 expressionismo encontra inspira<;:ao 
na vida nao organica: "E 0 vital como potente 
germinalidade pre-organica:>92. 

A tomada de consciencia da crise da ima
gem-movimento s6 intervira apos 1945. Fica 
evidente nessa epoca que a a<;:ao dificilmente 
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pode modificar uma situa,ao global. A ima
gem nao remete mais, entao, a uma unidade 
organica, mas a elementos esparsos, dissemi
nados. Por outro lado, 0 flo condutor que liga
va uma imagern a outra se rompeu, e 0 con
tingente vern substituir as conex6es logicas. A 
ac;ao determinada pOI' seu alvo se transforma 
em passeio que tende a errancia, abertura para 
todas as surpresas. Finalmente, urn poder in
quietante, oculto, confundido com os supor
tes da comunica<;:ao parece identificar-se aos 
seus efeitos: "Tais sao as cinco caracteristicas 
aparentes da nova imagem: a situar;do dis
persiva, as ligafoes deliberadamente fracas, a 
!arma-passeio, a tamada de consciencia dos cli
ches, a denuncia do camp/a,m. 

Mais uma vez, Deleuze invoca raz6es 
hist6ricas para explicar por que e a ItaJia do 
pas-guerra que assiste primeiro ao desrnoro
namento da imagem-movimento com 0 apare
cimento do neo-realismo. Terminada a guerra, 
a ItaUa encontra-se de fato em uma situa<;:ao 
ambigua. Ao mesmo tempo em que participou 
plenamente ao lade cia Alemanha nazista na 
submissao da Europa, viu seu povo se erguer 
contra 0 regime fascista. E nesse terreno mi
nado, em meio a esse tapete de folhas mortas e 
de ilus6es perdidas que nasce, com Rossellini, 
De Sica e muitos outros, esse novo cinema que 
faz saltar pelos ares tudo 0 que tinha consti
tuido 0 elo da imagem-movimento. Assim, De 
Sica desconstroi a relac;ao a<;:8,o-situa<;:8,o-ac;3.o 
que faz a liga<;:ao entre os acontecirnentos ern 
Ladroes de Bicicleta, dando todo 0 espa,o it 
contingencia. A figura do falsario, da falsa apa
rencia, substitui a busca da verdade do cinema 
dassico. 

Essa crise do cinerna-a<;:ao se traduz no fato 
de que 0 esquema sensorio-motor e substitufdo 
pela singularidade pr6pria a certas situa,oes 
Oticas e sonoras que valem pOI' elas mesmas. 
Dao lugar a novos signos, chamados por Deleu
ze de ''opsignos'' e "sonsignos", que tern como 
efeito embaralhar as fronteiras entre 0 real e 
o imaginario: "Urn tal regime de troca entre 0 

irnaginario e 0 real aparece plenamente em Noi
tes Brancas, de Visconti,,94. 0 destino do neo-re-
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alismo italiano e particularmente brilhante 
com Visconti, Fellini, Antonioni, Pasolini... 

Esse corte entre duas eras do cinema, 
a de um cinema classico e a de um cinema 
moderno, e contestada por Jacques Ranciere: 
"Clara em seu enunciado, a divisao se obs
curece quando se cntra no exame das duas 
questoes que eia levanta,,95. Segundo Rande
re, M uma diferen,a de ponto de vista entre a 
imagem-movimento e a imagem-tempo, mas 
apropriada as mesmas imagens que podem 
ser examinadas alternadamente em termos 
de imagens-afeic;8.o e imagens-cristal. Essa 
oposi98.0 seria, portanto, puramente ficticia. 
Haveria assim, segundo Ranciere, uma forma 
de foucaultianismo em Deleuze na sua pnitica 
de cortes, na separac;ao entre 0 momento da 
16gica sens6rio~motora, 0 da imagem-movi
mento e 0 de seu questionamento com a ima
gem-crista!. 

b pensamento-imagem 

o que suscita 0 interesse mosoHco de De
leuze pelo cinema e, sobretudo, a constatayao 
do automatismo da imagem cinematografica 
que se parece com 0 funcionamento do pensa
mento. Nesse plano, ele descobre um precursor 
na pessoa de Epstein, que, no inicio do seculo, 
tentou construir uma "filosofia do cinema,,96. 
Segundo Epstein, a invenyaO dessa nova tec
nica inaugura urn novo modo de pensamento 
capaz de mudar nossa relayao com 0 mundo. 
Epstein insiste, como Deleuze fani mais tarde, 
sobre essa possibilidade de urn acesso direto 
ao tempo: "0 tempo para Epstein aparece no 
cinema como a quarta dimensao que se acres
centa as tres dimensoes espaciais .. , No cinema, 
o tempo aparece como sendo nas coisas,m. Se
gundo Epstein, 0 automatismo da camara e 
fonte de positividade, e a nova subjetividade 
que se origina dela se encontra t1xada, conecta
da a maquina: ''A imagem cinematognifica de
signa 0 mundo sem intermediario, atinge sua 
presen,a pura. E nessas condi,oes que Epstein 
pensa 0 cinema cdmo essencialmente poetico, 

ele permite de fato encontrar uma liga,iio di
reta, eminentemente sensual com 0 mundo,,98. 
Essa fonte de inspira<;ao nao e na verdade SUr
preendente, pois Epstein e bastante influencia
do pelo bergonianismo. De fato, encontra-se 
nele a me sma preocupayao de evitar a separa~ 
yao instituida pela fenomenologia entre a 01'

dem da consciencia e a ordem do mundo. 
A imagem-movimento e automovimento. 

automatica, solicita a imagem do pensamen
to, Esse carater de automatismo decorre das 
tecnicas de gravayao e de projeyao, mas esta 
presente tam bern no conteudo representado, 
o fato de os expressionistas alemaes represen
tarem Golem, sonambulos e outros zumbis 
e signiflcativo dessa fascinayao. Para Robert 
Bresson, ainda, 0 modele cinematogrM1co e 0 

aut6mato espiritual. Esse automatismo revita~ 
liza a ambi<;ao de tel' acesso aos mecanismos 
inconscientes do pensamento. Tomando de 
Bakhtin a noyao de cronotopo, que define um 
espayo-tempo, um continuum espayo~tem
poral, Deleuze pretende restituir, por meio da 
expressao cinematogrMica, urn cronotopo do 
pensamento que sofre variayoes cuja 16gica 
a filosofia po de compreender: "Esse espa,o
-tempo e balizado por gritos,,<J9. Sob as cama
das do discurso, e preciso, portanto, buscar a 
singularidade dos gritos mosofieos. A filosofia 
pressup6e uma imagem do pensamento que e 
uma de suas eondi,oes de possibilidade, e esta 
remete a um cronotopo no qual vibra uma sin
gularidade propria a cada pensador. 

Para Deleuze, 0 que fundamenta a apro
xima<;ao entre a imagem-cinema e a imagem 
do pensamento tern aver, entao, com essa 
espontaneidade, com esse automatismo pro
prio a imagem do cinema, E essa relayao direta 
com 0 tempo que marca a segunda gera<;:ao 
de cineastas, Assim, para Robert Bresson, os 
filmes sao meios de representar automatos 
espirituais capazes de restituir os automatis
mos da cotidianidade: "Portanto, 0 cinema faz 
ascender em n6s 0 autOmato espirituaL Que 
bela ideia!"lOO, Com esse automatismo, nao se 
tern acesso aos mecanismos inconscientes do 
pensamento? E 0 que pensa 0 pSiquiatra Pierre 

Janet no finalzinho do seculo XIX, exatamente 
no momento em que nasce 0 cinema, 

Deleuze ironiza a prop6sito cia concep9ao 
crftica do cinema desenvolvida pOl' Georges 
Duhamel ao se queixar de naG conseguir mais 
pensar quando as imagens moventes do cine
ma substitulam seus proprios pensamentos, 
Ele exprimia assim uma oposiyao radical entre 
imagem e pens amen to, Essa concepyao, se
gundo Deleuze, e absurda: "E justamente por
que 0 cinema e capaz de dar vida ao automato 
espiritual que ele esta em uma relayao funda
mental com 0 pensamento,,101. A conexao com 
o pensamento filosofico se faz, portanto, nos 
dois extremos cia cadeia: no plano cla 16gica 
formal supraconsciente, assim como no plano 
da investiga9ao sobre 0 funcionarnento do ce
rebra e dos modos de transmissao por enca
deamentos e reencadeamentos de neur6nios. 

Esta Ultima dimensao aproxima as pesqui
sas deleuzianas daquelas das ciencias cogni
tivas sobre a transmissao de urn neur6nio ao 
outro, mas, sobretudo, daquelas de um Gilbert 
Simondon sobre a estrutura topo16gica do 
cerebrolo~. Deleuze desloca, assim, a questao 
da verdade representativa - seu alvo critico 
favorito: a imagem-pensamento a qual 0 ci
nema nos ela acesso nao e absolutamente 0 

prolongamento de qualquer interioridade ou 
exterioridade cuja verdade seria projetada na 
tela. Ao contrario, a imagem-pensamento pro
voca 0 pensamento na medida em que opera 
uma disjunr;ao que deixa entrever a relar;ao 
dlreta com 0 tempo: "0 tempo aparece mals 
como uma fOfr;a que provoca 0 pensamento 
dissociando-o de sua imagem ou de sua autor
representayao 'veridica",103. A partir desse pos
tulado, todo 0 principio de identidade se de
sagrega, e 0 verdadeiro nao pode se referir ao 
imutavel, ao ldentico: "0 que antes se chamava 
de 'leis' do pensamento (os principios de iden
tidade, de contradiyao e do terceiro excluido) 
encontra~se privado de todo fundamentd>104. 
A verdade se deslocou, entao, para terreno do 
revolto, das transformar;oes; ela remete a mu
danya inexoravel, a potEmcia do falso, do devir 
da diferencia<;ao: "Deleuze reescreve aqui 0 
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principio ontol6gico de Bergson - segundo 0 

qual a disjunyao temporal entre perCepyaO e 
lembran,a informa nossa liberdade de pensa
mento e de escolha - adaptanclo-o a afirmar;ao 
nietzschiana do eterno retorno da diferen<;a 
na repetiyad,lO.5, 0 que sempre se constata ser 
o alva critico de Deleuze, em sua valorizayao 
do que permite a imagem-tempo, e 0 distan
ciamento que ele autoriza em face da opiniao 
pronta, da doxa. 

Assim, sao transbordarnentos, excess os 
da consciencia elominada mostrados na tela: 
"Pensar e aprender 0 que pode urn corpo nao 
pens ante, sua capacidade, suas atitudes ou 
posturas. E pelo corpo (e nao mais por inter
medio do corpo) que 0 cinema se casa com 0 

, . ,,1l)6 S d D esplnto, com 0 pensamento , egun 0 e-
leuze, quem foi mais longe nesse campo da 
expressividade corporal, alem do dito, foram 
Antonioni, Cassavetes, Rivette, Godfard, mas 
encontram-se tambem, um pouco mais tar
de, Chantal Akerman, Jean Eustache, Philippe 
Garrel nesse cinema de posturas, do gestus e 
das diversas atitudes corporais. Alguns cineas
tas conseguem inclusive exprimir posslveis 
disjunyoes entre a dimensao das atitudes cor
porais e 0 cerebro. E 0 caso de Antonioni, cuja 
obra, como se disse muitas vezes, nao passa 
pelo tema da solidao e da incomunicabilidade, 
e sim do dualismo profundo entre um cerebro 
moderno inteiramente voltado as potencia
lidades criativas oferecidas pelo mundo, mas 
confrontado com um corpo usado, fatigado, 
as voltas com uma neurose que 0 esteriliza. 
Resnais tambem foi um grande explorador dos 
mecanismos cerebrais. 0 que 0 cinema des
venda nao se limita a um mundo de imagens. 
Ele mostra uma dimensao essencial da vida 
confrontada com a dura<;ao, ados cristais de 
tempo: "0 crista! e expressao. A expressao vai 
do espelho ao germe"107. Werner Herzog con~ 
jugou 0 atual e 0 virtual nessas imagens-cris
tal, particularmente ern Cora9ilo de Cristal. E 
tambem 0 caso do cinema de Andrei Tarlo
vsky: 0 Espelho, Solaris, Stalker. Quanto a Max 
Ophiils, conseguiu restituir 0 cristal pnro: "Na 
imagem-cristal ha essa busca mutua, cega e 
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tateante, da materia e do espirito"108. Com essa 
imagem-cristal. Deleuze aproxima mais uma 
vez as inspirayoes bergsonianas de uma imbri
ca,ao temporal do presente e do passado, pOis 
o que se percebe atraves do cristal e justamen
te essa duplica,ao do tempo: "0 que se vI; no 
cristal e sempre 0 irromper da vida, do tempo, 
em sua duplica<;ao au em sua diferenciayao',J09, 
Com 0 crista!, e 0 tempo a que se tern acesso 
em seu pr6prio processo de cisao e, portanto, 0 

que se percebe e menos 0 tempo em si mesma 
do que a fOIya que eic veicula, seu processo. 

o que apaixona Deleuze e 0 surgimento 
do tempo no cristal, que permite ultrapassar 
o nivel de analise psicologica e neuronal para 
explicar a ayclO humana. Deleuze esclarece 
ainda na conferencia da Femis de 17 de mar
I'O de 1987 que marcan' epoca: "0 que e 0 ato 
de criac;aoT. A filosofia, diz Deleuze, nao tern 
como tarefa refletir sabre 0 cinema, pois as 
cineastas nilo precisam do fil6sofo para Ihes 
dizer como devem pensar sua pnitica, Ele qua
lifica sua contribuiQao como uma maneira de 
teorizar nao 0 cinema, mas "as conceitos que 0 

cinema suscita"llO, 
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23 
Guattari e a estetica ou a 

compensa<;ao aos anos de inverno 

Em meados dos anos de 1980,0 chao pare· 
ce fugir aos pes do incansavel Guattari, sempre 
perseguindo novas ideias. Uma serie de acon
tecimentos afunda aquele que parecia insub
mergfvel. Entretanto, elc continua a dissimular 
em publico, a responder as solicitagoes cres
centes, mas ° cfrculo de amigos, que sabe que 
a energia se esgotou, tenta desesperadamen
te Ura·lo de seu mergulho na depressao. Evi· 
dentementc, nao existe uma unica razao para 
esse reverterio, mas urn leque de fatores que 
agem sobre uma estrutura psicologica da qual 
ja mostramos algumas flssuras que pareciam 
colmatadas 1. 

o pensador da desterritorializagao se ve de 
urna hora para outra destituido de seus apegos 
territoriais. Guattari perde a loca,ao do castelo 
de Dhuizon perto da clinica de La Borde. com 
seus 300 hectares, seus 8 lagos e suas 4 fazen· 
das. E despejado tambern do espa,oso aparta· 
mento parisiense da Rue Conde com seus sels 
comodos dispostos em torno de urn grande 
salao de festa, no eora<;ao do Quartier Latin e a 
dois passos do jardim de Luxembourg. 

Guattari esta muito mais sedimentado, 
enraizado do que aparenta. 0 luto desses dois 
lugares eonstitutivos de sua identidade priva
da e publica lhe e bastante doloroso. Ele arran· 

ja uma casa modesta em La Borde, perto do 
domicflio de Jean Oury. e instala sua mesa no 
espago mais sombrio de seu quarto. Essa ex
tirpa<;ao dos lugares e dos rituais ligados a eles 
ocorre, alCm disso, no momento em que perde 
a mae. 0 cdtico feroz do familialismo mio se 
cansa, entao, de exprimir a dar por essa perda: 
"Ele nao parava de dizer que estava orfao"z. 

A essas perdas se soma a clima politico, 
o dos anos de inverno, que veem ressurgir na 
superficie tragos que se acreditava definitiva
mente desaparecidos, 0 racismo, que encontra 
sua expressao politiea no avan90 da extrema 
direita e de seu lider, Jean·Marie Le Pen. E 
a hora dos reeuos sob 0 pretexto das ilus6es 
perdidas. As pessoas preferem cultivar a jar· 
dim e se resguardar no seu interior protegido, 
ao abrigo de outro, A utopia que animara os 
combates de Guattari se afasta do horizonte 
como urna simples miragem. A possibilidade 
de transformar suas angustias existenciais em 
projetos de esperanc;a politica se tornou mais 
distante para Guattari ao ritmo da acumu
la,ao de decep,oes e desilusoes. Em 1978, 0 

olhar caricatural do desenhista Gerard Lauzier 
havia esbo,ado um certo "Gilles Guatareuze", 
estranho hibrido de Deleuze e Guattari perse· 
guido pOI' uma histerica, que decide reCOrrer 
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a polfcia para interna~la3. Guattari se sentiu 
fortemente atingido: "Sei que Felix ficou mui
to magoado com as caricaturas de Lauzier,,4. 
Quando Fran<;ois Fourquet reencontra Guat
tari, apos urn longo perfodo de afastamento, 
percebe de imediato a profunda perturba,ao 
de seu amigo: "Voce sabe, Fran<;ois, 0 que esta 
acontecendo comigo. Fui despejado da Rue de 
Conde, fui despejado de Dhuizon no mesmo 
momento". Era uma esp(kie de esquizofrenico 
que perdeu 0 cantrale da situac;ao: "Eu 0 senti 
completamente desamparado no sentido pro
prio, urn navia que perdeu 0 vento e DaD sabe 
mais para onde ir,,5. 

A euforia criativa Ugada aD trabalho com 
Deleuze termina com a publica(;fw de Mil 
Platos, em 1980, que assinala 0 fim, se nao de 
uma amizacie, de uma aventura comUffi. No 
inicio dos aDOS 1980, Deleuze esta absorvido 
pelo trabalho sabre a cinema, depois por seu 
Foucault e pelo trabalho sobre Leibniz, que re
sultara em A Dobra em 1988. Ao longo desses 
anos 1980;"cada urn cleve reencontrar seu pro
prio fOlego, definir de novo objetivos pessoais. 
Isso e mais faci! para Deleuze, que se benefI
cia de uma ancoragem universitaria, do que 
para Guattari, mais isoIado. Ao retornar a La 
Borde, Guattari tam bern atravessa momentos 
diffceis: ele se ve as voltas com as chateayoes 
do comite de empresa cli'nica, que 0 acusa de 
receber urn salario alto demais em vista de seu 
envolvimento nas atividades dela. Tals acu
sayoes apenas reforyam a sensayao de isola
men to e a melancolia de urn Guattari que nao 
mediu esfor,os, desde as anos 1950, para que 
La Borde se projetasse na paisagem intelectual 
francesa e internacional. 

AJem disso, todos esses elementos influem 
em uma estrutura psicologica [nigil, como ti~ 
vemos oportunidade de ver ao mencionar a in
fan cia e a adolescenda de Guattari. 0 mergu~ 
lho melancolico so se torna maior, marcante, 
longo e profundo. Dois episodios de sua vida 
de adulto relatados pelo amigo jean Chesne
aux revelam a rela,il.o patologica que ele tern 
com a morte. 0 primeiro refere-se a Pierre 
Halbwachs, Illho dQ,"soci610go Maurice Hal-

bwachs, militante de todas as causas, jamais 
refeito da morte do pai em Buchenwald, que se 
sacriflcava por ele c pelo irmao, passando-Ihes 
sua rayao alimental'. Soirendo de cancer de
vida ao tabagismo, Pierre Halbwachs traz no 
rosto a doenya e a morte proxima quando Jean 
Chesneaux convida Guattari para visita~lo: '1\0 
sair dessa visita, eu estava arrasado, pOis sabia 
que ele estava condenado, e Felix, descendo a 
escada, me disse: 'Por que voce me pediu para 
vir; ele esta bern, 0 Halbwachs''''. Essa den ega
,ao da morte e seguida de urn outro episodio. 
Jean Chesneaux convida 0 amigo Felix para 
pass ear no cemiterio de Pere-Lachaise: "E 
urn dos lugares mais emocionantes de Paris. 
Passeia-se com prazer entre as monumentos, 
as legendas desse reduto cultural. Vi que esta
va fIcando paIido, e nao t.inhamos percorrido 
duas alamedas. Ele visualizou um portao se~ 
cundario e se foi sem mals"/'. 

Guattari, que se sabia insaciavel, bulimico; 
cai ern urn estado catatonico, recolhido em si 
mesmo, uma almofada sobre 0 ventre como 
para se proteger das agressoes do mundo ex
terior. Ei-Io sentado, absorvendo passivamen
te programas debilitantes da televisao por dias 
inteiros. Guattari tern tambem problemas de 
saude cada vez mais graves. Sofrendo de cri
ses violentas e muito dolorosas de coHca renal, 
enche suas valises de medicamentos e espera 
assim aliviar suas dores. Ocorre de encontrar 
em sua urina verdadeiros pedregulhos, e ele 
precisa controlar estritamente a alirnentayao. 
Dais anos antes de morrer, recebe varios aler
tas cardiacos, mas esM tao deprimido que nao 
faz nenhum dos exames necessarios. 

Josephine 

E nesse estado fragilizado que Guattari 
vive uma experiencia conjugal bastante diff
cil. Na Rue de Toumon, em 1983, ele inicia de 
maneira fortuita uma relayao amorosa que se 
revela"i mortifera. Josephine e bonita, tern 30 
anos a menos que ele, e seus inidos parecem 
felizes: "Josephine era uma moya adoravel 

quando ele a conheceu, muito graciosa, rnuito 
simples em sua maneira de ser. Mas, pouco a 
pouco, tornou-se a mulher de um grande in
telectual parisiense, gastando muito dinheiro, 
se drogando em excesso"s. Essa aventura de
sastrosa empurra Guattari na depressao mais 
profunda. Em 1986, Felix e josephine se casam 
e encontram urn magnifico .apartamento na 
Rue Saint~Sauveur. Guattari precis a se endi~ 
vidar para adquiri-Io, enquanto Josephine, 
por sua vez, muitiplica as despesas suntuosas 
que acabam pOI' causar serios problemas. Suas 
necessidades de droga pesada sao exponen
ciais e custarn cada vcz mais caro, e Josephi
ne conta com seu novo esposo para poder se 
abastecer. Sua relayao fusional do infcio passa 
par um afastamento de todo 0 tecido relacio
nal que envolvia Guattari ate entao.Josephine 
fecha as portas as visitas intempestivas para 
deixar bern claro que nao se trata mais da Rue 
de Conde onde 0 acesso era livre dia e noite 
a qualquer amigo de passagem. Amigos tao 
proximos de Guattari como urn Franyois Pain 
foram vitimas disso. Posta para fora do aparta
mento de forma autoritaxia, Palm se man tern 
a distancia. 

A isso se somam as multiplas relayoes se
xuais de Josephine. Guattari se abre com Fran
yois Pain sabre os problemas que esta atraves
sando com a esposa: "Felix me diz: 'Voce sabe 
bern que isso me deixa doente. Voce esta certo 
de dizer que estou na merda com Josephine. 
Preciso que me ajude, que va ve-la'. E acrescenta: 
'E, como se voce me visse no fosso apos urn aci
dente de carro e me olhasse dizendo: voce pre
cisa sail' daf. sem me estender a mao',,9. Quando 
Jean-jacques Lebel se lembra dessa rela,8.o com 
Josephine, fala como de uma grande trag€dia 
que ainda the causa arrepios: 'i\.ssisti a autodes
truiyiio desse hornern, desse amigo, desse irmao. 
Nao digo que foi josephine quem 0 destruiu. 
Digo que ele se serviu de josephine para se auto
destruir"lO. Como outros, Lebel vai sempre que 
possive! it casa de Guattari para Ihe fazer com
panhia. Guattari, alias, apela com frequencia 
a ajuda dos amigos, ate no meio da noite, para 
fugir da soUdao que se tomou insuportfiveL Eles 
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o encontram entao na Rue Saint-Sauveur diante 
da televisao no ultimo volume, a que Guattari 
asslste dia e nOlte de boca aberta. 

Urn clia, chamado por Guattari, Lebel 
chega com Allen Ginsberg, Edouard Glissant, 
Paolo Fabbri e Christian Bourgois, esperando 
que com essas visitas importantes seu amigo 
Felix se senti sse obrigado a tirar as pantufas, 
se lavar, descer para fazer as compras e prepa* 
rar uma boa refeiyao, gestos cotidianos que ele 
nao tinha mais: "Esse jantar foi estranho, recor
da Christian Bourgois, pois a mulher de Felix 
apareceu como urn fantasma no meio da refei
yao, e lembro a perturbayao que isso causou"ll. 
Na verdade, Guattari nao preparou nada, e 
Josephine se !imitou a ir buscar na mercearia 
de baixo alguns pratos frios em embalagens de 
plastico e colocar tuclo de qualquer jeito sobre 
a mesa com talheres de plastico. Ela cleixa que 
as convivas se arranjem e volta para 0 quarto 
no primeiro andar do duplex. Anorexica, fili
forme, josephine passa entre os amigos como 
uma sombra. Lebel se recorda de uma "mulher 
que era muito magra, encorujada em si mes
ma e que nao dizia uma palavra, uma presen
ya quase caclaverica, no limite entre a vida e a 
morte,,12. Ainda que continue com Guattari, ela 
vivera uma tonga aventura com 0 escritor Jean 
Rolin, que Ihe consagrara um livro ap6s sua 

n 
morte par overdose em mar,o de 1993 . 

Nesse clima deleterio, Guattari consegue 
as vezes recuperar seu clinamismo de outrora, 
sobretudo quando se trata de sair de Paris, de 
viajar em outras latitudes. Contudo, nao e facil 
faze-Io se mexer nesse estado depressiv~. Em 
1988, seu amigo Eric Alliez faz de tudo para 
ten tar convence-Io de que a presenya dele no 
Brasil ao seu lado e absolutamente indispen
savel: "Toda hora eu ligava para ele do Brasil e 
fkavamos longo tempo no telefone, com mui
tos silencios,,14. 

Felizmente, ainda que Guattari sinta uma 
certa lassidao ern face desse lugar onde in~ 
vestiu tanto, 0 universo de La Borde subsiste. 
Consciente do estado grave em que se en
contra 0 amigo, jean Oury forma urn grupo 
estruturante de quatro pessoas que se reune 
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em seu escritorio tadas as quintas~feiras a tar
de, ao longo dos anos 1980, para discubr uma 
coisa OU Dutra, muito livremente, Em torna de 
Oury, encontram-se toda semana Guattari, 0 

conselheiro municipal da cidade de Blois, Lu
cien Martin, e a psiquiatra Danielle Rouleau: 
"f: importante, isso foi urn ponto de encontro 
que the permitiu reagir"'S. Dentro desse grupo, 
Guattari nao se abre verdadeiramente sabre 
sells problemas pessoais, mas reata as vincu
los com sua pnitica dos anos de 1960 e 1970. 
Durante 0 ultimo periodo, ele inclusive assiste 
regularmente ao semimirio de Jean Oury. Si
lenciosQ, toma notas em urn caderninho preta. 
Essa escuta e preciosa para Oury, pois encar
na urn dialogo que se restabelece entre eles 
depois de muito tempo interrompido, desde 
o trabalho conjunto com Deleuze: "No final de 
cada seminario Felix, Dunea dizia nada, mas 
eles ficavam sozinhos na grande sala vazia. En~ 
tao se sentavam em duas cadeiras, uma junto 
da outra, e conversavam pOl' uma boa hora,,16. 

Na casinha de La Borde, onde reside uma 
parte da semana e onde nao pode receber 
ninguem, Guattari esti sozinho. 0 tempo das 
grandes mesas comunitarias de Dhuizon Dcou 
para tnis. Ele reeebe visitas regulares do filho 
Bruno, que mora em Loir-et-Cher e que Ihe 
traz 0 conforto de sua presenc;a e comida para 
o fim de semana. Ao publicaI' seu ultimo livro, 
em 1992, Caosmose, Guattari escreve como de
dicatoria pessoal ao seu filho: "Para Bruno, que 
tantas vezes me repescou no fundo de minha 
vala". Esse longo perfodo sombrio, no final dos 
anos 1980, e acausada partida da filha Emma
nuelle para Nova York. Ela na~ suporta mais a 
atmosfera da Rue Saint~Sauveur e sente a ne
cessidade vital de se afastar do pal. Quando 
retorna a Franya em 1991, encontra-o em urn 
estado bern triste. Ela traz urn livro de Daniel 
Stern, que 0 pai Ihe encomendou, leitura que 
a apaixona e it qual da urn lugar importante 
em Caosmose. Ele 0 discute com a fllha Emma
nuelle, e os dois travam entao um verdadeiro 
dialogo, como jamais havia existido. Visto que 
a Rue Saint-Sauveur e interditada aos filhos 
por Josephine, Em(hanuelle eneontra 0 pai 

no fins de semana em La Borde: ''A gente fazia 
muitos passeios. Era verdadeiramente tocan-

,,[7 N I te . 0 p ano pessoal, Emmanuelle vive com 
o pai momentos que nunca teria vivido scm 
essa depressao: "Eu nunca 0 teria encontra
do, era impossive!. Esse lugar foi liberado pela 
d " "IS C epressao . ontudo, a maquina inteleetual 
continua a funcionar, mesmo nos piores mo
mentos: "Ele nao parava jamais, mesmo diante 
da televisao. Digeria, conectava, trabalhava 0 

tempo todo"l9. 

Ser escritor 

Apesar de seu estado catat6nico, Guattari 
continua disponfvel, aberto aos combates do 
momento, e muitos do seu drculo de conhe
~idos nem desconfiam de seu estado psiquico. 
E a epoca em que ele se engaja ativamente na 
batalha ecologista e continua viajando pelo 
mundo, em particular para 0 Brasil e a Japao. 
Entretanto, a atividade que 0 ajuda sobretudo 
a compensar um pouco os.efeitos mais insuM 
portaveis de seu sofrlmento e a escrita. Guat
tari sempre desejou escrever, ser escritol'. Ver
dadeiro poligrafo, ele nao para de manusear 
a caneta a proposito de qualquer coisa, man
tendo um diario por periodos, preenchendo 
cadernos, escrevendo artigos e livros. 

Nos anos de 1980, ele goza do estatuto de 
autor conhecido e reconhecido, principalmen~ 
te por seus livros com Deleuze. Contudo, con
serva urn gosto amargo, nao somente porque 
no tandem que constitui com Deleuze 0 publi
co retem sobretudo a assinatura do filosofo, 
mas tambem porque espera realizar uma obra 
literaria. Nesse plano, mulbplica os projetos, 
os rascunhos, os esboyos, sem chegar efetiva
mente a nada. Experimenta todas as formas 
de expressao literaria; poesias, romances, pe
Qas de teatro, roteiros, confissoes, sonhos: "Ele 
nao era um verdadeiro escritor, e acho que 
sofreu com isso. Ele tinha vontade de criar. 
Creio que era obcecado demais por Joyce,,20. 
Assim, em urn texto literario de 1975 que criti
ca a politica do concreto armado no suburbio 

de Paris, ele invoca diretamente Joyce: "Desde 
Finnegans Wake eles nao sabem mais no que 
pensar! Acreditam que demolinclo 0 maximo 
de coisas salvarao 0 essencial"'!I. Depois de 
ter publicado Kafka com Deleuze, Guattari se 
lanQou em um romance de tftulo enigmatico 
que remete a sua hist6ria pessoal, a sua data 
de nascimento: 33.333 - elenasceu em 30 de 
maryo de 1930. Esse ensaio de romance que 
jamais vern a luz esta repleto de anotayoes, de 
observayoes muito pessoais sobre sua propria 
vivencia, seu drculo, suas angustias frequente
mente morbidas, 0 trHlngulo edipiano que for
ma com os pais e que, no entanto, foi violenta
mente expelido do horizonte te6rico definido 
par ele e Deleuze. 

Em 1986, Guattari assina uma coletfmea de 
poemas que tambem nao sai da gaveta, e cujo 
titulo nao deixa de evocar 0 tema da dobra, que 
Deleuze persegue no mesmo momento

22
. De 

todos esses esboyos, resulta enfim urn escrito 
mais acabado, Ritornelos, uma autobiografia 
fragmentaria cujo texto definitivo ele estabele
ce em 1992 com a ajuda de urn amigo, 0 pintar 
Gerard Fromanger: "Ele me liga e diz: 'Tenho 
urn texto fantastico!' Ele me passa, e havia 300 
paginas, e eu digo: esta bern, urn lado Joyce, 
mas acre seen to: 'Ha duzentas paginas exce
dentes, e ilegivel, repetitivo, chato', e Ihe pro
ponho que a gente trabalhe junto"". Guattari 
aceita com tanto mais entusiasmo na medida 
em que nao tem recursos para rever sozinho 
o texto. Os dois homens se lanyam entao em 
urn trabalho obstinado que dura seis meses. 
Reveem tudo, linha par linha, em longas ses
soes de trabalho de quatro horas, seja em Paris 
ou no atelie de Fromanger na Itatia. Fromanger 
lia em voz alta e sugeria cortar toda passagem 
que pudesse enfastiar 0 leitor: "Eu fazia como 
Fernand Raynaud: '- Aqui se vendem belas la
ranjas a preyo baixo. - Esta se venda que sao 
laranjas! - Risco: iaranjas .. : Eu fazia a mesma 
coisa"4. Ao flnal de urn longo trabalho, resta do 
manuscrito inicial de 300 paginas apenas urn 
extrato de 80. Verdadeiramente seduzido por 
esses manuscritos, Fromanger tira dali uma 
imensa tela intitulada "Caosmos", que traduz 
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todas as cores de uma atualidade movimen
tada e violenta em plena guerra do Golfo e de 
ataque das Torres Gemeas. Logo apos a morte 
de Felix Guattari, no flnal de agosto de 1992, 
Agnes B. telefona para Fromanger, prop6e-Ihe 
editar as suas expensas 0 texto de Guattari e 
Ihe pede que 0 ilustre com seus desenhos. 0 
texto e publicado em dois numeros de La NRF 
em 199925. Nesse mono logo interior, Guattari 
evoca fragmentos de lembranyas: a famosa 
dama de negro, com a arma e a armadura es
pelhada diante da cama, a morte do avo, a ci
fra 33.333, todos temas obsessivos que 0 perse
guiram ate 0 fim em uma torrente literaria de 
frases muito curtas, pensamentos como uma 
expressao musical. 

Ao mesmo tempo, em 1989, Guattari apro
funda 0 tema dos r.itornelos ja presente em 
1980 em Mil Platos: ''A gente sempre relacionou 
os objetos musicais com 0 tempo. Ficou evi
dente que a musica habita 0 tempo. Ese fosse 
o inverso? Se Fosse 0 tempo que habitasse a 
musica, senao no conjunto de seu desdobra
mento, pelo menos dentro de um certo tipo 
de seus ritornelos?"26. Em sua demonstrayao, 
Guattari parte do mais simples, a delimita,ao 
territorial de numerosas especies de passa
ros por urn ritornelo singular, passando pela 
complexifica<;ao dos registros numericos, os 
leitmotiv de Wagner ou as celulas repetitivas 
de Philip Glass, para finalmente concluir sua 
contribuiyao por um retorno ao simples; "0 
conceito de ritornelo que proponho tende, ao 
contnirio, a levar em conta todos os tipos de 
produyao musical, por exemplo, a musica rock, 

que significou, para numerosos jovens, uma 
especie de funyao iniciitica de entrada em 
uma cultura popular transnacionar

m
, Ele con

cebe igualmente outras expressoes posslveis 
com essas aberturas que restituem a musica 
o ruido e 0 silencio, como John Cage, Mauri
ce Kagel au ainda Georges Aperghis com sua 
musica gestual: "0 desaflo passa a ser, entao, a 
conquista do tempo da vida cotidiana, sua 'ri
torneliza,iio' estetica, para depura-Ia da bana
lidade, para ressingulariza-la, recria-la e inven
tar modos ineditos de presen<;a no mundo,,28. 
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No momento em que preparava com De
leuze seu capitulo sabre esse tema para lvfil 
Plat6s, Guattari havia escdto urn longo estu
do sobre Proust, intitulado "Os ritornelos do 
tempo perdido"'", publicado em 1979. Ele vo 
Em Busca do Tempo Perdido como urn imen
so mapa rizomatico derivando de objetos 
mentais desterritorializados, A "pequena fra
se de Vinteuil" desempenha 0 papel de uma 
materia expressiva de efeitos reais. Guattari 
se poe a estudar os diferentes agenciamentos 
de enunciac;:ao dessa pequena [rase que bali
zam Em Busca. Segue assim 0 percurso dessa 
sonata que desempenha a funyao de ritornelo 
ao longo de todo Em Busca ate que, ao flnal da 
escrita, ela nao esteja mais associ ada as mo<;:as 
e abandone ate mesma 0 terreno musical: "E, a 
propria escrita que se torna musica. A musica 
atravessa as notas, os sons, os muros ... 0 pr6~ 
prio mundo se tornou uma especie de argilo gi
gantesco, e a escrita, uma mlisica que por toda 
parte ultrapassa 0 universe sonoro',30. 

A escrita romanesca e seu comentario eru
dito nile silo os unicos campos prospectados 
par Guattari, que se exercita em outras for
mas de expressao. Amigo do diretor de teatro 
Philippe Adrien desde a pe,a sobre Os Sonhos 
de Kajka, escreve para ele ern janeiro de 1985 
o texto de urn futuro espetaculo dramatico, 
de dan,a e de expressao plastica, Le Maitre de 
Lune. Ele imagina uma trupe de 12 atores para 
esse espetaculo, que deve ser musicado por 
Georges Aperghis, com bale de Daniel Dobbels, 
figurinos de Adelaide Vignola, e a cenografia 
por conta do pintar Gerard Fromanger. Envia a 
peya a Enzo Cormann, que, apesar de sua ami
zade com Guattari, nile esM muito convencido. 
Guattari solicita suas criticas, mas Cormann 
lhe responde que "nilo se critica um delirid,31. 

Guattari the propae varias vezes escreve
rem uma peya de teatro juntos, mas Cormann 
nile leva realmente a serio 0 que para Guattari, 
no entanto, e um pedido autentico. Eles cons
tituem em 1987 uma cooperativa de autores 
franceses

32
, agregando toda uma serie de per

sonalidades que participam de uma dezena de 
reunioes para adotar urn texto de orientayao 

sobre 0 tipo de criayao a defender, mas a mobi
lizayao nao alcanya exito. Contudo, fazem uma 
pequena representayao-leitura conjunta. Guat
tari envia uma boa dezena de pec;:as ao seu ami
go Enzo COl·mann. Entre elas, este ultimo retem 
uma pequena pe," intitulada Socrates, cujo tom 
facecioso 0 diverte. Enzo Cormann apresenta a 
pe,a no Theatre Ouvert corn 0 comediante Ar
naud Carbonnier, dentro da programa,iio de 
uma semana de leitura de autores contempo~ 
raneos, diante de Guattari, sentado na quarta 
Illeira ao lado de Josephine. Quando montar sua 
trupe de teatro musical em 1991, Cormann a 
batizanl de "0 Grande Ritornelo", em refEm~ncia 
as amilises de Deleuze e Guattari. 

A pintura tambem requer toda sua aten
yao e, em primeiro lugar, a de seu amigo Fro
manger, sobre a qual escreve nos anos de 1980: 
"Esse afresco espantoso, A Noite, 0 Dia, que 
deixa 0 olhar siderado, fascina 0 espirito, onde 
em oito metros de extensao se enlayam em 
uma danya, a do erotico e moral, corpos-cores 
nus,,33. Ele considera seu amigo Fromanger 
como () pintor do ato de pintar, respondendo 
a quesUio metaffsica do "0 que e pintar?" por 
uma demonstrayilo pratica, urn ato performati
vo. Parafraseando Austin, pintar e fazeI'. Liber
tando as cores de suas rela90es hierarquicas e 
colo cando-as em pe de igualdade, Fromanger 
faz delas, segundo Guattari, 0 vetor privilegiado 
da expressao. Longe do desconstrucionismo, 0 

pintoI' desenvolve uma "pintura processual,,34. 
Em 1986, Guattari escreve um texto para 

comentar a serie "CythEn'e, ville nouvelle" pOl' 
ocasiilo da Feira Internacional de Arte Con
temporanea (FlAC). Nessa epoca de frieza, em 
que, diz Guattari, a arte morre como as moscas, 
Fromanger aparece como uma excec;:ao, pros
seguindo sua busca pictorica como se nada 
tivesse mudado: "0 que 0 salva, sem duvida, e 
que sua questao jamais foi a do porque, mas a 
do como,,35. No campo da pintura, Guattari se 
liga tambem a Merri Jolivet, Jllho do compo
sitor Andre jolivet, e escreve urn texto sobre 
a obra dele por ocasUio de uma exposiyilo em 
Paris, em maio de 1975. Entretanto, a expressao 
pictorica mais intensa do mundo que ele anali-

sa como "caosmose", Guattari encontra, nesses 
anos 1980, do lado do Japao, com a pintura de 
Imai Toshimitsu. E urn pintor ao mesmo tempo 
enraizado pela inmncia passada em Kyoto, mas 
em seguida criador errante em urn bairro Mon
tparnasse onde, nos anos de 1950, luta contra 0 

frio e a fome ate ser reconhecido, mas "por tnls 
do Imaj valor reconhecido pelo Establishment 
perfila sempre 0 bad boy da Beatgeneration, da 
Action painting e dos Happenings""". 

Guattari salida tambem a obra nutrida de 
errancia e de revolta do pintor-poeta-fot6gra
fo-escultor americana David Wojnarowicz, 
que levoll uma vida de vagabundagem it Ke
rouac apos uma infancia muito perturbada, 
entregue aos procedimentos irregulares de 
subsistencia e a prostituiyao. Homossexual, 
revoltado contra 0 conformismo da sociedade 
americana, frequentou as margens, a contra
cultura, para finalmente se beneficiar de urn 
reconhecimento publico quando expoe em 
1985 na famosa Whitney Biennal. Ele come,a 
por esbo,os nipidos nos muros de Nova York, 
representando no essencial bombardeiros em 
chamas e casas explodindo, clepois pinta gran
des afrescos em urn deposito abandonado e e 
seguido por varias dezenas de amigos artistas 
no que se tornara urn dos principais redutos 
da cria,ao pict6rica de Nova York, a East Villa· 
ge Art. Nessa expressilo pictorica, a questao da 
resistencia aos poderes estabelecidos sempre 
foi urn vetor essencial de expressao. Guattari 
se encontra seguramente nessa revolta contra 
a morte da qual a pintura se sabe ameac;:ada: 
contaminado pela AIDS, morre aos 38 anos de 
idade, no mesmo ana que Guattari, em 1992. 

Guattari chegou a fazer ate algumas ten
tativas do lade do cinema, escrevendo um ro
teiro para um amigo, 0 diretor Robert Kramer, 
"Un amour de UIQ", no inicio dos anos de 1980. 
Sem dar a setima arte a mesma importancia 
que Deleuze, Guattari analisou a produ,ao ci
nematografica em varias ocasioes, agrupando 
a maior parte de suas interven90es em urn ca
pitulo intitulado "0 cinema: uma arte menor" 
em A Revolu,iio molecular37

• Ele atende, sobre
tudo, a solicita90es sobre as relayoes entre 0 ci-
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nema e a representac;ao da loucura. De fato, se 
o tema da loueura fOl sempre um tema recor
rente da produyilo cinematogratlca, assiste-se 
nos anos de 1970 a um crescimento senslvel do 
publico interessado com os sucessos de Family 
Life, de Ken Loach, ou de Asylum, ou ainda de 
Loucos para Libertar, de Bellocchio. 0 cinema, 
uma arte menor? "Sim, desde que se esclareya 
que uma arte menor e uma arte que pode es
tar a serviyo de pessoas que constituem uma 
minoria, e que, portanto, isso nao e absoluta
mente pejorativo. Uma arte maior e uma arte 
a servi,o do poder""". Ele comenta longamente 
em uma entrevista a Liberation 0 filme de Ter~ 
rence Malick, A Balada Selvagem, insistinclo 
no fato de que 0 mme mostra principalmente, 
para alem da violEmcia dos assassinatos, uma 
historia de amor loueo e, de passagem, os ti
mites em uma deriva esquizofrEmica continua. 

Em outra ocasifio, em Bolonha, em dezem
bro de 1973, quando de um col6quio sobre 0 

tema "Erotismo e Cinema", Guattari se ergue 
contra as categorizayoes rigidas que deixam 
de lade 0 cinema erotico. Sempre requisitado 
como psicanalista, Guattari colabora com 0 nli
mero de Communications consagrado em 1975 
a "Psicamilise e cinema":>'). Ele traya urn paralelo 
entre a preven9ao dos psicanalistas em face do 
cinema e, inversamente, 0 fascinio dos proroo~ 
tores da setima arte pela pSicanalise, a come
,ar pelo enorme contrato de 100 mil d61ares 
proposto pela Goldwyn a Freud para tratar de 
amores celebres. Segundo Guattari, os psica
nalistas podem encontrar materia de reflexflO 
na criayao cinematografica para compreen
der melhor os investimentos inconscientes no 
campo social, na medida em que os cineastas 
devem cap tar as evolu90es do imagimirio so
cial para estar em sintonia com 0 publico. Por 
outro lado, alem da palavra, 0 cinema possui 
outros roeios de transmitir intensidades, sig~ 
nificayoes racionais e, a maneira da palavra do 
analista na cura, "as componentes semioticas 
do filme se insinuaro uma entre as outras sem 
jamais se fixarem e se estabilizarem'"jo. 

Guattari concebe 0 cinema como urn 
modo singular de agenciamento maqufnico 
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que tern efeitos importantes sabre a subjeti
vidade do publico. A esse respeito, ele alerta 
contra 0 fata de considerar insignificante 0 ci
nema comercial, cuja ac;ao inconsciente e par
ticularmente profunda: "0 cinema comercial 
e incontestavelmente familialista, edipiano e 
reaciomirio!JJ'll. Guattari compartilha 0 entu
siasmo de Deleuze pelo cinema de Straub e 
escreve urn texto por ocasiao do lanc;amento, 
em 1987, de A Morte de Empedocles. Guattari 
aproxima essa nova estetica das experiencias 
musicals tentadas com iVIoises e Aardo e Cro
nica de Anna Magdalena Bach de instaura,ao 
de urn "falar-cantar" que pretende respeitar a 
metrica do texto de H6lderlin. 

Finalmente, a arquitetura e outro dOB 

campos fundamentals que apaixonam Guat
tarL pois eic faz a ligac;ao entre a criatividade 
e as evolw;6es socials. Em 1988, escreve urn 
texto sobre a enunciac;:ao arquitetural para 
responder a eonfusao dos arquitetos um pou
co perdidos diante da explosao urbanistica 
que se apodera das megal6poles do plane
ta: "Hoje, para que serviria, pOl' exemplo, em 
uma cidade como 0 Mexico, que se aproxima, 
em pleno delirio, de seus 40 milh6es de ha
bitantes, invocar Le Corbusier! Nem 0 barao 
Haussman poderia fazer mars nada aJi!"42. 
Nao restaria aos arquitetos senao se debrw;ar 
em boa ordem sobre a eonstruyao de alguns 
monumentos suntuosos, visto que 0 obje
to da arquitetura foi pelos ares. Se e possivel 
reinventar a arquitetura, nao e lanc;ando urn 
estilo particular ou uma eseola, mas repen
sando a "enunciaC;ao arquitetural" e, a partir 
dai, 0 proprio offcio do arquiteto. Este nao se 
contentaria mais em ser 0 plasUeo de formas 
construidas, mas "se proporia a ser tambem 
urn revelador de desejos virtuais de espac;o, 
de lugares, de percursos e de territorio ... um 
artista e urn artesao da vivencla sensivel e 
relacional,,43. Essa redefiniyao induz um cies
locamento do objeto para cima: 0 projeto e a 
especificidade da contribui,ao arquitetural 
seriam a capacidade de apreender os cliversos 
afetos de enuncia,8.o espacializada, segundo 
suas escalas e suas«unyoes. 

Todas essas intervenyoes no campo cia 
eriayao artlstica e literaria testemunham a 
vontade de Guattari de experimentar 0 que, de 
resto, define no plano teo rico como urn para
digma estetico. Ele deixou, sem duvida, mais 
por seus escritos teoricos do que por suas 
criac;oes proprias, uma "caixa de ferramentas" 
para pensar a arte, como escreve Nicolas Bour
riaud'H, para quem a concepc;:ao guattariana da 
subjetividade fornece a estetica urn paradigma 
que e atestado pela pnitica de artistas ha pelo 
menos tres decacias, Seu procedimento trans
versal por si so pode dar conta das criac;:oes de 
Duchamp, Warhol, Rauschenberg ou Beuys: 
"Todos construiram sua obra com base em urn 
sistema de trocas com os fluxos sociais, deslo
cando 0 mito cia 'torre de marfim' mental que a 
ideologia romantica atribui ao artista',45. 

Heterogenese, a subjetividade esta funda
mentalmente ligada it arte para Guattari, que 
nao faz dela urn campo a parte Jigado a uma 
estetica, ponta de lan,a da atividade humana, 
mas, ao contrario, urn mergulho na propria 
existencia: "0 territorio artistico para Guattari 
nao e objeto de uma aml.lise aut6noma, e seu 
proprio espac;:o", As pniticas artfsticas dese
nham para eIe cartografias existenciais onde 
objetividade e socialidade clescobrem novas 
referencias, novas coordenadas, possibilidades 
de fuga"". 
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Deleuze dialoga com a cria<;ao 

Puro moscfo, puro metafisico, como ele 
proprio se apresentava, Deleuze sempre teve 
como singularidade integrar em sua reflexao 
filos6fka 0 mundo do percepto e do afeto, 0 

da cria<;ao liteniria e artlstica. Encontrou nela 
fontes vivas de sua reflexao filos6fica, mas nao 
se contentou em observar esse campo com urn 
olhar exterior. Trabalhou tambem com as cria
dores para compreender melhor 0 processo de 
criayiio. Para Deleuze - como para Guattarl-, 
a estetica nao e urn campo a parte, e sua filo~ 
sofia-artista atribui urn estatuto privilegiado, 
nodal, ao ato criativo. A filosofia, que deHne 
entao eia propria como "criayao de conceitos", 
deve estar a escuta dos processos de singulari
zayiio artfstica. 

Trabalhar com os artistas 

ja se sabe da importfmcia que Deleuze atri
buiu ao cinema l

, assim como a literatura, com 
os ensaios sobre Proust e Sacher-Masoch, e de
pois a Lewis Carroll e Antonin Artaud, perso
nagens centrais de Logica do Sentido, em 1969. 
A literatura sempre foi para ele urn campo de 
experimenta<;ao privilegiado de suas hip6teses 
filos6ficas. Fil6'l,ofo da vida, estabeleee uma li-

ga<;ao fundamental entre cia e a literatura. Ser 
escritor ou fil6sofo e confrontar-se com 0 pro
blema da escrita, do estilo, e "escrever e uma 
questao de devir, sempre inacabado, sempre se 
fazendo, e que ultrapassa toda materia vivivel 
ou vivida,,2. A escrita esta por essen cia no ate 
de ruptura, no devir outro que pode ser a de
vir-mulher, a devir-animal ou vegetal, mas que 
e em qualquer hip6tese urn devir minoritlirio, 
de simples vizinhan<;a: "Quando Le Clezio se 
torna indio, e urn indio sempre inacabado, que 
nao sabe cultivar milho nem talhar uma piro~ 
ga":~. A literatura, segundo Deleuze s6 existe 
no movimento de extirpa9ao de seu pr6prio 
passado, de sua questiuncula edipiana. Ela tira 
seu impulso da capacidade de se desprender 
do Eu: "Nao se escreve com suas neuroses"'I. 

E essa capacidade de se deixar desterri
torializar que fasclna Deleuze na literatura 
americana, aberta aos ventos mals impetuo
sos da aventura, expressao de urn povo menor, 
exprimindo-se de fato na lingua dominante, 0 

ingles, mas a partir de raizes longinquas e mul
tiplas: ''A literatura inglesa-americana nao para 
de apresentar essas rupturas, esses persona
gens que criam sua lfngua de fuga, que eriam 
por linha de fuga"s. Em Thomas Hardy, Her
man Melville, Robert Louis Stevenson, Virginia 

Woolf. Thomas Wolfe, D. H. Lawrence, Francis 
Scott Fitzgerald, Henry Miller, Jack Kerouac, 
"tudo af e partida, devir, passagem, salta, de
monio, rela9ao com 0 de fora. Eles criarn uma 
nova Terra,,6. 

Urn sopro coletivo, agenciamentos ino
vadores atravessam essas escritas imantadas 
pela ideia de fronteira, de conquista de urn 
Oeste ao mesmo tempo concreto e imagina
rio que substituiu aJerusaIem celestial. Certa
mente, essas linhas de fuga podem se revelar 
perigosas e ate mortiferas. Todo recome90 
comporta serios riscos: basta pensar no al
coolismo de urn Fitzgerald ou no suicfdio de 
Virginia Woolf. Ha perversao, trai9ao nesses 
recome90s, em um processo em que os estali
dos podem ser imperceptiveis no tempo longo 
dos romances de Fitzgerald. 

Trata-se de sair do caminho trayado, a ma
neira do profeta que se afasta da via da simples 
obediencia: "Do que 0 capitao Achab e culpa
do, em Melville? De ter escolhido Moby Dick, 
a baleia branca, ao lnves de obedecer a lei do 
grupo de pescadores, que acha que toda baleia 
e boa para ca<;ar"'- 0 capitilo Achab segue seu 
devir-balela, que nao tern nada a ver com uma 
simples imita9ao, mas com uma captura de 
forya e de c6digo. Cada elemento ali traz em 
s1 sua pr6pria desterritorizaliza9ao, e no Hnal 
dela "sempre se da a escrita aqueles que nao 
a tem, mas estes dao a escrita urn devir sem 
o qual ela nao existiria"s. Longe da literatura 
que oculta seu pequeno segredo ou que s6 0 

revela de forma muito parcimoniosa ao lei tor, 
exigindo dele todo um trabalho interpretativo, 
Deleuze prefere uma literatura inteiramente 
dirigida a novas experimenta90es, a urn fazer, 
e e isso que 0 fascina na literatura anglo-saxa: 
"A literatura inglesa ou americana e urn pro
cesso de experimenta9ao,,9, 

Ainda que experimente linhas de fuga, essa 
literatura nao e absolutamente uma fuga da 
vida. Ao contrario, e levada pelo desejo de criar 
urn outro real. Essa literatura traz a efica.cia do 
conceito central de Mil Platos, 0 agenciamen
to, pois se situa no cruzamento do interior e 
do exterior, e sao as modalidades desse agen~ 
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ciamento que definem sua trama: "0 unico 
proveito que posso tirar do ato de escrever, me 
dizia ele, ever desaparecerem com isso as vi-

d d ,,10 A . drayas que me separam 0 mun 0 . sSlm, a 
literatura americana e de saida agenciamento 
coletivo de enuncia9aO por sua capacidade de 
se fazer a expressao do povo ausente, a dizer 
toda a America nas narrativas que desenvolve. 
Essa literatura parece realizar 0 que a pr6prio 
Proust visava ao definir 0 papel da literatu
ra como invenyao de uma espEkie de Hngua 
estrangeira concebida como devir-outro da 
lingua: "Todo escritor e obrigado a fazer sua 
lingua"ll. Evidentemente, uma tal posiyao so 
poderia tarnal' Deleuze muito sensivel as ques~ 
toes de passagem de uma lingua para outra. 
Quando seu antigo aluno, Pierre Blanchaud, 
germanista, Ihe fala em 1982 dos problemas 
que tern com seu editor a prop6sito da tra
dUyao de romances de Kleist - ele se recusa a 
edulcorar 0 texto de Kleist para torna~lo mais 
legivel em frances -, recebe imediatamente 0 

apoio alivo de Deleuze: "Pierre Blanehaud e 
urn dos raros tradutores de Kleist que soube
ram colocar 0 problema do estilo'>l2. 

Fazel' a lingua gaguejar, esse e 0 meio pri
vilegiado do escritor que pretende sair dos 
caminhos batidos, e Beckett foi quem pos em 
cena no mais alto nivel essa maneira de expor 
disjunyoes inclusas. Deleuze encontra no pla
no literario uma extraordinaria ilustra9ao des
sas series gaguejantes na famosa frase de Bar~ 
tleby de Melville: "Eu preieriria nao" (J would 
prefer not to), que Deleuze comenta longamen
te". Para ele, a frase de Bartleby exemplifica a 
postura do escritor por seu carateI' enigmatico, 
exprirnindo a recusa de se conformar aquilo 
que se espera dele, e pela escapat6ria que nao 
e nem a revolta nem a inversao dlaletica da si
tua,ao, mas a linha de fuga, nos confins da lou
cura: ''A cada ocorrencia, tern-se a impressao 
de que a loucura cresce: nao 'particularmente' 

d I ,,14 C a de Bartleby, mas em tarno e e . orno as~ 
sinala Deleuze, a frase e devastadora par sua 
eapacidade de aprofundar uma zona de indis
cernibilidade, de indetermina9ao, enquanto se 
espera da parte do her6i que ele aceite 0 que 
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se pede que fac;a, ou que recuse. Entretanto, a 
cada vez que eIc pronuncia sua frase magica, 
mergulha as pessoas a sua volta no maior em
barayo, e tudo deve recome<;ar. Quando Deleu
ze lan,a a hipotese segundo a qual 0 que ani
ma a obra de Melville e restabelecer a unidade 
entre 0 inumano e 0 humano, encontra, sem 
dizer explicitamente, seu proprio projeto filo
sofieo, 0 da Dutra metafisica, que visa reatar a 
ligayao entre 0 humane e seu caosmo. 

A Dutra dimensao e a cia sociedade de ir
maos, libertada do dominio paterno. E, portan
to, uma humanidade chamada a elaborar seu 
mundo, a afirma-Io como proceSSQ, "como urn 
muro de pedras livres, DaD cimentacias, em que 
cada elemento vale par ele mesmo, mas em re
lac;ao aos outros,,!5. A originalidade como ritor
nelo, a maneira dessa frase de Bartleby que se 
repete em forma de uma serie, e a t'mica saida, 
segundo Deleuze, para escapar a uma dupJa ar
madilha: a da guerra dos particularismos e a da 
fusao em ull}- Todo, em urn Universal negador 
das singuraridades: ''A fraternidade segundo 
Melville ou Lawrence e uma questao de almas 
originais,,16, Entretanto, essa fraternidade, fun
dada no pragmatismo da qual 0 verdadeiro he
roi e Bartleby, acaba fracassando. Bartleby se ve 
confrontado com a falencia da sociedade de ir
maos que nao teve melhor exito que a socieda
de da universal proletariza9ao dos sovh~ticos. 

Segundo Jacques Ranciere, esse fracasso 
da sociedade da fraternidade assinala 0 im
passe da tentativa de liberta<;ao deleuziana 
em que 0 proprio muro, feito de pedras Ii
vres, para 0 qual ele conduz seu leit~r, expri
me 0 impasse em que ele 0 colo ca. Ele define 
seu tra9ado e ao mesmo tempo "0 remete ao 
muro"l7. Bartleby e incumbido de uma missao 
prometeica similar a que Nietzsche confia a 
Zaratustra. Torna-se 0 heroi da passagem en
tre ontoloh>ia e politica, mas "a literatura nao 
abre nenhuma passagem a uma politica de
leuziana. Nao ha politica dionislaca".l8. 

o diretor da revista Esprit, Olivier Mon
gin, e urn conhecedor da obra de Deleuze e 0 

acompanha desde 0 inicio de seus estudos de 
filosofia. Mongin pei~~ebe, a partir dos seus es-

tudos sobre a Iiteratura, 0 desenvolvimento de 
uma geografia, de um "pensamento que se des
loca'd9. Assim, para Olivier Mongin, a questao 
da culpabilidade e central em Deleuze em sua 
leitura de Sacher-Masoch, problema que se 
encontra na lei formal kantiana: "Deleuze tira 
dali a li<;ao de que a lei moral, que e formal e 
sem conteudo, culpabiliza. Portanto, entra-se 
no mundo europeu como mundo da culpabi
lidade permanente, e isso conduz a Kafka,,20. 
Salndo do horizonte europeu, Deleuze esta 
fascinado, como se recordava ha pouco, com a 
America, onde busca a ideia de uma sociedade 
de irmaos libertada dos pais: "Ele nao a encon
tra e tampouco acredita na ideia de revolu<;ao 
sovietica,,21. Nao encontrando essa sociedade 
de sonho no Novo Mundo, nao the resta senao 
explorar a humanidade nos confins dos deser
tos, 0 que faz em Mil Platos. 0 lugar explorado 
por Deleuze nao e nem a America nem a Eu
ropa, mas os territorios de hibridez e de hete
rogeneidade, misturas linguisticas e culturais. 

Edouard Glissant, escritor no cruzamento 
das culturas afro-americana e francesa, amigo 
de Deleuze e Guattari, expressa bern em sua 
obra pessoal essa hibridez. Nascido na Marti
nica, em Sainte~Marie, em 1928, cursa fHosofia 
e depois etnologia na SOl'bonne: em 1958, re
cebe 0 Premio Renaudot por seu primeiro ro
mance, La Lezarde. Conhece Guattari em Paris 
e, encantado com a inteligencia dele, logo se 
torna seu amigo: "Eu me dizia: 'EstOll ouvindo 
Socrates'. Ell ouvia a mesma sabedoria, a mes
ma ironia, a mesma aspereza de abordagem e 
benevolencia fundamenta],,". Edouard Glis
sant e fortemente impregnado por orienta90es 
e conceitos de Deleuze e Guattari, pois encon
tra nessas posiyoes uma filosofia que leva em 
conta presen9as da oralidade. Urn conceito 
como 0 de rizoma e imediatamente percebi
do por eIe como urn "sistema de intrusao na 
identidade,,?3 que 0 remete a essa-identidade 
heterogenea que bern conhece no Caribe: "Eles 
pensam de maneira fractal. E urn pensamento 
fractal, n6made, errante"". Glissant emprega a 
n09ao de "pensamento tremido", de estreme
cimento do mundo a maneira como Deleuze 

fala de gaguejo cia lingua. Se 0 munclo e tao 
fortemente mesti,ado sob os golpes ociden
tais da coloniza<;ao, Edouard Glissant prefere 
chamar a atenc;ao para os valores da criouliza-
9ao, isto e, de uma mestiyagem de culturas, de 
indivfduos e de coletividades que sao fontes do 
inesperado. A obra poetica de Glissant e intei
ramente perpassada por conceitos muito pro
ximos aos de Deleuze e Guattari, como mos
trou a pesquisadora sueca Christina Kullberg: 
"0 caos-mundo em Glissant Ihe serve para 
designar a mundializa9ao que ele qualifica 
de mundialidade, e sua no<;ao de opacidade e 
muito proxima da no<;ao de singularidade em 
Deleuze e Guattari. E essencial para ele 0 tema 
da diversidade, que chama de diversalidade, 
assim como 0 conceito de 'Jugar comum', que 
remete a ideia de urn espac;o compartilhado"25. 

Para Deleuze, a literatura e antes de tudo 
experimentayao e the serve de argumento 
contra 0 proeedimento interpretativo. Como 
ja virnos, Kafka e sob muitos aspectos um ma
nifesto de experimentayaO literaria. Por suas 
multiplas interven90es nesse campo, Deleuze 
nao pretende acrescentar um segundo grau 
reflexivo, filosofico, a critica literaria classica. 
Procede, ao contrario, a uma subtrayao, a uma 
"amputa9ao cirurgica,,26, e define assim urn 
espac;o misto, ao mesmo tempo erfhco e clini
co. Com Guattari, consagra em Mil Platos um 
capitulo inteiro (0 8° plat6) a tres novelas em 
torno do conceito do acontecimento para res
ponder a pergunta sempre enigmatica: "0 que 

?,,27 E-se passou. .' a resposta a essa pergunta que 
especifica a novela como genero, em contraste 
com 0 conto, que responde a pergunta: "0 que 
vai se passar?". Para fundamentar essa tese, 
Deleuze e Guattari tomam como exemplos 
a novela ''A gaioli' (1898), de Henry James, a 
novela "The Crack-Up" (1936), de Fitzgerald, e 
por fim uma novela francesa de Pierrette Fleu
tiaux, "Historia do abismo e da luneti' (1976). 
A obra de Fitzgerald e animada pela convic<;ao 
de que toda vida e urn processo entropico de 
demoli,ao. Para Fitzgerald, nao ha necessa
riamente grandes cortes, mas "microfissuras, 
como em urn prato, bern mais subs e mais 
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maleaveis, e que se produzem sobretudo quan
do as coisas vao melhor do outro lado,,2s. Sao, 
portanto, mudanyas imperceptiveis, tenues, 
moleculares, que pouco a pouco fazem explo
clir 0 suporte das unioes, das identidades e das 
certezas. Assim, Fitzgerald desenvolve em sua 
novela tres linhas que atravessam todo indivl
duo: uma linha de corte, uma linha de fissura e 
uma linha de ruptura. 

Uma combinayao de circunstancias faz 
com que Deleuze e Pierrette Fleutiaux se co
nhe<;am. De fato, em 1975, ao retornar dos 
Estados Unidos, esta ultima se instala ini~ 
cialmente em urn quarto de empregada no 
mesmo predio que os Deleuze no 17ll Distri
to, depois atravessa a rua para morar em um 
estudio no primeiro andar, bem em frente ao 
apartamento deles. Nesse mom en to, Pierrette 
Fleutiaux acaba de publicar seu primeiro livro, 
Hisloire de fa Chauve Souris. Deleuze fica intri
gado ao mesmo tempo com 0 casal atipieo que 
ela, com cerca de 30 anos, forma com urn ex
-aluno de apenas 18 anos e com a trama desse 
romance que narra 0 delfrio de uma mulher 
convencida de abrigar urn morcego em sua 
longa cabeleira. Fleutiaux descobre com entu
siasmo 0 Anti-Edipo, Kafka e, sobretudo, Rizo
rna, que marcarao profundamente sua escrita 
literaria em torno de temas de f1uxo, de codi
fica<;ao e de sobrecodifica<;ao, de des territo
rializayao, mas tambem 0 "devir-animal" que 
habita a mulher do morcego. 0 universe psico
tieo nunca esta longe: "Escrevi muito hist6rias 
abstratas, especies de agenciamentos maqui
nicos. Isso correspondia tambem ao que ele di
zia a respeito. Ele via coisas que me permitiam 
prosseguir nessa via, 0 fantastico maquinico. 
Eu 0 vejo como urn inventor genia1"29. 

Deleuze e Pierrette Fleutiaux mantem no 
dia a dia uma relac;ao silenciosa de um lade e 
de outro da rua. Quando ele abre a janela para 
fumar urn cigarro, da de cara com eIa pentean
do seus longos cabelos. Deleuze faz parte do 
universe cotidiano e familiar da escritora, que 
o inclui como personagem em seu livro NQUS 

Sommes Etemels30
• No capitulo em que ele apa

reee, encontra-se 0 famoso tema da erva que 
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brota pelo meio, enquanto que a arborescencia 
esta do lado do poder: "Eu estava feliz de ver 
essa erva, eu a olhava caminhando pelas ruas 
cia cidade, era eia a danQa de nossa cidacle,,3J. 
Nessa evoca<;ao de seu vizinho Deleuze, a au¥ 
tora menciona sua silhueta na janela defronte. 

Apreciador dos generos clitos "menores", 
Deleuze devolve assim toda a nobreza a no~ 
vela pelo lugar que lhe atribui em Mil Platos. 
Nos anos 1960. ele ja havia restituido a digni
dade a urn genero par muito tempo deprecia
do, mas que depois adquiriu uma legitimidade 
que naD tinha oa epoca: 0 romance polidal. 
Por ocasiao do numcro 1.000 cia "Serie Noire", 
em 1966, Deleuze saltda a virada espetacular 
alcanyada por essa cole<;:ao, que conduz 0 ro~ 

mance policial classica, inteiramente voltado 
it busca da verdade, seja sob sua modalidade 
racional francesa, seja sob sua forma indicia
ria britanica a Conan Doyle, a urn registro bern 
diferente: 0 do encadeamento de erros e cia 
"potencia(jo falso'm, que se exprime na rela<;ao 
trinitaria eritre delayao, COrrUpyaO e tortura. A 
"Serle Noire" reatava assim com a grande tra~ 
di<;ao, aquela que Deleuze remonta a Suetonio 
e Shakespeare por melD desse agenciamento 
funesto do grotesco e do terrificante que pode 
dispor de vidas a seu bel~prazer. 

Deleuze explarou tambem a literatura mal~ 
dita. Pode~se observar a esse respeito, como 
Raymond Bellour, a extraordinaria proximi
dade de Deleuze e Henry Michaux33

• Em sua 
apresenta,ao, Raymond Bellour define 0 poeta 
como "uma variedade de multiplicidades,,3'1 
feitas de experiencias de vida fortes, de medi
co ou de soldado da marinha de guerra, antes 
de se tornar escritor, com a vontade de cap tar, 
na sua escrita ou na sua pintura, essas foryas 
de vida com seus afetos. Segundo Bellour, que 
retoma a frase pela qual Deleuze designa 0 

verdadeiro escritor, ele fez "a lingua gaguejar". 
Por seu uso do fragmentario, dos fluxos escan
didos por cortes, parece ter-se af a expressao 
liteniria mais slntonizada com as tematicas 
filos6ficas de Deleuze: "Escrever e responder. E 
fazer da lingua, c00cebida com parte do sensi-

" vel, 0 lugar de uma resposta ao acontecimento 

do sensivel, aos seus multiplos acidentes,,35. 0 
que Michaux procura se aproxima de uma cer
ta maneira do que visava a corrente surrealista 
com a qual, no entanto, ele rompeu: explorar 0 

pensamento pela escrita au pela pintura. 
Como observa Raymond Bellour, Deleuze 

empresta de uma so vez em seu Focault tres 
titulos de Michaux, mencionando sucessiva
mente urn "espayo do dentro", "0 longinquo 
interior" e a "vida nas dobras,,36. Na dedicatoria 
de Diferen,a e Repeti,ilo a Michaux, Deleuze 
escreve: "Voce soube dizer sobre a esquizo
frenia mais e bern melhor do que tudo 0 que 
jamais se disse e em algumas paginas: as gran
des provas do espirito"""!. Ao lado de fll6sofos, 
Michaux e 0 escritor mais citado em 0 que e a 
fllosofia?, assinala Raymond Bellour". No capi
tulo essencial desse livro, consagrado ao plano 
da imanencia, Michaux e citado ao termo de 
uma fllia,ao que parte de Epicuro e passa por 
Espinosa para significar que 0 problema do 
pensamento e uma questao de velocidade in
finita. Em seguida, ele e associado a Blanchot 
e a Foucault para 0 oximoro da "intimidade 
como Fora". Esse estatuto singular atribufdo 
a Michaux tern a ver, segundo BeHour, com a 
situa<;ao ambivalente desse escritor que tam
bern e fil6sofo, bern como com a estatuto lite
rario da filosofia tal como a concebe Deleuze, 
que utiliza 1!lichaux para chegar a urn tra9ado 
sinuoso de asser<;6es mosoficas. Essa proxi
midade excepcional e ressaltada tambem par 
Anne Sauvagnargues, que ve ali uma tentati
va comum de captura das [oryas vitais e das 
afetos, assim como urn desejo de libera,ao das 

39 singularidades . 
Com :Michaux, encontra-se no cruzamen

to entre a expressao liteniria e a arte pict6ri
ca, e sua obra deu lugar tambem a intensas 
reflexoes de Deleuze. Este conhece 0 pintor 
Gerard Fromanger em 1971 em condi,oes 
rocambolescas. Fromanger acaba de realizar 
toda uma serie de quadros, e 0 famoso galeris
ta Karl Flinker Ihe prometera expo-los. Contu
do, Flinker nao dava sinal de vida, e Fromanger 
decidiu aparecer na galeria sem marcar hora. 
Chega it Rue de Tournon, ao lado do Senado, 

atravessa a exposi<;ao do terreo e so be direta
mente ao primeiro andar, onde fica 0 escrita
rio de Flinker. Este ultimo lhe apresenta aquela 
que sera a responsavel peia gale ria, uma certa 
Fanny, que assiste ao aspero confronto entre 0 

galerista e 0 pintoI'. Flinker expJica seu silencio 
pelo temor que provoca nele todo 0 circulo 
esquerdista de Fromanger, 0 representante 
eleito de uma associa,iio agregando pelo me
nos 300 artistas plasticos: "Ele me diz: 'Tenho 
medo de que voce fabrique coqueteis Molotov 
em minha galeria, isso vai ser uma assembleia 
geral dia e noite, nao teoho tempo a perder', e 
prossegue: 'Voce tern um enorme charme, eu 
precisava refletir,,,40. Fromanger se levanta e 
da a en tender que campreendeu a mensagem. 
Acompanhado par essa mulher que nao co
nhece e que assistiu a discussao a porta da ga
leria, VaG ao bistro em frente, onde the confes
sa seu espanto diante da vlalencia das relayoes 
entre marchands e jovens artistas: "Ela me diz 
que nao conseguirci viver isso e acrescenta que 
seu marido adora 0 que eu fayo e me convida 
para jantar em sua casa. Pergunto-lhe 0 que faz 
seu marido e ela responde: 'Ele e professor de 
mosoHa, escreve !ivros, e urn filosafa""Il. Nessa 
mesma noite, Fromanger esta a mesa dos De
leuze, muito lisonjeado pelo interesse que este 
Ultimo tern par sua obra. 

A amizade entre eles e imediata. Deleuze 
pergunta a Fromanger se pode ver seus qua
dros no atelie, prelUdio de uma longa colabora
<;ao. Durante essas sessoes, Deleuze questiona 
o artista sobre seus procedimentos, seu dis
positivo de trabalho, a maneira como elabora 
sua criayao: "Gilles me disse: 'You lhe fazer 
perguntas idiotai, e me indagava por que eu 
tinha posto vermelho ali. Colocada par ele, 
issa me fez falar durante uma hora, e ele toma
va notas, me encorajando 0 tempo todo: "Oh! 
perfeito, esta perfeito!", isso me conflrmou a 
que pensava Leonardo da Vinci, a pintura sao 
as ideias, uma coisa do espirito"42. Quinze dias 
depois, Deleuze liga para Fromanger a fim de 
solicitar uma segunda sessao de trabalho: "Ele 
me diz que ainda Ihe faltam coisas, e que e 
preciso que eu 1he de urn pouco mais. Eu es-
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tava contente, mas pouco convencid6 de lhe 
proporcionar verdadeiramente alguma C01-

sa,,4:1. Deleuze pergunta como ele faz para por 
coisas na tela que estli branca no inicio: "Eu 
lhe digo: 'A tela, voce a ve branca, mas na ver
dade esta e negra', e ele reage: :Ah! Fantasticol 
Ela esta negra, esta negra de que'?', e eu res
pondo: 'Eta esta negra de tudo 0 que as outros 
pintores fizeram antes de mim', e ele comenta: 
'Entao, nao se trata de enegrecer a tela, mas 
d b ' I ",44 D I 'd . e ranquea- a... . e euze retoma essa 1 eia 
quase que literalmente em 0 que e a filosofia?: 
"0 pintor mio pinta em uma tela virgem, nem 0 

escritor escreve em uma pagina branca, mas a 
pagina e a tela ja estao de tal modo cobertas de 
cliches preexistentes, preestabelecidos, que e 
preciso primeiro apagar, limpar, lixar e mesmo 
rasgar para permitir passar uma corrente de ar 
saida do caos que nos traz a visao,,45. 

Apas essas prirneiras sess6es de trabalho 
intenso a dois, Fromanger recebe uma liga<;ao 
de Deleuze, que 0 convida para jantar em sua 
casa, esclarecendo que toda a familia precisa 
da sua opiniao para uma questao da maior 
importancia. Fromanger aceita com prazer. 
Quando chega, "Gilles estava quase em trajes 
socialS, 0 menino, Julien, que devia ter 10 au 
12 anos, usava uma pequena gravata. Preocu
po-me em saber 0 que se passa, e Gilles me diz 
que e uma sessao urn pouco especial,,46. A so~ 
bremesa, Deleuze se vira para a larelra, que fica 
atras dele, pega urn envelope nela depositado 
e pede a Fromanger para abri-Io. Fromanger 
abre e descobre urn cheque de 8.000 francos, 0 

primeiro mes de salario de sua esposa Fanny, e 
uma pequena carta endere,ada a Karl Flinker 
em que Deleuze explica que, dadas as rela90es 
que Flinker mantem com 0 pintor Fromanger, 
e provavelmente com todos os outros jovens 
pintores, seria rnuito diffcil para sua mulher 
Fanny continuar trabalhando com ele e que, 
portanto, ela decidiu pedir demissao do cargo 
de diretora da galeria. Deleuze pergunta a Fro
manger se ele concorda: "Respondo-lhe que eu 
nao tenho de concordar, e entao ele me per
gunta se e justo, e eu the respondo afirmativa
mente""? Em seguida, Deleuze pega 0 cheque 
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e da ao ao seu filho Julien, que 0 rasga em pe
dacinhos; depois, "Gilles poe de novo a cheque 
rasgado no envelope e me diz: 'Gerard, e voce 
que vai por 0 envelope na caixa de correio',,48. 

Essa historia, que ocorre bern no inicio de 
sua relac;ao, sela uma amizade indefectivel. 
o caso e tanto mais salene e grave na medi
da em que, na epoca, em 1971, os Deleuze 
nao tern uma situac;ao financeira muito boa, 
tratando-se assim de urn sacriflcio real. Para a 
exposi,ao de Fromanger na Rue des Beaux-Ar
tes, nQ 9, que ocorre em 1973, poueD ap6s esse 
encontro, e Deleuze quem escreve 0 prefacio 
do catalogo ". Resultado desse trabalho a dois 
sabre 0 processo de pensamento que a pintura 
instaura, Deleuze se tanya em reflexoes sabre 
as cores, assinalando a desconexao delas com 
urn sentido explicito: "As cores DaO querem 
dizer nada: 0 verde nao e a esperanc;a, nem 0 

amarelo a tristeza, nem 0 verme!ho a alegria. 
Nada alem do quente ou do fho, do quente e 
do frio. Do material na arte: Fromanger pinta, 
isto e, faz'fiincionar urn quadro. Quadro-ma
quina de urn artista mecanico"so. 

Da musica antes de qualquer coisa 

Esse trabalho com escritores e pintores De
leuze realizou tambem com os musicos, Para 
ele, a intrusao em urn campo que nao e 0 seu 
passa sempre pelo encontro com urn saber-fa
zer que aprende de outro. Se Deleuze consa
grou obras ao cinema, a literatura e a pintura, 
nao escreveu urn livro sobre musica. Contudo, 
pouco antes de seu falecimento, em setembro 
de 1995, telefona ao amigo Richard Pinhas: 
"Gilles me fala de Ravel, do livro sobre a musi
ca que gostaria de escrever, da forma livro que 
gostaria de superar"St. 

Sua primeira intervenc;:ao publica nesse 
campo remonta a 1978, quando est" em plena 
prepara,iio de Mil Platos com Guattari. Deleu
ze participa de urn seminario sobre 0 tempo 
musical organizado pelo !RCAM sob 0 coman
do de Pierre Boulez, com Roland Barthes e Mi
chel Foucault. Em ult'a homenagem prestada a 

Deleuze em janeiro de 1996 na Cite de la Musi
que, Boulez deelara na abertura: "Gilles Deleu
ze foi urn dos rarlssimos intelectuais a se inte
ressar profundamente pela musica"S2, No dia do 
debate publico ocorre um pequeno incidente. 
Deleuze toma a palavra, e alguem na plateia 
se levanta para dizer que Mio esM entendendo 
nada. A sala comec;:a a se agital', e Boulez se 1e
vanta exasperado, pedindo ao inoportuno para 
deixar a sala se nao e capaz de compreender 
Deleuze. Durante todo esse incidente, Deleuze 
contempla a sala calmamente, depois retoma a 
palavra esclarecendo que vai prestar atenc;:ao e 
SCI' simples, mas se limita a prosseguir a leitura 
do texto que havia preparado cuidadosamen
teo Partindo de uma reflexao sobre a serie de 
cinco obras propostas por Boulez para serem 
ouvidas, Deleuze percebe uma unidade da se
ric em urn tempo nao pulsado que se separa do 
tempo pulsado: ''A questiio seria saber em que 
consiste exatamente esse tempo nao pulsado. 
Essa especie de tempo flutuante,,53. Esse tem
po remete a uma dura,ao, um tempo libertado 
na medida, urn "tempo em estado purd' como 
imaginava Proust, composto de heterocronias, 
nao comunicantes e nao coincidentes entre 
elas. Deleuze faz uma analogia corn as pesqui
sas em biologia confrontadas com 0 problema 
da articula,iio de moleculas dispares. Pode-se 
falar de moleculas sonoras, de "moleculas so
noras em acoplagem capazes de atravessar 
camadas de ritmicidade, camadas de dura,oes 
totalmente heterogeneas"S4, 

Essa oposi,ao binaria tempo pulsado/tem
po nao pulsado tern muito a ver com a dualida
de desenvolvida par Deleuze e Guattari em Mil 
Platos entre 0 espa,o liso e 0 espa,o estriado. 
Essa aproxima9ao tematica e, alias, explorada 
mais tarde por Deleuze em urn texto consagra
do a Boulez em 1986: "Do estriado, destaca-se 
por sua vez urn espayo-tempo Lisa ou nao pul
sado, que nao se refere rnais a cronometria a 
nao sel' de maneira global: os cortes ali sao in
determinados"". Essa dupla binaridade foi ela 
propria teorizada nos anos 1960 por BoulezS6, 
no qual Deleuze encontra "0 primado atribuido 
a fluidez criadora sobre a norma formal, em-

bora esta seja reconhecida como necessaria a 
elaborac;:aa e a execuc;:ao da obra,,51. 

Alem disso, urn fiel entre os fieis do curso 
de Deleuze em Vincennes, Richard Pinhas, que 
se tomou urn amigo proximo, e compositor. 
Foi ele quem intraduziu na Franc;:a a sintese 
sonora no rock, depois de ter comeyado com a 
musica repetitiva, Pinhas faz- 0 curso de Deleu
ze desde a chegada deste na universidade de 
Vincennes, ern 1971, ate sua aposentacloria no 
final de 1987. Ocorre de Deleuze pedir a Pinhas 
que lhe prepare uma pequena nota de sintese 
sobre uma questao de musicologia: "Era a epo
ca em que eu trabalhava multo sobre as sfnte
ses analogicas, e e urn pouco isso que encontro 
no fim do capitulo sobre 'Do Ritornelo' em Mil 
Plat6s acerca da sintetica"s~, A troca entre eles 
funciana nos dais sentidos, Pinhas considera 
que sua musica e amplamente inspirada ern 
alguns conceitos trabalhados por Deleuze: ''A 
musica eletronica e fundamentalmente ba
seada em fluxos sonoros, em cortes de fluxos 
e em uma reflexao sobre as sequencias,,59, En
tre as reflexoes de Deleuze sobre 0 material e 0 

jogo de for,as a extrair dali e as composi,oes 
eletronicas de Pinhas, a relac;:ao e portanto 
imecliata. A issa se acrescentam as reflexoes 
de Deleuze sobre 0 tempo e sobre a maquinica. 
"Para os sintebzadores, isso eram apenas cor
tes com conexoes e repetiyoes, ao contrario da 
musica numerica de hoje,,6u. Richard Pinhas 
esta verdadeiramente espantado: "Se tomo as 
ultimas paginas do capitulo sabre 0 ritornelo 
em Mil Platos, ele chega a exprimir em quatro 
paginas 0 que qualquer mlisico que teorizasse 
urn pouco a musica gostarla de poder escrever. 
p, nisso que esta sua genialidade,,61. 

Essa capacidade de penetrar no !imago da 
criac;:ao musical e tanto mais surpreendente 
na medida em que Deleuze, ao contrario de 
Guattari, comec;ou a ouvir musica muito tarde, 
e ainda ouvia muito pouco; alem disso, seus 
gostos eram mais voltados a Piaf, Paul Anka e 
Claude Fran,ois, 0 que nao 0 impedia de gos
tar muito do Bolero, de Ravel, sobre quem ti
nha inten,ao de escrever. Em um dia de 1972, 
Richard Pinhas arrasta Deleuze a urn estudio 
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de gravac;:ao e 0 faz ler urn texto de Nietzsche 
sobre sua propria composiyao musical: "Ele 
estava com urn capacete na cabec;:a, e isso 0 

divertiu multo, De resto, ele tinha trabalha
da muito sobre os sintetizadores,,62. A criayao 
musical e concebida por Pinhas como uma 
forma de simultaneismo que se aproxima da 
concepc;:ao nietzschiano-deleuziana do tem
po cancebido como eternidade e totalidade 
temporaL Ultrapassando as c1ivagens entre ge
neros musicais, Pinhas considera a produyao 
sonora como urn mesmo fluxo que liga tanto 
Bach, Wagner, Hendrix, Steve Reich ou Phillip 
Glass segundo intensidades diferentes. A logi
ca da sensa,iio definida par Deleuze a partir 
da obra de Bacon pode se traduzir tambem 
no plano da criayao musical segundo Pinhas: 
"A modulac;:ao e 0 ritmo possuem as mesmas 
modalidades e a mesma esfera de constituic;ao 
que a sensa,ao definida por Gilles Deleuze; ca
rater irredutivelmente sintetico e diferenya de 
nivel constitutivo,,63. 

Em 1975, Pascale Criton, musica e estu
dante de musicologia, assiste ao final de uma 
aula de Deleuze - eia havia ido procurar uma 
amiga ali. Empurra a porta e ouve Deleuze fa
zer a analogia entre 0 que ele quer significar 
no plano fllos6fico e 0 cromatismo em musica, 
Dirigindo-se a sala, prossegue dizendo que se
ria interessante ter 0 ponto de vista de alguem 
que conhecesse urn pouco essa questao. Pas
cale Criton tern apenas 21 anos, e muito reser
vada e esta ali por acaso, mas trabalha sobre 
a variayao cromatica nas culturas africanas, 
Entao, eia se oferece, toma a palavra e expoe 
em algumas frases sucintas 0 que po de ser 0 

ponto de vista de urn especialista da questao. 
Logo que termina a aula, a sala vai se esvazian
do em meio ao barulho de cadeiras e mesas, 
e "ele me faz sinal com seu olhar que passava 
por cima dos oculos. Olho atras de mim para 
ver a quem ele podia estar se dirigindo, ate 
que me dei conta de que ele se dirigia a mim,,64. 
Pascale Criton se aproxima, espera se disper
sar 0 ultimo grupo que se espreme em torno 
de Deleuze, que lhe faz sinal novamente, e "ele 
retoma minhas palavras sobre 0 cromatismo 

I 
I 
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me pedindo para voltar, para falar mais, por 
musica para se ouvir,,65. Ela aceita, mas diz que 
nao ve em que poderia ser util: "Ele me diz en
taD: 'Seria muito simples, s6 por musica para 
ouvirmos ou trazer documentos e tazer peque
nas exposic;oes, e a gente avanqaria no conhe
cimento que tem do cromatismo em musica'. 
Evidentemente, iS80 DaD me desagradava,,66. 

Na semana seguinte, 0 trabalho comec;a 
sabre 0 cromatismo, e Pascale Criton leva seu 
gravador para que se ouya "A Catedral Submer
sa, de Debussy; Cronocromia, de Messiaen, e as 
cantos africanos reunidos por Gilbert Rouget. 
Rapidamente, numerosos niveis se entrecru
zaram: Deleuze trabalhava sobre as no,oes de 
maquina de guerra e de aparelho de Estado. 0 
cromatismo estava proximo da maquina de 
guerra!"f>7, Alero de suas contribuiyoes tapicas 
sobre a musica, Pascale Criton foi como que 
capturada pelo grao e pela ritmica da voz de 
Deleuze e por sua maneira de pensar em voz 
alta. 

Na mesma epoca, Pascale Criton conhece 
urn grande musico russo, Ivan Wyschnegra~ 
dsky, que vive entao em Paris, onde morreu 
em 1979. Deleuze se interessa de perto pelo 
trabalho de Pascale Criton com esse composi
tor russo que teve urn papel pioneiro no que 
ele chamou de ultracromatismo e ao qual cIa 
consagra uma obra dedicada a Gilles Deleuze 
em 1996

63
. Este ultimo recebe varias versoes do 

manuscrito e escreve a esse respeito: 'i\.credito 
muito no seu trabalho ... Ele me fascinou, e pela 
lei dos encontros felizes, estou trabalhando 
justamente sobre 0 virtual. Entao me encanta 
a ideia de um continuum sonoro que se divide 
em continuum parcial pelo jogo de qualidades 
intervlliicas. Talvez elas nao estejam deflnidas 
ainda ... processo de atualiza,ao que precede 
a atualidade, a individualidade e a qualidade 
sonora. Sao tres belas paginas em que voce 
mostra que nesse processo de atualizayao 0 

limite e indiscemivel, do mesmo modo que a 
passagem de plano ao plano'''. 

Pascale Criton, em seu trabalho de compo
siyao musical, e fortemente Influenciada peM 
las tematicas deleuzi~'has e guattarianas. Nas 

peyas que escreve para piano nos anos 1980 
eia afirma tel' acesso a um material molecula;' 
fluidiflcar 0 material son oro, e seu trabalho 
sobre 0 continuum musical empresta a nOyaO 
de "transcodificayao" de Guattari. Ao mesmo 
tempo, Deleuze esM a escuta da especialista: 
"Ele nao se apresentava como um especialista 
no campo da musica. Era urn laboratario ao 
vivo, um pensamento que se construia. Ele me 
dizia: 'Esta certo?'; 'Posso dizer assim?",70. 

No infcio dos anos 1980, quando Deleuze 
se consagra ao trabalho sobre 0 cinema, nao 
esquece com isso sua componente musicaL 
Trabalha com Pascale Criton sobre os escri
tos teoricos de Eisenstein, sobre as harmonias 
na imagem e no som: "Isso pertencia ao eam~ 
po da intermodalidade, da transmodalidade 
sensorial, e nesse plano a gente teve muitas 
tracas e leituras tearicas,,7!. Ao longo dessas 
sessoes, ela Ihe apresenta tam bern 0 trabalho 
de Gerard Griset, urn aluno de Messiaen, que· 
havia lao,ado 0 que se chama de "movimento 
espectral" em meados dos anos de 1970, que 
reintroduz os processos temporais. Ora, Griset 
tinha urn autor de referencia, 0 unico filasofo 
cujos escritos the serviam para pensar a musi
ca: Deleuz€. Falecldo prematuramente aos 52 
anos, Griset deixa uma obra te6rica que Pasea~ 
Ie Criton apresenta a Deleuz€. 

Consagrando sua ultima aula em 1987 It 
harmonia, Deleuze confia a Pascale Criton seu 
desejo de continuar trabalhando com ela, mul
to provavelmente sobre 0 que teria sido um li~ 
vro sobre a musica, mas as circunstancias nao 
sao favoraveis: 0 estado de saude de Deleuze se 
degrada, assim como 0 estado da mae de Pas
cale Criton, Dominique dAcher, que foi com a 
mha assistir it aula: 'A conjun,ao dos dois me 
deu muito mecio, deixo passar os meses, mas 
nao me sinto capaz de estar presente junto 
dele para uma obra sobre a musica,,72. 

Se Deleuze acompanha com entusiasmo a 
criayao cinematografica, pictarica e musical, 
com 0 teatro e bern diferente. Esse modo de 
expressao nao lhe interessa muito. Sera que e 
sua critica virulenta e constante a tematica da 
representayao que 0 conduz a essa distancia? 

Talvez. Contudo, M algumas exce<;oes nes
se campo que 0 aproximam da cenografia do 
teatro. Em primeiro lugar, seu encontro com 
Carmela Bene, crlador de um genero particu~ 
lar que poe em cena a musica, a voz, a imagem, 
apas ter come<;ado pelo cinema. 

o encontro Qcorre grayas a um intermedia
rio que se tomara amigo proximo de Deleuze, 
o autor e tradutor italiano Jean-Paul Mangana~ 
ro: "Em 1975, tenho urn encontro com Carme
la Bene em Roma para traze-Io a Paris e fayo a 
besteira de Ihe perguntar quem ele deseja ver 
em Paris. Ele me responde: Barthes, Deleuze, 
Klossowski, Lacan e Foucault. Eu so conhe
cia Barthes e Foucault, e precisei me encher 
de coragem para telefonar a Deleuze, que foi 
extremamente gentil e cordial. Ele ja conhecia 
alguns mmes de Bene"7". A partir desse encon
tro, Carmelo Bene e Deleuze mantern diseus~ 
soes regulares sobre 0 teatro, que conduzem 
a urn livro comum em 197974. 0 tftulo, Super
posir;oes, indica que nao se trata para Deleuze 
de se lanyar a uma interpretac;ao exterior, de 
impor urn comentario a mais a obra de Carme-
10 Bene, mas de teorizar 0 ato subtrativo ope~ 
rado pelo proprio Bene sobre 0 Ricardo Ill, de 
Shakespeare. 0 espayo critical clfnico definido 
aqui pOI' Deleuze pretende-se, portanto, uma 
operayao cirurgica da amputac;ao. Deleuze, 
embora poueo dado as viagens, se deixa levar 
por Manganaro a Roma em 1977 para assistir 
a representayao da peya. Ator antes de ser di
retor, cineasta antes de ser homem de teatro: 
a ambivalencia seduz Deleuze, essa potencia 
pela qual Bene transcende a divisao entre 0 au~ 

tor, 0 ator e 0 diretor, a que Deleuze qualifica 
em Bene de "maquina atarial". 

Na essencia desse teatro, alem da questao 
da lfngua menor, encantra-se 0 tema da varia
,ao: "0 que conta sao as rela,oes de velocida
de ou de lentldao',75. Nisso ele esM em ruptura, 
o que agrada Deleuze, com a ideia tragica de 
representayao dos conflitos e das contradi
yoes a superar. Abandonando essa dialetica 
intersubjetiva, Bene deixa correr linhas de va~ 
ria<;oes segundo modalidades e velocidades di
ferentes, evoluindo para devires minoritarios, 
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Ha tam bern nesse teatro toda uma represen~ 
tac;ao sobre 0 corpo, proxima dos temas deleu
zianos. 0 trabalho teatral, segundo Carmelo 
Bene, coloca a questaa de saber como ser um 
corpo de atar sem argaos e ao mesmo tempo 
em cena. Trata~se de exprimir "a impossibilida~ 
de do corpo de querer, de poder: os obstacu
los - os impedimentos, para retomar 0 termo 
de Gilles Deleuze - que distraem e desorien
tam,,76. Nessa expressao teatral, Bene da toda 
sua importancia a voz, as suas variac;oes conti
nuas, que sao da ordem da proferiyao e corres
pondem em seu teatro a tres fluxos distintos: 
a voz direta do ator em cena, a voz gravada e a 
voz distorcida, ora aumentada, ora diminuida, 
a partir da voz real do ator. 

Sabre 0 tema cia voz, Deleuze presta uma 
vibrante homenagem ao seu velho amigo Alain 
Cuny, que havia conhecido adolescente na casa 
de Marie~Magdeleine Davy": "0 que a voz reve
la e que os coneeitos nao sao abstratos ... Quan
do a voz do ator e a de Alain Cuny ... E talvez a 
mais bela contribuic;ao a um teatro de leitura. 
Imagina-se a Etica, de Espinosa, lida por Alain 
Cuny. A voz e como que levada por um vento 
que conduz as ondas de demonstrac;oes,,78. 

Deleuze publica em 1992 urn texto impor
tante, 0 Esgotado, no mesmo volume que Quad 
e outras per;as para a televisiio, de Beckete

9
• 0 

mundo de Beckett, seus personagens e suas 
disjunyoes despertam em Deleuze 0 mesmo 
fascfnio que ele sente pelo personagem de 
Bartlebye seu I would prefer not to. A ausencia 
de posslveis no teatra de Beckett remete para 
Deleuze ao tema do esgotamento, que nao 6 a 
simples fadiga: 0 fatigado ainda dispoe de pos
slveis, mesma que seja incapaz de realiza~los, 
enquanto que a esgotado nao tern mais - "Ele 
se esgota esgotando 0 possivel, e inversamen~ 
te,,80. Ha, segundo Deleuze, quatro vias para 
esgotar 0 possfvel: formar series exaustivas de 
coisas, calar os fluxos de voz, extenuar as po
tencialidades do espa<;o e dissipar a potencia 
da imagem: "0 esgotado e 0 exaustivo, e 0 cala
do, e 0 extenuado e e a dissipado"8!. 

A estetica, segundo Deleuze, nao e absolu
tamente urn jardim privado para especialistas; 
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eia esta em cada urn enquanto simbiose de 
afetos e de perceptos segundo combina,oes 
muito singulares no que ele define, a partir de 
Bacon, como uma "16gica cia sensac;ao". Quan
do Deleuze confia a Harry JancQvici, cia editora 
La Difference, urn ensaio sabre Bacon, Dunea 
tinha encontrado 0 pintor. Nessa ocasHio, seu 
editor Joachim Vital costuma discutir sabre 
pintura com Deleuze e considera sua anali
se sabre Bacon especialmente apaixonante e 
original. Constata tambem que "sua bagagem, 
em materia de arle, era minima, e seus gostos 
controversos"S2. 0 fata de tl'azer conceitos ope
ralodas, a partir cia obra de Bacon, e 0 mais 
surpreendente. 

Logo ap6s 0 lanc;amento, 0 ensaio de De
leuze e enviado a Francis Bacon83

, que se im
pressiona com a acuidade da proposic;ao: "Era 
o caso de dizer que esse tipo estava por atras 
dos meus ombros enquanto eu pintava meus 
quadras!", diz ele". Joachim Vital, grande ad
mirador de Bacon, organiza 0 encontro entre 
o autor e 6 pintoI' em Paris, urn jan tar, na Rue 
Trudaine, no Auberge du Clou. Entretanto, 0 

que devia ser urn sonho acordado vira urn pe~ 
sadelo: ''A comida estava horrivel - tao horri~ 
vel quanta 0 dialogo deles. 'Cara Gilles', 'Cara 
Francis' ... Sorrirarn urn para 0 outr~, se cumpri
mentaram, sorriram de novo. Aturdidos, nos 
os ouvimos desfiar banalidades. A gente lan
,ava bolas para eles: a arte egipcia, a tragedia 
grega, Dagen, Shakespeare, Swinburne, Proust, 
Kafka, Turner, Goya, Manet. as cartas de Van 
Gogh ao seu irmao Thea, Artaud, Beckett. 
Cada urn por seu turno agarrava uma bola e jo
gava com cIa, no seu canto, sem se preocupar 
com 0 outro. Uma garraia de vinho de Borde
aux estava com gosto de rolha, e Bacon tomou 
isso como uma of ens a pessoal. Deleuze enca
deou com urn discurso de alto nivel sobre 0 fu
turo da Universidade"S5. Deleuze, de sua parte, 
quando perguntam a ele se conheceu Bacon 
comenta: "Sim, logo depois desse livro. Sente
~se nele potencia e violencia, mas tambem um 
enorme charme. Quando permanece sentado 
porumahora, ele se contorce em todos os sen~ 
tidos, diriamos vef'd'adeiramente urn Bacon"S6. 

Em seu livra, Michel Pepiatt atribui a De
leuze 0 fato de que em nenhuma outra parte do 
mundo Bacon usufrui de tilo grande prestigio 
quanta em Paris

87
• Contudo, alem do caso de 

Bacon, e toda uma reflexao de ordem estetica 
que Deleuze tern em vista atraves desse estudo 
pictorico, a do acesso ao "puro figural" por ex~ 
tra<;:ao e isola<;ao: "A pintura deve arrancar a Fi
gura do figurativo"ss. Deleuze prossegue assim 
a reflexao que empreendeu com Guattari sobre 
a rasteidade em Mil Platos. Ele vI, Bacon como 
o pintor que desfaz os rostos para deixar que 
apare<;am melhor, sob 0 efeito sobrecodificado 
destes ultimos, os devires multiplos das cabe
<;as como prolongamento dos corpos. Do que 
nasce a sensa<;ao forte experimentada diante 
de uma tela de Bacon? Essencialmente de sua 
capacidade de captar 0 jogo de fon;as que se 
exercem no quadro para determinar as farmas 
ali. Encontra-se em Bacon essa vontade de fi~ 
gurar a vida - "A materia e a vida". 

Gra<;as a todas essas experimentac;:oes, 
Deleuze constroi uma estetica transcendental 
da sensa<;ilo. Com a preocupa,ilo de superar 
a oposi<;:ao entre critica e clinica, ele elabora 
uma "psi que da intensldade"s9, permanecendo 
na filia<;:ao de sua primeira inspira<;:ao nietzs
chiana, perseguindo essa vontade de recuperar 
for<;:as nessas travessias da experi€mcia criado
ra. 0 vitalismo esta bern no cora<;ao dessa es
tetica, como 0 proprio Deleuze menciona em 
uma carta a Mireille Buydens em resposta ao 
livro que esta consagra a ele: "Creio que voce 
vIu, da sua maneira pessoal, 0 que e essencial 
para mim, esse 'vitalisma' ou uma concep<;:ao 
da vida como potencia nao organica"90. Con
tudo, quando Mireille Buydens reintroduz na 
estetica deleuziana uma serie de dualismos 
concebidos como contraditorios, como a for
c;a e a forma, para chegar a uma constatac;:ao 
de "'aformalismo", ela passa it margem do que 
Deleuze expressa, como este ultimo confia a 
Arnaud Villani: "Deleuze, quando submeti 0 

problema e ele, se demarcou veementemente 
disso (correspondencia privada)"91. 

o que e fundamental em Deleuze, segun
do Arnaud Villani, nao e de modo nenhum 

esse jogo de oposi<;:6es, mas 0 corpo, e e isso 
que fascina Deleuze nos artistas: ''Agir, reagir 
sao primeiros em rela<;ao a conhecer. p, preciso 
que uma estetica da representa,ilo de lugar a 
uma estisica do sujeito ativo"n, pois toda sua 
filosof'ia esta voltada para 0 corpo como po
tencia ainda inexplorada tal como ja a havia 
concebido Espinosa. 

As dobras da imanencia 

Ao termino do seu ensino em Paris~VIII, 
Deleuze encontra urn conceito que consome 
toda sua elabora<;ao filosofiea, 0 de dobra. Essa 
noc;ao emana de uma longa viagem no pensa
mento de Leibniz, que ocupou Deleuze duran
te parte do ano letivo de 1979 e 1980, mas so
bretudo seu ultimo ano de ensino, 1986 e 1987. 
Com 0 livro, publicado em 198893

, Deleuze pa
rece tambem refazer 0 elo com suas primeiras 
monografias, com a arte do retrato que marCOll 

seu primeiro periodo. Deleuze, ao mesmo tem
po em que revisita 0 autor exumado para fazer 
dele urn de seus contemporaneos, pretende 
ressituar urn Leibniz fil6sofo da idade barroca 
confrontado com os problemas de seu tempo. 

o que esta em questao de maneira dra
matica, e que abre urn novo perfodo, a epoca 
moderna em pleno seculo XVII, e 0 desmoro~ 

namento da constru<;ao teologiea. Construfda 
sobre urn sistema fechado e monocentrado, 
ela se ve confrontada com a grande ruptura 
copernico-galileana e, portanto, com a infi
nitude. Como pensar esse infinito? Esse e 0 

desafio que tern de enfrentar as filosofos do 
seculo XVII. Leibniz foi quem tentou respon~ 
der a esse problema em duas vertentes: a da 
estetica, prosseguindo as opera<;:oes distintivas 
do barroco ate 0 infinito, e a da epistemologia, 
incluindo 0 acontecimento e 0 predicado na 
monada enquanto unidade ao mesmo tempo 
fechada e contendo a integralidade do mundo, 
apesar da ausencia de "janela para 0 exterior". 

o mundo se encontra dobrado em cada 
alma, mas segundo configura<;6es sempre dite
rentes. Como de habito, Deleuze toma distancia 
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de algumas ideias recebidas ou de interpreta
<;oes dominantes. Leibniz e visto como otimista 
urn pouco beato quando afirma que 0 mundo 
se edifica a partir de uma harmonia preestabe
lecida; Deleuze mostra que, ao eontnlrio, sua 
ideia repousa em uma concepc;:ao da danac;:ao, 
segundo a qual "e nas costas dos danados que 
aparece 0 melhor dos mundos possiveis,,94. 

o que Leibniz possibilita a Deleuze, em urn 
momento em que ja nao e apenas a constru
<;:ao teologica que desmorona, mas tambem a 
razao otimista das Luzes que se esfrangalha, e 
responder a urn desafio igualmente premente 
por sua potencia telurica. A esse titulo, as ten~ 
tativas contemporaneas de salvar qualquer 
coisa e de refundar sabre novas bases "nos 
torna[am] talvez mais proximos de Leibniz do 
que de Voltaire,,95. Alem disso, a outra metafisi
ca que Deleuze procura elaborar e aquela que 
transeende 0 corte entre 0 sujeito e 0 mundo, 
aquela que restabelece as pontes entre 0 ser 
vivo e 0 cosmo, pois as dobras se encontram 
por toda parte no universo. Esta em harmonia 
com as tematicas de Leibniz: "E preciso por 0 

mundo no sujeito, a fim de que 0 sujeito seja 
para 0 mundo. E essa tor<;:aa que constitui a 
dobra do mundo e da alma'''. Essas dobras po
dem ser identificadas tanto nos plissamentos 
das montanhas mais antigas, como as monta
nhas hercinianas, quanto nos rios, nas plantas 
enos organismos vivos, sejam animais, sejam 
humanos. 

Tem-se al, com a noyao de dobra, urn ope~ 
rador dessa transversalidade que Guattari tan~ 
to almejava. Alem disso, tem-se um coneeito 
que fala a todos, pois corresponde a certos 
usos da vida cotidiana. E essa conexao com a 
vida mesma que mais agrada Deleuze, 0 que 
alias ele menciona em 1988, ana da publica,ilo 
da obra em 0 Abecedario. Ele fala das inumeras 
cartas que reeebe de pessoas que se identifica
rain com esse usa da dobra, em particular uma 
'J\.ssocia,ilo de Dobradores de Pape!", que pos
sui sua propria revista e que expressa seu reco
nhecimento a Deleuze: ''A gente esta de acor
do, 0 que a senhor faz e 0 que a gente faz". "E, 
uma maravilha!", comenta Deleuze97

• Quando 
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Deleuze publica sua obra, a tradi,ao mos6fica 
clos especialistas de Leibniz ja e longa: Louis 
Couturat, Bertrand Russel, Martial Gueroult, 
Yvon Belaval e sobretudo Michel Serres, que 
deu uma enorme repercussao ao pensamento 
de Leibniz nos anos 1970 e 1980. 

Sera que se pode afirmar que Deleuze, 
como ele mesma diz, fez urn filho nas costas de 
Leibniz, nag dobras de seu pensamento? Nacla 
e menos seguro. Michel Fichant, especialista 
em Leibniz, nao manifestou discordancia com 
a visao deleuziana: "Relendo A Dobra, me dei 
conta de que Deleuze e muito mais fiel a Lei
bniz do que se poderia imaginar,,98, Contudo, 
Deleuze, q Lte da como subtftulo ao seu livro 
"Leibniz e 0 barroco", inscrev€-se mais na filia
,ao da recep,ao cultural, simb6lica de Leibniz, 
a de urn Cassirer, do que na filia<;:3.o mais pro
priamente epistemol6gica da filosofia da mate· 
matica ou da 16gica, a de urn Couturat: "0 que. 
portanto. e original no procedimento de Deleu· 
ze e aboT,dar Leibniz a partir do barrocd,99. Esse 
e tambem 0 ponto de vista de Bruno Paradis, 
que define 0 estilo de Deleuze com urn eoneei~ 
to que este ultimo havia utllizado para carac
terizar a proeedimento de Foucault, a da "dia· 
gonal"lOO. Deleuze encontra de fato em Leibniz 
esse sentido das multiplicidades, dos clemen· 
tos dispares, dos campos distintos, e que po· 
dem ao mesmo tempo ser relacionados uns e 
outros com fen6menos de captura de urn cam
po em outro. AB diagonais tem a possibilidade 
de tra,ar linhas, de dobrar os saberes uns sobre 
os outros, e assim de consoar a matematica, a 
poesia, a arquitetura, a mosofia, a musica ... 

Restabelecer as pontes e 0 horizonte per
manente de Deleuze, que ve em Leibniz um 
pensador que torna possiveI fazer passar de 
novo, entre as dobras da alma e as dobras da 
materia, as dobras do mundo. Essa nOC;ao li
vra igualmente de ter de escolher entre eon
tinuidades e descontinuidades, imobilidades 
e rupturas, pais a dobra traz em si "ao mesmo 
tempo a distin,"o real e a inseparabilidade"lOi. 
A dobra se torna a vetor das intensidades sen
sfveis e inteligiveis misturadas; ela nao remete 

'i!'t 

nem a urn comec;6 nem a urn fim, nem a uma 

profundidade nem a uma altura, mas se refere 
apenas ao plano de imanencia. 0 objetivo que 
Deleuze se atribui e constituir um conceito de 
dobra que siga todas as sinuosidades do pen· 
samento de Leibniz: "Minha hipotese e que 0 

b f ,,102 0 b arroco az pregas. arroco certamente 
nao inventou a prega, que se pereebe ate nas 
esculturas da antiguidade grega, mas a dobra 
barroca, e e isso que a especifica, val ao infi
nito: "Uma alma nao poderia desenvolver de 
uma s6 vez todas as suas redobras, po is elas 
vao ao infinito,,103. No sistema leibniziano, De
leuze encontra uma forma de vitalismo pr6xi
rna de suas posi<;oes. 0 vitalismo de Leibniz 
consiste em afirmar que "0 ser vivo e uma ma
quina ... 0 que se opae a mecanica e a maqui
na"104.0 que as diferencia e que a maquina esM 
do lado do infinito, enquanto que a mecanica 
se situa do lado do finito. 

lovem arquiteto recem saido da Escola Po
litecnica de Lausanne, Bernard Cache chega a 
Vincennes entre 1979 e 1980, quando Deleuze 
comec;a a falar de Leibniz. "Disse a mim mes
mo, e isso! E exatamente 0 que estou pracu
rando. Nnda nao sei 0 que e, mas e iSSO,,105. Ele 
decide seguir um curso de filosofia e escolhe 
Deleuze como seu orientador de tese. Come
c;a entre eles um longo dialogo que sera inter
rompido com 0 falecimento de Deleuze em 
1995.0 inicio da Dobra atesta a importancia 
que assumira Bernard Cache a proposito da 
abordagem da matematica e da geometria 
em Leibniz. Segundo Deleuze, a matematica 
barroca comec;a com Leibniz como campo 
par excelencia da variaC;ao. 0 perspectivismo 
de Leibniz e analogo ao relativismo, mas nolo 
aquele que se imagina, "TIllO e uma variaC;ao da 
verdade segundo 0 sujeito, mas a condic;ao sob 
a qual aparece ao sujeito a verdade de uma va
ria<;ao"I0". As dobras da alma, segundo Leibniz, 
envolvem as virtualidades das diversas infle
xaes: "0 mundo inteiro e apenas uma virtua
lidade que so existe atualmente nas dobras da 
alma que 0 exprime,,107, Bernard Cache trans
formou esses principlos em forc;as materiais, 
concebendo objetos manufaturados a partir 
de modelos aleat6rios que permitem produzir 

objetos moduliveis, nao padroes, mas de ma· 
neira industrial. Ele criou uma empresa, cujo 
nome, Objectile Diffusion.lhe foi sugerido par 
Deleuze: "Ele me disse um dia que os objetos 
de que eu falava de maneira leibniziana por 
meio de func;aes parametricas sao de fato ob
jeteis"ws. Nessa empresa, Cache transforma os 
principios filos6ficos em verdadeiro modo de 
produ<;iLo singular, passando da dobra algebri· 
ca leibniziana a dobra geometrica desarguia
na. Trata·se para Bernard Cache de uma forma 
de neofinalismo "que seria uma tUosofla da 
desnaturac;ao!" 10<). 

Com suas sombras interiores mobiliadas 
em perspectiva enganosa, com seus interio
res sem exterior e suas fachadas sem interior, 
a monada leibniziana esta Iigada sobretudo a 
arquitetura barroca. 0 espac;o barraco e cliva
do em duas partes separadas por uma simples 
dobra. Encontra-se essa visao binocular parti
cularmente em Tintoretto e El Greco. Sabe-se 
tambem que 0 barroco introduz um novo regi
me de luz com 0 claro-escuro: "0 claro-escuro 
preenche a m6nada seguindo uma serie que se 
pode percorrer nos dais sentidos"llO. Essa rela
,ao entre duas fases e duas intensidades da luz 
remete a uma outra clivagem entre a infinidade 
de mundos posslveis e a finitude de mundos 
reais, porem, entre as duas, restam os mundos 
virtuais que sao atuais nas m6nadas que os 
exprimem sem que eles sejam reais. 0 mundo 
e portanto "Uno" para Leibniz, mas cleve ser 
pensado em dois niveis distintos, que se perce
be tambem na rela<;ao entre a alma e 0 corpo, 
cada urn agindo segundo leis proprias. Uma ex
prime 0 mundo, e a alma, enquanto 0 outro, 0 

corpo, 0 atualiza: "Nao sao duas cidades, uma 
Jerusalem celeste e uma terrestre, mas a cume~ 
elra e as fundac;6es de uma mesma cidade, as 
dois andares de uma mesma casa"lll. 

Sobre a questao da criac;ao musical, a ideia 
de Leibniz segundo a qual a alma canta par ela 
mesma em acordes, enquanto os olhos leem 
uma partitura, e a voz segue a linha mel6dica 
- assinalanc10 assim 0 envolvimento confor
me dobragens de opera,oes diferentes cujo 
resultado visa a harmonia - encontra seu pro-
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longamento na musica mais contemporflnea: 
"0 mesmo problema expressiv~ nao deixara 
de animar a musica, ate Wagner ou Debussy, 
e hoje Cage, Boulez, Stockhausen, Berio. Nao 
e urn problema de correspondencia, mas de 
'fold· in'. ou de 'prega conforme prega""". De· 
leuze condui sua obra: cantinuamos funda
mentalmente leibnizianos, pois se trata sem~ 
pre de dobra!; desdobrar e redobrar. 

o tema do cristal e onipresente na obra 
de Deleuze, pois 0 plano cristalino constitui 
o modelo do acontecimento como plano de 
imanencia. Como indica Christine Buci-Glu
cksmann ll:\ que foi sua aluna multo cedo, 0 

cristal tem urn valor matricial para a cons
tru<;ao cle uma estetica clo virtual. Christine 
Buci·Glucksmann, que publica em 1986 uma 
obra sabre 0 barroca ll4, discute a estetica bar
raea com Deleuze, que, de sua parte, prepara 0 

livro sobre Leibniz: "Havia entre nos uma dis
cussao sobre 0 barroco do continuo, isto e, 0 

modelo da dobra leibniziana, Bernini. a ItaIia, 
o eonceito, e 0 que eu tinha trabalhado de mi· 
nha parte: a barroco do vazio, as retoricas bar
racas napolitanas, venezianas, espanholas"ll5. 
o falecimento de Deleuze interrompe esse dia
logo feeundo, mas Christine Buci·Glucksmann 
prossegue sua elabara9aO de uma estetica do 
virtual "tentando elaborar um terceiro regime 
cia imagem que e p6s-deleuziana e que chamei 
de imagem~fluxo, nao mais a imagem-cristal 
que ainda tern arestas. E uma imagem que se 
constitui uma especie de contInuo virtual"ll6. 
Os trabalhos de Buci·Glucksmann sao ex· 
tremamente pr6ximos aos conceitos deleu
zianos. Ela as coloca a prova de algumas ex
pressaes criadoras, como e 0 caso quando de 
sua obra sobre 0 ]apao ll7

, em, que distingue 
algumas matrizes pr6prias ao "olho japones" a 
partir de suas observac;6es da arquitetura e do 
urbanismo, Observa uma primeira matriz no 
efeito-onda: "Onclas e espirais, como 0 nuagis
mo':' da imagem ou das dobras dos originarios, 
sao sempre inflexaes virtuais no sentido preci-

<'N. de 1'.: Terrno dcrivado de nuage (nuvem), que deu 0 

nome a um movimento de arte abstrata nos anos de 1960. 
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so de Gilles Deleuze e Bernard Cache"l)'. Trata
-se ali do campo das varia,oes multiplas, das 
linhas-universos, das inf1exoes que traduzem 
bern essa expressao japonesa "ter 0 espirito da 
anda" que e de algum modo 0 inverso da ex
pressao ocidental "ter 0 esplrito da escada", 

P,ric Alliez esta certo ao ver na construyao 
dessa ontologia do virtual a Hnha diretriz mais 
pum do pensamento deleuziano 1t9

: "Seria eo
tao como se Deleuze tivesse come9acio por 
generalizar ao conjunto da filosofia moderna, 
kantiana e hegeliana, dialetica e fenomenolo
gica, a critica que Bergson dirigia a Einstein: 
ler confundido 0 atual e 0 virtual, ler reduzido 
a 16gica matemdtica dos casos de solw;ao a pro
blemdtica onto16gica da questao da materia e 
do tempo. E apenas tendo em vista que a pen
samenta deleuziano nao possui como sujeito 
senao 0 virtual que ele pode ser chamado indi
ferentemente de mosofia do devil', da diferen
ya, da imanencia ou do acontecimento - pols 
e 0 virtual que permite enunciar, do ponto de 
vista de" um materialismo verdadeiramente 
transcendental, cada uma dessas noyoes por 
eia mesma e com as outras"120. 

o amigo comum de Guattari e de Deleuze, 
Raymond Benoll!', que ficara fascinado com 
o Anti-Edipo, em 1972, e que chegou a fazer 
uma entrevista com os autores para Les Temps 
Modernes, tao longa que jamais foi publicada, 
consegue convencer 0 diretor do lvfagazine 
Litteraire a consagrar um dossie a Deleuze em 
torno da publica,ao de a Prega, em 1988"'
Bellour esta particularmente apaixonado por 
essa questao do atual e do virtual que, na con
tinuidade de seu trabalho sabre Leibniz, preo
cupa Deleuze ate 0 fim. Seu ultimo projeto de 
obra, que ficou inacabado, deveria se chamar 
Conjantos e Muitiplicidades, Seu ultimo texto 
''A imanencia, uma vida", assim como 0 texto 
publicado como anexo em Dialogos, "0 atual 
e 0 virtual", constituiriam os dois primeiros 
capitulos: "Seria urn livro pequeno, com capi
turos muito curtos. Ele queria explicar os con
juntos logicos de Russel e de Frege e a conceito 
de virtua1. Mas ele se mata ap6s escrever esses 
dois textos"l22. {'r 

Em um de seus ultimos textos, Deleuze 
volta a deflniyao da filosofla como teo ria das 
multiplicidades que coloca frontalmente a 
problema do atual e do virtual: "Toda multipli
cidade implica elementos atuais e elementos 
virtuais, Nao hi objeto puramente atua1. Todo 
atual se cerca de urn emaranhado de imagens 
virtuais,,123. Quanto ao plano de imanencia, ele 
compreende essas duas dimensaes, sem que 
se possa dizer 0 que pertence a uma ou a ou
tra. Essa tematica do virtual no pensamento 
de Deleuze encontra-se desde sua tese em que 
ele afirma a plena reaHdade de tal dimensao 
virtual: "0 virtual nao se opae ao real, mas so.: 
mente ao atual"124. A concep<;ao de urn tempo 
multidimensional e necessaria, e Deleuze a 
busca na imagem-tempo com esse crista! de 
tempo como nao crono16gico que nos permite 
entrever devires singulares. Com 0 cristal, ele 
valoriza uma materia organizada na fronteira 
entre 0 organico e 0 inorganico, urn precipita
do de sintese, 

Ainda que as ultimas pubJica,oes de De
leuze fa<;am pouca menc;aa ao cinema e se 
apoiem mais na literatura - 0 que talvez esteja 
Jigado ao fato de que nos ultimos anos Deleuze 
permaneceu recluso em casa -, ele certamente 
persistiu na ideia de prosseguir suas pesquisas 
sabre 0 cinema. Nos liltimos meses de vida, 
em 1995. Raymond Benour lembra-se de tel' 
discutido com ele sabre a questao do virtual, 
dessa dimensao que nao e atual, mas sempre 
bem real: "Ele estava preparando um livro sa
bre 0 virtual, e me lembro de ter comentado 
com ele ao telefone no verao de 1995 quando 
ele estava em Saint-Leonard-de-Noblat,,125, 
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Uma filosofia artista 

o resultado final do trabalho comum en
tre Deleuze e Guattari vern a luz em forma de 
uma questao que naG podia ser mais cIassica 
e que as d6is 'companheiros pareciam tel' re
cusado ate entao - afirmando 0 primado do 
"e" sobre 0 "8". Em 1991, para surpresa gera!. 
aparece 0 que Ii afilosofia? Esse projeto vern 
de longa data, pais. desde (j lan<;amento de Mil 
PlatOs, Deleuze manifestara 0 desejo de traba
lhar sabre esse tema. Assim, eic encerra seu 
curso do ana letivo 1979 e de 1980 em Vincen
nes com as seguintes palavras: "No pr6ximo 
ano, sera preciso encontrar alguma coisa de 
novo. Meu sonho seria urn curso sobre 0 que 
e a filosofia?"J, 0 que provoca urn acesso de ri
sos geral de seus alunos, que pensam se tratar 
de uma brincadeira. Mills tarde, ao longo dOB 

anos de 1980, Deleuze volta a formular esse 
desejo diante de seus alunos, mas scm jamais 
realiza-Io, pois diz naG estar pronto ainda para 
responder a essa questao falsamente faciL Ele 
reafirma muitas vezes a importancia que atri
bui a esse projeto2

• 

o estatuto desse livro e ambivalente: esta 
Iigado a urn projeto muito pessoal de Deleuze, 
uma especie de coroamento de sua vida de fi-
10sofo, e foi manifestamente escrito por ele e 

" , 
apenas ele'. Ao megmo tempo, pode-se con-

siderar que a decisao tomada pOl' Deleuze de 
aceitar assina-lo junto com Guattari nao e ape~ 
nas uma prova de amizade excepcionalmente 
intensa, mas uma maneira de mostrar que as 
teses ali desenvolvidas, a lingua em que elas 
sao enunciadas fazem parte desse trabalho de 
elabora,ao comum empreendido desde 1969. 
o livro de 1991 coroa esse trabalho comum 
que tent durado vinte anos: nesse aspecto, a 
dupla assinatura nao foi usurpada e faz justi<;a 
ao agenciamento que 0 tornou possiveL 

Filosofar e criar conceitos 

A obra, mais bern recebida que Mil Platos, 
foi urn acontecimento, pois sua mensagem e 
clara, lfmpida, a prop6sito da fun<;iio definida 
como a propria mosofia: a capacidade de criar 
conceitos. Neia ainda, Deleuze e Guattari to
mam as ideias em yoga nos anos de 1990 em 
sentido inverso - todo mundo pretende criar 
e difundir conceitos, especialmente os publici
tarios. So se fala enUio de "eoneeitos" em todos 
os departamentos de recursos humanos, em 
todos os centros de decisao e em todos as am
bitos. Diga-me teu coneeito, e eu te direi quem 
est Nao e Hio simplest 

A mensagem e mais bem recebida por 
aqueles ja familiarizados com 0 pensamento 
de Deleuze e Guattari, pois se encontra ali uma 
serie de tematicas bastante conhecidas deles. 
Seu amigo Robert Maggiori acompanha uma 
resenha muito elogiosa do livro em Liberation 
de urn longo artigo sobre seu trabalho comum 
a partir de uma entrevista com os do is autores 
na qual afirmam a for9a de sua liga98.0, a na~ 
tureza heterog€mea dos conceitos produzidos 
pOl' sua "ramifica9ao maquinica", mas, ao mes
mo tempo, a ausencia de efusao de amizade 
entre eles, 0 fato de se tratarem pOl' "senhor", 
etc.'I. Maggiori enfatiza a continuidade do ges
to que foi inicialmente colocar uma primeira 
bomba na pSicanalise com 0 Anti-Edipo e, em 
1991, uma segunda bomba na disciplina filo
sofica - "0 livro de Deleuze e Guattari e inas
similavel pela filosofia hoje"'- Ele qualifica de 
"construtivisti' essa defini,ao da filosofia que, 
para criar conceitos, deve extrair urn aconteei~ 
mento dos seres e das coisas, inventar perso
nagens conceituais e assegurar a liga9ao, as co
nexoes destes ultimos no plano da iman€mcia. 
Par sua vez, Roger-Pol Droit publica na mesma 
semana uma resenha no Le Monde: "Faz mui
to tempo que se esperava esse livro. Ha mui
tos anos Deleuze 0 havia anunciado. Sua vida 
toda, talvez,,6. Droit ressalta tambem 0 carater 
intempestivo c1essa interven9ao, seu aspec
to hilariamente inoportuno: "Esse livro esta a 
altura do inesgotaveL Faz parte daqueles pou~ 
cos que baIan9am as bibliotecas inuteis, voces 
agarram e poem em marchi". De 0 Anti-Edipo 
a 0 que e a filosofia? alguns conceitos aparece
ram, e outros desapareceram. Deleuze e Guat
tad habituaram seus lei to res a uma linguagem 
singular que oferece um contraste marcante 
com 0 discurso filosofico dassico. 

Urn doutorando oriundo das letras classi
cas e convertido a lingufstica, Sylvain Loiseau, 
prepara em Paris-X, sob a orienta9ao de Fran-
90is Rastier, uma tese sobre a "Semantica do 
discurso filosofico", que trata da filosofia dos 
anos de 1970 na Fran,a. Trabalhando sobre os 
textos de Lyotard, Derrida, Foucault, Loiseau 
integrou ao corpo de sua pesquisa 0 essencial 
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da obra de Deleuze e Guattari. Com isso, pode 
avaliar no plano lexico16gico ate que ponto 
realizaram isso que para eles define a mosofia: 
a inven9ao de conceitos. Por meio de uma de
marca9ao quantitativa das ocorrencias lexicas, 
depois de ler enumerado 0 corpo dos textos, 
Sylvain Loiseau poe em evidencia alguns traGos 
semanticos estruturantes, como "a oposi9ao 
delimitado/niio delimitado, que e uma cons
tante textual, em particular de 0 Anli-Edipo"s. 

o levantamento das coocorrencias per
mite, por outro lado, reconstituir, quando De
leuze e Guattari falam do sujeito ou do ator, 
lexicos reveladores das fun90es q Lte eles lhes 
atribuem e dos papeis semanticos que tern 
em vista: "Os atores sao especializados em 
uma rela,ao de conflitualidade com 0 conti
nuo. Devem 'passar atraves', 'romper os limi
tes', 'embaralhar', 'demonstrar autonomia",9. 
Sylvain Loiseau demarca, no plano da lingua, 
o corte que constitui 0 encontro com Guatta
ri. Os textos exclusivos de Deleuze, de 1968 a 
1969, permanecem na ordem de uma semanti
ca bastante classica, mesmo Logica do Sentido: 
'A obra que mais se singulariza e NIil Platos"lO. 

Evidentemente, esse trabalho de inven9ao 
nao se faz ex nihilo. Nao e no face a face solita~ 
rio com sua folha em branco que 0 filosofo cria 
conceitos; ele neeessita de personagens con
ceituais como 0 "amigo", que atestaria a origem 
grega da filo-sofia: "Com a filo-sofia, os gregos 
submetem a uma violencia 0 amigo, que nao 
esta mais em relac;ao com um Dutro, mas com 
uma Entidade, uma Objetividade, uma Es
sencia"ll. Os personagens conceituais podem 
encarnar~se em figuras PSicossDciais como "0 
despoti', "0 nomade", "0 profeta', "0 traidor", "0 

guerreiro", "0 itinerante", paracitar aqueles que 
animam 0 percurso de Mil Platas. 

A lista de personagens conceituais que po
dem ser convocados pela filosofia 8 indefinida. 
o idiota 8 urn deles: "E urn pensador privado 
em oposi9ao ao professor publico"!2. Esses 
personagens tem cada um seu "momento de 
gloria", lugares de enraizamento, ligados a um 
espirito do tempo situado espacialmente. As
sim, circunsereve-se 0 idiota na atmosfera cris~ 
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ta e se ve seu surgimento na cena eslava, russa, 
onde Dostoievski Ihe da uma for,a particular, 
Ao mesma tempo, ele sofre metamorfoses. As
sim, 0 novo idiota se apae ao antigo pele fata 
de nao se contentar mais com as evid€mcias, 
mas querer 0 absurdo, 

Da mesma maneira que Jules Michelet, no 
prefacio it sua Hist6ria da Fran,a (1869), dizia 
que tinha side DaD 0 pal de sua obra, mas seu 
prod uta, a filho tendo engendrado a pai, Deleu
ze e Guattari atribuem ao personagem concei
tual um papel fundamental e ao fil6sofo a do 
simples involucro. Esses personagens concel
tuais tern a ver, como os ritornelos, com urn Iu
gar originario, urn territ6rio com suas logicas de 
desterritorializayao e reterritorializay8.o. Tem 
tra«os que conservarn do meiD hist6rico e geo
grcifico do qual emergiram e, ao mesma tempo, 
como os acontecimentos puros, escapam ao 
estado de coisas que os viu nascer e se tornam 
suscetiveis entI0 de uma "determinaGao pura
mente pensante e pensada'd3, E apenas nesse 
caso qW:f adquirem 0 estatuto de personagens 
conceituais, Deleuze e Guattari definem 0 que 
qualificam como sendo filosofico, que se con
densa no fato de "traGar, inventar, criar"l4, 

Essas tres operaGoes estao ligadas uma 
a outra e consistem em encontrar urn plano 
pre-filosofico no plano de imanencia, inven
tar e dar vida a personagens pro-filosoficos e, 
final mente, criar conceitos filosoficos, Fazel' 
a hist6ria da filosofia significa, portanto, en
contrar esse gesto triplo para extrair dele 0 

problema que a fil6sofo se dispos a pensar. ji, 
nessa situa,iio de crise que a filosofo pode ao 
mesmo tempo abordar mais de perto os ver
dadeiros problemas colocados e criar novos 
conceitos, pOis "a filosofia vive assim em uma 
crise permanente. 0 plano opera par abalos, e 
os conceitos procedem pOl' saraivadas, os per
sonagens por solavancos,,15, E ilusorio enbio 
acreditar que se pode simplesmente interpor 
camadas de saber, a maneira como a erosao 
deposita as camadas sedimentares sobre 0 su~ 

porte terrestre. 0 criterio, sempre atual, e 0 do 
interessante: "Mesmo repulsivo, urn conceito 
deve ser interessadte"16. A partir desse criterio, 

pode~se encontrar na historia mais anticra da 
filosofia com 0 que tornar urn velho con~eito 
adormecido "interessante", mas com a condi
Gao de que ele possa contribuir para despertar 
outros devires em urn novo cenario, "mesmo 
ao preGo de volta-Io contra ele mesmo"!?, se
gundo 0 metodo da perversao tao caro a De
leuze, 

A fila sofia ocupa, portanto, a terreno da 
invenc;ao, mas em que isso difere da ciencia 
16gica e da arte? E a problema que colocam 
Deleuze e Guattari na segunda parte de 0 que 
e a filosofia? A ciencia inova evidentemente, 
mesmo nao tendo como objetos os conceitos, 
mas as funGoes. Confrontada tambem, assim 
como a f1losofia, com 0 caos, eia procede ao 
invers~, renunciando ao seu infinito para ga
nhar em operacionalidade, e "ganhar uma refe
rencia capaz de atualizar 0 virtuat lS

, A ciencia 
tem necessidade de colo car suas balizas, de 
estabelecer limites fixos para construir suas 
experiencias sobre 0 que nao e urn plano de 
imanencia, mas urn plano de referencia. As 
funGoes que assume sao compostas nao de 
conceitos, mas de "functivos", La onde flloso
fia e ciencia se aproxirnarn e no que elas sao 
duas modalidades, dais tipos heterogeneos de 
multiplicidades. Cantu do, um conceito po de 
se transformar tornando-se proposicional e e 
charnado entao de "prospecta". Nesse caso, "0 

coneeito perde todos os caracteres que possuia 
como conceito t1losofico, sua autorreJerencia, 
sua endoconsistencia e sua exoconsistencia'd9. 
Esse argumento visa de maneira polernica as 
posi,oes da filosofia analitica, totalmente he
gemonica no mundo academlco norte-ame
ricano, Assimilando a filosofla a uma simples 
ciencia loglca, confundindo seus conceitos e 
suas fun,oes, as adeptos da filosofia analitica 
sao os coveiros da filosofia: "E, urn verdadeiro 
6dio que anima a l6gica, em sua rivalidade au 
sua vontade de sup Ian tar a filosolla. Ela mata 
o conceito duas vezes,,20. 

Tal assimila,iio decorre da dIflculdade de 
cornpreender 0 que e 0 conceito enquanto 
acontecimento puro de sentido, alem de sua 
funcionalidade ern um estado de coisas pre-

eiso: "0 conceito e uma forma ou uma farc;a, 
jamais uma fun<;:ao em nenhum sentido pos
sive!,,2l, Deleuze e Guattari, nesse plano, arran
cam a filosofia da fascina,iio-dependencia a 
que esteve submetida par longo tempo e que a 
colocou na 6rbita da ciencia. Ora, 0 conceito e 
da ardem do acontecimento e escapa pOI' defi
niGao a qualquer funcionalizaGao, pois 0 acon M 

tecimento e "a parte em tudo 0 que acontece 
do que escapa a sua propria atualizaC;aa'>22. Ha, 
partanto, essa vontade de ser digno do aeonte
cirnento que se deve encarnar: ''A filosofIa nao 
tern outro objetivo a nao ser tornar~se digna 
do acontecimento, e aquele que contraefetua 0 

acontedmento e precisamente 0 personagem 
conceitual"'/.3. Dessa heterogeneidade de natu
reza entre denda e fllosofia, Deleuze e Guatta
ri nao deduzem que esses dois campos devem 
se dar as costas, Simplesmente, nao devem ser 
confundidos, mas se cruzar no respeito de sua 
singularidade, "cada um seguindo sua linh":'''. 

Afetos e perceptos 

A filosofia tambem compartilha com a arte 
ocampo da criatividade, mas aqui ainda os 
objetos diferem. A arte e 0 campo dos afetos 
e dos perceptos, que se distinguem das afei
,oes e das percep,oes par sua capacidade de 
ser conservados, de extrapolar os momentos 
em que se os experimentam, A funGao da arte 
e tornar possivel essa conservaGao e transmis
sao para atem da finitude da existencia e do 
vivido: ''As sensa<;:oes, perceptos e afetos, sao 
seres que valem por si mesmos e excedem todo 
vivida','/.5. Se 0 mosofo cria conceitos, 0 artista 
cria perceptos e afetos por todos os mel os, seja 
atraves da arquitetura, da escrita, da escultura, 
da pintura, da musica ... Essa capacidade artis
tica multiforme, que vern ultrapassar 0 estado 
das coisas, esta no cerne cia problematizaGao 
de ordem mos6fica de Deleuze e Guattari. 

A estetica recebe assim urn estatuto cer
tamente diferente da filosofia, mas nao e vista 
de fato como um campo it parte, separado do 
resto da especula,iio masofiea, pais esses per-

Gilles Deleuze & Felix Guattari 375 

ceptos e afetos sao indissociaveis das imagens 
do pensamento, sao suas condi<;:oes mesmas 
de possibilidade, como tambem a campo de 
experimentaGao privilegiado para testar as ca
paeidades humanas de criatividade. A manei
ra dos personagens conceituais, os afetos po
dem desempenhar um papel principal de que 
se investem certos her6is~6. A arte nao e reser
vada ao humane e, com Deleuze e Guattari, 
reata sua rela<;:ao ativa com 0 mundo e com 
sua transformac;ao: ''A arte comec;a possivel
mente com 0 animal, pelo menos com 0 aniN 
mal que talha um territorio e faz uma casa,,27, 
Do mesmo modo que a filosofia, que s6 pode 
viver criando conceitos, a arte e impulsionada 
a criar sempre novos perceptos e afetos. Com 
metodos e objetos diferentes, 0 horizonte e 0 

mesmo para a arte, a denda logica e a filoso
fia: e criar finito que abre para 0 infinito, que 
possa reatar com 0 caos circundante para ti
rar planas dali. Nenhuma prevalencia pode ser 
atribuida a este ou aquele procedlmento; eles 
sao as tn~s variantes do pensamento, e sua re
laGao respectiva pressupoe 0 cruzamento de
les, com a condiGao de se evitar quaJquer iden
tificaC;ao e falsa sintese, 

o objetivo dessas tres formas de expressao 
da criatividade e liberar as fon;;as vitais onde 
quer que estejam aprisionadas, reencontrar 
sua virtualidade a partir de uma Opera9aO de 
desestratificaC;ao. Na medida em que nao ha 
determinismo a descobrir no plano de ima
nencia, todos os momentos, todos os lugares 
podem ser fantes fecundas de experimenta,iio. 
Dai 0 construtivismo generalizado sugerido 
por uma bricolagem criadora que se apodera 
de todas as formas de expressao da vida para 
agencia-Ias de outra mane ira e depois mediI' 
os resultados. Essa outra metafisica passa, por
tanto, por um empirismo - encontram-se ali os 
primeiros trabalhos de Deleuze sobre Hume28. 

o gesto fundamental defendido com insis
teneia par Deleuze e Guattari e a de par em 
movimento 0 mundo natural, animal e hu
mano atraves de uma observayao fIna da ma
neira como as coisas advem. Isso implica urn 
"estHa" filosofico, sernpre em busca de novos 
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agenciamentos, de novos conceitos, que passa 
exprimir a criayao em sua forya, traduzi-la em 
palavras segundo as linhas de uma fllosofia ar
tista ou de urn paradigma estetico cujo campo 
de experimentayao nao se reduziria aD campo 
artlstico. 

No inicio dos anos de 1990, esse modele 
artistico encontra outro prolongamento com 
os trabalhos de pesquisa cognitiva do bi610go 
Francisco Varela. Este Ultimo toma distancia da 
fenomenologia husserliana, que, segundo ele, 
nao conseguiu chegar a propria estrutura da ex
periencia e se retraiu em urn ata de introspec-
9aO fllos6fica abstrata, deixando escapar a di
mensao pragmatica. Varela introduz 0 conceito 
de "enayao", de ay8.o encarnada enquanto inte
rayao circular entre urn organismo e seu am
biente, que perrnanecem estritamente autOno
mos urn em relayao ao outr029. Isso pressupoe 
dirigir uma atenyao especial aos agenciamen
tos mais diversos de elementos heterogEmeos e 
valorizar fen6menos emergentes que aparecem 
simultaneamente como urn mundo que faz 
sentido: "Ha numerosas relac;:oes entre uma es
tetica da enac;:ao e uma estetica do territ6rio no 
sentido de Deleuze e Guattari":!o. 

Uma estetica da vida 

A estetica assume urn sentido novo em De
leuze e Guattari. Atravessa todos os campos de 
atividade humana e encontra seu enraizamen
to com suas linhas de fuga e de desterritoriali
zayao. Todas as praticas, as atividades que tem 
uma relayao com 0 novo, pOltanto com uma 
forma de desterritorializayao, podem ser situa
das assim como modalidades diferentes de um 
paradigma estetico ou de uma filosofia artista. 
Evidentemente, a arte condensa esse fen6me
no de exposiyao do novo: "Criar e se expor,,31. 

o pSiquiatra e terapeuta Many Elkaim, 
amigo de Guattari, que trabalhou muito ao 
lado dele na anima,ilo de uma rede de psiquia
tria alternativa32, expressa sua divida para com 
Guattari apos 0 desaparecimento deste: "Felix 
desempenhou, na viq,a de cada urn de nos, urn 

papel cruciaL Reconhecendo a fecundidade 
da referencia aos sistemas abertos longe do 
equilibrio, suscetiveis de regimes de atividade 
estavel, mas tambem de instabilidades e de bi
furcac;:ao para outros regimes de atividade, elc 
esperava que essa referencia virasse pala\rra de 
ordem, que nao permitisse ao terapeuta esque
eel' as dimensoes eticas e estE!licas. E sob sua 
inspirac;:ao que a noyao de sistema, dominada 
por ideal de inteligibilidade, e substituida pela 
de combinayao, sob 0 signo do heterogeneo,,33, 
POI' esse testemunho, pode-se avaliar como 
as questoes em jogo nos conceitos e posturas 
teoricas adotados por Deleuze e Guattari re
presentam questoes sociais candentes. Assim, 
o terapeuta, com essa ideia criativa, artista da 
combinayao, nao pode mais se contentar em 
reconhecer em uma situac;:ao suas categorias 
analiticas em forma de "Compreendi" referi
do a urn sistema de interpretac;:ao pronto para 
funcionar. Ele e confrontado com 0 risco da 
criac;:ao, da inovac;:ao produzida por sua brico
lagem singular. 

Ha, portanto, uma ligar;ao direta entre 
a arte c a filosoHa. A criayao artlstica nao e 
relegada a qualquer superestrutura, mas e 
constitutiva de sistemas de valores e fonte de 
identidade: "Pense na emergencia da musica 
polif6nica no Ocidente; e urn modo mutante 
de subjetivac;:ao":H. A arte e considerada como 
ocampo por excelencia que resiste. Como 
ja dito, cIa conserva afetos e perceptos desa
fiando 0 tempo que passa, mas e tambem urn 
possivel meio de resistencia aos processos 
de homogeneizayao, urn meio de valorizar as 
multipJicidades: ''A arte vai no sentido da he
terogenese contra a homogenese capitalista',35, 
A obra de arte, enquanto auto poi ese, atesta 
urn processo de autoproduq8.o do novo e se 
apresenta como paradigma passive}, estetico, 
podendo servir de modelo tanto para a dencia 
como para a filosofia. 

A proposito da relac;iio que Deleuze man
tern com a arte, Anne Sauvagnargues distingue 
tres momentos sllcessivQs, correspondendo a 
um tempo de privilegio atribuido it expressilo 
literaria, depois, grac;:as ao encontro com Guat-

tari, a uma virada pragm{ltica aberta a dim en
sao politica da criac;:ao artfstica e, depois de Mil 
Plat6s, a eJaborac;ao de uma semi6tica geral da 
criac;:ao artistica, passando pela imagem e pelo 
estudo do cinema. Se e posslvel efetivamente 
perceber uma insistencia maior ou menor sa
bre esta ou aquela forma artlstica, 0 objetivo 
c1aramente enunciado desde Difere!U;a e Re
petir;ao permanece 0 mesma de um extremo a 
Dutro de seu percurso: captar diretamente, 0 

mais perto possivel, as imagens do pensamen
to, quer se trate do falar ou do ver, submeter a 
crftica a clinica e vice-versa, direcionar 0 olhar 
analftico do fil6sofo ao proprio cerne do ate 
criativo prestes a se realizar. A arte, nessa abor
dagem, nao e uma simples reproduc;:ao do real, 
eo proprio real: "Uma imagem nao representa 
uma realidade suposta, ela propria e toda sua 
realidade""'. 

Com essa concepc;:ao, Deleuze e Guattari 
deslocam 0 grande esquema dominante do la
canismo, que distingue tres niveis heterogeneos 
na relac;ao HSI (Real-Simb6lico-Imaginario), 
concedendo uma prevalencia ao nivel simb6li
co, com as polos Real-Irnaginario afastados um 
do outro e quase antiteticos. Deleuze e Guatta~ 
ri, ao contnlrio, enfatizam a dimensao real do 
imaginario e 0 carater literal dos enunciados 
assim como das imagens. A arte transforma ra
dicalrnente 0 poder de afetar e ser afctado, "de 
modo que isso que chamamos de arte ou lite
ratura consiste em uma sintomatologia de rela
c;:oes reais, uma 'captura de foryas' que se revela 
uma clinica,,37. 0 filosofo capta ali a expressao 
das forc;:as sob as formas e tenta avaUar a po
tencia que elas contem, na linha de Nietzsche. 
Espinosa tambem permite a Deleuze e Guattari 
discernir duas formas de individuac;:ao segundo 
duas linhas heterogeneas: a longitude, que e ex
tensiva, extrfnseca e que se refere ao estado de 
foryas e signos, ou a latitude, que e 0 nlvel inten
sivo, intrfnseco referente aos afetos. Essa dupia 
rela,ao entre longitude e latitude e constitutiva 
da singularidade individuante, chamada tam
bern de hecceidade. Os seres nilo se distribuem, 
portanto, em grades, em casas, entre especies 
diferentes, mas segundo sua intensidade pro-
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pria, isto e, seu afeto. Essa problematica se de
senvolve em Guattari grac;:as a nova importan
cia atribulda ao afeto, que rompe tambem com 
as teses lacanianas, que atribuem tudo ao Sig
nificante mestre, ao simbolico, e nada ao afeto. 
Ora, para Deleuze, 0 afeto e a partfcula elemen
tar do ser vivo. E assim que, a partir de estudos 
etologieos, ele evoea em 1988, em 0 Abecedaria, 
o modo de ser do carrapato, que se limita a tn~s 
afetos: um excitante visual, que 0 leva a se iyar 
na extremidade de urn ramo de arvore para ter 
acesso a luz; 0 excitante do odor, que 0 leva a 
se lanc;:ar sobre sua presa, e, finalmente, urn ex
citante tatil, que 0 conduz a se infiltrar sobre a 

1 "[ r d ,,38 pe e: sso laz um mun 0 . 

Segundo a teoria dos devires de Deleuze 
e Guattari (devir-animal, devir~intenso, de
vir-imperceptlvel), a criac;:ao artlstica funci()~ 
nani como captura de foryas. Os dois abrem 
assim uma via bern diferente da tradic;:ao in
terpretativa na medida em que "a captura de 
foryas permite substituir a relaGao forma-ma
teria pela relac;ao for,a-materia. Pondo em 
contato as foryas heterogeneas que produzem 
uma captura inedita, a obra associa criador e 
receptor em um devir real que da conta da mu
tayao das culturas,,39. Com essa crltica do pro
cedimento interpretativo, Deleuze e Guattari 
afirmam uma filosofia resolutamente imanen
teo A arte e concebida como uma forya entre 
outras foryas, 0 que vai ao encontro de toda 
concepc;:ao fundada na arte pela arte, uma arte 
mutilada de suas foryas constituintes'iO, 0 em
pirismo, nessa perspectiva, na~ tera sido ape
nas um aperitiv~ para Deleuze, pOis este e bem 
persistente, como mostra Philippe Choulet: 
"A iniciativa deleuziana consiste em descom
pIexar 0 empirismo ease servir dele como de 
uma maquina de guerra, de um cavalo de Troia 
contra 0 Idealismo e 0 racionalismo"'IJ. 

Notas 
1. Gilles Deleuze, aula na universidade Paris-VIII, 

3 de junho de 1980, arquivos sonoros, ENE 

2. Ao seu cumplice, a fil6sofo Mikel Dufrenne, 
que sorre como ele de uma grave insuflcien-
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cia respirat6ria desde 1988, ele escreve em 
1991: "Care Mikel, obrigado por suas palavras 
no final cia circular da [Revue dl E'sthetique. 
Infelizmente, eu nao poderia participar des
se numero, porque, depots de ter finalmente 
terminado 0 Iivro que eu imaginava 0 ultimo 
para mim, 0 que e ajilosofia?, eu queria pa
rar, peiD menos dois ou tres aDos, e atiogir a 
verdadeira aposen tadoria. Alhis, e necess,hio, 
parque 0 inverno foi multo penoso para mt
nha saude: tonga sufoca<;ao, preso como urn 
die ao meu haH'to de Qxigenio, sem sofrimen
to, mas muito panico respiratorio. Convales
cen9a que se arrasta. Toelas essas queixas sao 
menos para me afligir do que para Ihe dar 
uma satisfa<;8.o, e desejar que sua saude es
teja em born estado .. :' (Gilles Deleuze, carta 
a tv1ikel Dufrenne, 25 de abril de 1991, Revue 
d'esthtitique, 30, 1996, p. 57). 

3. Ver capitulo "Nos dois". 

4. Robert MAGGIORI, "Une bombe sous la phi· 
losophie", Liberation, 12 de setembro de 1991; 
reproduzido em La phi!osophie au jour !ejour, 
Fla~f!1arion, Paris, 1994, p. 374-381. 

5. Ibid., p. 379. 

6. Roger-Pol DROIT, "La creation des concepts", 
LeMonde, 13 de setembro de 1991. 

7. Ibid. 

8. Sylvain Loiseau, entrevista com 0 autor. 

9. Ibid. 

10. Ibid. 

11. Gilles DELEUZE, Felix GUATTARl, Qph, p. 9. 
12. Ibid., p. 60. 

13. Ibid., p. 68. 

14. Ibid., p. 74. 

15. Ibid., p. 79. 

16. Ibid., p. 80. 

17. Ibid.,p.8!. 

18. Ibid., p. 112. 

19. Ibid., p.130. 

20, Ibid., p. 133. 

21. Ibid., p. 137. 

22. Ibid., p. 147. Ver capitulo "Foucault e Deleuze. 
Dois filosoios do acontecimento", 

23. Ibid., p. 152. 

24. Ibid., p. 152. 

25. Ibid., p. 154·155. 

26. Assim,o ciume em Proust DaO e cODcebiclo por 
Deleuze e Guattari como mera consequencia 
de um amor frustrado, mas como finalidade: 
"Se e preciso amar, e para ser ciumento" (ibid., 
p.165). 

27. Ibid., p.174. 

28. Gilles DELEUZE, ES. 

29. Vel' Francisco VARELA, Evan THOMPSON. 
Eleanor ROSCH, L'lnscription corporelle de 
!esprit, Seuil, Paris, 1993. 

30. Mony ELKAIM, Isabelle STENGHERS, "Du 
mariage des heterogenes", Chimeres, Felix 
Guattari, inverno de 1994, n, 21, p.I50. 

31. Ibid., p, 153. 

32. Ver 0 capitulo "A Rede Alternativa it Psiquia. 
tria", 

33. MOllY ELKAIM, Isabelle STENGH ERS, "Du 
mariage des heterogEmes", art. cit., p. 159. 

34. Felix Guattari, "Entrevista com Olivier Zahm, 

28 de abril de 1992", Chirneres, Felix Guatlari. 
vol. 2, venio de 1994, n. 23, p, 50. 

35. Ibid., p. 51. 

36. Gilles Deleuze, ~Portrait d'un philosophe en 
spectateur", entrevista com Herve Guibert, Le 
ji,1onde, 6 de outubro de 1983; reproduzido em 
RF,p. [99. 

37. Anne SAUVAGNARGUES, Deleaze et I'art, op. 
cit" p. 58. 

38. Gilles Deleuze, A. 

39. Anne SAUVAGNARGUES, Deleuze et I'art, op. 
cit., p.107, 

40. "A arte nao e jamais urn Bm, mas apenas um 
instrumento para trayar as linhas da vida, isto 
e, todos esses devires reais, que nao se produ
zem simplesmente na arte, todas essas fugas 
ativas, que nao consistem em fazer na arte, em 
se refugiar na arte, essas desterritorializac;:oes 
positivas, que nao querem se reterritorializar 
na arte, mas sim transporta-la com elas para 
regioes do assignificante, da assubjetividade e 
do sem rosto:' (Gilles Deleuze, Felix Guattari, 
MP. p. 230) 

41. Philippe CHOULET, ''L'empirisme comme 
aperitif. Vne persistence de Deleuze", em Anw 
elre BERNOLD, Richard PINHAS (sob a dir.), 
Deleuze epars, op. cit., p. 93~1l1. 

26 
A conquista do Oeste 

Nao se conquista a America em urn dia. 
Sao necessarios intercessores, pass adores. 
Quando Deleuze e Guattari pisam a solo ame
ricano em meados dos anos de 1970, as campi 
americanos ja estao avidos de French Theor/. 
Contudo, as estrelas intelectuais do momento 
sao Roland Barthes, Michel Foucault e, depois, 
a partir de 1975, Jacques Derrida, que leeiona 
regularmente nos Estados Unidos desde 1966, 
Nessa epoca, Deleuze e Guattari, apesar da 
enorme repercussao na Franc;a de 0 Anti-Edi
po, ainda figuram como as primos pobres 
dessa French Theory. Deleuze, que nao gosta 
de viajar e detesta os co16quios e congressos, 
nunca atravessou 0 Atlantico, Entretanto, um 
encontro eoloean1 a dupla em condi90es de 
poder se conectar com a America. 

o passador lotringer 

o pereurso de Sylvere Lotringer e surpre· 
endente.Judeu nascido em Paris em 1938, mas 
de nacionalidade polonesa, ele foi naturaliza
do aos 3 meses de idade. Passa a infancia em 
uma Franc;a ocupada por nazistas, escondido 
por urn openl.rio da Renault que encontrani 
trinta anos mais tarde: "Tenho essa pequena 

distancia que me permite manter minha inde
pendencia. Foram os franceses que me salva
ram e ao mesmo tempo foi a Franya que me 
traiu. Portanto, sempre deixei a Franya,,2. Com 
a cria,iio de Israel, em 1948, ainda crianga, ele 
acompanha as pais que vao viver la, mas isso 
dura apenas urn ano. De volta a Paris, matricu~ 
la·se na Sorbonne em 1957. Jovem estudante, 
filia-se a uma organizac;ao sionista de extrema 
esquerda, a Hachomer Atzalr. Ja mUlto atraido 
pela atividade das revistas, cria uma na SorM 

bonne, L'Etrave, cujo contetldo e essencial
mente literario. Alem disso, a partir de 1959, 
assina colunas regulares em Les Leures Fran
{:aises. Inscrito inicialmente em psicologia, 
escolhe os curSDS mais longos possiveis para 
evitar a convoca<;:ao para a guerra da ArgeJia e 
vai parar masafia. Lotringer logo se torna urn 
militante engajado, e influente, contra a guerra 
da Argelia e se junta aos responsiveis do setor 
Lettres-Paris da UNEF. 

Em 1972, Lotringer obtern uma cadeira 
na Universidade de Columbia em Paris, Read 
Hall, em Montparnasse, Rue de Chevreuse, 
para organizar ali cursos de venIa centrados 
nas ciencias human as. Ampliando os con
tatos, ele convida Catherine Clement, Serge 
Leclaire, Tzvetan Todorov, Dennis Hollier e 
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alguns derridianos. Ainda em 1972, descobre 
com entusiasmo 0 Anti-Edipo. Logo que 0 li
vra e laoyado, entra em cantato com Guatta
ri, que fica radiante por pader lecionar eleva 
Deleuze para algumas conferemcias. A ligag<1o 
entre Guattari e Lotringer e imediata. Ambos 
compartilham as mesmos centros de interesse 
e tern a mesma propensao a agir, a querer eriar 
o novo. Em 1974, Lotringer tira urn ano de fe
flas em Paris com a intenyao de trabalhar ao 
lado de Guattari e passa a maior parte do tem
po na Rue de Conde. Aproveita esse periodo li
vre para parHcipar de pesquisas com a CERFI, 
com 0 qual realizani urn numero cia revista so
bre Saussure. No mesma ano, Lotringer decide 
lanyar uma nova revista nos Estados Uoidos: 
Semiotext(e). A equipe e constituida em Paris 
com urn camite editorial composto majorita
riamente de estudantes americanos de frances 
e de alguns colegas, como Wlad Godzich, De
nis Hollier, Peter Caws e John Rajchman. 

Com Semiotext(e), Lottinger cria a maquina 
de guerra ~aritiacademica que deve contribuir 
para divulgar 0 pensamento deleuzo-guatta
riano nos Estados Unidos. Durante esse pe
dodo, Lotringer val com frequencia a La Borde, 
apenas para se encontrar com Guattari em sua 
casa de Dhuizon. De volta aos Estados Unidos 
em 1975, Lotringer decide, junto com seu cole
ga e amigo John Rajchman, membro de sua re
vista, organizar com uma pequena equipe urn 
grande simp6sio na Universidade de Columbia 
consagrado a "Esquizocultura", cujo objetivo e 
imprimir a marca deleuzo-guattariano no solo 
americano. Para que essa opera<;ao tenha exi
to, e imperativo contar com a participayao de 
alguns intelectuais franceses de renome, en
tre os quais, obvlamente, Deleuze e Guattari. 
Contudo, Lotringer e sua revista ainda de cir
culayao restrita nao dispoem de bases institu
cionais nem de recursos financeiros para arcar 
com essa iniciativa. 

o projeto acaba por se realizar gra,as a 
Yves Mabin, responsavel pelas missoes france
sas no exterior, que se torna um amigo proxi
mo de Deleuze. Mabin decide criar um peque
no grupo de trabal~.o preparado para prestar 

informayoes qualificadas sobre as persona
lidades a enviar aos Estados Unidos, pois ate 
entao os convites eram de iniciativa exclusiva 
das unlversidades american as: "0 principio 
era que se pretendia divulgar obras atraves 
dcssas miss6es,,3. Assim, institui-se uma !ista 
com a ideia de que seja renovada anualmente. 
sem a priori ideologico. Ela e composta de 4 
professores do College de France, 20 diretores 
de estudos do EHESS e alguns professores as
sistentes da universidade, todos ja com Iivros 
publicados: "Foi nessas condiyoes que escrevi 
a Gilles Deleuze, que eu so conhecia par sua 
obra. Diferentementc dos que pensam que os 
intelectuais devem estar a serviyo do Estado, 
eu sempre estive convencido do contnirio"4. 
Yves Mabin pergunta se ele aceitaria partici
par de uma missao nos Estados Unidos para 
apresentar ao ptlblico americana sua obra. 
Deleuze fica mais intrigado do que verdadeira
mente entusiasmado. Pede para se encontrai 
com Yves Mabin, que 0 recebe em seu gabinete 
na Avenue Kleber: "Ele se senta diante de mim, 
aproxima a poltrona de minha mesa, e eu me 
sinto na situa9ao de um acusado diante do co
missario Maigret"-s. Deleuze quer saber mais 
sobre 0 que pode ter motivado essa proposta 
intempestiva: "Conversamos durante uma 
hora, e 0 que se passou entre ele e eu foi uma 
especie de aceita<;ao instantanea',6. Deleuze faz 
saber a Yves Mabin de suas reservas em rela~ 
yao a esse tipo de viagem, mas Mabin perma
nece inflexivel, acrescentando que fracassaria 
em sua missao se Deleuze nao aderisse ao pro~ 
grama, com 0 qual Guattari ja tinha concorda
do. No final, conseguiu convencer Deleuze. 

Deleuze e Guattari aceitam 0 convite de 
Lotringer. Este ultimo esta persuadido de que 
as posiyoes filosoficas deles tern mais corres
pondencia com 0 que e a sociedade americana 
do que com a sociedade francesa: "0 que na 
Fran<;a aparecia como uma teoria utopica era 
uma realidade cotidiana em Nova York,,7. Para 
o simposio sobre "Loucura e prisad', Lotringer 
sal em busca de equivalentes americanos de 
Deleuze e Guattari, mas, nao os encontrando. 
convida essencialmente, alE?:ID de outros in-

telectuais de renome como Arthur Danto e 0 

pSiquiatra Joel Kove.\, escritores e artistas em 
quem pressente uma proximidade com as te
ses de a Anti-E:dipo: "Eu estava impressionaclo 
pelo fato de que alguem como John Cage, de 
quem eu havia retraduziclo para 0 Ingles as en
trevistas com Daniel Charles, tivesse chegado 
a aJguma coisa bastante proxima da visao de
leuzo-guattariano do capitalismo"l>, Lotringer 
o traz entao, assim como William Burroughs, 
Richard Foreman e Ti-Grace Atkinson, femi
nista famosa. Do lado dos franceses, alem de 
Deleuze e Guattari, ele aproveita a passagem 
de Foucault pOI' Nova York, de retorno do Bra
sil. Lyotard tambem esta de passagem, assim 
como Jean-Jacques Lebel. especialista do ha
ppening, que acompanha Deleuze e Guattari ao 
simp6sio para apresenta~los aos artistas, can
tares e escritores americanos com os quaiS tem 
liga,ao. lnstalado no Chelsea no mesmo quarto 
que Guattari, nessa atmosfera muito descon
traida de contracultura, Lebel passeia comple
tamente nu no hotel... Sabendo-o bilingue, en
carregam-no da animayao de um programa na 
radio YVBAl, cmissora da esquerda nova-iorqui
na, durante toda a semana do simposio. Pelas 
ondas do radio, ele convida as pessoas a abri
rem suas proprias oficinas de discussao sobre 
todos os temas possiveis: "Ele dizia: 'Venham! 
Isto vai ser um verdadeiro bordel, magnifico. 
Tragam quem quiserem, e a liberdade''''. 

Assim, uma vasta multidao acorre para 
participar do acontecimento anunciado. Mn
da que 0 anfiteatro do Teacher's College seja 
gigantesco, Lotringer esta completamente 
atordoado com 0 sucesso. AIem disso, visto 
que a Universidade de Columbia cobrou um 
pre,o muito alto peJas salas, ele e obrigado a 
exigir 0 pagamento de urn ingresso de quinze 
dolares. As pessoas esperavam que 0 dinheiro 
fosse bem pago. Lotringer tinha contatos no 
Village Voice e articula 0 acontecimento maior 
da semana, chamado de "Pick of the Week", 
que e 0 simposio sobre semiotica: "Como nin~ 
guem sabia 0 que era semiotica, bve de aten
der de manha a noite em minha sala centenas 
e centenas de pessoas telefonando, pergun-
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tando 0 preGo da entrada e acrescentando: 
'explique-me um poueo 0 que e a semiotica"'lO. 
Assim, foram atraidas para esse simposio ate 2 
mil pessoas nos tn?s dias. 

Todos os ingredientes estavam reunidos 
para que a panela superaquecida explodisse, 0 

que de fato aconteceu. A comunica,ao de De
leuze transcorre relativamente bem. Ele recu~ 
sa ser traduzido e promete falar bern devagar, 
utilizando muito 0 quadro para fazer croquis. 
Desenha principalmente rizomas, e a publico 
parece satisfeito com suas demonstra90es. Em 
seguida vem Guattari, que conta com uma tra
du,il.o simuJtanea. Sua comunica,ao logo pro
voca um reboli<;o que val se tornando cada vez 
mais hostit, e boa parte do publico come,a a 
vaia-Io. Ele nao e visacio, na verdade, por suas 
concep,oes do poder e do desejo, mas contes
tado enquanto homem pela lider do movimen
to feminista radical. Ti-Grace Atkinson, que 
veio refor,ada por suas tropas para as quais 
um homem e necessariamente urn falocrata, e 
o caso e agravado quando ele se atreve a falar 
das mulheres e do desejo: "Sempre me lembra
rei de Felix debru,ado na tribuna. Ele amassou 
suas folhas e teve de ir se sentar de novo com 
Deleuze e Foucault. A coisa comeyara mal, e 
ele estava furioso',jl. 

Depois, e a vez de Foucault ser vitima de 
uma agressao em regra, quando esta comeyan~ 
do a fazer urn discurso sabre a sexualidade da 
crianya. Atacando fortemente os adeptos da 
Escola de Frankfurt, que acreditam ter feito 
as coisas avanyarem denunciando em todas 
as ocasioes 0 exerdcio da censura pelo poder, 
ele provoca rea90es de exaspera<;ao dos mem
bros de urn grupo marxista, 0 Comite Sindi
cal Revolucionario Larouche, q.ue 0 acusam 
de ser pago pela CIA. Ao Hnal desse primeiro 
dia, as pessoas cercam Foucault e Ihe pergun~ 
tam, consternadas, se isso e verdade. Fora de 
si, Foucault fulmina contra esse publico e de
nuncia esse simposio como 0 ultimo coloquio 
Hustrando todos os desvios dos anos 1960 e 
promete nao botar mais os pes ali. 

A noite, Deleuze, Guattari e Foucault se en
con tram no Chelsea com John Rajchman e cri-

.... "1 
, 



382 Dosse 

beam a desastrosa organizayao do encontro, 
que virou uma farsa. Ap6s esse inlc10 apocaIip
tico, 0 pabre Sylvere Latringer se pergunta se 
Foucault voitani no segundo dia para a mesa 
redanda com 0 pSiquiatra Ronald Laing e a ati
vista radical Judy Clark. Foucault esta mortifi
cado, nao darme a noite, mas no dia seguinte 
encontra a replica adequada para retornar a 
sala onde a mesma acusa,aa Ihe e lanyada par 
urn provacadar: "Ele rebateu: 'Sou agente da 
CIA, Latringer e agente da CIA, somas todas 
agentes da CIA, Menas a senhor, a senhor e 
urn agente da KGB!'. 0 sujeita flcou sem gra,a, 
eo publico morreu de r1r"12. 0 clima continuou 
tenso. As numerosas reuni6es sao tomadas de 
assalto por 200 individuos que lanyam acusa-
90eS para todo lado, agridem os conferencistas 
e propagam depreda,oes e ataques. 

Mesma assim, houve urn "efeito simp6-
sio" e impactos positivQS sabre a difusao das 
teses de Deleuze e Guattari e sabre a revista 
Semiotext(e), que conhece urn verdadeiro su
cesso. 0 numero sabre a "Esquizocultura" e 
lan,ado em 1976, com uma tiragem de 5 mil 
exemplares esgotados em tres semanas. Esta 
previsto urn segundo ntlmero, mas Lotringer 
desconfia do sucesso e decide parar por ali. Isso 
provoca a ira de Guattari, cuja contribui9ao era 
anunciada justamente para 0 segundo nume
ro: "Ele estava furioso e me dizia: 'Mas como? 
Fui eu quem 0 ajudou a fazer esse coloquio'''J3. 
Por sua vez. a revista SubsTance, cdada em 
1971, que tern como ambi9ao se tornar a caixa 
de ressonancia da vanguarda do pensamento 
frances nos Estados Unidos, publica em seus 
numeros de 1974 e 1976 as teses de Deleuze e 
Guattari sabre a esquizoanalise e consagra urn 
numero de 1978 a Deleuze e Foucault. A tradu
,ao de 0 Anti-Edipo e lan,ada logo depois, em 
1977, com urn belo prefacio de Foucault l4

• 

Rumo ao extremo oeste 

Apcs 0 simposio de Lotringer, a viagem 
americana prossegue para a nossa dupla, guia
da por Jean-Jacques l.;j\bel, que as introduz 

nos roeios alternativos nova-iorquinos. Label 
as canduz a Massachusetts, a Lowell, local de 
nascimento de Kerouac, para urn concerto de 
Bob Dylan e Joan Baez. Allen Ginsberg par
ticipa da turne de Dylan. Poueo antes do in
tervalo, ele chega ao palco drogado, com sua 
longa barba, suas sinetas e seu harmonio: "0 
concerto era extraordimlrio. A gente atravessa 
as grades. Caio nos bra,os de Ginsberg, e ele 
nao sabia quem eram Gilles e Felix,,15. Depois, 
eles prolongam sua estada na California: 'A 
gente embarca no que e chamado de 'Red Eye', 
o aviao noturno. Todos estao com os olhos ver
mel has de sana. A gente viajava Felix e eu de 
urn lado, Gilles e Claire Par'net do outro. Claire 
adormeceu, enquanto Gilles e Felix, sem parar 
um minuto, falaram durante 7 a 8 horas sobre 
as no,oes de 0 Anti-Edipo e de Mil Platos em 
prepara<;:ao. Era como um laboratorio inter
minavel que eles interrompiam de tempos em 
tempos para viver, mas que sempre recome<;:a
va. Eu ouvia isso como se ouvisse Rimbaud OU 

Nietzsche,,16. 

Na California, eles ouvem Patti Smith em 
Berkeley: 'A gente foi apresenta-Ios, eles esta
vam emocionados"17. A noite, vao de carro a 
San Francisco para encontrar 0 poeta Lawren
ce Ferlinghetti, que construiu a cabana onde 
Kerouac escreveu dois de seus livros. Depois 
disso, pegam a Estrada de novo para visitar a 
casa de Henry Miller em Big Sur: "Gilles, me
Ihor do que Felix, eonheeia de cor os livros de 
Kerouae e de Miller. Ele tinha teorizado mais 
isso que era a literatura do nomadismo e da 
linha de fuga. Ele disse coisas muito importan
tes sobre On the Road em suas discussoes com 
Claire Parnet"l'. Lebel leva Felix aDs meias 
"psi" para que conhe,a sobretudo urn eerta 
Arthur Jdanov, a coqueluche do momento, que 
consegue extorquir dinheiro dos miliardarios 
de Hollywood: "Meu companheiro John Len
non tinha caido na conversa desse Jdanov e 
seu 'Primal Scream', que consistia em reencon
trar 0 grito do recem-nascido saindo do ventre 
da mae. Puro eharlatanismo!,,19. Lebel, que co
nhecia bern Nova York e seu mundo suspeito, 
volta para hi varias vezes com Guattari. Logo 

que chega, a primeira coisa que faz Guattari e 
alugar 0 maior carro possivel: "0 que ele que
ria, 0 que eIe amava era dirigir na estrada. EIe 
fkava encantado em dirigir, em ouvir musica 
no ultimo volume,,20. 

Por ocasiao dessas viagens, Guattari en
contra uma antiga atriz de teatro frances a, 
Martine Barrat, instalada no Chelsea Hotel, 
que lem paixiio pelos bairros pobres do Har
lem e do Bronx e que se lan,ou na fotografia 
e no video. Ela leva Guattari para conhecer as 
gangues do Bronx com as quais tern uma re
la,iio de trabalho para a realiza,iia de seu vi
deo: "Felix a acompanhava com frequencia ao 
Bronx. Eia fez coisas sobre as gangues de meni
nas no Bronx que publiquei na Semiotext(ej'm. 
Guattari se apaixona por Nova York, aumen
ta suas estadas ali e encontra mais vezes seu 
amigo Lotringer no final dos anos 1970 e infcio 
dos anos 1980. Contuda, no meio da psiquia
tria, nunca se estabeleceu verdadeiramente 0 

diaJogo sabre suas teses de esquizoan8.l.ise. Em 
1974, antes do famoso simposio, convidado 
para ir aDs Estados Unidos pelos servi,os cul
turais franceses para se informar sobre 0 esta
do da pSiquiatria, ele vai sucessivamente a San 
Francisco, Berkeley, Stanford, Chicago, Ann Ar
bor, Yale e Nova York. Na volta, envia urn rela
torio para as autoridades francesas no qual se 
felicita par esse programa elaborado pelo eco
nomista Pierre Tabatoni e sua equipe, mas se 
diz perplexo quanta it evolu,aa da psiquiatria 
americana: "A evolu<;:ao da psiquiatria e das 
disciplinas anexas nos Estados Unidos me dei
xou uma certa impressao de mal~estar. Eu nao 
tinha me dado conla ate entao da dimensao 
da volta com for<;:a do behaviorismo ao campo 
das ciencias humanas e dos maJeficios de uma 
especializa<;:ao excessiva',22. Em compensa<;:ao, 
exprime 0 interesse que despertou nele 0 fato 
de ter compartilhado par quinze dias a vida 
de uma das mais importantes comunidades 
de San Francisco ("Project One"), instalada de 
maneira confortavel e funcional havia quatro 
anos em uma antiga fabrica, mas, tambem ali, 
o que VEl 0 deixa mais amargurado: "Parado
xalmente, pareceu-me que seus participantes 
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nao se libertam de um certo conformismo ... 
Encontrei aqui, quase intactos, 0 isolamento e 
mesmo a perturba<;:ao que acreditava ter per
cebido em muitas pessoas que encontrei nos 
Estados Unidos""'-

o turno universitario 

Ap6s esses tempos heroicos de uma primei
ra reeep,ao da obra de Deleuze e Guattari, que 
atingiu mais os meios da contracultura, os ar
tistas, os marginais e os meios contestatorios, 
veio urn segundo perfodo de recep,ao, desta 
vez pelos universitarios. Esse segundo alento 
experimentado pela obra de Deleuze e Guattari 
encontrou urn novo intermediario muito ativo 
na pessoa do universitario canadense, de ori
gem grega, Constantin Boundas, professor no 
departamento de fllasafia da universidade de 
Ontario no Canada. Trabalhando em uma tese 
sobre Rieceur nos anos 1970, ele esta em busca 
de alga de rigoroso na teoria pos-estruturalista, 
mas a leitura de Barthes, de Derrida, de Fou
cault e de Lyotard nao a satisfaz: "Eu estava de 
ferias em Paris em 1981, e perto de meu hotel, 
na Rue Cujas, encontrei por acaso na livraria 
Tiers-My the muitos livros de Deleuze. Comprei 
Diferen,a e Repeti,ao, levei para a meu quarto e 
cinco dias depois ja tinha lido, sem compreen
der 0 essencial, mas mesmo assim fiquei fas
cinado e convicto de que era iSSO,,24. Boundas 
comunica 0 seu orientador que esta mudando 
o tema e que vai consagrar sua pesquisa a De
leuze. Come,a a ler tudo 0 que esta disponivel 
de suas publica<;:6es, assim como de Guattari, 
quando conhece Fran<;:ois Laruelle, que 0 enco
raja na escolha. 

De volta a Ontario, esta convencido de que 
quer escrever sobre Deleuze, mas, em 1981, 
hi ainda pouquissimas obras de Deleuze dis
ponfveis em ingles25

: "Deleuze era entao urn 
desconhecido nos departamentos de filosofia. 
Derrida, Foucault e Lyotard ja eram conheci
dos, mas ele nao,,26. Boundas empreende entao 
urn enorme e solitario trabalho de tradu,ao. 
Come,a, sem contralo, a traduyao de Dialo-
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gas, Logica do Sentida, Diferen,a e Repeti,clO e 
Empirismo e Subjetividade:l7. No final dos arros 
1980, a editora universitaria de Columbia en
comenda a Constantin Boundas a prepara,ao 
de uma coletanea de trabalhos de Deleuze. 
Em 1989, por ocasHio de uma viagem a Paris, 
tern urn encontro com eIe para discutir a esco
lha mais pertinente e Ihe apresenta seu proje
to. 0 encontro e cordial, mas Deleuze substitui 
o projeto de Boundas por sua propria sele,ao, 
composta de textos mais curtos, extraidos de 
urn maior numero de publicayoes. Quando 
Deleuze menciona 0 livro que e8M para sair -
o que e afilosafia? -, Boundas Ihe diz que acha 
que Ricceur esta trabalhando sabre urn tema 
similar e ouve como resposta: "Slm, mas ele e 
cristao',28, 

Isolado em Ontario, Boundas tern abso
luta necessidade de urn intercambio com QU

tros pesquisadores que trabalham a partir de 
Deleuze. Ele desempenha papel fundamental 
na reaIizayao dos primeiros encontros de de
leuzianos ahglo-saxoes. Em 1991, participa ao 
lado de alguns especialistas na obra de Deleu
ze e Guattari, entre outros, Ronald Bogue, Paul 
Patton, Brian Massumi, David Land, Dan Smi
th, Eugen Holland, de urn primeiro encontro 
que acontece na Inglaterra, em Oxford, orga
nizado pela British Society a/Phenomenology. 

Com a ajuda de sua colega da universidade 
do Colorado, Dorothea Olkowski, e do Conse
lho para a Pesquisa em Ciencias Sociais e Hu
manidades do Canada, Boundas organiza, em 
maio de 1992, 0 primeiro coloquio internacio
nal de deleuzianos na universidade de Trent 
sobre 0 tema: "Gilles Deleuze. Pluralismo, 
teoria e pratica". Os participantes sao essen
cialmente dos Estados Unidos, Canada, Aus
tralia, lnglaterra, mas tambem da Fran,a". Em 
1996, Constantin Boundns organiza, ainda em 
Trent, 0 segundo grande encontro puramente 
anglo-srucao, Depois, em maio de 1999, um ter
ceiro encontro internacional tern como objeti~ 
vo definir os pontos de semelhan,a e de dife
renc;a entre Foucault, Derrida e Deleuze, sobre 
o tema "Rizoma, Genealogia, Desconstruc;ao", 
e atrai muitas pessoa%:: entre as quais numero-

sos franceses e mesmo brasileiros, como Peter 
Pal Pelbart

30
• Esse crescimento prossegue, e a 

quarta conferencia internacional da universi_ 
dade de Trent, realizada em maio de 2004, e 
um sucesso maior ainda, com 0 tema: "Gilles 
Deleuze: experimentac;ao e intensidades. Cien
cias, filosofias, poiiticas, artes". 

A difusao anglo-saxa da obra de Deleu
ze~Guattari se deve tambem ao empenho 
daqueles que frequentaram 0 curso de Deleuze 
em Paris-VII!. E 0 caso do australiano Paul Pat
ton, que se inscreve no curso de mosofia em 
1975 com urn triplo interesse pelo marxismo, 
por Althusser e pela ciCncia. Patton prepara 
sua tese, que defende em 1979, sob a orienta
,ao de Fran,ois Chatelet, sobre "0 marxismo 
e a tUosofia da ciencia: Althusser e Popper", 
Quando Paul Patton abre a porta da peque
na sala onde Deleuze leciona as terc;as-feiras, 
nunca tinha lido nada dele nem a conhecia, 
a nao ser par uma vaga referencia: "Entrei na· 
sala e fiquei fascinado, mesmo nao tendo ne
nhuma ideia do que se passava ali. Eu fiquei. 
Ele estava dando uma aula sobre Mil Platos e 
falava de devires, de devires animais, de fei
ticeiras. Eu nao via absolutamente 0 que ele 
queria dizer e nao via tampouco a relac;ao com 
a filosofia, dizendo a mim mesmo que se trata
va mais de poesia, e isso me atraiu a tal ponto 
que passei a frequentar a aula regularmente,>3i, 

Ao longo dos anos de 1980, a sombra que 
constituia a encantamento por Foucault na 
recepc;ao das teses de Deleuze e Guattari se 
dissipa um pouco e da lugar a urn surto de 
traduc;oes de sua obra:!2. No limiar dos anos 
de 1990, os pesquisadores ja disp6em do es
sencial do corpus dos texlos em ingles, Em 
2001, a canadense Gary Genosko, professor do 
departamento de sociologia da Universidade 
Lakehead, de Ontario, edita tres obras volumo
sas reunindo boa parte dos estudos publicados 
sobre Deleuze e Guattari33

• Quando em 2004, 

antes de se aposentar, Constantin Boundas 
organiza seu ultimo congresso na Trent Unive
sily em torno da obra de Deleuze e Guattari, 0 

pequeno nueleo inicial de 20 pessoas fez nu
merosos seguidores e reune entao 150 pesqui-

sadores de todas as nacionalidades e de todas 
as disciplinas: as entradas posslveis na obra 
sao cada vez mais diversas entre as preocupa
,6es especulativas de pura filosofia, os Cultural 
Studies e as utilizac;oes literarias ou artfsticas. 

Do pequeno nueleo inicial de estudos de
leuzianos, 0 americano Eugene Holland tam~ 
bern acompanha por algum tempo as aulas 
de Deleuze em Paris-VIII sobre 0 cinema, no 
inicio dos anos de 1980. Holland tinha come
gada por estudar Derrida, entao professor em 
Yale. Depois, em 1974, foi fazer seu doutorado 
em San Diego, na California, onde assistiu ao 
seminario de Fredric Jameson no departamen
to de literatura comparada; Ia ouviu falar pela 
primeira vez de 0 Anti-Edipo. Jameson, filo
sofa marxista, faz entao, em 1976, uma leitu
ra compativel com suas posic;oes do capitulo 
sabre "Selvagens, Barbaros, Civilizados". Bas
tante interessado nessa leitura na medida em 
que ele proprio e marxista, Eugene Holland 
organiza urn pequeno grupo de leitura com 
outros doutorandos de San Diego: "Passamos 
seis meses a razao de duas reunioes por mes 
lendo 0 Anti-Edipo para tentar compreender 0 

que ele trazia',34. Na epoca, leciona no campus 
de San Diego uma personalidade excepcional, 
Michel de Certeau35

• Quando Jameson deixa 
San Diego, Holland escolhe Certeau e seu ami
go Dick Terdiman como orientadores de tese. 
Nomeado em 1985 professor na universidade 
do Estado de Ohio, Holland publica uma intro
du,ao a 0 Anti-Edipo em 199936

. 

A maior parte dos departamentos de fi
losofia nos Estados Unidos adota as teses da 
filosofia analftica e da pouca importancia a fi
losofia dita "continental", de modo que a obra 
de Deleuze e Guattari so se impoe atraves da 
institui,ao filosofica. Mas hi exce,oes. E 0 

caso em particular da Society for Phenomeno
logy and Existential Philosophy, cujos congres
sos anuais sempre dao lugar a contribuic;6es 
sobre a obra de Deleuze. Nesse meio, "0 inte
resse peIo trabalho de Deleuze cresceu consi
deravelmente em uma decada e meia, ligado 
a renovayao do interesse por Bergson e por 
Espinosa',37. A difusao das teses deleuzianas 
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e mais ampla e, sem dllvida, no setor da mo
sofia continental das ciencias. Esse campo de 
reflexao era ate entao monopoho da filosofia 
analftica, que 0 considerava um subdomfnio 
de seu procedimento, enquanto que a filosofia 
continental se acantonava em urn horizonte 
pos-heideggeriano de desconstruyao. 

A evolugao do pensamento cientifico na 
direyao da teoria do caos, das teorias geneti
cas ou da fisica das particulas torna posslveis 
novas conex6es com a ontologia filos6fica e, 
portanto, com as posiyoes de Deleuze. Cutro~ 
fello, professor de filosofia na universidade de 
Chicago ve ali urn devir maior do pensamento 
de Deleuze, sobretudo de DiferelU;a e Repeti
<;iio:l"'. Dan Price, outro especialista da obra de 
Deleuze-Guattari, professor cla universidade de 
Houston, Texas, formado em Chicago, come
,ou a ler a obra deles no final dos anos 1980. 
Interessado principalmente na teorizayao do 
movimento social e politico, confirma 0 isola
mento dos estudos deleuzianos em urn univer~ 
so amplamente dominado pela filosofia anali
tica: "Urn aluno que quisesse trahalhar sabre 
Deleuze como tema principal seria fortemente 
dissuadido, po is urn grande numero de filoso
fos analiticos nao 0 reconhece como seu,,39. 

Alem disso, a obra de Deleuze tornou-se 
indispensavel nos estudos te6ricos sobre 0 

cinema, e algumas universidades america~ 
nas contribuiram muito para a divulgayao de 
suas teses. E 0 caso de Dudley Andrew, autor 
de uma biografia de Andre Bazin, que desco
bre Deleuze desde a publica,ao em ingles de 
Proust e os Signas, por volta de 1973. Na epoca, 
ele e estudante em Iowa City e trabalha sobre 
a biografia de Bazin. Ligado aos meios cinefi
los franceses, particularmente ao!, crftieos dos 
Cahiers, dos quais Bazin e 0 pai tutelar, Dudley 
Andrew logo toma conhecimento do primeiro 
volume de Deleuze sobre 0 cinema lanc;ado em 
1983: ·"Bergson me interessa muito, e quando 
vi que Deleuze comec;ava pOI' Bergson, isso me 
cativou de imediato,,40. Andrew reconhece a 
marca do criador dos Cahiers: ''A rela,ao com 
os grandes auto res, com os grandes cineastas 
e comum a Bazin e Deleuze,,41. 
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A obra de Deleuze-Guattari tornou~se tam~ 
bern urn recurso essencial para a geray8.o mais 
jovem, em bases urn POliCO diferentes, E 0 caso 
de Julian Bourg, que estudou no final dos anos 
de 1980 e inicio dos anos de 1990 em urn alto 
reduto cia semiotica, em Boston. Era ainda 0 

grande momento da French Theory, em que se 
cruzam as textos de Lyotard, Deleuze, Foucault 
e Lacan. Orlundo de urn meie cat6lico compro
metido com a justi,a social, Julian Bourg esta ao 
mesma tempo interessado e poueo a vontade: 
"Minha dificuldade era a questilo do relativismo, 
a critica do sujeito e da hist6ria,,42, No momenta 
de escolher 0 tema de sua tese, Julian Bourg de
cide confrontar a French Theory com a questao 
etica. Seu campo de pesquisa se concentra en
tao nas publica,oes de Deleuze e Guattari dos 
anos de 1968 a 1972: "Trato isso como um cami
nho bloqueado as questoes eticas,,43. Restituin
do as fontes e confluencias que conduzem ao 
rio que e 0 Anti-Edipo, Julian Bourg jii percebe 
a presen9a da questao etica e a coerencia des
ta em Dekuze 'nas suas posi<;oes espinosianas. 
Assim, a tese de Bourg, lanyada em 2007, situa 
Deleuze, assim como Guattari, no cerne daquilo 
que se pode chamar 0 verdadeiro pensamento 
68, ou seja, algo muito diferente do que fora es
tigmatizado par Luc Ferry e Alain Renault 44, 

Alnda no inicio dos anos de 1990, Eleanor 
Kaufman faz seu doutorado na Duke Univer
sity, na Carolina do Norte, No departamento 
de estudos teol6gicos, 0 professor Ken Surin 
ensina sobre Deleuze, enquanto sua esposa, 
Janell Watson, se dedica, por sua vez, it obra de 
Guattari. A universidade de Duke e uma das 
primeiras universidades amerlcanas a se in
teressar por Deleuze: "Havia verdadeiramen
te urn grande interesse por 0 Anti-Edipo, Mil 
Platos e Logica do Sentido, que acabaram de 
ser traduzidos em ingles. Eramos 20 no gru
po de pesquisa'''. Eleanor Kaufman e alguns 
outros estudantes se encarregam de organizar 
urn coloquio sobre Deleuze em maryo de 1993. 
A parte os coloquios de Constantin Boundas 
que tiveram lugar no Canada, esse co16quio, 
urn dos primeiros realizados sobre Deleuze 
alem-Atlantico, foi mh grande sucesso. 

Eleanor Kaufman confirma a impressao que 
tivera Sylvere Lotringer em 1972: a rela,ao com 
o mundo instituida pelas teses de Deleuze-Guat
tad seria mais apropriada a realidade americana 
do que ao velho continente. "Principalmente no 
que se refere a ideia de espa<;os nao hierarquiza
dos, imanentes. Eu, de minha parte, venho de urn 
pais de grandes espa,os. Isso sempre me ajudou 
a compreender de onde venho, do Missouri, em 
pleno meio oeste. Creio que eles falam daAmeri
ca profunda. Ha essa vasta dimensao, e ha tam
bern na literatura americana pessoas que nao se 
mexem, como nos livros de Herman Melville ou 
de Emily Dickinson, pessoas que permanecem 
no lugar. Ao lado de Deleuze do nomadismo, ha 
tambt,m 0 Deleuze que pensa 0 estado das pes
soas que sao pequenas, que nao se mexem,,46, 

A forte rela,ao entre a fenomenologia e 0 de
leuzianismo esta no cerne da tese de um univer
sitario canadense, Alain Beaulieu. Ele descobre 
Deleuze em Strasbourg, em 1997, com seu pro-' 
fessor Daniel Payot, e inicia no ano seguinte uma 
tese em Paris para estudar a rela<;ao que conside
ra bastante ambivalente e subversiva de Deleuze 
com a fenomenologia: "Eu vinha da fenomenolo
gia apos meu curso de mosofia em Montreal com 
Jean Grondin e uma permanencia de dois anos 
na Alemanha nas pegadas de Heidegger"''', 

Se a editora universitaria de Columbia de
sempenhou no inteio urn papel fundamental 
na difusilo das publicayoes de Deleuze e Guat
tari, a editora de .Minnesota, multo ativa da edi~ 
,ao da French Theory, alternou-se com ela de 
forma inteiramente decisiva, com uma rela<;ao 
muito forte com Deleuz€. E 0 caso de Biodun 
Iginla, antigo cliretor da eciitora universitaria 
de l'v1innesota, que, menos de dois dias apas a 
morte de Deleuze, escreveu: "Sabado, 4 de no
vembro de 1995, perdi 0 unico pai intelectual 
que tive"". Em outubro de 1990, quando 19inla, 
sucedendo Lindsay Waters e Terry Cochran, 
se torna 0 editor titular de Deleuze, a editora 
de Minnesota ja havia publicado oito de seus 
livros no mundo anglo-saxiio, 19inla prossegue 
ativamente essa politica de difusao 49, 

o filosofo Reda Bensmaia, que leciona na 
universidade de Minnesota, se torna amigo de 

Deleuze par ocasiao de urn nlimero especial 
da revista Lendemains pelo qual foi responsa
vel e que e consagrado a ele50

• Bensrna'iaja tive
ra a oportunidade de encontra~lo varias vezes 
quando a editora de Minnesota estava editan
do suas obras: "Cheguei inclusive a lhe enviar 
as provas de seus livros":;!. Essa amizade se 
traduziu em uma corresponcl€mcia seguida da 
qual se encontram vestigios em Pourpar/eri,2, 
na carta de agradecimento sabre a quaUdade 
dos artigos publicados nesse numero pelo qual 
Bensmala e responsavel. 

Na mesma epoca, em 1989, 0 americana 
Lawrence Kritzmann, professor em Dart
mund, que se tornaria especialista cia hist6ria 
intelectual francesa, conhece Deleuze ao lan
<;ar uma cole<;ao pela editora cia universidade 
de Columbia: "Perspectivas Europeias", 0 pri
meiro livro publicado na coley3.o e 0 que e a 
filosofia!,3: "Fiquei muito orgulhoso com isso, 
pols, para rnim, e uma obra-prima do pensa
mento frances da segunda metade do seculo 
XX"". Em 1989, Deleuze 0 recebe em sua casa, 
na Rue de Bizerte: "Em geral, quando se chega 
a casa dos mestres pensadores em Paris, eles 
lhe dizem 0 que estao fazendo, mas Deleuze 
me perguntou 0 que eu estava fazendd,55. 

Deleuze e Guattari disp6em agora na Arne
rica do Norte de bans exegetas universitarios, 
competentes, que trabalharam muito para 
difundir sua obra. Entre eles, Charles Stiva
le56 criou um importante site na Internet que 
e uma mina, ao mesmo tempo como caixa de 
ressonancia dos textos de Deleuze e Guattari, 
dos estudos consagrados a eles e da rede de 
pesquisadores interessados em sua obra. Par 
sua vez, Brian Massumi, professor do depar
tamento de comunica<;ao da universidade de 
Montreal e tradutor de Mil Platos em ingles57, 

tambem publica obras pessoais e agrupa con
tribui<;oes sobre a obra de Deleuze e Guattariss. 

A admira"ao americana 

Desde a final dos anos de 1990,0 ritmo das 
publica,oes consagradas a Deleuze e Guattari 
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no mundo anglo-saxao conhece uma infla<;ao 
galapante. De cinco a seis livros publicados por 
ano entre 1998 e 2000, passou-se a uma boa 
dezena de titulos apenas para 0 ano de 2001. 
A tendencia nao para de se confirmar desde 0 

inicio do novo milenio. Os departamentos de 
literatura comparada sao os mais receptivos e, 
segundo Dana Polan, tradutor do Kafka, de De
leuze e Guattari59

, 0 marxista americana Fredri~ 
ckjameson, apesar de suas reservas, e um born 
exemplo de urn uso possivel de 0 Anti-Edipo na 
critica litenlria, ainda que as vezes seja um pou
co simplificador60

• Em 1987, a importante revis
ta Cultural Critique consagra dois numeros aos 
discursos menores, utilizando macir;:amente 0 

conceito deleuzo-guattariano e transpoodo-o 
aos discursos das popular;:oes "subalternas". 

Essa recep,ao deleuzo-guattariana ultra
passa de longe os meios estritos da teoria litera
ria. E tambem urn recurso nao desprezivel para 
alguns cientistas que desejam restabelecer as 
pontes entre as duas culturas, sobretudo a par
tir das tecnologias mais sofisticadas. E 0 caso 
de Manuel DeLanda, que come<;ou sua carreira 
com filmes experimentais, tornando-se pro
gramador e artista em informatica antes de ser 
professor no departamento de mosofia de Co
lumbia. DeLanda se pos como objetivo superar 
a clivagem entre cientistas e humanistas. Para 
isso, concebe a ontologia deleuziana como a 
filosofia mesma das ciencias da complexida
de e dos dinamismos nao lineares61

. E preciso 
contar tambem com uma recep<;ao mais espe
cificamente politica e contestat6ria no interior 
do mundo anglo-saxilo, como ilustra Michel 
Hardt62

, ex-aluno do t1l6sofo italiano Toni Ne
gri, que escreveu com ele algumas obras de cri
tica social e politica de grande repercussiio e de 
inspira<;ao deleuzo-guattariana63

. Esses !ivros 
tem como ambi<;ao defender uma forma de ra
dicalismo politico nutrido pela contesta,ao do 
sistema capitalista e conduzido pela esperan<;a 
de uma ruptura, ainda amplamente inspirada 
em urn marxismo revisitado pelos conceitos 
espinosistas e deleuzo-guattarianos. 

Entretanto, nao se pode limitar a recep<;ao 
dessa obra a mera esfera universitaria, ainda 
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que esta ateste urn reconhecimento, certa
mente tardio, mas profunda e mULto intenso. 
E preciso cantar tambem com a reCep98.0 da 
obra nos meios feministas, DaD obstante a 
rejei9ao brutal que soheu quando do [amoso 
simposio de Columbia, em 1975: 'Ate meados 
dos anos de 1990, uma desconfianya instintiva 
em rela<;:iio a forma como Deleuze e Guattari 
'molecularizam' a questao feminina vai domi
nar a rclayao do feminismo americana com a 
obra deles'Jt'>4. Tal abordagem e vista como uma 
manabra diversionista em rela<;ao aos verda
deiros e fundamentaLs questoes que silo da 01'

dem "molar". Contudo, 0 movimento feminis
ta evolui nos anos de 1990 no sentido de uma 
abordagem menos essencialista, que permite 
uma recep<;:ao mais positiva das teses sabre 
o "devir~mulherJJ, sobre a desidentificac;ao se
xual, sobre 0 devir minoritario da escrita, mas
cubna ou feminina, sobre a indetermina<;ao se
xual e sua ambivalencia fundamentaL Assim, 
podem ser lidos na obra dirigida por Constan
tin Boundas'e Dorothea Olkowski dois estudos 
ieministas muito inspirados nas teses deleu
zo-guattarianas

65
. Afastando-se ainda mais do 

mundo universitario, pode-se mesmo encon
trar usos do deleuzo~guattarismo exaltando 0 

devir maquinico da humanidade em nome de 
uma "politica cybori', conforme 0 desejo da fe
minista Donna Haraway, que, em 1985, define 
o cyborg como "um organismo ciberneticQ, hi
brido de maquina e de organismo, criatura da 
realidade social assim como da flcc;ad,66. 

Outro campo que desempenha um pa
pel mais au menos importante nas pesquisas 
americanas, 0 dos post-colonial studies, dos Su
baltern Studies, tam bern utiliza fortemente os 
conceitos deleuzo-guattarianos. Essa influen
cia passou sobretudo peto grande intelectual 
palestino, professor na universidade de Colum
bia, Edward Said, para quem 0 "tratado de no
madologia" de Mil Platos permite cartografar 0 

mundo contemponlneo e situar 0 destino des
territorializado do povo palestino. A outra gran
de figura dos Subaltern Studies, Gayatri Chakra
vorty Spivak, de origem indiana, tambem se 
apropriou dos conceit& de Deleuze e Guattari. 

Sua critica dos sistemas totalizantes, Sua con
cep9iio do conceito como tendo antes de tUdo 
uma vocayao pratica, tatica, sua deflnic;8.o do 
intelectual, ou ainda sua defesa da minoridade 
literaria testemunham essa proximidade. 

o conceito de maq uina deleuzo-guatta~ 
rlana nao serviu apenas de maquina de guer
ra contra 0 estruturalismo, mas encontrou 
prolongamentos nos Estados Unidos do lado 
das primeiras redes eletr6nicas teorizadas par 
Hakim Bey, amigo de Sylvere Lotringer, como 
"zonas de autonomia temponiria" (TAZ em in
glest7. 0 autor convoca a usos ilegais, rebeldes 
da Tela: 'A obra individual de Felix Guattari 
tern sobre esses primeiros cyber-comunitaris_ 
tas americanos urn impacto especiflco',68. Com 
seu conceito de rizoma, Deleuze e Guattari 
figuram como grandes profetas da Net, que 
torna tangiveis 0 plano da imanencia, as cone
x6es em todos os senti dos, a desierarquizac;8.o, . 
os percursos singulares e transversais. Assim, 
urn site com 0 nome de "Deleuze & Guatta
ri RhizOmat" propoe um modulo de cita90es 
"pirateadas" dos dois auto res que avanc;a ao 
sabor das liga90es hipertexto". Os internautas 
deleuzo-guattarianos se sentem tanto mais a 
vontade na Tela na medida em que sao enco
raj ados por todos os conceitos de que se apro
priaram. Assim, encontram em sua pnitica 0 

desejo de seus mestres de uma dessubjetiva
C;8.0 que praticam on-line. Sentem-se sintoniza
dos com a n09ao de mUltiplicidades, de taticas 
de desmultiplica9ao, de sinteses disjuntivas, 
de desmultiplica,ao e produ,iio maquinicas, e 
mesmo 0 famoso eso, 0 corpo sem 6rg8.os, que 
e utilizado para qualificar a rede, tornou-se 
uma "BwO [bodywithoutorgansJ Zone". 

Esses multiplos usos do deleuzo-guattaris
mo em terra americana realizam 0 desejo de 
Deleuze de uma "pop-mosolla' que privilegie 
as praticas. Parecem atestar 0 sucesso espeta
cular de um enxerto. A forte adequac;ao entre 
as teses conceituais apresentadas e a singu
laridade civilizacional americana converge 
assim com a intuh;ao de Sylvere Lotringer, se
gundo a qual Deleuze e Guattari nao falam aos 
americanos, mas ja falam da America. 
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Sob todas as latitudes 

A influencia internacional de Deleu
ze-Guattari nao se limita a America do Norte. 
Do continente asiatica a America Latina, pas
sando peIa Europa, sua obra da a volta ao ITlUn
do. Enquanto Guattari costuma acompanM-la 
por seus deslocamentos, Deleuze, com raras 
exceyoes, segue como viajante imovel as pega
das de seus escritos no mundo, a partir de seu 
observatorio de Paris-VIII, onde seu curso aca
Ihe pesquisadores de todas as nacionalidades. 

No mesma espayo lingufstico anglo-saxao, 
a Inglaterra conta com alguns redutos deleu
zianos, como a universidade de Warwick, onde 
lecionam Keith Ansell-Pearson e Nick Land, 
cuja dinamismo irradia em todD 0 mundo an
gl6fono. As posi,ces empiristas de Deleuze, 
afirmadas desde a publica,ao de seu Hume, do 
mesma modo que sua adesao e a de Guattari a 
uma orientayao pragmatica, s6 poderiam agra
dar a priori a alguns britanicos. Contudo, sua 
recep9ao no Reina Unido e tardla e menos pro
funda que nos campi americanos. Na realidade, 
os mais suscetfveis de se interessar par Deleuze 
e Guattari, em um pafs profundamente marca
do pelo empirismo e pragmatismo, procuram 
antes no pensamento frances uma outra via, e 
aderem mais aos auto res da French Theory que 
privilegiam as logicas Etqtruturais. Entretanto, 

gra,as as tradu,ces em Ingles finalmente dis
poniveis ao longo dos anos de 1980 e 1990, a re
cep<;ao dessa obra avanc;a sensivelmente: "Na 
Inglaterra, as 'deleuzianos' nao procuram nem 
com en tar seu trabalho, nem aplica-Io. Tentam 
mais 'agenciar com' - no cinema, na escultura, 
no peiformance act, no rock"l. 0 fil6sofo Keith 
Ansell-Pearson, de Warwick, engajou-se cla
ramente nas posi<;oes deleuzianas e inclusive 
qualifica Deleuze de "engenheiro da diferen,a". 

Nick Land, personagem que se tornou mitl
co por ficar invisfvel desde que abandonou 0 en
sino, tambern foi professor de filosofia na univer
sidade de Warwick. Procurou conectar as dois 
volumes de Capitalismo e Esquizofrenia com as 
trabalhos de cibernetica de Norbert Wiener, mas 
tam bern com a esoterisma e a flcc;ao cientfflca. 
Nos anos de 1990, ele organiza algumas manifes
ta<;oes culturals sobre temas como "Virtual Fu
tures", "Afro-Futures", "Video-Technics", reunin
do em urn mesmo evento confer€!llcias e festas 
techno na venenivel universidade de Warwick, 
pouco acostumada a esse genera de ritmicas. 

Urn dos campos de mais visibilidade da 
pesquisa em ciencias sociais no Reina Dnido e 
constituido peIos Cultural Studies, nos quais De
leuze e Guattari estao pouco presentes. Mas La
wrence Grossberg, urn dos representantes mais 

importantes dessa corrente, comeya a ler Fou
cault no final dos anos de 1970, quando leciona 
em Illinois: "Foi nesse contexto que descobri a 
tradu,ao de 0 Anti-Edipo e formei urn grupo de 
leitura com alguns estudantes de graduayao e 
com alguns colegas de outras universidades. 
Havia entao Charles Stivale, que nessa epoca era 
cloutorando em frances em Illinois. Passamos 0 

ana todo lendo a obra de Deleuze e Guattari li
nha par linha'''. A partir do inicio dos anos 1980, 
Grossberg se apropria dos conceitos de Deleu
ze-Guattari para argumentar ao mesmo tempo 
contra a orientayao desconstrucionista e con
tra a hermeneutica, e para valorizar a dim en
sao propriamente polftica da cultura evitando 
o perigo do relativismo: "Eu via em Deleuze (e 
Foucault) como que urn meio de ir alem dos li
mites ao mesmo tempo da guinada heideggeria

na para uma especie de misticismo em .s~us ~,~; 
timos escritos e da desconstruyao derndlana . 
Em meados dos anos de 1980, Grossberg conhe
ce Meaghan Morris, uma especialista australia
na dos Cultural Studies que estudou com Deleu
ze, Grossberg a convida para a universidade de 
Illinois, e juntos eles formam toda uma gera,ao 
de estudantes nos trabalhos dos Cultural Studies 
britanicos e em urn born domfnio da obra de 
Deleuze-Guattari. Assim, Grossberg insere De
leuze e Guattari em sua concepyao singular dos 
Cultural Studies como projeto radical de contex
tualismo politico e de analise do discurso: "Eu 
me vejo mais como urn pragmatista que utiliza 
os conceitos cleleuzianos quando isso parece 
necessario para dar conta do contexto"". 

Pertencente a jovem gerayao britanica, 
Simon Tormey e de origem irlanclesa e lecio
na politica e teoria critica6 na universidade de 
Nottingham, onde se encontra urn conh.ecid? 
especialista da obra de Deleuze e Guattan, PhI
lip Goodchild'. Quando descobre essa obr~, ,seu 
olhar sabre 0 mundo muda raclicalmente: lara 
mim, a descoberta de Deleuze e Guattari foi 
como passar para um mundo a cores, enquan-

b ,,8 N to ate entao tinha sido em preto e ranco. 0 

entanto, alguma coisa predispoe Tormey a so
frer urn tal choque: "Eu nao podia conceber a 
profundidade, a expressao, a vibra<;ao do pen-
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samento deles"'!. No campo das criayoes artis
ticas, Deleuze tomou-se para alguns uma fonte 
de inspira<;ao. E 0 caso, par exemplo, do escritor 
britanico Ian Pin dar, que se exercita em ficyoes 
rizomaticas. E 0 caso tambem, no teatro, de 
Benjamin May, que pretende por em cena a no
yao de "corpo sem orgaos" na direyao dos atores. 

Uma terra de escolha: 0 japao 

Bern lange do mundo anglo-saxao, a ]a
pao e uma terra de acolhimento muito mais 
favoravel ao deleuzo-guattarismo. A recusa de 
qualquer transcendencia, ° pensamento Ima
nente de Deleuze e Guattari encontram como 
que urn eco no pensamento budista japon,es. 
Ja se mencionOLL 0 caso de Hidenobu Suzuki, a 
quem se deve 0 tesouro de arquivos que ~ao as 
grava,oes das aulas de Deleuze em Pans-VIII 
de 1979 a 198io e, ao seu lado, a futuro tradu
tor oficiel de Deleuze no ]apao, Kuniichi Uno, 
que tam bern segue 0 curso de Deleuze a par
tir de meados dos anos de 1970. DepOls de 
ter defendido uma tese sobre Rimbaud, Uno 
propoe a Deleuze orientar sua tese sobre An
tonin Artaud, que defende em 1980. Na Fran,a, 
ate 1983, Uno forma urn grupo com Suzuki e 
alguns outros estudantes japoneses: "Esta~a
mas traduzindo Mil Platos, e eu perguntel a 
Deleuze: par que Mil Platos? Ele me respon
deu: 'Voce conhece 0 plato de Millevaches'!"', 
e acrescentou: 'Para mim e isso, nao sei para 
Felix, mas para mim is issa"!!. Esses cinco es
tudantes sao entao dirigidos em seu trabalho 
de tradu,ao por urn professor importante no 
]apao, tradutor de Rizoma, Kouichi Toyosaki. 
A dificuldade de tradu,ao de certos conceltos 
exigiu algumas explicayoes obtidas junto aos 
auto res: "Tivemos a oportunidade de trabalhar 
junto com Deleuze e Guattari para discutir 

'" N. de R. T.: Plateau Millevaches designa um planalto na 
parte sudeste de Limousin, entre os ~ales de ~ienne e 
Vezere que atinge alturas um poueo abalxo de mll ~let,ros. 
Seu nome nada tern a vel' com vacas (vaches) pOlS e de 
origem celta (batz) que significa nascentes de agua, abun
dantes na regiao. 
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termos dificeis e enigmaticos e para esclarecer 
alguns pontos"t1. 

Em 1983, quando Uno retorna ao japao, 
colabora com uma revista de filosafia contem
poranea, Gendai-Shiso, muito aberta aD estru
turalismo e ao pensamento frances em geral, 
contribuindo assim para apresentar aD publico 
japones a obra de Deleuze e Guattari. E, alias, em 
meados dos arros 1980 que eles come<;:am a se 
tornar conhecidos no japao gra,as it publica,ao 
em japones de 0 Anti-Edipo. Uno, que se tornau 
professor no departamento de literatura da Uni
versidade Rikkyo, de Toquio, traduziu 0 Esgota
do, Foucault e A Dobra, e participau da tradu,ao 
de Mil Platos. Toda vez que viaja a Paris, ate 1982, 
Uno visita Deleuze em sua casa: "Quando termi
nei a tradw;ao daDobra, ele me disse que gosta
ria de ter trabalhado mais sabre a rela93.0 entre 
Leibniz e 0 Oriente"n, PrincipaImente Mil Platos 
elida e utilizada no Japaa, em particular nos 
meios da arquitetura e da sociologia: "0 corpo 
sem 6rgaos diz muita coisa a nos japoneses"J<I. 

Quanto a Guattari, sente um verdadeiro 
fascinio pelo japao, a ponto de ter ido para hi 
oito vezes: 'AS duas eidades que mais interes
savam Felix eram Sao Paulo e Toquid,j5. Ele e 
convidado por Uno desde 0 retorno deste, de
pois por Akira Asada, que publieou em 1983 A 
Estrutura e a Porga, um best-seller consagrado 
ao pensamento frances. Nessa ocasiao, Guat
tarl faz uma conferencia sobre a esquizoaml
lise na universidade de Kyoto. Gra,as a Uno, 
encontra os meios muito politizados, muito 
militantes de Okinawa e visita alguns hospitais 
psiquiatricos. Por sua vez, Uno vai a La Borde 
para rever Guattari em 1984 e 1985 e grava as 
entrevistas para a revista Gendaf~Shiso, que 
consagra um numero especial a Deleuze-Guat
tari: "Na exposi<;ao universal de design em Na
goya, Guattari falou diante de uma imensa 
plateia de cerea de mil arquitetos. Ele faz uma 
conferencia sobre a maneira como a arquite~ 
tura pode modillcar 0 ambiente da cidade,,'6 

Em conexao com os meios de dan<;arinos, fo
tografos e arquiletos japoneses, Guattari brinda 
a clinica de La Borde e seus pensionistas. Assim, 
convida 0 dan<;arino Turaitami e inclusive proje-

ta fazer urn filme com a fotografo Keiichi Tahava, 
que deveria se chamar "Luz negra". Tahava de
vera realiza-Io sozinho em razao do falecimento 
prematuro de seu amigo. Guattari adorava pas~ 
sear em Toquio, onde gigantescos arranha-ceus 
ultramodernos coexistem com pequenas casas 
de dois andares em bairros que parecem cida
des. Seu gosto pelo Japaa levou-o a fundar uma 
associa<;ao Fran<;a-Japao para organizar e de
senvolver intercambios culturals entre os dois 
paises. Quando se trata de organizar manifes
ta<;bes culturais ou de convidar personalidades 
japonesas, Guattari e 0 conselheiro de Christian 
Descamps, respansavel pela Espa,o Seminario 
do Centro Beaubourg entre 1984 e 1994. 

Masaaki Sugimura e 0 tradutor das obras de 
Guattari no Japao!? Define-se como um "ses
sentaoitista'. E, de fata, em pleno maio de 1968 
que ele vi; pela primeira vez Guattari, quando 
da acupa<;ao do Odean. Quando Sugimura vol
ta ao japao em 1970, e proibido de entrar na 
Fran<;a por dez arros, por ser considerado urn 
esquerdista perigoso. Ele se debru,a sobre as 
quest6es da politica japonesa para reconstruir 
em seu pals uma nova esquerda. E Uno que, In
vestido na tradu,ao de Mil Plat6s, Ihe pede urn 
dia para traduzir A Revolugao Molecular, que 
ninguem quer assumir, pois 0 livro e considera
do excessivamente politico: "Pus-me a trabalhar 
e encontrei nesse livro lembran<;as do que tinha 
vivido nos anos de 1960,,18. Muito engajado nos 
movimentos contestatorios contra 0 impera
dor japones, e ponda em questaa ate mesmo 
os fundamentos do sistema imperial, Sugimura 
encontra em Deleuze-Guattari os instrumentos 
para pensar na cria,iio de grupos militantes de 
urn novo tipo, e a ideia da revolu9ao molecu
lar the parece particularmente pertinente para 
agir no contexto da sociedade japonesa. No 
infcio dos anos de 1980, suas obras come<;am 
a ser traduzidas na Japao, e "uma moda desen
volve-se em torno deles. Muitos intelectuais 
japoneses invocam seu pensamento,,19, 0 Japao 
e de fato, desde 0 pos-guerra, muito receptiva 
Ii atualidade intelectual francesa. Sugimura s6 
conhece Guattari apos sua tradu,ila de A Revo
lugao Molecular. Eles se encontram em Kyoto: 

"Simpatizamos de imediato urn com 0 outro. 
Falamos de maio de 1968 e encontrei em Felix 
urn irmao mais velho [ ... 1 Era urn verdadeiro 
alento encontrar em Felix alguem que compar
tilhava minhas ideias. Vivemos entao tres anos 
de rela<;bes muito intimas ate sua morte,,2(). 

No amago do fascinio de Felix Guattari pelo 
Japao esta sobretudo a arquitetura. A convite 
de uma associar;ao de arquitetos japoneses, ele 
participa em 1987 de uma equipe de projeto no 
ambito do concurso de ideias para encontrar 
urn "Simbolo Fran<;a-Japad,21, Guattari consagra 
um estudo a urn dos mais celebres arquitetos 
japoneses, Shin Takamatsu, por ocasiao de uma 
exposi,ao em 1989". Ao apresentar seu relato
rio, Christian Girard afirma que "Guattari abre 
aos arquitetos uma possibilidade de revisao 
teo rica de sua pratica,,23. Guattari considera a 
arquitetura japonesa uma via que se singulariza 
em rela<;ao ao modelo estilistico internacional. 
A hist6ria da arquitetura japonesa e marcada 
por alguns grandes criadores, como Kenzo Tan
gue e seu aluno Arata Isazaki, que, rompendo 
com 0 funcionalismo ambiente, se orientaram 
para 0 que Guattari qualifica de "processualis
mo,,2'1. Takamatsu consegue construir edificios 
que exprlmem 0 "devir-maquina,,25 da subjeti
vidade, como a clinica dentaria de Kyoto cons
truida sobre 0 modelo de uma locomotiva bar~ 
raca em razao da proximidade imediata de uma 
ferrovia e de uma esta<;ao de trem, "0 que tem 
como efeito transformar 0 ambiente, como que 
pelo toque de uma varinha magica, em uma es~ 
pecie de paisagem maquinica vegetal,,26. 

A sensibilidade japonesa aos equilibrios 
precarios do ecossistema e as questbes eco-
16gicas permite uma recep<;ao das leses de 
Guattari desenvolvidas no livro As Tres Ecolo
gias, sua obra mais vendida no lapao. 0 nome 
de Felix Guattari "serviu ate para a promo,ii.o 
de um uisque e de um saque japoneS,,27. 

o Brasil: terra de esperan\;as 

No infcio dos anos de 1970, Guattari co
nhece uma brasileira judia de origem polone-
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sa, Suely Rolnik. Estudante de ci€mcias sociais 
na Universidade de Sao Paulo, entre marxismo 
e contracultura, eIa e pre8a em janeiro de 1970, 
em urn momenta em que a ditadura brasileira 
endurece. Quanda ehega a Paris em 1971, Rol
nik faz 0 curso de Pierre Clastres, matricula-se 
em Vincennes em 80ciologia e assiste as aulas 
de Deleuze: "No inicio, meu frances era ainda 
muito pobre, mas 0 timbre de sua voz e sua 
atitude, essa linguagem que passa pelo corpo, 
pel a carne das palavras, iS80 me tocou e me 
reanimou""- Suely Rolnik pede a Guattari para 
inieiar uma analise porque nao esta se sentin
do bem, Guattari nao vacila: "Ele adorou iS80 
e aceitou de imediato fazer analise comigo 
gratuitamente me dizendo: A gente come
<;a amanha as sete horas da manha"'29. Ap6s 
urn curto perfodo de analise classica no diva, 
Guattari decide fazer uma interven,iio de tipo 
e8quizoanalise, modif1cando 0 modo de vida 
de Suely Rolnik. Ele a convida para organizar 
as festividades de Natal de 1972 cujo tema era: 
''A revolu<;ao ehinesa'. Depais lhe pede natu
ralmente para organizar 0 carnaval em mar
<;0: "Isso me ocupou inteiramente. Criei varias 
ofieinas com pessoas que acabaram se insta
lando em La Borde. Havia atores que atuavam 
no Living Theater, Julian Beck"". Ao mesmo 
tempo, Suely Rolnik prossegue seu curso unl
versitario em ciencias sociais em Vincennes, 
depois em psicologia em Paris-VII: "Um dia de 
1973, estou na casa de Felix, que me diz logo 
de manha: 'Quero que voce flque aqul porque 
Deleuze vern almo<;ar e quero que voce 0 co
nhe<;:a. Voces precisam urn do outro",>H 

Empregada nos servi<;os pslquiatricos na 
regiao parisiense, Suely Rolnik decide, de
pois de nove anos de exilio, voltar ao Brasil, 
onde se dedica ao seu doutorado em psico
logia. Envolvida em psicaclfnica em Silo Pau
lo, encontrou de fato em Paris, com Deleuze 
e Guattari, exatamente 0 que procurava: a 
micropolitica, as rela<;oes entre a psicanalise, 
a polftica e a cullura no contexto pos-1968. 
Desde que poe os pes de novo no Brasil, ela 
se empenha em por em circula<;ao essas te
ses no mundo intelectual brasileiro, A apro-
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priayB.o dessas teses e quase instantanea nos 
meios psi co clinic os e desempenha urn papel 
essencial das lutas travadas no campo da sau
de mental, antes mesmo da queda da ditadu
ra. Suely Rolnik coordena ao mesmo tempo 
urn seminario com mais de 80 pessoas, urn 
lugar de forma,iio fortemente marcado pelo 
deleuzo-guattarismo. Teria sida facil consti
tUlr uma verdadeira csccla, mas Suely Rolnik 
ve com razao em tal ideia 0 risco de trair os 
objetivos perseguidos por Deleuze e Guattari. 
Ela prelere a forma da rede que estende suas 
ramificayoes por todas os pafses latino-ame
ricanos. 0 Anti-Edipo logo e adotado pelos 
brasileiros e tradu:tido relativamente cedo, 
em 1976. Em 1981. Suely Rolnik publica urn 
livro de Guattari, com 0 titulo Pulsagoes Po
lfticas do Desejo, que retoma boa parte de A 
Revoiw;:iio Moleculai2

• 

Guattari vai aD Brasil sete vezes e consi
dera inclusive a possibilidade de se instalar 
no pais. Em 1982, Suely Rolnik organiza todo 
urn calendafio de entrevistas com as inume
ros movimentos micropoliticos da sociedade 
brasileira de varios estados, como tambcm 
com os meios psicanalfticos e pSiquiatricos: 
"Este se tornou 0 unico pais em que as teses 
de esquizoanalise sao bastante fortes,,33. Ela 
grava todas essas intervenC;:6es que resultam 
em quase tres mil paginas de transcric;:ao so
bre as quais se p6s a trabalhar e que deram 
lugar a uma obra comum em 1986, reeditada 

. '" selS vezes . 

Guattari retorna desta vez ao Brasil onde 
renascem as esperanc;:as de mudanc;;a politica. 
Suely Rolnik esta muito envolvida na epoca no 
apoio a candidatura de Luis Inacio da Silva, 0 

Lula, lider do novo Partido dos Trabalhadores, 
ao governo de Sao Paulo. Ela organiza um en
contro entre as dais, Guattari ja se encontra
ra, em uma viagem anterior, em 1979, com a 
representante sindical da industria petro life
ra, Jac6 Bittar, e alguns militantes operarios. 
Na epoca, discutia-se a criaC;;ao de urn novo 
partido. Em 1982, isso esta consumado: Lula 
cristaliza as esperan<;as do Partido dos Traba
lhadores. Guattari lhe~e"xpressa sua esperanc;:a 

de que esse partido consiga inventar novos 
instrumentos de luta coletiva e mesmo uma 
nova 16gica micropolitica, 

De volta a Paris, Guattari preserva suas re
la,oes com a Brasil, gra,as a Suely Rolnik. Eta 
o mantem regularmente a par do progresso 
da rede nos meios psiquititricos e reltera em 
sua correspondencia a adesao plena e total as 
posic;;6es teoricas dele, De fato, 0 Brasil parece 
ser 0 unico pais em que 0 enxerto da esqui
zoanalise vingou de verdade, Ela foi inclusive 
"assimilada" por certos meios academicos e 
figura nos cursos de doutorado em psicologia 
clfnica, Varios centros de pesquisa consagram 
seus trabalhos a ela. 0 que essa apropria,iio 
pode signif1car? Entre as explicac;:6es, pode-se 
mencionar, em uma perspectiva culturalista, 
o fato de que a sociedade miscigenada, fun
damentalmente hibrida e mestic;:a como e a 
sociedade brasileira, talvez se preste mais do 
que as outras a essa labilidade da construc;:ao 
subjetiva, aos seus devires multiplos e a uma 
subjetividade fundamentalmente heteroge
netica. Guattari nao esta fascinado pelo Bra
sil pOl' exotismo, mas, ao contrario, pOl'que vEl 
brotarem novas experiencias de subjetivac;:ao 
que podedam ser respostas as questoes poli
ticas que se colo cam no velho continente: "Se 
voces continuarem no ritmo em que estao 
engajados nessa especie da transformayao do 
Brasil, acabarao pOl' nos retribuir com revolu
<;6es moleculares,,;~5. 

Apenas alguns meses antes de sua mor
te, em maio de 1992, Guattari se encontra de 
novo e pela ultima vez no Brasil, em visita ao 
Rio de Janeiro, pOl' ocasiao do lanyamento da 
edi,iio brasileira de Caosmose e de 0 que e a 
jilosojia?". Nessa oportunidade, e organizada 
uma mesa-redonda, em 21 de maio de 1992, 
pela Editora 34 e pelo Colegio Internacional 
de Estudos Filos6ficos Transdisciplinares, 
reunindo pesquisadores franceses e bras.ilei
ros, Esse centro de pesquisa, que convidou 
Guattari varias vezes, foi criado por urn ami
go de Deleuze e Guattari, conhecedor e es
pecialista de seu pensamento, 0 1lI6sofo Eric 
Alliez. 

A primeira vez que Eric Alliez vai ao Bra
sil e em companhia de Guattari, em uma via
gem de trabalho organizada por Suely Rolnik. 
Alliez sente 0 mesmo fascfnio que Guattari. 
No momento em que defende sua tese orien
tada por Deleuze, em 1987, e convidado por 
uma institui<;8.o brasileira, 0 Centro Brasileiro 
de Pesquisas Fisicas (CBPF), a apresentar seus 
trabalhos sobre as 16gicas temporais tiradas de 
sua tese37, Os brasileiros estao muito interessa
dos na experiencla francesa do Colegio Inter
naclonal de Filosofia onde Alliez coordena urn 
semim\rio com Isabelle Stenghers. Pensando 
na possibilidade de criar uma instituic;:ao equi
valente no Brasil, Alliez desempenha urn papel 
articulador nas conex6es que se estabelecem. 
o eco espetacular da esquizoanalise nos meios 
psicanaliticos brasileiros tern aver tambem 
com a fraca implanta<;ao lacaniana no Brasil, 
diferentemente da Argentina. 

Ap6s a morte de Deleuze, urn momenta alto 
da recepc;ao das teses do deleuzo-guattarismo e 
organizado ainda por Eric Alliez com os encon~ 
tros internacionais no Rio e ern Sao Paulo de 10 
a 14 de junho de 1996, gra,as a institui,iio que 
ele mesmo implantou, 0 Colegio Internacional 
de Estudos Filos6ficos Transdisciplinares

38
, 

Dois fil6sofos, entre outros, ocupam um papel 
importante na filiac;;ao dos estudos deleuzianos: 
Bento Prado, tradutor de 0 que e a filosofia?, e 

'W 
que defendeu uma tese sobre Bergson" ,e um 
fil6sofo pr6ximo a Foucault, Roberto Machado, 
que escreveu uma obra sobre a genese da filoso
tla deleuziana'lO, No Rio de Janeiro, Norman Ma
darasz, professor de filosofia de origem hUngara 
e de nacionalidade canadense, que passou dez 
anos em Paris, tambem se situa ern uma fLlia<;ao 
deleuziana, Em seu curso, ensina certos aspec
tos do pensamento deleuziano com seu colega 
Jorge Vasconcellos, entre outros, em torno de 
sua leitura de Nietzsche. Vasconcellos acredita 
que e se fazendo "pop" que a filosofia ultrapas
sara com sua inf1uencia 0 cenaculo dos meios 
intelectuais estritos e podera assim atingir os 
mais desfavorecidos, E 0 que eIe tenta com sua 
coleyao "Filosofia e Arte" da editora Ciencia 

Moderna. 
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As fronieiras mexicanas 

Em comparac;:ao, 0 Mexico nao e verda~ 
cleiramente uma terra de escolha do deleu
zo-guattarismo, apesar de sua receptividade a 
French Theory grayas a Arnaldo Orfila, diretor 
da Fondo de Cultura Economica, que depois 
criou sua propria editora, a Siglo XXI. Esse 
movimento editorial favoreceu mais Braudel, 
da escola dos Annales, Foucault, Derrida e Al
thusser do que Deleuze ou Guattari. Apesar 
de tudo, estabeleceu-se uma conexao com as 
meios psiquiatricos mexicanos, gra<;as aos 
deslocamentos de Guattari. Desde 1975, 0 li
vro de Guattari, Psicanalise e Transversalidade, 
encontra~se disponlvel em espanhol grac;:as a 
sua publica,iio pela Siglo XXI (argentina). Sua 
influencia nao foi decisiva nem na Argentina 
nem no Mexico, Entretanto, urn pequeno gru
po de psiquiatras e psicanalistas mexicanos 
decide discutir suas teses para aprofundar sua 
cdtica a institui<;ao psiquiatrica ja alimentada 
pelas posi,oes da antipsiquiatria de Cooper e 
Basaglia. 0 antipsiquiatra tinha ido ao Mexico 
em 1973, em Cuernavaca, convidado pOl' Ivan 
Illich para 0 CIDOC". Uma primeira reuniao 
desses contestadores da psiquiatria ocone em 
1976 em Cuernavaca, com Marie Langer, aus
triaca que ainda jovem, em 1936, fugiu do na
zismo para a Espanha e depois para a Argen
tina, onde fundou a APA12

, e em seguida para 
o Mexico. Hit tambem Thomas Sachs, Franco 
Basaglia e Igor Caruso. Uma nova reuniao 
ocorre em 1978, ainda em Cuernavaca, orga
nizada por Sylvia Marcos, com a participa,ao 
de Guattari em uma mesa-redonda sobre "Psi
quiatria e antipsiquiatria'. 

Aproveitando a presen<;a de Guattari, a 
Rede Alternativa a Psiquiatria do Mexico, 0 

conselho de estudantes e a direc;iio da Facul
dade de Psicologia da Universidade Aut6noma 
de "Nuevo Leon organizam urn congresso sobre 
"Sallde mental, loucura e sociedade", COQl'dena
do por dois psicanalistas mexicanos: Rodolfo 
Alvarez del Castillo e Fernando Gonzales. Esse 
congresso, realizado em Monterrey, e urn gran
de sucesso. Diante de uma plateia de mil estu-
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dantes, Guattari fala da experiencia de La Bor
de e das pniticas cia pSicoterapia instituciona143. 

Fernando Gonzales, assirn como as outros 
pSicanalistas presentes ao encontro, leram e 
apreciaram 0 Anti-Edipo, que faz uma crltica 
acerba a grade em geral exc€ssivamente co
dificada de interpreta,ao pSicanalitica: "Isso 
me deu possibilidade de tomar distancia em 
rela<;ao a maquina psicanalftica",j4. 0 conceito 
de transversalidade e tambem, na visao de Fer
nando Gonzales, uma contribuiyao certa aos 
seus proprios trabalhos, que cruzam a psica
mUise, a historia, a filosofia e a sociologia: "Foi 
gra<;as a Guattari que em 1978 camecei a tra.
balhar no hospital no ambito da interven,ao 
institucional,,45. Quando volta ao Mexico em 
junho de 1983, 0 deleuzo-guattarismo ainda 
nao se enxertou verdadeiramente: "0 lacanis
rno estava bern implantado. Era () inicio de 
sua importa,ao e de uma admira,ao total par 
Lacan,,46. Das posiyoes de Guattari restavam 
apenas alguns~ enclaves, como um mestrado 
de psicologia social dos grupos e institui,oes 
criado por Fernando Gonzales na universidade 
autonoma, se,ao Xo Chi Milko (UAMX), e que 
acolhe cerca de 20 estudantes pOI' ana. A esse 
pequeno enclave, e preciso acrescentar alguns 
trayos de sua influencia na Associayao Mexi~ 
cana de Psicoterapia Psicanalitica de Grupo 
(AMPPG) fundada em 1966 e onde urn dos 
fundadores, Jorge Margolis, continua ativo. 

Urn chileno escapa de Pinochet 

Um encontro fecundo ocorreu nos anos 
1970 entre Guattari e urn intelectual chilena 
que fugiu da ditadura de Pinochet. Miguel 
Norambuena e estudante na FacuJdade de Be
las Artes em Santiago e militante da extrema 
esquerda. Preso e torturado pelos militares 
quando do golpe de Estado de 1973, consegue 
fugir para a Sui,a, Ele tern 23 anos e ja leu e 
apreciou as teses antipsiquiatricas de Cooper, 
que conhece em Paris junto com sua compa
nheira Marina Zecca"il~m 1976, e com quem 
come,a a trabalhar, Urn dia, enquanto Cooper 

e seu grupo estao em plena sessao de trabalho. 
Guattarllhe telefona para convence-Io a par
ticipar de uma reunHio na Mutualite contra a 
repressao na Italia. Todo 0 grupo vai ao encon
tro, e a noite, no restaurante, 0 acaso coloca 
Miguel Norambuena diante de Guattari, que 
fala do clima repressivo e que de subito 0 inter
pela: "Ele se dirige a mim: 'Quem e voce'!', e eu 
Ihe canto minha hist6ria, Ele me diz: 'Escute 
sua historia me interessa. A proxima vez qu~ 
for ver David, venha me ver",47. 

Muito mal adaptado nesse momento, ainda 
nao recuperado da prisao, Miguel Norambuena 
nao se faz de rogado e vai regularmente a Rue 
de Conde, ate se ver no diva de Guattari. Nos 
primelros momentos da cura, Norambuena 
nao para de se lamentar, de chorar os mortos 
chilenos, de falar de sua culpa de estar ali, ao 
abrigo. Guattari procede com ele como se cos
tume, sendo duro: "Ele me diz: 'Evidentemente 
voce e um desenraizado e val continuar chora~ 
mingando sobre suas raizes. Se voce continuar 
la, nao vou poder ajuda-lo. Ao contnirio, se en
carar isso como uma erva daninha, urn rizoma, 
posso eventualmente fazer alguma coisa por
que isso volta a brotar, de outra maneira, que 
nao em voce'. Eu nao tinha entendido nada, e 
voltando para casa fui procurar no diciomirio 0 

que queria dizer 'rizoma',,48. Na sessao seguinte, 
Norambuena compreendeu a mensagem e ini~ 
ciou urn trabalho esquizoanalitico com Guat
tari que durani de 1979 a 1986. 

As relayoes entre esse militante chileno 
e Guattari atestam a recusa deste ultimo de 
toda forma de terrorismo, ou mesmo de estra
tegia de confronto militar. POI' quatro vezes, 
Norambuena retorna clandestinamente ao 
Chile para dar apoio aos seus companheiros, 
e Guattari sempre tenta em vaa dissuadi-lo: 
"Para minha grande surpresa, mesmo para 0 
Chile, ele nao era a favor da luta armada, Era 
fundamentalmente hostil a isso e passava ho
ras com camaradas chilenos que eu levava a 
ele e que esperavam sua cauc;ao. Ao contnirio, 
cle os convencia a deixar a luta armada,,49. 

Miguel Norambuena vai ao Chile com 
Guattari em maio de 1991, quando a situa,ao 

politica esta mais calma, e pouco depois publi
cam uma obra em espanhol. com introduyao 
de Norambuena, composta de uma compila,ao 
de conferencias feitas por Guattari no pais

50
, As 

Leses de esquizoanalise tiveram incontestavel
mente um efciLo not6rio: "Se Deleuze e Guat
tad fossem ao Chile hoje, nao iam acreditar no 
que viam"Sl, afirma tvliguel Norambuena, quan
do volta ali no final de 2005, Convidado por tres 
universidades para falar da questao da esqui
zoanaJise, ele encontra todas as vezes as salas 
abarrotadas com 150 estudantes. Narambue
na, de sua parte, continua vivendo na Sui<;:a, em 
Genebra, onde coordena desde a final de 1985 
uma instituiyao psiquiatrica muito original, Le 
Racard, onde vivem em comunidade esquizo
frenicos, drogados e outros marginais em uma 
microestrutura de nove leitos, cuja organiza
Gao e praticas de anima<;ao psicossociais sao 
muito inspiradas em La Borde. 

Urna terra de escolha: a Italia 

Na Europa, a Italia e sem duvida 0 lugar 
onde Deleuze e Guattari foram mais lidos e 
apreciados. Todos se recordam do envolvi
mento de Guattari nas lutas alternativas tra
vadas na Itilia no fmal dos anos de 1970. Guat
tari e muito popular ali e visto entao como 0 

Cohn-Bendit italiano, Suas liga,oes com Fran
co Berardi, vulgo Bifo, com Toni Negri, Oreste 
Scalzone e muitos outros contestadores italia
nos sao conhecidas52

, As teses criticas da 1ns
tituiyao psiquiatrica tiveram na Itilia um eco 
tanto maior na medida em que a experiencia 
antipsiquiatrica de Franco Basaglia em Trieste 
cristalizou muitas esperanyas culturais e poli
ticas. Nessas condi,oes, 0 Anti-Edipo, que foi 
traduzido rapidamente, ja em 1975, par uma 
grande editora italiana, a Einaudi. teve grande 
repercussao e acompanhou a onda de radica
lizayao dos movimentos de autonomia italia
na em meados dos anos de 1970

53
. 0 sucesso 

f01 tao espetacular quanta a reayao severa, ao 
ritmo do refluxo dos movimentos alternativos 
dos anos 1980. Se Guattari fala desses anos 
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como "anos de inverno" na Franya, trata-se na 
Italia de uma verdadeira glaciayao, e 0 pensa
menta de Deleuze-Guattari. que foi identifi
cado com uma radicalidade critica, teve sua 
contrapartida, A editora Einaudi, que adquiri
ra as direitos de Mil PlatOs e cuja tradu,ao es
tava pronta desde 1981, um ano somente apas 
o lanyamento na Franya, acabou por desistir 

de publicaI' a obra. 
o livro aparece em 1987 sob uma indiferen

ya generalizada e e cuidadosamente ignorado 
pel a critica universitiria quando do lanya
menta. Ate os anos de 1990, Deleuze e Guat
tari caem no mais completo esquecimento. 
Depois, a situay8.o mudou, e paulatinamente 
os iLalianos redescobrem a obra. A leitura hei
deggeriana de Nietzsche prevaleceu par longo 
tempo nos meios academicos, mas se toma 
conhecimento na universidade de uma abor
dagem bern diferente com Deleuze. Houve 
apropriayoes aqui e ali, e algumas iniciativas 
foram tomadas, como a de Tiziana Villani, que 
criou uma revista em Milao, Millepiani, cuja 
orientayao evoca explicitamente Deleuze e 

Guattari, 
Tiziana Villani e originalmente ge6grafa 

de formayao, mas se orienta para a filosofia, 
com urn interesse particular pelas quest6es 
urbanlsticas. Preocupada com a transversa
lidade, defende uma tese de doutorado sob a 
orienta,ao de Thierry Paquot, diretor da revis
ta Urbanisme, e reline para sua propria revista 
fil6sofos, sociologos, urbanistas, crfticos litera
rios e de arte5

'i. Em torno da revista, e criada 
uma pequena coley8.o de livros: "Heterotopia". 
o publico mais interessado pela obms de De
leuze e Guattari e formado pOI' artistas, arqui
tetos e urbanistas. Em outras cidades italianas, 
hi outros centros de difusao desse pensamen
to, como a revista Aut-Aut, em Trieste, dirigida 
par urn fil6sofo hermeneuta, amigo de Vatti

rna, Pier Aldo Rovatli. 
Na recep,ao atual na Italia, ocorre urn des

colamento entre Guattari, recebido mais por 
suas posi90es politicas, e Deleuze, como fil6-
sofo mais classico, mas urn pouco atrofiado, 
E contra essa dicotomia que Luca Cremonesi, 
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doutorando da Universidade de Verona, res
salta a dimensao politica do pensamento de 
Deleuze. A verdade e que nas universidades 
italianas se faz urn uso dassieo dos textos de 
Deleuze, de seus primeiros trabalhos, de suas 
monograflas, a maioria delas traduzidas para 0 

italiano, que servem a iniciac;ao filos6fica. 
Deleuze se beneficia tambom de rela

C;Des que se estabeleceram em seu curso de 
Paris-V!!!. Ii 0 caso. para a Itilia. gra,as it sua 
relac;ao com seu aluno Giorgio Passerone, que 
frequentou suas aulas em Vincennes a partir 
de 1977. Em junho de 1980. este ultimo soli
cita um encontro com elc sem ter eseolhido 
ainda 0 tema de sua tese: "Ele me cla urn ca
pitulo de Mil Platos. 0 capitulo sabre a novela. 
me dizendo: 'Voce pode tracluzi+lo e procurar 
as editoras'. Parto para a Italia e fayo um tour 
pelas editoras"ss. No outono, Giorgio Passerone 
ja tem urn tema de pesquisa, que e 0 estilo, e se 
encontra regularmente com DeIeuze. Passero~ 
ne se inscreve entao no doutorado na universi
dade de Pans-VI!! e defende sua tese em 1987. 

No mesmo ano. Mil Platos e finalmente lan,a
do na Italia, traduzido por Giorgio Passerone, a 
quem e dedieado 0 prefacio inedito de Deleuze 
e GuattariS6

• 

Alguns pesquisadores da jovem gera,ao ita
liana se interessam muito ativamente pelo pen
samento de Deleuze-Guattari. E 0 caso de Giu
seppe Bianco. que foi aluno de Pier Aldo Rovatti 
em Trieste: "Poi realizado urn seminario sobre 
Logica do Sentido em 1996, e isso me fascinou,,57. 
Buscando urn caminho de entrada na obra de 
Deleuze, Bianco nao 0 encontra imediatamen
te, ate se dar conta de que 0 conceito-chave, a 
essemcia mesma clessa filosofia, esta na noyao 
de "multiplicidade". Em seguida. estabeleee a 
ligaC;ao com Bergson e inicia urn trabalho mais 
amplo sobre a recepc;:ao do bergsonismo dos 
anos de 1920 ate 0 flnal dos anos de 1960. para 
trazer a luz nao apenas a filiaC;ao bergsoniana 
de Deleuze, mas tambem uma via singular, que 
nao e nem fenomeno16gica nem estruturalista. 

A llIosofa italiana Manola Antonioli tam
bern fez muito pela obra de Deleuze-Guattari. 
publican do na Franita varias obras sabre 0 

pensamento de\es58
• Em urn primeiro momen

ta. 0 Anti-l!dipo eMil Platos eram bastante 
obscuros para eIa, muito dificeis de eompreen
der. Contudo. a partir de 1995 e 1996. ela come
c;a a acompanhar regularmente os seminarios 
do Boulevar Saint-Germain, nQ 125, coordena
dos por Jean-Claude Polack. que prossegue os 
seminarios de Guattari. Ela percebe 0 carater 
muito atual e premonitorio do que no infcio 
lhe pareciam livros urn pouco delirantes e pu
ramente ficcionais: "Percebo sobretudo que, 
depois de 11 de setembro de 2001, Mil Platos 
se torna mais legive!, pais tala de coisas que na 
epoca ainda nao estavam presentes e que pa
redam ter a ver com a ficyao eientifica"S9. 
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28 
Dais desaparecimentas 

Sexta-feira, 28 de agosto de 1992. Uma reu
niiio ordinaria se realiza na clinka de La Borde. 
Jean Oury, 0 diretor do lugar, esta ausente, mas 
seu segundo, Guattari, esta la, como de habito, 
a escuta dos pacientes e das inumeras recla
ma,oes a proposito da divisao de tarefas. Dis
cute-se, entre outras coisas, a defasagem entre 
as atividades previstas e realizadas. Guattari 
sugere e consegue que se forme uma equipe 
de voluntarios para se ocupar desse problema. 
Um paciente toma a palavra: "Da minha parte, 
gostaria que a gente se interessasse pelas er
vas. As tilias me divertem. Li urn livro a respei
to. A gente poderia colher. Seria preciso que a 
clube nos desse duzentos francos para poder 
destil<i-las .. 1• Guattari responde muito serio 
que isso Ihe parece plenamente viavel, "depois 
se levanta e sai cia sala, urn momento que me 
parece Iongo. Sem duvida, foi entao que urn 
medico 0 examinou. Felix sempre foi doente. 
Ele tem 0 babita, a Iassidiio, a dureza. Ele volta 
a reuniao, entra sorrateiramente como sabe fa
zer,,2, Outro paciente torna a paiavra para ques
tionar uma falha de organizaQao na circula~ao 
de carros e de pedestres dentro do parque da 
clinica e exige mais regula<;:ao nos fluxos. Isso 
provoca uma gargalhada geraI. E dincil pensar 
em estabelecer zondEt de pedestres nesse meio 

rupestre, mas "Felix olha atentamente para 0 

rapaz: 'Sim, os carros VaG muito nipido em La 
Borde. Organizar uma zona de pedestres, ele 
tern razao', diz calmamente. 0 rapaz se acal
mao A reuniao termina. Na saida, reencontro a 
alegria de seu oIhar"'-

E a ultima reuniao de Guattari. A noite, 
ele pareee ter recuperado a forma. Sua filha 
Emmanuelle Iembra-se da ultima refei,ao it 
noite: "Uma energia! Ha muito tempo ele nao 
falava tanto. Estava radiante, cheio de vivaci
dade. Ele me disse 'boa noite, divirta-se', com 
urn sorriso extraordinario. Nao 0 via sorrir 
assim fazia muito tempo,,4. Ele volta ao seu 
pequeno escrit6rio e, durante a noite, morre 
de uma crise cardiaca, aos 62 anos de idade. 
Desde 1990, havia tido varios infartos, suas 
coronarias estavam bloqueadas, mas, em ra
zao de seu estado depressivo, nao se cuidou. 
Ao sentir urn mal-estar nessa ultima reuniao, 
poderia e deveria ser hospitalizado, mas, pre
forindo ficar ate 0 fim, voltou como se nada 
tivesse acontecido. Seus filhos estao la, em La 
Borde. E Bruno, preoeupado ao constatar que 
o pai nao se levantou, embora tenha 0 costu
me de trabalhar cedo, que descobre seu corpo 
inanimado na manha seguinte em seu escrito
rio. Sobre a mesa de cabeceiraestao Les Chiens 

d'Eros, de D. H. Lawrence, e Ulysses, de Joyce, 
em ingles. Consterna,ao em La Borde: "Os lou
cos choraram quando O. lOury] os informou 
da morte de Felix, no dia seguinte, no grande 
salao. 'Obrigado par nos ter dito dessa manei
ra', responderam. Em troca, ainda que alguns 
ficassem vagando nessa noite, sem conseguir 
clormir, tiveram a delicadeza, a ternura de nao 
fazer barulbo. A noite foi calma's. 

A morte apanha Guattari no momento 
em que ele emergia da depressao, reencon
trando seu legendario entusiasmo ap6s um 
longo estado catat6nico. Um mes antes dessa 
noite fatal, ele havia conhecido Tatiana Keeo
jevic, uma atriz servia de 26 an os que fugira 
da guerra de 1992. Ela vive em Londres e vai 
a Paris para uma reuniao organizada por seu 
amigo publicitario Sacha Goldman: "Poi nessa 
noite que conheei Felix. Vinda de Belgrado, ell 
me sentia mal, todo munclo come~ando a me 
atacar sobre a forma de agir dos servios. Felix 
foi 0 unico que sentiu que eu estava perturba
da com todas essas questoes e me disse: 'Mas 
pouco nos importa tudo isso! Voce viu Paris?' 
E me levou para ver Paris nessa mesma noi~ 
te,,6. Eles trocam endere<;:os e telefones, voltam 
a se ver e iniciam uma rela<;:ao amorosa que 
faz Guattari esquecer seus dissabores comJo
sephine. Tatiana Kecojevic "flca loucamente 
apaixonada par Felix, e ele me liga: 'Meu queri
do, estou amando!'. Ele reencontrava todo seu 
frescor, a infancia de sua vida, sua juventude, 
seu amor pela vida"? Guattari liga entao varias 
vezes por dla ao seu amigo Fromanger para 
compartilhar com ele essa nova paixao: "Ele 
me eliz: 'Eu Ihe telefono it noite, espero que isso 
nao acabe, e fantastico!'. Ele estava decidido a 
deixar tudo para Josephine, 0 apartamento, as 
carros, e tinha encontrado um quarto para vi~ 
ver com ela"s. 

Guattari mobiliza tocla sua rcdc de amigos 
a fim de conseguir um papel de atriz para sua 
nova amiga. Entre muitos outros, conta com 
seu novo amigo, 0 ator e escritor Jacky Ber
royer, com quem tem entao alguns projetos. 
Ele leva Tatiana a todos as Iugares carregados 
de sua propria historia, ate a Rue de INgle, na 
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Garenne-Colombes, diante cIa casa de sua in
fancia: "EIe me disse: 'Tatiana, voce e jovem e 
bela. Tem toda vida pela frente. Voce deveria 
ter urn monte de amantes, mas DaO me deixe!', 
e iS80 me comoveu. Eu achava magnifica essa 
generosidade em relaQao a mim. Tive vontade 
de Ihe dar tudo a que eu podia Ihe dar"'- Ta
tiana Kecojevic val para Londres organizar a 
mudanQa para viver com Felix em Paris e cleve 
encontra-Io no Hm de semana. Felix, por sua 
vez, val para La Borde: "Lembro-me de ter to
rnado 0 navio para a Inglaterra com uma gran
de alegria, ele me dava muita fon;:a. Chego em 
casa e fico sabendo de sua morte por um tele~ 
fonema"lO. Tatiana Kecojevic retorna imediata
mente para a Pranya para 0 enterro, onde se 
comprime a multidao de amigos de Felix. 

Quanta a Josephine, esta em ferias no suI 
cta Fran,a com seu companheiro Jean Rolin, 
na casa de um amigo dele: ''A vespera de nos~ 
sa partida de Maussane, como quase todos os 
dias durante essa semana,Josephine se deteve 
Iongamente e alegremente ao telefone com F. 
[Guattari]. A noite, quando voltamos do res
taurante, urn bilhetinho na nossa chave indi
cava que F. tinha ligado de novd'll. No dia se
guinte, 0 amigo de Jean Rolin 0 chama a parte 
para the anunciar a morte de Guattari que aca
ba de ficar sabendo pelo radio. Par sua vez, ele 
deve contar para Josephine. Jean e Josephine 
atravessam 0 centro da Fran<;:a nessa mesma 
noite para chegar na manha seguinte a funera,~ 
ria de Blois e depois it clinica de La Borde. 

o amigo chorado 

No enterro, seu amigo Gerard Fromanger e 
designado para discursar sabre a tumba diante 
da multidao de amigos, pelo menos 1.500 pes
soas reunidas ali no Pere-Lachaise: "Piz isso. 
Eu soluc;ava sem parar, e diante de mim estava 
Tatiana. Citei todas as suas amantes, pelo me
nos uns trinta nomes de moyas. Todo mundo 
chorava ou ria. Ravia uma orquestra de jazz 
e uma infinidade de pessoas. Foi urn enterro 
comovente"12. Por sua vez, 0 autor e ator Enzo 
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Cormann Ie extratos de Ritornelos, 0 relata au
tobiografico fragmentario de Felix. Ele esta de 
pc diante do caixao, acompanhado por urn 
quarteto de metais: "Leio primeiro meia pagi
na, sozinho, depois a orquestra me acompanha 
a partir da frase: 'Voces me reconhecem?', FayQ 
a pergunta, a musica come<;:a, eu choro, 0 que 
posso fazer de MELHOR?"'s. Ao mesmo tempo, 
D circulo de amigos quer testemunhar 0 desejo 
de viver e 0 entusiasmo sempre manifestado 
por Guattari, e 0 enlerro termina em uma espe
cie de festa: "E uma lembran<;a meio f2mtastica, 
uma lembran9a muito bonita, Houve cantos, 
poemas, discursos, e depois, a noite, fizemos 
a festa DO bosque de Boulogne, era estranhd,J4, 

Toda a familia de Guattari esta presente, 
notadamente seu irmao mais velho, Jean, que 
teve urn papel importante para ele. Jean esta 
surpreso e urn pouco contrariado peIo fato de 
se evocar diante do tumulo do irmao a lista de 
suas numerosas conquistas femininas, mas ao 
mesmo tempo Q transportado pelo fervor co
letivo dessa multidao: "Em geral, cada urn joga 
uma flor no tumuio. Eu vi pessoas jogarem 
suas alianQas, estojos de chaves, coisas extra
ordinarias!»l5. Apas 0 enterro, Jean val a cada 
quinze dias ao tumulo de Felix. Ele nao para de 
se surpreender: "Por duas vezes encontro flo
res novas e 0 mesmo senhor. Dlrijo-me a ele: 
'Olhe, isso e simpatico. 0 senhor 0 conhecia?' 
'Nao, responde ele, venho da parte de uma 
amiga que me pediu para vir regularmente",16. 

a ministro da Cultura,jackLang, e sua mu
Iher Monique enviaram urn texto que sera lido 
nas obsequias: "Felix nos deixou. Como acre
ditar nisso? Sua curiosidade inesgotavel e sua 
alegria calorosa conferiam a ele uma especie 
de eterna juventude. Em nossa trlsteza, que
remos conservar 0 sorriso do amigo e 0 jubilo 
do pensador. Nos nos recordaremos por muito 
tempo de nossos encontros, de nossas conver
sas. Sua voz inesquecivel permanece quente 
em nossos cora90es"17. 

Deleuze esta em Saint-Leonard-de-Noblar 
em companhia de David Lapoujade quando 
fica sabendo, desolado, da morte de seu ami• go Felix, que deveria passar em Limousin para 

visita-lo nesse mesmo dia, nesse 29 de agosto, 
dla de seu desaparecimento. Deleuze escreve 
urn texto de homenagem que e publicado em 
Chimeres: "Ate a fim, meu trabalho com Felix 
foi para mlm uma fonte de descoberta e de ale
grias"l8. Ele recorda nesse texto a riqueza ines
gotavel dos livros que seu amigo Felix escreveu 
80zinho. Destaca tres grandes linhas de for9a: 
a dominio de suas intervenQoes na psiquiatria 
com todo 0 pen8amento dos grupos-sujeitos e 
das rela90es transversais, seu desejo de Cons
truir uma especie de sistema composto de 
segmentos heterog€meos e, finalmente, suas 
analises tearicas sobre a prodw;ao Iiteraria 
e artistica. Nao pode deixar de evocar aquele 
que fol durante anos uma componente de sua 
filosofia a duas cabeQas que constituiam sem 
expressar a parte essencial, que e de ordem 
afetiva: "0 que ha de doloroso na lembran,a 
de urn amigo morto sao os gestos e os olhares 
que ainda nos atingem, que nos chegam ainda 
quando eIe desapareceu"!9. 

Para aquele que foi urn pouco seu irmao 
mais velho por adoc;ao e contou muito em seu 
itinerario, Jean Oury, 0 luto tambem e dificil, 
ainda que suas relaQoes nem sempre tenham 
side faceis. Recordando tocla sua historia co
mum desde 0 pos-guerra,Jean Oury perde com 
Felix seu alterego em La Borde: "Felix nos deixa 
hoje, bruscamente, sem estar preparado. Esta
mos todos desamparados. Mais de quarenta 
anos de existEmcia quase comum, urn trabalho 
gigantesco que permanece em obras,,20. 

Robert Maggiori consagra a Guattari a capa 
de Liberation de segunda-feira, 31 de agos
to, com 0 tftulo 'As mil e uma vidas de Felix 
Guattari" e destaca a vitali dade excepcional 
e 0 caniter cativante daquele que foi mestre 
em materia de desorganizaQao sistematica: 
'Apenas 0 prenome era suf1ciente para desig
nar Felix Guattari. Simples, jovial e generoso, 
ele era uma energia, urn carburante, uma rede. 
Urn passador que, em uma grande alquimia 
verbal, procurava deflnir a subjetlvidade,,2!. Na 
urgencia, Maggiori redige urn longo artigo de 
homenagem, "Felix, a vida rizoma", e organiza 
a publicac;:ao de urn volumoso dossie com urn 

artigo dejean-Baptiste Marongiu e de Marc Ra
gon, "Urn militante de todos os terrenos", urn 
depoimento de jean Oury recolhido por An
toine de Gaudemar em que Oury afirma que, 
"aos 60 an os, ele era 0 mesmo que aos 15 anos. 
Ele jamais mudou: aparentemente sonhador, 
mas extremamente atento, retendo tudo com 
uma falsa indolEmcia e de uma presenc;:a ex
traordinaria. E sempre a mesma simpUcidade 
adolescente,,22. Encontra-se ainda nesse dossie 
o depoimento de Paul Virilio a prop6sito do 
debate que iniciaram sobre a guerra e que f01 
interrompido pela morte quando ele estava 
revendo a transcriQao de suas discussoes. No 
Le Monde, Roger-Pol Droit saltda "Urn provo
cador inventivo" ao lade de um depoimento de 
Jean Oury sobre "uma dialetica da amizade,,2;l. 
A imprensa internacional tambem da primei
ra pagina a esse acontecimento, como na Ita
lia, onde Guattari gozava de uma popularida
de maior do que tinha na Franc;:a. Mesmo seu 
adversario polftico, 0 L'Unita, jornal diario do 
Partido Comunista Italiano, da uma chamada 
de primeira pagina em 30 de agosto com sua 
foto anunciando a morte de "L'enfant terrible", 
"Guattari: 0 anti-Freud", lembrando que esse 
militante apaixonado foi a bandeira do movi
mento de contesta,ao de 1977 na Mlia. 

Aqui e ali, nos inumeros circulos de ami
gos, de militantes, de artistas que conheceram 
Guattari, as homenagens se muItiplicam. A 
equipe da revista Chimeres, que ele criou com 
Deleuze, dedica-lhe dois numeros especiais 
no verao e no inverno de 199424. Guattari era 
membro do comite de patrocinio do Centro In~ 
ternacional de Cultura Popular, criado em 1977 
por iniciativa do Cedetim25. Essa organizac;:ao 
reaUza urn encontro de homenagem em janei
ro de 1994 sobre 0 tema: "Qual 0 lugar da so
lidariedade internacional na indaga<;ao filos6fi
ca,?,,26. A revista Transversales, de Jacques Robin, 
Anne-Brigitte Kern e Armand Petitjean, da qual 
Guattari se tornara urn conselheiro muito ou
vido, sauda "0 amigo" e Ihe consagra todo urn 
dossie em seu numero do final do ano de 199i'i. 

A homenagem mais espetacular prestada 
ao amigo e a obra de jean-Jacques Lebel, que 
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edifica urn "Monumento a Felix Guattari" ek 
posto no Centre I3eaubourg em 1996. Esse mo
numento multiforme deu lugar por dois meses 
e meio a urn debate publico no hall do Beau
bourg, todas as quintas-feiras durante tnls ho
ras. Todos os amigos de Felix sao convidados, 
celebres ou anonimos, e ali leem textos, impro
visam uma intervenQao, tocam urn trecho de 
uma musica, declamam alguns versos. 

Todos Esses testemunhos se desenrolam 
no quadro barroco preparado por Lebel. Co
nhecendo 0 gosto de Felix peIos carros, ele 
desmanchou sua Renault 25, colocou terra 
dentro e fez brotar ali cogumelos alucin6genos. 
Ao lade de um enorme retrato de Felix, 0 alto
-falante reproduz a voz dele contando 0 sonho 
de Yasha e seu desejo de carro: 'As pessoas que 
chegavam ao Beaubourg se diziam: 'Ow;a, Fe
lix esta lei? Ele esta vivo?'. Era uma alucinac;ao, 

b 
,,28 

pois se ouvia sua voz por todo 0 Beau ourg . 
Lebel colocou uma placa atras do enorme 
porta-malas em plexiglas transparente do 
carro, convidando as pessoas a depositar car
tas, poemas, fotos: "Foram tantas as pessoas 
que deixaram mensagens que fUl obrigado a 
esvazia-lo tres vezes durante a exposic;ao, mas 
as conservei, pois eram mensagens enviadas a 
Felix"". Lebel nao esqucceu a obra de Guattari: 
"No lugar do motor do carro, eu tinha colocado 
exemplares de Chimeres e textos de Felix, ma
nuscritos, fotos,,3o. Sobre 0 teto da R 25, e entro
nado urn diva de esquizoana!ise esculpido com 
textos e objetos para que fique bern imbricado 
com a carroceria do carro. Projetado sobre ele 
urn enorme cora9ao de seis metros de altura 
que rodopia suavemente. Em baixo, seis vfdeos 
rodam permanentemente. Dessa exposi98.0, 
resta um fUme realizado pOl' FranQois Pain, em 

31 
que se ve uma parte desse desfile incessante . 

A falta de ar ate a morte 

Nessa multidao, um ausente: Deleuze, 
cujo estado de saude 0 mantem preso a ba
loes de oxigenio. Ele acompanha de casa essa 
demonstrac;:ao coletiva de afeto por seu ami-
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go Felix: "Gilles me telefonava todas as noites 
quando eu estava em Beaubourg para me per
guntar 0 que tinha acontecido nesse dia. Ele 
inclusive me deu urn texto para ler ali,,32. Para 
materializar a presen<;:a de Deleuze, Lebel poe 
muitos tubas em sua escultura. Deleuze, venda 
a exposi,ao pela TV, reconheceu ali seus tubos 
de oxigenio: "Ele me disse ao telefone: 'Mas 
voce pos os meus tubas', 'Sim, Gilles, eu pus 
seus tubas: E ele me disse: 'Tuda bem voce os 
transformou,,,:t.l. 

"Como vOCe sabe, minha saude DaO esta 
muito boa. Tenho dificuldades de respira,iio 
que me impedem frequentemente de sair, e 
mesmo de falar. Estou preso a um balao de 
oxigeDio como urn cachorro. Nao ha duvida, 
a doen<;:a e uma abje<;:3.o, embora a minha naD 
seja tao dolorosa:.3'i Apesar dos haloes, eic so
fre crises de sufocac;ao de uma violencia cada 
vez maior. Deleuze ja assistiu a esse calvario 
quando acompanhou a morte de seu amigo 
Fran,Ois Chat.let: "Quando Gilles teve de pas
sar par tal prova<;ao, essa foi uma das razees 
que eIe invocou para partir, para se suicidar. 
Ele me escreveu uma carta toda tremula duas 
semanas antes de se suicidar para me dizer 
que nao queria viver 0 que Chatelet teve de vi
vcr. Eu 0 revi algumas seman as antes de sua 
morte em seu apartamento na Rue Niel, e dava 
para sentir que ele nao tinha mais vontade de 
viver esse sofrimento,,35. 

Mais ainda que 0 sofrimento, 0 que certa
mente Deleuze nao suportou foi a incapacida
de progressiva de trabalhar, escrever, discutir. 
Ele chegou a pensar no £lm em uma escrita 
mais fragmentaria, mais densificada, mas a 
violencia das crises e tal que impede essas 
tentativas. Em setembro de 1995, Deleuze Jiga 
para seu amigo Bichard Pinhas de Saint-IAo
nard-de-Noblat: "Gilles diz: 'Estou com uma 
crise de asma severa: Ele desliga por falta de 
ar. 0 telefone toea de novo. Gilles: 'Mal posso 
falar', voz metalica, mas suave. Um zumbido 
difuso no telefone como se um inseto artefato 
se agitasse em torno de sua voz, maquina de 

• • N ,,36 
reconstltUl<;ao . Em ol1fubro, Deleuze voltou 
de Limousin para 0 seu apartamento de Paris. 

Bichard Pin has Ihe teleiona, mas ele est. em 
um cstado tal que Fanny nao pode Ihe passar. 
A mesma cOisa no dia seguinte. Finalmente, e 
Deleuze que Jiga para ele, mas para Ihe dizer ... 
que precisa desligar: "Eu sorrio, e ele me abra
<;a. Atraves de Paris, sinto 0 flo de Ariadne que 
agora 0 separa imperceptivelmente da vida,37. 

Seu amigo Yves Mabin assistiu a algumas 
dessas crises agudas, muito penosas: "Eram 
sufoca,oes absolutas, e 0 fato de te-Ias supor
tado par tanto tempo e uma prova de uma 
coragem excepcional. Ele deu mostras de uma 
coragem fora do normal para resistir a esse 

,,38 P ponto . ouco tempo antes de seu suicidio, 
Deleuze liga para Yves Mabin, que nao esM em 
casa. Deixa uma mensagem dizendo que volta 
a Jigar: "Ele ligou de novo quinta-feira e me dis
se coisas que costumava me dizer, corn LIma 
grande afei<;ao, mas eu disse a mim mesmo: 
por que elc me ligou para me dizer iSSO?,,39. Urn 
poueo preocupado, Yves Mabin decide esperar 
ate sabado no final da manha para ter certe
za da presen,a da Fanny, de volta do mercado, 
para nao perturbar seu amigo, que na maioria 
das vezes nao conseguia nem mesmo respon
der ao telefone. Nesse s'bado, 4 de novembro 
de 1995, Fanny informa a Yves Mabin sobre a 
morte de Deleuze, sem Ihe dizer ainda que ele 
acabou de se jogar da janela do apartamento. 
Esse acontecimenlo era temido por todo seu 
circulo de amigos que acompanhararn sua di
flculdade crescente de viver. Ao mesmo tem
po, 0 suicfdio e tao POllCO congruente com 0 

que Deleuze encarnava como potencia vital, 
como pensador da vida, que alguns tentaram 
ver nisso uma maneira de voo, de ttltimo ate 
de vida. No mesmo dia 4 de novembro de 1995, 
o mundo toma conhecimento de outra notfcia 
tragica: 0 assassinato do primeiro-rninistro is
raelense Itzhak Babin. 

Esse desaparecimento abre urn tempo di
ficil para os proximos: "Paris,S de novembro 
de 1995: terrivel, desoladora noticia da mor
te do filosofo Gilles Deleuze ... Creio que so se 
pode falar filosoflcamente da morte de Gilles 
Deleuze, que guardara para sempre seu mis
terio. Ela nao se deve com certeza a qualquer 

desespero ou 'desejo de morte'; essa expressao, 
a ideia mesma de urn 'instinto de morte', po
pularizada pela psicanalise, sempre Ihe pare
ceu aberrante e contradit6ria. Toda a filosofla 
de DeIeuze e urn hino a vida, uma afirmac;ao 
da vida"';o. Pierre Verstraeten e Juliette Simont 
veem nesse ate flnal urn ultimo "sim" de Deleu
ze, urn sim a morte como prosseguimenlo da 
vida pOl' outros meios, para "reter i880 que nos 
acontece, e que e acidental, querendo~o"41. 

Em 6 de novembro, no Liberation, Bobert 
Maggiori salida a "corrente de aI''' que soprou 
no pensamento do secula grayas a DeIeuze: 
"Nao se avalia ainda a que ponto ele varreu 
tudo, deslocou tudo, a linguagem filos6flca, a 
maneira de fazer masana, a deflni<;ao mesma 
da mosofla'''. Maggiori afirma que Deleuze foi 
o mais fil6sofo dos filosofos. No mesmo dos
sie, Antoine de Gaudemar volta ao tema do 
esgotado, que tinha servido a Deleuze para 
qualiflcar 0 teatro de Beckett: "Nao se pode 
impedir de pensar no proprio Deleuze, esgo
tado par seus graves problemas respiratorios 
e tendo cada vez mais diflculdade de se deslo
car,,43. Acrescenta, retomando 0 comentario de 
Deleuze sobre 0 suicidio de Empedocles, que 
esse suiddio esta ligado ao mesmo tempo a 
anedota da vida e ao aforismo do pensamento. 
No dia seguinte, 6 de novembro, Libiiration d. 
a palavra a alunos, colegas e amigos de Deleu
ze que lhe prestam uma homenagem em tres 
p.ginas. Alain Badiou publica uma carta que 
enviou a Deleuze em julho de 1994. ]ean-Luc 
Nancy revela sua perturba<;ao: "No momento 
em que Gilles Deleuze nos deixa, somos tenta
dos, na grande tristeza e no respeito, a rete-lo 
enquanto 'ele mesma, a parar a imagem,,44. Ja
cques Derrida aflrma que agora precisara "va
gar sozinhd' e expressa sua proximidade com 
ele: "Deleuze continua sendo, apesar de tantas 
dessemelhan,as, aquele de quem sempre me 
julguei mais proximo entre todos os dessa 'ge
rar;ao: Jamais senti a menor 'objer;ao'se anun
ciaI' em mim, mesmo que virtualmente, contra 
nenhum de seus discursos,,45, 

Na segunda-feira a noite, dois dias apos a 
morte de Deleuze, Laure Adler, que irequentou 
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alguns dos cursos dele em Vincennes, consa
gra boa parte de seu program a "Le Cercle de 
Minuit" a uma homenagem espontanea. Laure 
Adler apresenta Deleuze como urn "degusta
dor de palavras", que eia ia ouvir com avidez, 
levantando-se bem cedo todas as ten;as-feiras 
para ir a Vincennes. Enquanto Maggiori com
para Deleuze a urn carpinteiro instalado com 
aplica,ao em seu banco, Boger-Pol Droit res
salta 0 gesto proprio do pensamento de De
leuze: "Por em movimento por toda parte, Os 
devires, os surgimentos, enquanto que a histo
ria da filosofia pensava mals as coisas flxas, as 
permanencias"~6. 

o falecimento de Deleuze tambem e pri
melra pagina do Le Monde de 7 de novembro, 
onde Boger-Pol Droit enfatiza a equivalen
cia que 0 filosofo estabelece entre rebeliao e 
inteligencia'l7. 0 jomal reproduz um retrato 
pintado por Gerard Fromanger, enquanto que 
Boger-Pol Droit relembra suas mwtiplas expe
rimenta<;ees. No Le Monde des Livres da mes
rna semana, publica-se urn verdadeiro dossie 
em forma de homenagem destinado a mos
trar todas as facetas da obra. Jean-Fran,ois 
Lyotard e Frederic Gros destacam sua rela<;ao 
privilegiada com 0 futuro, suas fugas incessan
tes mas sempre adiante, com uma maneira 
de viver e de pensar que "s6 se fla nesse outro 

I ' ,,48 N tempo, aque e que nao passa . 0 programa 
da France Culture "Du jour au lendemain", 
de Alain Veinstein, Michel ButeI, que dirigiu 
!.:Autre Journal, presta-Ihe uma vibrante home
nagem, declarando que Deleuze contou mais 
para ele do que qualquer outra pessoa: 'Antes 
de conhece-Io, eu jamais tinha conhecido al
guem inteligente,,49. Ete recorda seu amor pela 
vida, sua recusa do suicfdio, e a que ponto seu 
ato deHne 0 ato livre que surpreende da parte 
de quem 0 comete: "Deleuze, para mim, e um 
pouco como Samuel Beckett ou Che. Ele fez 
sem querer ou saber 0 elogio da amizade que 
e a arte de viver, suprema"so, 

De sua parte, Christian Descamps prepa
ra no outono urn grande dossie consagrado a 
Deleuze que e Ian,ado no inicio de 1996 em La 
Quinzaine LitleraireSl

• Yves Mabin, que trabalha 
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no ministerio das RelaGoes Exteriores, evoca 
ali 0 amigo, que considera urn santo: "Uma noi
te, eu estava jantando com eles dois [Gilles e 
Fanny]. Digo a Deleuze que, para 0 bretao que 
tambern sou, qualquer pessoa que da aos seus 
semelhantes qualquer coisa de necessaria que 
antes dele, desde a origem dos tempos, nin
guem tinha dado era urn santo. Que, por isso, 
eu achava seriamente que ele era urn santo. 
Gilles sorri, esse Barrisa em que a diversao 0 
disputava com a emoc;ao. Entao, em urn dos 
mais belas gestos de arnor que pude presenciar, 
Fanny estende os bra<;os, pega as mao de Deleu
ze com seus longos dedos finos e lhe diz: 'Yves 
tern razao. Eu tambem acreclito que voce e urn 
santd,,52, Esse tema da santi dade seni retoma~ 
do por Roger-Pol Droit em 199853

• E de fato sob 
esse titulo da santidade que Roger-Pol Droit 
pinta tres retratos possiveis de Deleuze: 0 do fl-
16sofo enquanto professor aparentemente Ch1S
sico, mas jii indassificiivel: 0 do filosofo enquan
to criadol', inces?antemente voltado a invenyao, 
e finalmente 0 do experimentador "se deixando 
alterar pelas correntes de fora, aceitando a deri
va destas. 0 pensamento de Deleuze e, portan
to, experi€mcia de vida, mais do que de razad,54. 
Esses tres retratos naD sao limitativos, ha mui
tos Qutros possiveis, e a ultima figura evocada 
e a do sabic que remete ao que esta escrito em 
seu tumulo: "Duas frases de Nietzsche, distor
cidas. Vma fala de Leibniz: 'Temenirio e em 81 
misterioso ate 0 extrema'. A Dutra fala dos gre
gas: 'Superficiais ... por profundidade",s5. 

o derradeiro texto de Deleuze foi publi
cado poueo antes de seu desaparecimento, 
no outono de 1995, pela revista Philosophie: 
"A imanencia: uma vida .. :,56, elemento de urn 
conjunto concebido sobre 0 virtual e de valor 
quase testamentario57

• 

A comunidade filos6fica se mobiliza para 
mostrar a vitalidade da filosofia de Deleuze. 
Essas iniciativas nao partern do centro da ins
titui<;ao academia, que continua a considerar 
Deleuze como urn pestifero, mas da periferia, 
do exterior. Por iniciativa de Eric Alliez, reali
zam-se varias jornadas de Encontros Interna
cionais Gilles Deleuze 1\;' Rio de Janeiro e em 

Sao Paulo. em junho de 1996, que dao lugar a 
urn compendio58

• Em Paris, 0 Colegio Interna
cional de Filosofia realiza urn col6quio "Gilles 
Deleuze: imanencia e vida" em janeiro de 1997, 
cujas intervenyoes resultarao em urn nume
ro da revista Rue DescartesS9

• Urn pouco mais 
tarde, em 2000, sera publicado Tombeau pour 
Deleuze, sob a direyao de Yannick Beaubatie60

• 

que introduz 0 volume sobre 0 enorme apego 
de Deleuze a regiao de Limousine, nas imedia
<;6es de Saint-Leonard-de-Noblat, local de sua 
residencia secundaria, 0 Mas Revery, onde ele 
passava regularmente tn3s a quatro meses no 
verao. No seu ultimo verao, embora ja muito 
debilitado, Deleuze ainda po de passear pela 
estrada de Saint-Germain-Ies-Belles, a alguns 
quil6metros de Saint-Leonard, percorrendo 0 

plato que domina 0 vale da Vienne. Seus ami
gos da regia.o organizaram, com a associayao 
"Saint-Leonard, ses artistes et ecrivains", duas 
jornadas de confen3ncias e uma exposiyao em 
Limoges, em 25 e 26 de outubro de 1996, so
bre 0 tema "Urn fil6sofo em Limousin: Gilles 
Deleuze". A inspiradora dessa manifesta<;iio, 
Elisabeth Lagisquet, enfatizou a liga<;ao muito 
forte de Deleuze com Limousin, que ele cha
mava de uma "regiao profunda": "Talvez se 
imponha um desvio por Limousin para ten tar 
uma leitura muito particular, um pouco erran
te, em liberdade, da obra do filosofo, mas que 
na~ e menos legitima"6l. E nesse novo cemite
rio de Saint-Leonard-de-Noblat que repousa 
agora Gilles Deleuze, desde a sexta-feira, 10 de 
novembro de 1995. 
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29 
A obra trabalhando 

Os prirneiros cornentadores: 
urn desdobrarnento da obra 

A obra de Deleuze e Guattari prosseguiu 
seu caminho para alem do falecimento dos 
seus auto res. A recep<;ao inclusive nao parou 
de se ampliar, como ja tivemos oportunidade 
de mensurar em escala internacionaL E tam
bern 0 caso no cenario intelectual frances. Os 
primeiros comentadores da obra come9aram 
a publicar antes mesmo de 1995. data do fale
cimento de Deleuze. Esse primeiro circulo de 
"disdpulos", ainda que 0 termo tenha sido re
cusado por Deleuze e Guattari, e composto por 
aqueles que conheceram Deleuze elou Guatto
ri ou que acompanharam 0 curso em Paris-VIII. 
Quase tadas essas primeiras publica96es, com 
exCe9aO de Eric Alliez, destacam um (mico 
nome. a de Deleuze, excluindo Guattari. 

A primeira obra de amplitude, que tem 
como ambi,ilo desenvolver 0 conjunto da obra 
de Deleuze. e a de Jean-Clet Martin, entilo com 
32 anos'. Residindo perto de Mulhouse. em 
Altkirch. ele jamais acompanhou as aulas de 
Deleuze, mas leu a obra muito jovem, embora 
desde 1988 pretenda consagrar suas pesquisas 
Ii filosofia dele. Considerada a distilncia geo
grafica, suas discuss6es com Deleuze serao 

de natureza essencialmente epistolar, embora 
va a Paris de tempos em tempos para prosse
gui-Ias de viva voz. 

Martin e convidado para visitar Deleuze 
pela primeira vez em abril de 1989 em urn fim 
de tarde tempestuoso. 0 tempo esta sombrio, 
e Deleuze ainda nao acendeu a luz do apar
tam en to: "Eu nao conseguia mais vEdo nessa 
obscuridade. Houve esse momento de gra,a 
entre cilo e lobo. Eu sentia a maior dificulda
de em percebe-lo, mas havia sua voz, que se 
tornava inaudivel na invisibilidade total e en
trecortada de trov6es. Esse foi para mim urn 
momento quase magico. Sua voz e urn gritd'2. 
Em seguida a esse encontro, uma verdadei~ 
ra amizade filos6fica se estabelece entre eles 
atraves do correio ou do telefone. Deleuze 
parece apreciar muito em seu interlocutor 0 

distanciamento dele dos pequenos cenaclllos 
parisienses, seu carater muito singular, mar
ginal mesmo. Isso lhes vale belas discuss6es. 
como a prop6sito do trabalho sabre a girassol 
de Van Gogh em que Jean-Clet Martin esta en
volvido. No infcio de 1991, este ultimo envia 
a Deleuze urn carHio de bans votos ilustrado 
par urn quadro de Van Gogh representando os 
girass6is, ao qual acrescenta uma cita9ao de 
Malcolm Lowry sobre os estranhos girass6is 



412 rranee,'s Dosse 

que olham pela janela. Deleuze Ihe responde: 
"Caro amigo, seu cartao postal e muito bonito, 
e 0 texto de Lowry: e exatamente iSBa urn per~ 
cepto! Em Kafka, um estranho cavalo olha pela 
janela ... Ha muito tempo eu naG lhe escrevia; 
por estar muito cansado da mudan<;:a, cai de 
novo em uma depressao respiratoria penosa 
da qual ainda naD sai, embora esteja bern me
Ihor ... Avancei bastante na ultima versao de 0 
que Ii afilosofia7". 

Das cartas que recebe de Deleuze,]ean-Clet 
Martin retem uma, que poe no preftlcio de seu 
livro sobre a mosofia de Deleuze. Este ultimo 
reage ao seu manuscrito recordando~lhe seu 
apego a ideia de sistema, no sentido de Leibniz, 
mas corn a coodi93.0 de que na~ se relacione 
o sistema ao IdenticQ, pais 0 que ele procura 
construir e uma heterogenese. Deleuze consi
dera que Martin percebeu bem sua defini<;ao 
da filosofia "como atividade criadora,,4, assim 
como sua insistencia sabre a questao do mul
tiplo: "Voce ve bern a importancia para mim da 
no,ao de muIUpticidade; e 0 essencia!"s. 

Outro especialista da obra de Deleuze, Ar
naud Villani, vern de estudos litenirios. Nos 
anos de 1960, ele faz urn curso duplo de Ietras 
clc'issicas e de filosofia, obtem seu grau em le
tras classicas em 1967 e no ano seguinte, de 
filosofia. Torna-se entao professor de filoso
fia em Nice, no liceu Massena, onde leci(ma 
sempre em classe preparatoria para a Escola 
Normal. Villani se interessa por Deleuze des
de 1972 e escreve periodicamente arUgos para 
apresentar as grandes orienta<;oes do pen
samento dele. Em Nice, da cursos de verao 
para estrangeiros e lhes apresenta a filosofia 
francesa contemporanea. Se seus primeiros 
artigos sobre Deleuze remontam ao inicio dos 
anos 1980', ele escreve urn ensaio em 1999 que 
restitui 0 metodo de Deleuze e no qual se en
contram extratos de sua correspondencia com 
ele a partir de 19807

• Ao Iongo dessas trocas, 
Deleuze alerta Villani sobre uma certa propen
sao a desconsiderar Guattari: "Seria preciso 
corrigir a maneira como, nas primeiras pagi
nas, voce faz abstra<;ao de Felix. Seu ponto de 
vista esta correto, e se pod.e falar de mim sem 

Felix. A questao e que 0 Anti-Edipo eMil Platos 
sao inteiramente dele, como sao inteiramente 
meus, seguindo dois pontos de vista posslveis. 
Dai a necessidade, se puder, de marcar que, se 
voce quer se ater a mim, e em virtude de seu 
trabalho mesmo, e nao absolutamente de urn 
carater secundario ou 'ocasional' de Fel.ix"s. 

A alternancia por uma 
nova geras;ao 

o deleuzo-guattarismo "embalou" uma 
gera,ao total mente nova e, dentro dela, urn 
pequeno grupo de jovens filosofos da ENS da 
Rue d'Ulm. Esses jovens fil6sofos descobrem 
os livros de Deleuze e Guattari em completa 
defasagem com relaGao a sua epoca. Disso re
sulta uma reJa<;ao bem diferente com a obra de 
Deleuze e Guattari que a da gera<;ao preceden
te, isso porque as questaes em jogo ja nao sao 
mais as mesmas. Todos hoje participam dos 
trabalhos de pesquisa e de ensino do Centro 
Internacional de Estudo da Filosofia Francesa 
Contemporiinea da ENS de Ulm, dirigida por 
seu antecessor Frederic Worms: "Eu os tive to
dos aqui, na ENS, enquanto diretor de estudos 
entre 1991 e 1995, como professor de refor,o, 
preparando-os portanto ao concurso de entra
da a universidade,,9. 

Entretanto, diferentemente de Foucault, 
que geriu urn centro e toda uma equipe que 
orquestra a difusao de sua obra, Deleuze e 
Guattari tiveram discipulos, mas subterraneos, 
muito !ivres nos modos de apropria<;ao de sua 
obra. 

Elie During descobre Deleuze no ultimo 
ano do liceu lendo seu Foucault, sem com
preender verdadeiramente seu sentido, mas 
seduzido de imediato pelo "estilo" deleuziano. 
Na classe preparatoria Ii Escola Normal, de
dica-se a ler mals seriamente as monografias 
de hist6ria da filosofia de Deleuze a discuti-Ias 
junto com os cinco ou seis que se destinam a 
fazer filosofia. Seu amigo Thomas Benatouil 
faz parte desse grupo. Elie During e Thomas 
Benatouil integram a ENS de Ulm e ali conhe-

cern David Rabouin, oriundo das letras moder
nas. Rabouin nao gostou de Deleuze na classe 
preparatoria, e seu primeiro contato com Bm
pirismo e Subjetividade, livro dificil, nao 0 con
venceu. Foi atraves de Espinosa que descobriu 
verdadeiramente Deleuze: "Quando entramos 
na ENS, Thomas Benatouil e eu fomos para 0 

seminario de Bernard Pautrat com urn gosto 
acentuado por Espinosa, ao qual ambos con-

d ,,10 C d sagramos nosso mestra 0 . am um ana e 
defasagem, Patrice Maniglier ingressa em Ulm 
em 1993 e se junta ao pequeno grupo de deleu
zianos que teve par urn born tempo um itine
rario comum. 

Deleuze e para eles, sobretudo, uma outra 
maneira de fazer filosofia. Elie During, que se 
tornou especialista em Bergson, tenta cons
trulr uma teoria do tempo local ancorado na 
fisica. Thomas Benatouil, apos urn mestrado 
sobre Espinosa, faz urn doutorado em socio
logia antes de se tornar um especialista de 
Epicteto e dos estoicosll

. David Rabouin, que 
se tornou epistem610go, consagra sua tese a 
filosofia dos mate maticos na Idade Classica. 
Quanto a Patrice Maniglier, faz do estrutura
lismo seu campo de pesquisa e considera De
leuze 0 filosofo desse paradlgma, a metaHsica 
experimental das operaGoes estruturais. 

Elie During se exaspera com a prolifera<;ao 
de publica<;oes e comentarios privilegiando 0 

mimetismo. Recorda as palavras de Deleuze 
dizendo que nao basta invocar 0 multiplo, e 
preciso faze-Io. Quando fica sabendo pela re
vista Critique dos dois grandes volumes cole
tivos publicados sobre Deleuze, critica severa
mente aqueles que se erigem em discipulos12

• 

David Rabouin colabora regularmente no 
Magazine Litteraire e, por ocasiao da primei
ra coletiinea de artigos organizada por David 
Lapoujade, prepara com toda sua equipe de 
amigos urn numero consagrado a Deleuze13

• 0 
dossie, Ian<;ado em 2002, coloca frontalmente 
a questao "Deleuze, por que fazer?" a persona
lidades muito diferentes t4. Em sua apresenta-
98.0, David Rabouin constata que os conceitos 
deleuzianos circulam por toda parte, mas sem 
a ascese necessaria de um verdadeiro conheci-
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mento da obra: "Nao basta gritar 'viva 0 mul
tiple', ou brandir qualquer outro conceito pop, 
pOis a unica coisa que conta e fazer qualquer 
coisa, impulsionada por urn 'de fora",J5. 

Proximos desse pequeno grupo e reali
zando seu seminario na ENS de UIm, Anne 
Sauvagnargues e Guillaume Sibertin-Blanc 
fazem justiGa ao papel de Guattari. Anne Sau
vagnargues tornou-se a primeira pesquisadora 
a alcan<;ar uma posiGao universit8.ria solida 
tendo como campo de especializa<;ao 0 deleu
zo-guattarismo. Em 1997, recebe a proposta de 
urn cargo muito born na ENS, que ela s6 pode 
assumir com a condiyao de se inscrever em 
tese. Querendo entao refletir sobre as relaGoes 
entre filosofia e arte, eIa procura urn fil6sofo 
frances contemporaneo: "Deleuze correspon
dia perfeitamente. Sua obra estava fechada, 
e nao havia urn verdadeiro comentador, tudo 
estava por ser feito, e, aI8m disso, ele dava it 
arte uma parte completa. Era exatamente do 
que eu precisava,,16. Ela consegue convencer 
seu orientador, Pierre-Fran<;ois Moreau, que, 
no entanto, a previne que, sobre essa base, nao 
podeni sustentar uma eventual candidatura a 
urn posto na Sorbonne. 

Guillaume Sibertin-Blanc foi aluno de 
Anne Sauvagnargues. Mais jovem, ele esta 
cursando a classe preparatoria para a Escola 
Normal no Henri-IV no momento em que sua 
futura professora e nomeada para a ENS e ini~ 
cia sua tese!? E lei que ele conhece Anne Sau
vagnargues, que 0 prepara para a agregaGao. 
Alem do concurso, ela estabelece urn pequeno 
seminario de trabalho sobre Deleuze e Guatta
ri que, entre 1998 e 1999, nao interessa a muita 
gente: apenas quatro pessoas, entre as quais 
Guillaume Sibertin-Blanc, que precisa de ar 
para respirar ao sair dos concursos. 

Desde 2005, Anne Sauvagnargues e 
Guillaume Sibertin-Blanc coordenam urn se
minario de "Leituras de Mil Platos de Deleuze 
e Guattari" no ambito do grupo de trabalho 
"Deleuze, Espinosa e as ciencias sociais" do 
CERl'HI (que nao tern nenhuma rela<;ao com 
o CERFI)". Ambos preconizam, para tornar 
inteligivel essa obra dificil, um metoda de Iei-

1 
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tura "externalista" que abre urn grande espatto 
as fantes utilizadas por Deleuze e Guattari €, 

por essas fantes infrapaginais, ao contexto de 
enunciac;:ao, as queslbes em jogo: "e uma trans~ 
formac;:ao da hist6ria da filasafia, uma maneira 
de pensar a filosofia em seu devir, de anrmar 
que naD ha conceitos ou acontecimentos fora 
de uma base corporal atestave!, de urn certo 
encontro de foryas que sao exteriores ao pen
samento'd9. Todo seu comentario cansiste em 
descobrir quais foram as agenciamentos entre 
o texto deleuziano e as textos com os quais 
ele dialogava, para medir assim as pontos de 
inflexao, as diferen<;as, a emergencia de novos 
conceitos, assim como sua desaparic;:ao depois 
que estes ultimos cumpriram seu papeL Para 
compreender a maneira como 0 pensamen
to deleuziano pode se enunciar em algumas 
fortes proposiyoes, convem dar 0 tempo ne
cessario a esse "passeio" textual e conjuntural. 
Trata-se de captar os encontros, as conjuny6es 
disjuntivas os rizomas enquanto elos semi6ti
cos tomados"em- seu regime de historicidade 
espedfica. Esse metoda nao exige uma leitura 
que siga a progressao crono16gica: "Meu me
todo se caracteriza por dois aspectos. De um 
lado, nao dissocio 0 conteudo intelectual e a 
estratigrafia material das ideias. De outro, con
sidero que a estratigrafia material, a conexao 
que urn autor faz com suas reflexoes tern aver 
com 0 cruzamento de diferenyas. Nao ha, por
tanto, diferenya entre ideia e sociedade, mas 
uma pragmatica do conceito: essa e a primeira 
ideia. A segunda, tiro de Pierre-Franc;;ois More
au, para quem nao existe urn momento chave 
na biografia de urn pensador. E por tudo isso 
que e preciso passar de uma estatica a uma 
dinamica do sistema para produzir uma ima
gem viVa"20. Isso implica uma grande atenyao 
ao aparelho de referenda da obra estudada, 
para apreender as multiplas diferenyas entre 
as fontes e sua utilizac;;ao, mas tambem entre 
duas noc;;oes que parecem querer dizer a mes
rna coisa em pontos diferentes da gesta,ao da 
obra, mas que de fato remetem a uma outra 
coisa em fun<;ao do contexto e do agencia
mento espa,o-tempoful que ele pressupoe: 

"Interessar-se pela irrupC;;ao do novo imp6e 
identificar 0 perfil de curva de um conceito 
no sistema, levando em conta especialmente 
seu ponto de entrada e a zona de dissipa,ao, 
setores teoricos que eIe poe em jogo, conex6es 
pniticas que decorrem datll. 

Uma nova radicalidade 
cultural e politica 

Ao lado do mundo universitario, alguns co
letivos e revistas tentam manter vivo 0 deleu
zo-guattarismo. Em primeiro lugar, a revista 
criada por Guattari como prolongamento de 
sua rede e de seu seminario, Chimeres, Revue 
des Schizoanalyses, cujo nascimento foi decidi
do na cozinha do Boulevar Saint-Germain, d l 

125, onde se encontram psiquiatras labordia
nos e guattarianos. 0 primeiro numero, publi
cado na primavera de 1987, apresenta Guatta
ri como diretor de publica,ao e Jean-Claude 
Polack e Danielle Sivadon como os redato
res-chefes. Nos primeiros tempos, a revista e 
amplamente dominada por preocupa,oes de 
ordem pSiquiatrica, mas sempre em urn espiri
to de transversalidade. Pouco tempo apos sua 
criac;;ao, Deleuze aceita codirigir oficialmente 
essa revista que evoca sua comum orientayao 
esquizoanalitica, mas sem intenyaO de se en
volver verdadeiramente em urn trabalho cole
tivo, do qual tern horror. Ainda hoje a revista 
man tern seu primeiro ela de agita,ao cultural. 

Se Chimeres e antes de tudo de filia,ao 
gllattariana, existem outras revistas que se 
inspiram na mesma prOpOryaO em Deleuze e 
Guattari. Elas sao mais diretamente politicas, 
ainda que seu terreno de intervenyaO nao seja 
limitativo. E 0 caso de Putar Anterieur, nascida 
em 1990 por iniciativa de Jean-Marie Vincent, 
Denis Berger e Toni Negri. Ela publicou 43 nu
meros trimestrais e 10 numeros espedais an
tes de desaparecer em 1998. Sob 0 impulso de 
Yann Moulier-Boutang, que foi grande amigo 
de Guattari, uma parte da equipe editorial de 
Futur An/trieur cria em 2002 Multitudes, uma 
revista politica, artistica e cultural. Fiel ao espi-

rito de transversalidade de Deleuze e Guattari, 
essa visita pretende intervir tanto em quest6es 
de arte contemporanea e de reflex6es sobre a 
mfdia quanta sobre as diversas quest6es so~ 
ciais e politicas como 0 feminismo, a mestiya
gem, a guerra, 0 radsmo, a ecopolitica, a renda 
garantida, a Europa, etc." 

Uma outra revista nascida da contcsta<;ao 
social e politica, e em parte nutrida do pensa
mento deleuzo-guattariano, e a revista Vacar
me. Urn dos membros de seu comiU~ de reda
,ao, Mathieu Potte-Bonneville descobre a obra 
deleuziana bern no infdo dos anos de 1990. Ele 
pre para a agrega,ao, e em 1991 conhece na 
ENS urn estudante deleuziano que faz 0 con
curso no mesmo ano, Pierre Zaoui, muito ativo 
para organizar reunioes, ayoes militantes con
tra os efeitos negativos de uma globaliza,ao 
incontrolada, contra a guerra do Golfo. 

Pierre Zaoui faz Mathieu Potte-Bonneville 
ler Mil Platos: "Poi em torno disso que fundo
nou durante dois anos uma especie de grupo 
de reflexao na ENS, com normalistas* e outros, 
que e intitulado 'Le couteau entre les dents' 
[A faca entre os dentes]"22. Esse grupo de 20 

pessoas era dotado de urn boletim chamado 
Cahiers de la resistance, muito nutrido de te
ses deleuzianas24

• Alguns anos mais tarde, em 
1996, por iniciativa de Pierre Zaoui, esse pe
queno drculo se recomp6e em torno de um 
projeto de revista que se prop6e a ser a caixa 
de ressonancia para 0 grande publico de novas 
formas de militanda e de novos movimentos 
sociais; e assim que nasce em 1997 a revista 
Vacarme2S

. Dizer que a revista se apoia inteira
mente em Deleuze e Guattari seria abusivo. Ela 
e tambem amplamente foucaultiana, mas, so~ 
bretudo, nao se coloca sob nenhuma autorida
de intelectllal. 0 que a caracteriza nao e tanto 
o lexico deleuziano ou guattariano, mas uma 
abordagem renovada da politica. Essa aten,ao 
a constru<;:ao de agenciamentos, a maneira 
como os dispositivos sao sempre singulares e 

>:< N. de R. T.: No original, normaliens, ou seja "aqueJes 
que frequentam a prestigiada Ecole Normale $uperieure 
(ENS). Paris Franya. 
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dificilmente avaliaveis do exterior, conduz a 
uma compreensao das ambiguidades proprias 
dos movimentos sociais contemporaneos, for
c;;ados a negociar contradic;;6es permanentes: 
"Quando urn grupo politico e obrigado a ata
car laboratorios farmaceuticos como foi 0 caso 
do Act Up, ele e ao mesmo tempo obrigado a 
negociar com eles, a fazer alianC;;as permanen
tes e flutuantes. Ora, Deleuze permite isso por 
suas analises que sao operantes para julgar ca~ 
sos particulares,,26. 

o deleuzo-guattarismo se encontra tam
bern na fonte de uma nova radicalidade poli
tica, uma especie de maquina de guerra contra 
as logicas da globaliza,ao, em Toni Negri e em 
seu amigo americano 11ichael Hardt, professor 
de literatura comparada em Duke. Em 2000, 
eles apresentam sua analise, Empire, como a 
realizac;;ao de urn novo umanifesto comunista", 
adaptado as condi,oes da modernidade, pre
conizando, em face da globaliza,ao e da uni
formiza<;ao, uma utopia alternativi

7
• Em 2004, 

Hardt e Negri voltam it carga, atacando desta 
vez 0 uso da guerra no momento da glob ali
zac;;ao, opondo de maneira bimlria 0 desejo de 
democracia da multidao e a a,ao de repressao 
dos poderes cuja logica de soberania passa ine
xoravelmente as vioiencias e a guerra. Segundo 
eles, a "multidao" tern necessidade de uma nova 
ciencia que conduza a destruic;;ao da soberania, 
reencontrando assim 0 gesto leninista. Para es~ 
capar ao perigo de Termidor, preconizam uma 
teo ria po}ftica que possa conciliar 0 centra
Hsmo de um Lenin e 0 constitucionalismo de 
urn Madison. Fieis ao espirito de resistencia 
as logicas de controle que Deleuze e Guattari 
encarnaram, Hardt e Negri estao, po rem, mui
to longe deles, por seu apego a uma teleologia 
historica, a um sentido de historia ja presente 
que serb preciso apenas preencher com novas 
categorias sociais. Para Hardt e Negri, se a mul
tidao substitui a noc;;ao de classe operaria, sua 
abordagem permanece amplamente tributaria 
da mesma filosofia da historia marcada pela 
escatologia revolucionaria. 

Em uma perspectiva que enfatiza tambem 
a capaddade da obra de Deleuze e Guattari de 
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esc1arecer as mutaf'oes fund . . d y amentalS da SO~ 
Cle. ade e de Dutfir Urn alhar crftieo e lima fadi 
cahdade politica, Manola Antonioli de . , d -
ter consagrad ' pOIS e 
da filosofia" 0 ~~~ obra a Deleuze e a hist6ria 

lidade do politico'·"" EI . e pretende acaba 

, pu lCa um novo estudo em 2004 
no qual ressalta a fecundldade do ' 
to entre D l ' agencIarnen
a lUCldez ~eeuze e Guattan e Sua pertmenCIa, 

~ seus conC€ltos para estudar os 

a contradi<;iio entre 0 fato de defend r com 
teoria do multiplo e ao mesmo t er uma 
it democr " empo se opor 
mo. Philipape~aMque se caracteriza pelo pluralis-

engue cntica a ' 
DeIeuze nao Ie manelra como 

va em Conta as d' - , 
prias ao politico, afastando_se

me ~ayoes pr~
pria realidade politica. Para M aS81m da pro
manifest d' engue, Deleuze 

pl Dcessos em CUrso da gJobahzaf'ao29 M I 
Antomoh p bY' ano a 
tan nao exc~ce e~ be

6
m que Deleuze e Guat- , ou urn esdem aristocn:i.tico " I 

em a 1St na, mas uma forma de 

I
tedledolodgla hlstonca, substltumdo_a pela plura
l a e as 16m 

est~gmatizayaO constante da opiniao v~:;o;a 
da lmprensa e das midias'''D I '. a, 
uma '-, ,e euze se sltua em 

tod b ",cas eSpaCIalS. Constatando que 
a a 0 fa de Deleuze e Guattan se desenvol 

ve em torna d ' -
rede f1 e conC€Itos como terntono, solo, 

N' tr pOhslYao metzschiana antidemocnitica 
Ie zsc e escarrava sobre " ' 

as midias"34 M ,,' os jOrnalS, ele sobre 
do ,engue Sltua a polftica no cerne 
, pensamento deleuziano, mas contesta 0 

tato de reduzir a figura do intelectual iI mera 
p?stura guerreira da encarnayao d 

I
' uxos, nomadlsmo, ela tem a amblciio de 

exp orar a "pro d'd ' fi Xlmi a e entre geografia e filo-
so Ia que emerge dessa obm"" M I 
moh mostra . aDO a Anto-

partIcularmente a extraordl ' 
atuahdade da I' nana 
e d S oglCas de desterntonahza<;ao 

e reterntonahzarao que "t ' 

dlgma hipercritico: "Deleuze vern c~ Urn bPara-
pens' , ." once er 0 

deY ra,am uma Imha 
e uga em dlre<;ao a urn futuro que amda 

, amento obngatoriamente como uma ' 
quma de guerra nomade e ma-
guerriIh ,,35 ' seu ato como uma a . 

manece mcompreensive1"31. per- Para Phlhppe M 
das "engue, a supervalonzagao 

Criticas da critica 

d 
A.!~uns, ao contnirio, tomaram distancia 

as onentayoes pol'f d I . 1 lca 0 pensamento de De-

d
euze e Guattari. Para eles, chegou 0 momento 
as grandes rev' ~ d ISoes e a percep<;iio do f d 

urn certo es~uerdismo poHtico e do desti~: fu~ 
nesto da mawr pa t d I e as utopias. A partir dai 
essa obra deveria se d' d ' r eIxa a sob as a' d 
passado: emana ~ d sas 0 

,ao 0 pensamento . d' I d 
anos de 1960 c 1970 I' ra Ica os 
va . : e a tena perdido definiti
~e~te sua pertmencia polftica e intelectual 

01 a esse trabalho d . • . 
dicou Ph T e reVIsao que se de-

. . I Ippe Mengue, ex-aluno de um d 
pnmeIrOS eomentadores da obra de Delos 

~~~~~~~d~ frontalmente a questao da d:~:e~ 
antigo e~ :e~i~~nhecedor do deleuzismo e 
ol't' q , a, Mengue sente uma fratma 

p d Ica em meados dos anos de 1980' "s. 
que a1gum~ coisa nao funciona mals no 'di~~~~~ 
so que se tmha At' . 

. gen e e obngado a se dizer 
em um certo momento que h' . a uma raClOna-

mlDonas, umcas portadoras de d 
Por ,~ eVIr e 

essen CIa, em ruptura com a ordem d ' 
nante cond omI
d d' uz a uma desvalonzayao radICal 
fa~ emocraeIa. 0 estado de drrelto aparece de 

o como mcompativel com t ~ 

trms da mosofia deleuzlana: a ~%~~~~:e: 
::1Jn~nas e os .de-;lres. Os direitos do hom'em 

o aparelho Jundico-po)ftico sa-o d 
com I'd pensa as o rea 1 ades trans-hI'sto' . " fleas e por is 
transcendentcs", Quanto ' d '. so, 

se define or a emocracla, que 
d P, Sua busca de consenso social ela 

~mor agana as minorias em nome da '. 
na Ora segu d D I malO-
.', '" n 0 e euze, "so mente 0 m ' 

cnatlVo Nao h 'd" enol' e 
h' d . . , a eVIr majoritario, portanto s6 

a ~vlr mmoritario. 0 majoritario e u 
tengao, uma recaida de devires e em ~a re
os devires s6 d ' retorno, 
joritario',36 M po em ser bloqueados pelo ma
sar e . engue propoe, no entanto, pen-

prolongar 0 deleuzismo contra Del 
sustentand~ as inflexoes requeridas por n:~:~ 
momento pos-m d " o erno por sua conce - I 
heterogenese do social d . p,aa ( a 
da hist6ria,,37 PI ~ e ~s devlres distintos 

lado d 
." eve urn deYlr do deleuzismo do 

a mlcrop l't' d o j Ica, 0 lado das pniticas 
tomaram algum' d' ". que 

a lstancIa da mspira<;ao de 

suspei<;aa dominante nos anos de 1960. Deleu
ze poderia nesse caso nutrir urn pensamento 
novo guarnecido de sua depend en cia ao mar
xismo e ao historicismo. Mais do que Deleuze, 
Philippe Mengue critica urn certo deleuzismo e 
sobretudo a enxerto guattariano da radicaliza~ 
,ao polltica que intervem a partir de 1969. 

Paul Pattan responde a Mengue que, na 
verdade, as tres valores incriminados por ele 
no deleuzismo mio sao absolutamente de na~ 
tureza antidemocratica38

• Segundo Patton, a 
crftica da transcendencia que encarnaria a 
evocayao dos direitos do homem e motivada 
em Deleuze por sua insatisfayao diante do 
que decorre de abstrayoes desencarnadas, Se 
e preciso fazer avangar os direitos do homem, 
e mais concretamente, com as populayoes em 
questao, a partir de situa<;6es singulares, in
ventando jurisprudencias. Patton recusa tam
bem a oposi,ao molar praticada par Mengue 
entre maioria e minoria que na~ corresponde 
it cancep,ao desenvolvida por Deleuze e Guat
tari, para os quais maioria e minoria nao es~ 
tao nem em posiyao de exterioridade nem em 
oposiyao, mas em uma relayao de nao coinci
dencia. Quanto a oposiyao entre 0 conceito £1-
los6fico e a opiniao, nao implica nada no plano 
da esfera publica. A resistencia ao presente a 
que apelam Deleuze e Guattari visa, segundo 
Patton, aprofundar a democracia par vir. De 
sua parte, Arnaud Villani julga severamente 0 

ponto de vista de Mengue porque omite a as
pecto maior do deleuzianismo, 0 da dinamica 
desencadeada pela linha de fuga, que nao tem 
nada a ver com 0 binarismo em que Mengue 
con£1na a polftica deleuziana: "a democracia 
nao e criticada por Deleuze porque ele seria 
urn aristacrata criptico. Nao e porque ela fa,a 
demais, e porque ela nao Jaz 0 sujiciente,,39. 

Eneontram-se em Jacob Rogozinski, que 
escreveu, entre outros, um belo artigo sobre 
Deleuze em 1988 em Le Magazine Litterair,'o, 
as criticas formuladas por Philippe Mengue. 
Rogozinski recordava nessa ocasiao seu en
tusiasmo de colegial descobrindo a mosofia 
pouco depois de 1968: "Com Deleuze, tudo se 
tornava problematieo, digno de questionamen-
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to"4l. Vinte anos depois, nesse ana de 1988, ela 
ainda sauda a fulgurayao que Deleuze repre~ 
senta no ceu do pensamento. Deleuze nao e 
insensivel a isso e Ihe envia urn bHhete, alem 
de seu Leibniz com uma dedicat6ria. Contudo, 
para Jacob Rogozinski, Deleuze, diferentemen
te de Lyotard, nao permite pensar as desastres 
que 0 seculo XX atravessou: "0 que e heroico 
em Deleuze e que ele vai ate () extrema do radi
ealismo dos anos de 1960"42. Hoje, Ragozinski e 
particularmente severo em fase do deleuzismo, 
Nao encontm ali lugar para pensar a etica: De
leuze, em uma perspectiva muito espinosista, 
nao leva em conta 0 desejo de fazer 0 maL Essa 
obliteragao da questao do mal nao the permite 
pensar 0 totaIitarismo, 0 terror politico e, por
tanto, os principais acontecimentos que mar
caram a seeulo XX, a Shoah, 0 Gulag, os Kh
mers vermelhos, etc. Atribuir urn lugar a etica 
implica atribuir um lugar ao sujeito, ao ego, e, 
nesse plano, Rogozinski considera que Deleu
ze, como boa parte dos mosofos de sua gera
,aa, tem uma atitude que qualiftea de "legici
da", negadora do "Eu', que deve ser humilhado, 
esmagado: "Seu sujeito e urn sujeito sem 'Eu', 
urn sujeito ananimo, acMalo. E sempre oposto 
a um sujeito identitario, 0 inimigo nao e tan~ 
to 0 sujeito, mas 0 eu, 0 ego, Ele jamais pensou 
que pudesse haver af uma parte imanente do 
ego, e nao vejo entao como se pode ter acesso 
ao plano de imanencia de que ele fala"'I~, 

Urn pensarnento do 
rnaquinico rnoderno 

A obra de Deleuze-Guattari serve de recur~ 
so essencial na emergencia de uma nova episte~ 
mologia das ciencias, que nao e mais fundada 
em uma SeparayaO entre 0 conteudo cientifico 
e a sociedade, entre 0 homem e a natureza, en
tre objetividade e subjetividade, E 0 caso na fil6-
sofa e soci6loga das ciencias Isabelle Stenghers. 
Quando eia termina seu curso de filosofia em 
1973, e 0 momento da publica,ao de OAnti-Edi
po, mas "foi Diferenra e Repetirao que me fez 
trabalhar,,44,O que a seduz de imediato na obm 
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de Deleuze e sua capacidade de engajar 0 lei tar 
no estabelecimento de uma comunica9ao entre 
zonas que em geral sao compartimentacias. Era 
a ciescomparUmentalizay8.o que eia procurava 
na relayao entre ciencias e que descobre no 
campo da filosofia. Nos seis volumes que publi· 
ca entre 1996 e 1997 sob 0 titulo Cosmopoliticas, 
e que atravessam os continentes cientiflcos, as 
cia guerra das ciencias, cia termociinamica, dos 
tempos em Prigogine, cia mecanica quantica, 
dos rostas cia emergencia 45, numerosas noc;:oes 
sao inspiradas em Deleuze e Guattari. 

Isabelle Stenghers esbarra com Guattari a 
partir dos anos de 1980. Ela a convida para um 
encontro com cientistas por acasiao do sim
p6sio que organiza em Cerisy com Ilya Prigogi· 
ne, premio Nobel de Quimica de 1977: "Ele fez 
a pior que podia ter feito expondo seus diagra. 
mas. Ele entrou em desenvolvimentos tais que 
os cientistas nao entenderam nada. Poi uma 
oportunidade perdida'''I6. Contudo, Stengers 
utiliza conceitos deleuzo-guattarianos em seu 
pr6prio trabalho e desempenha um papel ativo 
na difusao da obra dele em Bruxelas. Nos anos 
1980, Stenghers consagra seu semimirio, que 
se realiza na Universidade Livre de Bruxelas, a 
Deleuze e Guattari. A partir dos anos de 1990, 
seu col ega Pierre Verstraeten, um sartriano 
muito ativo, constroi seu curso de introduc;ao 
it filosofia a partir de 0 que e a filosofia? 

Foi assim que Daniel Franco se iniciou 
cedo nesse pensamento. Quando ele proprio 
comec;a a lecionar na Universidade Livre, con
sagra a Deleuze quatm anos do curso de filo
sofia, de 1990 a 1994: "Deleuze foi um extraor· 
dinario sintetizador. HOje, fico impressionado 
por seu carater muito litenirio. It um pouco um 
curso nas nuvens .. 47

• 0 especialista de Simon
don, Pascal Chabot", tambem passa pelo ensi· 
no de Isabelle Stengers e de Pierre Verstraeten, 
que consagram uma obra a Deleuze em 199849

• 

Como historiaclor da filosofia, inicialmente es
pecializado nos estudos husserlianos, Deleuze 
tem urn papel "libertador" para Pascal Chabot: 
permite a ele fazer saltar pelos ares a ideia de 
suporte, essencial na fenomenologia, grac;as 
a sua noc;ao de multi~\'cidade - "0 encontro 

com a universe de Deleuze foi para mim um 
balao de oxigenio,,·50. 

Pierre Levy, que se torna especialista das 
"tecnologias da inteligencia", foi muito mar
eado por Michel Serres, mas tambem por De· 
leuze e Guattari. No inicio dos anos de 1990, 
chega a se encontrar com Guattari, com quem 
partilha a mesma curiosidade pelas tecnolo· 
gias mais modernas. Pierre Levy ve inclusive 
nas novas tecnologias da informac;ao as bases 
de uma ecologia cognitiva que nao esta mui
to distante da ecosofia de Guattari, fundadora 
de uma tecnodemocracia participativa. Nao 
se trata mais de pensar a oposic;ao entre 0 ho
mem e a maquina, mas seus modos de cone
xao. Pierre Levy exuma 0 passado da ciberne
tiea e ve em Warren McCulloch 0 primeiro a 
estabelecer uma ligac;ao entre a funcionamen
to neuronal e os circuitos logicos, lanc;ando as 
bases do conexionismo. Pierre Levy se inspira 
ainda na ideia de rizoma que se torna nele 0 

modo mesmo de difusao do conhecimento em 
ramificac;oes multiplas, que se tornou possivel 
grac;as as novas tecnologias da inteligencia. 

Os conceitos deleuzo-guattarianos tern 
tambem um prolongamento bastante decisi· 
vo na nova antropologia das ciEmcias, nascida 
no Centro de Sociologia da Inova,ao (CSI), 
que tem como objeto de estudo as processos 
emergentes de inovac;ao cientfflca e tecnolo
gica, segundo Michel Calion e Bruno Latour. 
As descobertas que permitem conturbar as 
ligac;oes sociais sao elas proprias a resultan
te de multiplos efeitos das redes. Envolvem 
ao mesmo tempo as laboratorios, as polfticas 
publicas, as financiamentos privados, as 1'ela
c;oes com os consumidores potenciais ... Uma 
das noc;oes centrais dessa ant1'opologia das 
ciencias e a noc;ao de redes, em uma acepc;ao 
inedita e muito ampla do termo: 'As redes sao 
ao mesmo tempo reais como a natureza, nar
radas como os discursos, coletivas como a so
ciedade,,51. Ao contrario de seu sentido usual, a 
utiliza,ao do termo rede em antropologia das 
ci{~ncias corresponde a vontade de manejar 
uma noc;ao que permite evitar qualquer visao 
territorializada da sociedade. Eia se demarca 

assim das no<;:6es de campo, de subcampo, de 
instituic;oes, que pressupoem conjuntos ho
mogeneos deflnidos par tipos de a,oes, regras 
de jogo particulares. A segunda caracteristica 
dessas redes e a mistura que implicam entre 
humano e nao humano, sujeitos e objetos. 

Bruno Latour retoma a noc;ao deleu
zo-guattariana para apresentar essas redes 
como uma dupla maquina de guerra, contra 
a ideia de estrutura e contra 0 interacionismo. 
Contudo, esse poderoso operador tem alguns 
inconvenientes, porque implica um vazlo no 
nivel do conteudo que conduz a uma visao em
pobrecic1a do munc10 em que vivemos. Eviden
temente, 0 dispositivo permanece desligado de 
todo conteudo para poder acolher novos ele
mentos, pela preocupac;ao de nao pre-formar 
a fim de seguir melhor os atores, as controver
sias, as configurac;oes mais diversas. Bruno La
tour se reconhece mais na filiac;ao de Epieuro, 
de Espinosa ou de Nietzsche do que na linha· 
gem dos fllosofos da consch~ncia, Descartes, 
Kant e Husser!' Entre as fll6sofos contempora· 
neos, ainda que tenham pouca utilidade para 
definir um programa de pesquisa em ci€!Ocias 
sociais, dais fll6sofos desempenham um papel 
fundamental: Michel Serres e Gilles Deleuze. 
Pode·se dizer que a no,ito de rede e bastante 
proxima do rizoma em Deleuze. Contudo, a 
noc;ao deleuziana nao e inteiramente similar 
aquela de redes utilizada pela antropologia 
das ciencias. Para esta, a intenc;ao primeira, ao 
contrario da noc;ao deleuziana, e de reterrito
rializar. Em segundo lugar, a n09ao de rizoma e 
fluente demais, sem pontos de parada. portan· 
to nao muito adaptada aos mecanismos que 
se estabelecem quando a ciencia, a tecnica e a 
mercado se conjugam. 

Par outro lado, em Michel Callan e Bruno 
Latour, a visibilidade do fato cientifico esta 
ligada it cadeia de tradu,ao ao longo dos des· 
locamentos multiplos que permitem deduzir a 
heterogeneidade inicial de discursos, de labo· 
rat6rios e de recursos mobilizados. Sobretudo, 
essa antropologia das ciencias inscreve-se na 
ruptura com 0 projeto moderno de separac;ao, 
de grande distancia entre 0 mundo natural, os 
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objetos, de um lado, e os sujeitos, de outro. E 
com a kantismo que a projeto moderno toma 
forma: ''As coisas em s1 tomam-se inacessfveis 
enquanto que, simetricamente, 0 sujeito tran~
cendental se afasta infinitamente do mundo":>2. 
Uma vez estabelecido urn corte, as tentativas 
para supera-la se revelam como impasses. As
sim, essa antropologia das ciencias busca as 
vias de uma outra metafislca e se junta a toda 
a busca filosofica de Deleuze em sua preocupa
C;ao de reencontrar uma ligac;ao organiea entre 
o homem e a natureza, 0 que implica uma crfti
ca do hegelianismo que, por sua vez, aumenta 
de fato a abismo que eIe quer transpor entre a 
polo do sujeito e 0 do objeto. 0 projeto feno· 
meno16gico se clesenvolve em uma tensao "in
superave1"53. Os quase-objetos Sa? ao mesmo 
tempo "reais, discursivos e sociais""'i, a partir do 
postulado fundador da antropologia das cien· 
cias, Bruno Latour preconiza inverter a formu
la habitual dos modernos segundo a qual seria 
preciso partir de um processo de purificac;ao 
para clivar 0 que vern do sujeito e 0 que e ex
traido do objeto e, em um segundo momento, 
multiplicar os intermediarios a fim de chegar 
a uma explica,ao situada no ponto de contato 
entre os dais extremos. Ao contnirio desse pro
cedimento, Bruno Latour propoe transformar 0 
ponto de c1ivagem/encontro em ponto de par· 
tida da pesquisa que conduz para os extremos, 
sujeito/ objeto: "Esse modelo de explica,ao per· 
mite integrar 0 trabalho de purificac;8.o como 
um caso particular de mediac;ao',55, 

o "Post-scriptum sobre as sociedade de 
controle" de Deleuze, publicado inicialmente 
em L'Autre Journal, de Michel Bute!, em 1990, 
e reproduzido em Pourparlers, constitui para 
muitos analistas da socieclade em suas muta-
90es mms recentes uma matriz teorica essen
cial, pois permite pensar ao rnesmo tempo na 
escala macro da sociedade e na escala micro 
da empresa, E 0 caSQ, par exemplo, para Ber· 
nard Stiegler, que 0 toma como ponto de par· 
tida de suas reflexoes sobre a miseria simbo
liea. Stiegler deplora 0 corte entre 0 politicO e 
a estetica, que tern como efeito funesto uma 
queda da participa,ao na cria,ao estetica, Ele 
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retoma ainda de Deleuze a ideia de buscar no
vas armas apropriadas a essa nova sociedade 
de controle que ele se propce qualificar de 
hiperindustrial. A guerra, portanto, mio aca~ 
bOll, ainda que seja transposta: "Essa guerra se 
tarnau uma guerra essencialmente estetica',56. 
Nessa era contemporanea, e preciso reencon
trar, a maneira de Simondon e de Deleuze, os 
processos de individua<;:ao enquanto proces
sos ao meSrna tempo ffskos e coletivos "onde 
eu e nos sao duas faces de urn mesma proces~ 
so, a distlincia entre eles constituindo tambem 
a dinamica do processd,57. 

o mosofo Pierre-Antoine Chardel, que 
inicialmente consagrou seus trabalhos a her
meneutica e a desconstrur;:ao derridiana se 
voltou em direr;:ao a Deleuze e Guattari para 
responder aos desafios colocados pelas novas 
tecnologias. Professor do lnstituto Nacional 
das Telecomunica<;:oes, onde leciona ciencias 
humanas, criou urn grupo de pesquisa inter~ 
disciplinar para abordar as questoes transver
sais ao mesrrfo tempo eticas, tecno16gicas, de 
organiza,ao e de sociedade (ETOS). Na socie
dade cada vez mais padronizada, coloca-se de 
fato a questao da preserva,ao da multiplicida
de como condi,ao de possibilidade da criati
vidade. "Toea-se af em uma questao de ardem 
etica, ligada a estetica, ista 8, de estetica como 
prolegomena a uma chea, para usar urn terma 
caro a Ricceur"S8. 

Uma atualidade crescente 

Urn dos sinais da expansao desse pensa
mento deleuzo-guattariano e da explosao de 
seus usos mais diversos e a profusao de artigos, 
obras, encontros e outras manifesta<;oes que 
marcaram 0 lOQ aniversario da morte de Deleu
ze, em 2005. 0 Centre Beaubourg rendeu-Ihe 
uma dupla homenagem organizando urn 'Abe
cedario para Gilles Deleuze" em 2 de novembro 
de 2005, durante 0 qual numerosos especialis
tas, testemunhos e amigos vieram apresentar 
uma faceta de Deleuze em ordem alfabetica, 
tudo entrecortado po~rdocumentos sonoros 

e filmados, terminando com urn concerto de 
Richard Pinhas. Na Biblioteca Nacional da 
Franya, a France Culture organizou um gran~ 
de encontro, coordenado por Jacques Munier, 
com a participa<;ao de Clement Rosset, Gerard 
Fromanger, Anne Sauvagnargues, Toni Negri e 
Paola Marrati. Toda uma serie de Bvros revela 
a fecundidade sempre manifesta desse pensa
mento nos campos mais diversos: a arti9

, sua 
60 . 'I' 61 62.c 

VOZ ,a pSlCana 18e ,0 tempo ,as lontes de seu 
pensament0

63
, sem contar as coletaneas coleti

vas de contribuiyoes sobre este ou aquele as~ 
pecto de Sua filosofia64

, e reediyoes65
, aulas em 

forma de CD
66 

ou ainda seminarioS67
. 

Um campo particularmente receptivo aos 
conceitos de Deleuze e Guattari e 0 do urba
no da arquitetura. 0 fil6sofo do urbano Thier
ry Paquot lembra que a meio dos urbanistas 
era sobretudo foucaultiano nos anos de 1980: 
"Em bora publicado em 1980, Mil Platos nao 
penetranl espontaneamente nesse meio,,68. So 
mais tarde, ao longo dos anos de 1990, os con
ceitos deleuzo-guattarianos sao utilizados pe
los arquitetos, urbanistas e paisagistas: "Para 
mim, Mil Plat6s e um livro mitgico, urn livro 
para ler sem parar e que a cada nova leitura 
traz seu lote de questionamentos,,69. A difusao 
e a apropriayao desses conceitos, como sem
pre acontece, nao deixa de ter excessos, Assim, 
a dobra barroca e acomodada a todas as situa~ 
yoes sem discernimento. Toda arquitetura se 
dobra, desdobra, redobra. Mais seriamente, 
desde 0 final dos anos de 1990, 0 conceito de 
desterritorializayao se expande com um forte 
valor heuristico, ainda que seu usa geralmente 
esteja um pouco defasado em rela,ao it signifi
cayao que the atribuem Deleuze e Guattari em 
seu par territorializayao/ desterritorializayao: 
"Esse conceito e compreendido muitas vezes 
como uma forma de desIigamento do lugar 
sob a efeito da globaliza,ao, uma especie de 
deslocaliza,ao, a exemplo das industrias que 
deixam esta ou aquela regiao par paises onde 
os salarios Sao mais baixos,>70. Thierry Paquot 
consagra uma parte de seu ensino no Institu
to de Urbanismo da Universidade Paris-XII a 
apresentayao das contribuiyoes de Deleuze 

e Guattari, pois esses dois autores permitem 
compreender melhor 0 que poderia ser uma 
geografia existencial do humano na hora das 
redes fora do solo. 

Chris Younes, filosofa do urbano, respon
savel pela Rede Filosofia, Arquitetura, Ur
bano e profess ora na Escola de Arquitetura 
de Paris-La Villette, foi aluna de Deleuze em 
Lyon em 1960. Ela avalia agora com seus pro
prios alunos a importancia de que se reveste 
a obra dele no campo do pensamento da ci
dade, da arquitetura e, mais amplamente, dos 
territorios do urbano: "Eu 0 utilizel bastante 
no campo da arquitetura e da cidade com 
meus alunos, Se hit urn fil6sofo que eles citam 
abunclantemente, e Deleuze,,71. Lan9am-se na 
leitura de Deleuze-Guattari pOl' eles proprios, 
mesmo sem que lhes proponham. Retem so
bretudo algumas tematicas recorrentes que 
lhes servem de instrumentos de leitura das 
mutac;:oes mais contemporaneas que tocam 
o fenomeno urbano: "Tres coisas voltam sem~ 
pre: a questao da dobra, os rizomas e a noyao 
de espayo lisa e espa,o estriado""- As trans
formayoes do urbano, 0 periurbano, os mo
vimentos pendulares tornam cada vez mais 
central a questao dos fluxos, da errancia, dos 
deslocamentos no espayo segundo movimen
tos alternativos de desterritorializayao e reter
ritorializayao, AMm disso, 0 rizoma inspira a 
figura urbana proliferante e ao mesmo tem
po conectada em todos os pontos, todo esse 
sistema invisfvel que estrutura os territ6rios 
do urbano em sua expansao. A nOyaO de ex
perimentayao de travessia do vivido tambem 
esta totalmente sintonizada com as pesquisas 
atuais sabre a espa,o habitado, sobre 0 prima
do dos usos, da pratica, sobre um certo cons
trutivismo te6rico. 

o mosofo Jean AttaIi, professor em ar
quitetura, abre um grande espa,o ao pensa
menta de Deleuze e Guattari, nao tanto para 
comenta-Io, mas como caixa de ferramentas 
para pensar a cidade7::l, contlrmando sua in~ 
f1uencia internacional no meio dos arquitetos: 
'A traduyao inglesa do livro de Deleuze A Do
bra (The Fold, 1993) encontrou forte eco nas 
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escolas de arquitetura nos Estados Unidos e 
na Inglaterra. 0 conceito filosofico vinha refor
yar 0 interesse pelas geometrias nao metricas, 
pelo caleulo assistido par computador de 'su
perficies flexiveis' au de formas aleat6rias,,74, 0 
arquiteto nova~iorquino Peter Eisenman toma 
emprestados atualmente muitos dos concei~ 
tos de Mil Platos e sugere como exemplo uma 
defini,ao ampliada da no,ilo de diagrama. 

Encontra~se tambem uma fecundidade sin
gular da obra deleuzo-guattariana no campo 
da epistemologia do corpo tal como a concebe 
Bernard Andrieu, que acaba de organizar urn 
volumoso Dicionario do Corpo", depois de ter 
publicado outras obras, entre as quais urn "Que 
sais-je?" [0 que eu sei"] sabre A Neurojisiologia 
(1988). Professor na universidade de Nancy, 
Bernard Andrieu formou-se em Bordeaux entre 
1978 e 1984. Engajando-se no terreno da epis
temologia das ciencias humanas, apropria~se 
entao da obra de Deleuze e retem sobretudo 
seu conceito de "dividual", que transiorma em 
"dividuo", para sustentar seu ponto de vista so~ 
bre 0 corpo disperso e resistir ao reducionismo 
de certas correntes das neurociencias. Andrieu 
se sente proximo da concep,ao de Deleuze 
que nao privilegia a entrada individual, mas de 
processos de individuayao a partir de corpos 
fracionados, clivididos. Em Deleuze e Guatta~ 
ri, Andrieu encontra uma f1losofia proxima da 
biologia, do mundo do ser vivo - uma reflexao 
sobre 0 Ser, mais do que uma epistemologia 
do ser vivo -, e considera fundamental a con~ 
tribui,ao deles, tanto quanta a de urn Merle
au-Ponty, de urn Ruyer au de um Pradines, para 
rebater as tenta90es reducionistas. 

A obra de Deleuze e Guattari esta traba
lhando, inclusive nos drculos. filosoficos, nos 
mosoios que parecem a priori distantes deles. 
E 0 caso, por exemplo, do dire tor da revista 
Esprit, Olivier Mongin, que se inspira mais em 
RicCBur, Lefort, Merleau-Ponty au Arendt. Con
tudo, Deleuze desempenha para ele urn papel 
de guia constante, instigando a pensar fora dos 
esquemas estabelecidos: "Hit dois autores que 
leio regularmente e que me reconduzem a filo~ 
sofla, que sao Ricc:eur e Deleuze,,76, 



422 Dosse 

Se Mangin DaD compartilha 0 radicalismo 
politico de Deleuze, nem seu anticristianismo, 
encontra nele 0 que aprecia particularmente 
em Ricc:eur, essa abertura ao extrafilos6fico, essa 
maneira de dar respostas filos6ficas a quest6es 
que tern sua origem fora da filasafia. Evidente~ 
mente, Olivier Mangin naD segue Deleuze em 
sua recusa de toda media9ao: "Nao ha Cristo 
para cle, nao ha boa media98.0, mesma sacrifi
eada. E urn pensamento artista,>Ii. 0 interesse 
que Mongin sente pelo pensamento de Deleuze 
o conduz a trac;ar urn paralelo assimetricQ, per
guntando-se se essa obra naa se limita a expres
sar 0 excesso, e a de Ricceur, a encarnar a divi~ 
da

78
• Para aMm do nao encontro entre esses dais 

fil6sofos e de sua diferen,a de estilo, nao se pode 
reduzir sua oposi98.0 a urn suposto confronto 
entre 0 humanismo e 0 anti-humanismo teo
rico. Os dois se demarcaram da tradi<;:8.o, ambos 
acolheram 0 nao filosoflco, ambos conduzem 
uma reflexao aponHica, tudo em tensao, e pri
vilegiam 0 "e", 0 pensar junto, 0 entrelac;:amento. 
Ambos renunC1aram a Hegel e nao se satisfazem 
com 0 formalismo kantiano, ambos atribuem 
a Bergson urn Iugar privilegiado, e "0 acordo de 
Deleuze e Ricceur, caso se queira encontrar urn, 
e essencialmente aquele que se refere ao 'ser 
para a vida (Espinosa), it desconfian,a em rela
,ao a '0 serpara a morte' (Heidegger)"'". 

Restam dois angulos mortos no horizonte 
espinosista de Deleuze: a questao do tragico, 
do mal, nao tem sua pertinencia, nao mais que 
a questao colocada par Jean Nabert da "afir
mac;:ao origimiria". Resta que Deleuze sacudiu 
fortemente a arvore genealogica, a lei do pai, 
para sair do sentimento de falta e da culpabi
lidade em urn gesto cujo heroismo desperta a 
euforia e ao mesmo tempo as for<;:as da vida 
em uma sociedade que seria fundada por uma 
solidariedade entre irmaos, uma sociedade da 
alian,a, mais que da filia,ao. 
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Conclusao 

De 1969 ate a morte de Guattari, em 1992, 
dais auto res diferentes por sua formayao, seu 
carater, sua sensibilidade trabalharam juntos 
para construir uma obra excepcional. Durante 
esse longo perfodo, funcionou 0 que se definiu, 
de maneira premonitoria quando de seu pri
meiro artigo publicado em 1970, a proposito 
de Klossowski, uma "sintese disjuntiva", urn 
agenciamento coletivo de enunciayao, 0 casa
mento improvavel da vespa e da orquidea. 

Nossa pesquisa talvez tenha conseguido reti· 
ficar alguns "efeitos de iinguid' que tiveram como 
conseqw3ncia minorar Guattari e mesma faze-Io 
desaparecer para se guardar apenas 0 nome de 
Deleuze. Tivemos a oportunidade de ver que 
Guattari foi nao apenas, em urn sentido, urn 
provedor de canceitos e de pistas sempre novas, 
mas tambem, em outro senti do, urn miIitante 
da experimenta.;ao social, politica e pSiquiatrica 
em La Borde, no CERFI ou no CINEL. De mao 
neira inteiramente original, Deleuze e Guattari 
criaram "maquinas de guerra" e provaram sua 
validade e sellS limites em situagoes concretas, 
Essas "experimenta90es" testemunham 0 cani
ter excepcional e inedito dessa colabora.;ilo. 

o que tornou passIvel urn encontro tao 
feeunda? Com certeza urn feixe de raz6es que 

apenas a razao nao pode restituir. Como com~ 
preender a amizade e a seduyao mutua, mo~ 
tares essenciais dessa obra comum? EntretanM 

to, podem·se identificar alguns fatores e, em 
primeiro lugar, sua preocupayao constante de 
sempre fazer prevalecer 0 movimento, contra 
qualquer rotinizayao. Dai 0 interesse comum 
pelas relay6es complexas e tensas entre os 
processos de subjetiva,ilo e as logicas institu· 
cionais. Dai tambem a vontade de valorizar as 
linhas de fuga e os procedimentos de desestra· 
tifica.;ao. 

Esse gesto se enraiza sem duvida em urn 
mesmo adubo historico, 0 do trauma da Se· 
gunda Guerra Mundia!, que ambos atraves· 
saram muito jovens para tomar posiyao ali. 
Sua resistencia a barbarie as diferiu, e pode-se 
mesmo sugerir a hip6tese de q)le sua revolta 
pode ser um efeito defasado do sismo que reo 
presentou para 0 Ocidente e seus valores a vi~ 
t6ria do nazismo. Criar novos conceitos e urn 
imperativo absoluto: 0 traumatismo da barba· 
rie nazista obriga a retomar com novo fOlego 
as tarefas do pensamento. Pensar imp6e ser 
digno de um acontecimento atravessado mui
to cedo para ter participado ativamente dele, 
Encontra-se esse imperativo no cerne mesmo 
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da abordagem da hist6ria do cinema que De
leuze retoma de Andre Bazinl. 

A filosofia nao deve sair desarmada da tra
vessia da tragedia hist6rica. Ao contnirio, eia 
deve afirmar sua fun,ao: "Nao ha lugar para 
erer que DaD podemos mais pensar depois de 
Auschwitz e que soroos todos responsaveis peiD 
nazismo,,2. Permanece urn sentimento formula
do de modo candente por Primo Levi: a "vergo
nha de ser um homem". Nao que todos sejam 
respons;iveis, mas todos foram conspurcados 
pelo nazismo: "E, uma catastrofe, mas a catas
trafe cansiste em que a sociedade de irmaos ou 
de amigos passou por uma tal prova que eles 
ja naD podem rnais alhar urn para 0 Dutro, Oll 
cada urn para si mesma, sem urn 'cansac;o', tal
vez mesma uma desconfianya',3, Depois de Aus
chwitz, ml0 se pode mais ter a candura dos gre
gos. Encontra-se aqui a exigencia de uma Dutra 
metaf'isica que restabelec;a a relayao com 0 caos 
para criar fOf(;;as vitais, e nao mortiferas: "Esse 
sentimento de vergonha e urn dos mais fortes 
motivos da fifo sofia. Nao somos responsaveis 
pelas vitimas, mas perante as vitimas'>4. 

Essa imperiosa necessidade de uma trans~ 
formayao do pensamento e sentida intensa~ 
mente por Deleuze, como atesta sua corres
pondencia com Dionys Mascolos. Em seguida 
ao lan,amento do livro de Mascolo, Autour 
d'un effort de memo ire, em 1987, Deleuze Ihe 
escreve para expressar sua admirayao por ter 
renovado tao intensamente as relayoes entre 
o pensamento e a vida. Aproveita para indagar 
sobre a afirma,ao segundo a qual "urn tal aba-
10 da sensibilidade geral nao pode deixar de 
conduzir a novas disposiyoes do pensamen~ 
to"6. Deleuze pressente um segredo que Mas
colo guardaria com ele. Mascolo Ihe responde 
que esse aparente segredo "talvez nao seja ou
tro, no fun do, que 0 de urn pensamento que 
desconfia do pensamento. 0 que nao deixa de 
causar afliyad,7. Nao ha vontade de segredo, 
acrescenta Mascolo, mas dessa afliyao nasce 0 

fundamento de amizades possiveis. 
Deleuze sugere em sua resposta uma in

versao da ordem das coisas e Ihe pede que 
considere a amizade co1ho primeira, fundado-

ra, e nao segunda, compensatoria: "Em voce, 
em Blanchot, e a amizade. 0 que implica uma 
reavalia,ao total da 'filosofia', pois voces sao 
os unicos a retomar ao pe da letra a palavra 
philos"g. A travessia dessa experiencia e sua 
memoria imp oem exame profundo, a pas~ 
sagem pelo crivo da critica de algumas teses 
canonicas da historia do pensamento: "Como 
os conceitos [de HeiddegerJ nao seriam in
trinsecamente conspurcados por uma reter~ 
ritorializayao abjeta?,,9. Para preparar devires 
de liberdade, nao e preciso se furtar diante 
da necessidade de criar: "Nos carecemos de 
resistencia ao presente. A criayao de conceitos 
requer em s1 mesma uma forma futura, ela re
quer uma nova terra e urn povo que ainda nao 
existe"lO. 

Evitar a abjeyao exige experimentar con
ceitos criados: "Pensar e experimentar, mas 
a experimentayao e sempre isso que se esta 
fazendo"ll. Essencialmente filos6fica, a expe
rimenta,ao nao pode se prevalecer de qual
quer territorio passado. presente ou futuro: 
"Jamais fui tocado por aqueles que dizem que 
e preciso superar a filosofia. Enquanto houver 
necessidade de criar conceitos haveni filoso~ 
fia, pois essa e sua defini,ao. E eles sao criados 
em fun,ao de problemas. E os problemas evo
luem ... Fazer filosofia e criar novos conceitos 
em fun,ao de problemas que se colocam hoje. 
o ultimo aspecto seria: 0 que e a evolu,ao dos 
problemas? As foryas historicas, sociais, mas 
tambem urn devir do pensamento que faz com 
que nao se coloquem os mesmos problemas e 
nao da meSma maneira. Hi uma historia do 
pensamento que nao se reduz a urn jogo de 
influencia. He. todo urn devir do pensamento 
que permanece misteriosd,12. 

Se Deleuze e Guattari sofreram lateralmen
te e a posteriori os efeitos do trauma da Segun
da Guerra Mundial, ao contnirio, participaram 
plenamente do acontecimento que foi maio de 
1968. Particularmente sensiveis aos desafios 
do seu tempo. perceberam de imediato seu va
lor de ruptura instauradora. Todo 0 itinerario 
de Guattari desde 0 p6s-guerra 0 conduziu it 
"preparayao" desse acontecimento, em par-

tieular pela conexao que havia estabelecido 
entre as dimensoes politica e psicanalftica e 
que 0 conduzira a cdtica de qualquer tentayao 
burocnitica. Se Deleuze nao e urn militante re~ 
volucionario como seu futuro amigo Guattari, 
e, no entanto, esse acontecimento que prepara 
esse encontro e 0 torna frutifero. Sem maio de 
1968, esse encontro, sem dlivida, jamais teria 
existido. 0 acontecimento 68 foi esse corte de 
fluxo necessario para liberar a cornbinayao de 
suas foryas criativas. Esse apego ao ela vital 
sentido jamais sera negado nem por Guattari 
nem por Deleuze. 

Sua primeira obra comum, 0 Anti-Edipo, 
se enraiza com toda evidencia no movimento 
de maio, da qual esboy" as modaiidades de urn 
pensamento renovado do mundo. Com Guat
tari, Deleuze escreve ainda, bern mais tarde, 
em 1984, que nao hi renegados para dizer que 
urn acontecimento possa ser superado; ele pas
sa no interior dos individuos da mesma manei
ra que no interior da sociedade. Respondendo 
a tentayao revolucionaria das ciencias sociais, 
"Maio de 68 e mais da ordem de urn aconteci
mento puro, livre de toda causalidade normal 
ou normativa. Sua historia e 'uma sucessao de 
instabilidades e de flutua,oes simplificadas'. 
Ha muitas agitayoes em 68, mas nao e isso 0 

que conta. 0 que conta e que esse foi um feno
meno de videncia, como se a sociedade visse 
de um golpe 0 que ela continha de intolenivel e 
visse tambem a possibilidade de outra coisa. E 
urn fenomeno coletivo sob a forma: 'Do possi
vel, senao eu sufoco .. :. 0 possivel nao preexiste, 
ele e criado pelo acontecimento. E uma ques
tao de vida. 0 acontecimento cria uma nova 
existencia, produz uma nova subjetividade"13. 

Dois acontecimentos. portanto, tornaram 
possivel esse encontro, mas, em que consiste 
sua fecundidade? Em que esse clarao no ceu 
do pensamento anuncia urn paradigma novo? 
Para esses dois pensadores, trata-se de ir mais 
longe no descentramento do hornem para me
lhor reemergir em seu meio vivo e reencontrar 
assim a unidade perdida, de desumanizar 0 

homem para melhor humanizar a natureza, no 
que Pierre Montebello qualifica de "a mais hu-
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mana das metaffsicas do cosmo e a mais cos
mica das metaffsicas do homem posteriores a 
revoluyao copernicana,,14. Nao se trata. portan
to, de exumar a velha metafisica que concede 
demais ao mesmo, mas de construir uma nova 
metaffsica, fazendo remontar uma filosofia da 
natureza que da lugar ao desenvolvimento de 
todas as diferen,as, pais "0 Ser de fato esta do 
lado da diferen,a, nem urn nem multipicidS E 
esse 0 sentido mesmo da busca de Deleuze, 
puro metafisico como ele se reivindicava, ar
rastando seu amigo Guattari em uma aventu
ra que come,a no inicio dos anos de 1950. Foi 
essa busca que 0 conduziu a exumar as tradi
yoes esquecidas, desprezadas, vencidas, cafdas 
em desuso: as de Tarde, Nietzsche, Bergson ... 
Estes tentaram formular uma metafisica nova 
que, ao inves de separar a consciencia cia na
tureza, encontraria a componente peia qual, 
como pensava Bergson, a consciencia nao e 
consciencia de qualquer coisa: ela e qualquer 
coisa deslocamento maior em relayao ao 
programa fenomenol6gico de Husser!' 

o mundo, diz Nietzsche, e urn "mundo de 
relayoes,,16: essa convicyao, fio condutor na 
obra de Deleuze, e afirmada ja em L6gica do 
Sentido na passagem do "e" ao "e', no primado 
do "e", e constantemente reafirmada. Assim, na 
entrevista concedida aos eahiers du Cinema 
em 1976 a proposito de Jean Luc Godard, onde 
o "e", bern alem de uma valoriza,ao da rela,ao, 
e promovido a matriz da diversidade, inaugu
rayao de uma nova metafisica: "0 E nao e mais 
uma conjunyao ou uma relayao particular, ele 
carrega todas as rela90es, e he. tantas relayoes 
quanto E, 0 E nilo se limita a balan,ar todas as 
rela,oes, ele balan,a 0 ser, 0 verbo ... , etc. 0 E, 
'e ... e ... e .. : e exatamente a gagueira criadora ... A 
multiplicidade esta precisamente no E"17. 

Nessas condi90es, pensamento a materia, 
ate entao dissociados no pensamento moder
rio, podem se correlacionar. Como observa Pier~ 
re Montebello, essa Uoutra metafisica" procurou 
uma via diferente daquela emprestada pela 
fenomenologia, virancio as costas a intencio
nalidade para reencontrar uma relayao menos 
mediada, mais direta entre 0 movimento das 
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coisas e 0 das ideias, 0 que deve passar por uma 
suspensao proviso ria da consciencia. "Imaginar 
uma ultrapassagem do homem sobre a linha de 
crista do cosmo, levar a humanidade a altura 
do pader imanente que atravessa 0 universo. 
Reencontrar 0 envolvimento criativo do ser no 
hornem para ilurninar e liberar em retorno sua 
ayao e sua criatividade no cerne da natureza' IS: 

tal teni sido a ambic;:8.o dessa 'autra metaffsica", 
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